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ภาค ๑ “เรา กับ กิเลส” 
 

โลกในเรือนจํากับโลกนอก 
วัฏจักร 
อุบายวิธีดับกิเลสและเร่ืองกรรม 
เลหเหล่ียมของกิเลส 
มายากิเลส 
กิเลสฝงในจิต 
ปลุกใจสูกิเลส 
ปราบ-ขู 
กิเลสกดถวงจิต 
กําจัดกิเลสพนทุกข 
สุญญกัป ภัทรกัป 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
 

ภาค ๒ “เรา กับ จิต” 
 

อะไรคือจิต_จิตพระอรหันต 
จะฝกจิตตองฝน 
จิตวุนวาย 
อุบายฝกจิตทางลัด 
อุบายชําระจิตใหเปนธรรม 
จิตตานุปสสนา 
จิตผองใสคืออวิชชา 
จิตวางเพราะวางกาย 
กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก 
สรางธรรมใหจิตใหพอกอนตาย 
จงสรางวาสนาที่ใจ 



 

 

จงสรางใจใหชวยตัวเอง 
จิตบริสุทธ์ิ 
พระนิพพานกังวานอยูในจิต 
สรางเรือนสามช้ันใหจิต 
 

ภาค ๓ “ธรรมชุดเตรียมพรอม” 
 

ขันธหา(ชุดหัดตาย) 
ทุกขเวทนา 
พิจารณาทุกขเวทนา 
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย 
สงครามจิต สงครามขันธ 
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ 
ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 
สูสมรภูมิ 
ความตายเปนธรรมดา 
หัดตาย 
อะไรตายกันแน 
หัดตายวิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 
สูแคตาย 
สราง อตฺตา หิ กอนตาย 
งานลางปาชา 
ธรรมะจากจดหมาย 
จงสรางสมณะข้ึนที่ใจ 
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จะ 
คืนอําลา 
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑ 

๑ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
โลกในเรือนจํากับโลกนอก 

 
จิตถาเราจะเทียบทางโลกแลว ก็เปนผูตองขังมาตลอดเวลา เหมือนคนที่เกิดอยูใน

เรือนจํา โดยอยูในเรือนจํา ในหองขัง ไมมีวันออกมาดูโลกภายนอก อยูแตในหองขังตั้งแต
เล็กจนโต จึงไมทราบวาภายนอกเขามีอะไรกันบาง ความสุขความทุกขก็เห็นกันอยูแตภาย
ในเรือนจํา ไมไดออกมาดูโลกภายนอกเขา วามีความสุข ความสบาย และมีอิสระกันอยาง
ไรบาง ความร่ืนเริงบันเทิง การไปมาหาสู เขาไปแบบไหน มาอยางไร อยูอยางไรกัน โลก
ภายนอกเขามีความเปนอยูกันอยางไร ไมมีทางทราบได เพราะเราถูกคุมขังอยูในเรือนจํา
มาตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย น่ีเปนขอเปรียบเทียบ เทียบเคียง 

ความสุข ความทุกข ก็เทาที่มีอยูในนั้น ๆ ไมมีอะไรเปนพิเศษ ไมมีอะไรที่ไดไปจาก
โลกภายนอก เม่ือกลับเขาไปสูภายในเรือนจําพอไดเห็นวา นี่เปนสิ่งที่แปลกจากโลกใน
เรือนจํา สิ่งนี้มาจากโลกนอก คือนอกเรือนจํา เอามาเทียบเคียงกันพอใหทราบวา อันน้ีเปน
อยางนี้ อันน้ันเปนอยางน้ัน อันนี้ดีกวาอันนั้น อันน้ันดีกวาอันน้ี อยางนี้ไมม ี เพราะไมมีสิ่ง
ใดเขาไปเกี่ยวของ มีแตเรื่องของเรือนจํา สุขหรือทุกขมากนอยเพียงใด ขาดแคลนลําบาก
ลําบน ถูกกดขี่บังคับขนาดไหน ก็เคยเปนมาอยางนั้นตั้งแตดั้งเดิม เลยไมทราบจะหาทาง
ออกไปไหน จะปลดเปลื้องตนไปไดอยางไร ดวยวิธีใด แมจะออกไปโลกนอก โลกนอกก็ไม
ทราบอยูท่ีไหน 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 

จิตท่ีถูกควบคุมจากอํานาจแหงกิเลสอาสวะท้ังหลายก็เปนเชนน้ัน คือถูกคุมขังอยู
ดวยกิเลสประเภทตาง ๆ ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน เชนเกิดมาในปจจุบันน้ี กิเลสท่ีเปนเจา
อํานาจบนหัวใจสัตวน้ันมีมาต้ังแตวันเกิด ถูกคุมมาเรื่อย ๆ ไมเคยไดเปนอิสระภายในตัว
บางเลย จึงยากท่ีเราจะคาดไดวา ความสุขท่ีนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีเปนอยูในเวลาน้ีน้ัน คือ
ความสุขอยางไรกัน เชนเดียวกับคนท่ีเกิดในเรือนจํา และอยูมาตลอดเวลา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒ 

๒ 

โลกนอกเปนโลกยังไง ? นาไปและนาอยูไหม ? ธรรมทานประกาศสอนอยูปงๆก็
ไมคอยสนใจกัน แตยังดีที่ผูสนใจยังมีอยูบางบางแหงบางสถานที่ ที่ไหนไมมีใครประกาศ 
ไมมีใครพูดถึงเลยวาโลกนอก คือจิตที่มีธรรมครองใจนั้นเปนอยางไร ไมมีใครพูดใหฟง จึง
ไมทราบวาศาสนธรรมเปนอยางไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากอรรถจากธรรมเปนอยางไร มืด
แปดทิศ ติดแบบจมดิ่งไมมีวันฟ ู พอมองเห็นอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงบางเลย เพราะไมมี
ศาสนาชวยฉุดลาก เหมือนวา “โลกนอก” ไมปรากฏเลย มีแตเรือนจําคือกิเลสควบคุมใจ
เทาน้ัน เกิดมาในโลกน้ีมีแตเรือนจําเปนท่ีอยูอาศัย ท่ีเปนท่ีตาย อยูนี่ตลอดไป 

จิตใจไมเคยทราบวาอะไรท่ีพอจะใหความสุขความสบาย ความเปนอิสระย่ิงกวาท่ี
เปนอยูเวลาน้ี ถาจะเทียบเขาไปอีกแงหนึ่งก็เหมือน “เปด” เลนนํ้าอยูใตถุนบานใตถุน
เรือน แชะๆๆๆๆ อยูอยางนั้น สกปรกโสมมขนาดไหนมันก็พอใจเลน เพราะมันไมเคย
เห็นนํ้ามหาสมุทรทะเล ไมเคยเห็นนํ้าบึงนํ้าบอท่ีกวางขวางพอท่ีจะแหวกวาย หัวหางกลาง
ตัวไดอยางสะดวกสบาย มันเห็นแตนํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน ที่เขาลางสิ่งของลงไปขังอยูเทา
น้ัน มันก็ไปเท่ียวเลนและถือวาสนุกสนาน แหวกวายของมันอยางสะดวกสบายร่ืนเริง 
เพราะเหตุไร ? เพราะมันไมเคยเห็นนํ้าท่ีกวางขวางหรือลึกย่ิงกวาน้ัน พอที่จะใหเกิดความ
ร่ืนเริงบันเทิง เกิดความสุขความสบายแกการไปมา หรือการแหวกวาย หัวหางกลางตัว
สะดวกสบายกวานํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน 

สวนเปดที่อยูตามลําคลองอันกวางลึกนั้น ผิดกันกับเปดใตถุนบาน มันสนุกสนาน
ร่ืนเริง เที่ยวไปตามหวยหนองคลองบึง เจาของไลไปเที่ยวที่ไหนมันก็ไป ตามถนนหนทาง
ขามไปมา โอโห ! แผกระจายกันเปนฝูง ๆ เปนรอย ๆ เปนพัน ๆ เปดพวกนี้ยังพอมี
ความสุขบาง นี่ไดแกอะไร ? 

ถาเทียบเขามาก็ไดแก “จิต” ท่ีไมเคยเห็นความสุขความสบาย ความร่ืนเริงบันเทิง
ท่ีเกิดข้ึนจากอรรถจากธรรม ซ่ึงเปนเชนเดียวกับเปดท่ีเลนนํ้าใตถุนบานใตถุนเรือน และ
จําพวกท่ีเพลินเลนนํ้าในลําคลอง หรือในบึงบางตาง ๆ น้ันแล 

พวกเรามีความสุขความร่ืนเริง ดวยอํานาจของกิเลสบังคับบัญชาอยูเวลาน้ี ซึ่ง
เหมือนกับความสุขของนักโทษในเรือนจําน้ันแล เม่ือ “จิต” ไดรับการอบรมจากโลกนอก 
หมายถึงธรรม ซึ่งออกมาจากโลกุตรธรรม มาจากดินแดนนิพพาน ลงมาโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งถึงมนุษยโลก ทานชี้แจงไวหมดชั้นหมดภูมิทีเดียว 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓ 

๓

ผูมีอุปนิสัยมีความสนใจตอโลกนอก ตอความสุขที่ยิ่งไปกวาความเปนอยูเวลานี้มี
อยู เม่ือไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมและอานตามตํารับตําราเก่ียวกับโลกนอก คือเร่ืองอรรถ
เร่ืองธรรม เรื่องความปลดเปลื้องความทุกขความทรมาน ที่ถูกบังคับขับไสอยูภายในใจโดย
ลําดับ จิตใจก็มีความร่ืนเริงบันเทิง มีความพออกพอใจสนใจอยากฟง สนใจอยากประพฤติ
ปฏิบัติ จนปรากฏผลข้ึนมาโดยลําดับลําดา น่ันแหละเร่ิมเห็นกระแสแหงโลกนอกพาดพิง
เขามาแลว จิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกวายออกใหพนจากความกดขี่บังคับซึ่งมี
อยูภายในใจ อันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจํา 

ยิ่งไดปฏิบัติทางดานจิตใจมีความสงบขึ้นเพียงไร ความตะเกียกตะกาย ความ
อุตสาหพยายามก็ยิ่งมากขึ้น ๆ สติปญญาก็คอยปรากฏขึ้นมา เห็นโทษแหงการกดขี่บังคับ
ของกิเลสภายในใจ เห็นคุณคาแหงธรรมอันเปนเครื่องปลดเปลื้องไดมากนอยเพียงไร ก็
เปนความสบายภายในใจ เบาอกเบาใจ ซึ่งเปนเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลําดับ ความ
อุตสาหพยายามความอดทนเกิดขึ้นตาม ๆ กัน สติปญญาที่เคยนอนจมปลักอยูอยางแต
กอน ก็คอยฟนตัวตื่นขึ้นมา และคนคิดพิจารณา 

แมส่ิงเหลาน้ีจะเคยเปนขาศึกมานมนาน และกระทบกระเทือนกันอยูทั้งวันทั้งคืน 
แตไมเคยสนใจ ก็เกิดความสนใจขึ้นมา อะไรมากระทบกระเทือนทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ซึ่งแตกอนก็เหมือนคนตาย ถือเปนธรรมดา ๆ ไมสะดุงสะเทือนสติปญญาพอใหไดคิด
คน หาเหตุผลตนปลายบางเลย แตเม่ือใจเร่ิมเขากระแสแหงธรรมท่ีไดรับการอบรม จน
เปนพื้นเพแหงสติปญญาไปโดยลําดับ ยอมจะเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษใจ เพราะเปนของ
มีอยูดวยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจดวงนี้ จิตใจก็มีความคลองแคลวในการคิด การ
พิจารณา ใจจะเกิดความอาจหาญ ขุดคนเห็นทั้งโทษ พยายามแก เห็นท้ังคุณ พยายาม
แหวกวาย พยายามสงเสริมไปโดยลําดับ 

นี่เรียกวาจิตคอยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับ คือเรือนจําภายในออกไดโดยลําดับ 
ทั้งมองเห็นโลกนอกอีกดวยวาโลกนอกเปนโลกอยางไร เหมือนเรือนจําท่ีมีอยูเวลาน้ีไหม ? 
ตาก็พอมองเห็นโลกนอกบางวาทานซึ่งอยูโลกนอกทานเปนอยูอยางไร ไปมาหากันอยางไร 
เราเปนอยูอยางไรภายในเรือนจํา ความเปนอยูภายใตกิเลสครอบงําน้ีเปนอยางไร ความท่ี
เบาบางจากกิเลสลงเปนลําดับ ๆ จิตใจมีความรูสึกอยางไรบาง ซึ่งพอเทียบกันได 

ทีนี้พอมีโลกนอก โลกใน เขาเทียบกันแลว คือความสุขความสบายท่ีเกิดข้ึนจากการ
แกกิเลสออกไดมากนอยก็ปรากฏ ความทุกขที่กิเลสยังมีคางอยูพาใหแสดงผลก็ทราบชัด 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔ 

๔ 

และเห็นโทษดวยปญญาเปนขั้น ๆ และพยายามแกไขอยูตลอดเวลา ไมลดละความ
พากเพียร 

นี่แหละตอนที่สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เร่ิมหมุนตัวออกแนวรบ ก็ตอนที่เห็น
ทั้งโลกนอก คือความปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจไดมากนอย และเห็นทั้งโลกในที่กิเลสกด
ข่ีบังคับมาเร่ือย ๆ แตกอนไมทราบจะเอาอะไรมาเทียบ เพราะไมรูไมเห็น เกิดขึ้นมาก็จม
อยูในความทุกขทรมานอยางนี้ ข้ึนช่ือวาความสุขน้ัน ไมปรากฏจากโลกนอกเลย คือ ไม
ปรากฏจากอรรถจากธรรม 

การปรากฏก็ปรากฏแตความสุขแบบท่ีความทุกขอยูหลังฉาก ซึ่งคอยจะมาเหยียบ
ยํ่าทําลาย เพ่ือลบลางความสุขน้ันใหหายไปโดยไมมีเวลานาฬิกาเตือนบอกเลย ทีนี้ไดรูได
เห็นบาง ความสุขภายนอก คือจากโลกนอกของผูที่ธรรมครองใจนั้น ก็เห็นความสุขภายใน
เรือนจํา คือความสุขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น ความทุกขที่อยูใตอํานาจของกิเลสก็เห็น 
คือรูไดดวยสติปญญาของตัวเองประจักษใจ 

ความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอก ไดแกกระแสแหงธรรมที่ซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ ก็
เห็นพอเปนเครื่องเทียบเคียงกันไปโดยลําดับ ๆ เห็นโลกภายนอก โลกภายใน ทั้งคุณและ
โทษนํามาประกอบเทียบเคียงกัน ก็ย่ิงทําใหเกิดความเขาใจ และความพากเพียรความอด
ทนมากขึ้น กระทั่งอะไรผานเขามาขึ้นชื่อวาเรื่องของกิเลส ซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแลว ตอง
ตอสูกันทันที และแกไขปลดเปลื้อง หรือรื้อถอนกันโดยลําดับ ๆ ดวยอํานาจแหงสติปญญา 
มีความเพียรเปนเคร่ืองหนุนหลัง 

จิตใจจะหมุนไปเอง เม่ือความเห็นโทษมีมาก ความเห็นคุณก็มีมาก เม่ือความอยาก
รูอยากเห็นธรรมมีมาก และความอยากหลุดพนมีมากเพียงไร ความพากเพียรก็ตองมาก
ขึ้นไปตาม ๆ กัน แมความอดความทนก็ตาม ๆ กันมา เพราะมีอยูในใจดวงเดียวกัน เห็น
โทษก็เห็นที่ใจทั้งดวงนั้นแล ใจทั้งดวงเปนผูเห็นโทษ แมเห็นคุณก็ใจท้ังดวงน้ันเปนผูเห็น 

การท่ีพยายามแหวกวายดวยวิธีตาง ๆ ตามความสามารถของตน ก็เปนเรื่องของใจ
ทั้งดวงจะเปนผูทําความพยายามปลดเปลื้องตนเอง เพราะฉะน้ันส่ิงเหลาน้ีมีความเพียร
เปนตน ที่เปนเครื่องมือของจิต เปนเคร่ืองสนับสนุนจิต จึงมาพรอม ๆ กัน เชน ศรัทธา 
ความเชื่อตอมรรคตอผล ความเชื่อตอแดนพนทุกข วิริยะ ความพากเพียรท่ีจะทําตัวให
หลุดพนไปโดยลําดับ ขันติ ความอดความทน เพื่อบึกบึนใหผานพนไปได ก็มาพรอม ๆ 
กัน สติปญญา ท่ีจะใครครวญไปตามแนวทาง อันใดถูกอันใดผิดก็มาตาม ๆ กัน 
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ถาจะพูดตามหลักธรรมที่ทานกลาวไว ก็เรียกวา “มรรคสมังค”ี คอยรวมตัวกันเขา
มาอยูในใจดวงเดียวน้ี อะไรก็รวมเขามา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันโต ตลอดถึงสัมมาสมาธิ ก็รวมเขามาอยูในจิตดวงเดียวนี้ทั้งมวล ไมไปที่อื่น 

สัมมากัมมันตะ ก็มีแตเดินจงกรม นั่งสมาธิ ซึ่งเปนงานชอบ สัมมากัมมันตะ คือ 
งานชอบ เพราะเขาถึงงานอันละเอียดที่ใจรวมเขามา จิตเปน มรรคสมังค ี คือมรรครวมตัว
เขามาสูใจดวงเดียว สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ไดแกเรื่องของปญญา คนควาอยูตลอด
เวลา เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ เร่ืองตาง ๆ ที่ปรากฏหรือสัมผัส เกิดขึ้นแลวดับไปทั้งดีทั้ง
ชั่วทั้งอดีตและอนาคต ท่ีข้ึนมาปรากฏภายในใจ สติปญญาเปนผูฟาดฟนหั่นแหลกไปโดย
ลําดับ ไมรอใหเสียเวลํ่าเวลา สัมมากัมมันตะ การงานชอบท่ีเก่ียวกับกาย ก็คือการนั่ง
ภาวนาหรือเดินจงกรม อันเปนความเพียรละกิเลสในทาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางใจก็คือวิริยะ 
ความพากเพียรทางใจ 

สัมมาวาจา พูดกันแตเรื่องอรรถเรื่องธรรม การสนทนากันก็มีแตเร่ือง “สัลเลข
ธรรม” ธรรมเปนเคร่ืองขัดเกลา หรือชําระลางกิเลสอาสวะออกจากจิตใจ วาเราจะทําดวย
วิธีใดกิเลสจึงจะหมดไปโดยสิ้นเชิง น่ีคือสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ อารมณอันใดที่เปนขาศึก
ตอจิต เม่ือนําเขามาเปนอารมณของใจเรียกวา “เลี้ยงชีพผิด” เพราะเปนขาศึกตอจิต จิต
ตองมีความมัวหมองไมใชของดี ตองเปนทุกขขึ้นมาภายในใจมากนอยตามสวนแหงจิตที่มี
ความหยาบละเอียดข้ึนไปโดยลําดับ นี่ก็ชื่อวา“เปนยาพิษ” เลี้ยงชีพไมชอบ ตองแกไขทัน
ที ๆ  

อารมณของจิตที่เปนธรรม อันเปนไปเพ่ือความร่ืนเริง เปนไปเพ่ือความสุขความ
สบายน่ันแล คืออารมณที่เหมาะสมกับจิต และเปนอาหารท่ีเหมาะกับใจ ทําใหใจเกิดความ
สงบสุข การเลี้ยงชีพชอบจึงเลี้ยงอยางนี้ โดยทางธรรมขั้นปฏิบัติตอจิตเปนขั้น ๆ ขึ้นไป 
สวนการเล้ียงชีพชอบทางรางกายดวยอาหารหรือบิณฑบาตน้ัน เปนสาธารณะสําหรับชาว
พุทธทั่ว ๆ ไปจะพึงปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ของตน ๆ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ เพียรอะไร ? น่ีเราก็ทราบ ทานบอกเพียรใน ๔ สถาน คือ
พยายามระวังไมใหบาปเกิดข้ึนในตนหน่ึง พยายามละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป การ
ระวังบาปตองระวังดวยความมีสติ พยายามสํารวมระวังอยาใหบาปเกิดข้ึนดวยสติ คือระวัง
จิตที่จะคิด เท่ียวกวานเอาความทุกขความทรมานเขามาสูจิตใจน่ันเอง เพราะความคิด
ความปรุงในทางไมดีนั้นเปนเรื่องของ “สมุทัย” จึงพยายามระวังรักษาดวยดี อยาประมาท
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หน่ึง พยายามเจริญส่ิงท่ีเปนกุศล เปนความเฉลียวฉลาด ใหมีมากขึ้นโดยลําดับ ๆ หน่ึง 
และเพียรระวังรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญย่ิงข้ึน อยาใหเสื่อมไปหนึ่ง 

“สัมมัปปธาน ส่ี” ท่ีทานวาก็อยูท่ีตัวเราน้ีแล “สัมมาสติ” ก็ดูอยูในใจของเรานี่ 
การเคลื่อนไหวไปมา ความระลึก ความรูตัวน้ี รูอยูตลอดเวลา อะไรมาสัมผัสทางตาทางหู
ทางจมูก ทางล้ินทางกาย ไมเขาไปสูใจจะไปที่ไหน ใจเปนสถานท่ีใหญโตคอยรับทราบเร่ือง
ราวตาง ๆ ทั้งดีทั้งชั่วอยูตลอดเวลา ปญญาเปนผูวินิจฉัยใครครวญ สติเปนผูคอยดูตรวจ
ตราพาชีอยูเสมอ ในเมื่ออะไรเขามาเกี่ยวของกับใจ เปนดีหรือเปนช่ัว อารมณชนิดใด สติ
ปญญาใครครวญเลือกเฟนในอารมณตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับใจ อันใดที่เห็นวาไมชอบ
ธรรม จิตจะสลัดปดทิ้งทันที ๆ คือปญญานั่นแหละเปนผูทําการสลัดปดทิ้ง แนะ 

“สัมมาสมาธิ” การงานเพื่อสงบกิเลสโดยสมาธิก็มั่นคงอยูตลอดเวลา จนปรากฏ
ผลเปนความสงบเย็นแกใจท่ีพักงานอยางแทจริง ไมมีความฟุงซานเขามากวนใจในขณะนั้น
ประการหน่ึง 

ในขณะที่จะเขาสมาธิเปนการพักผอนจิต เพื่อเปนกําลังของปญญาในการคนควาตอ
ไปก็พักเสีย พักในสมาธ ิ คือเขาสูความสงบ ไดแกหยุดการปรุงการแตงการคิดคนควาทาง
ดานปญญาโดยประการทั้งปวง ใหจิตสงบตัวเขามาอยูอยางสบาย ไมตองคิดตองปรุงอะไร
ซึ่งเปนเรื่องของงาน พักจิตใหสบายโดยความมีอารมณเดียว หากวาจิตมีความเพลิดเพลิน
ตอการพิจารณาไปมากจะยับยั้งไวไมได เราก็เอา “พุทโธ” เปนเครื่องฉุดลากเขามา ใหจิต
อยูกับ “พุทโธ ๆๆ”  

คําบริกรรมกับ “พุทโธ” น้ี แมจะเปนความคิดปรุงก็ตาม แตเปนความคิดปรุงอยู
ในธรรมจุดเดียว ความปรุงอยูในธรรมจุดเดียวน้ันเปนเหตุใหจิตมีความสงบตัวได เชน คํา
วา “พุทโธ ๆๆ” หากจิตจะแย็บออกไปทํางานเพราะความเพลิดเพลินในงาน งานยังไม
เสร็จ เราก็กําหนดคําบริกรรมน้ันใหถ่ียิบเขาไป ไมยอมใหจิตนี้ออกไปทํางาน คือจิตขั้นที่
เพลินกับงานน้ันมีอยู ถาพูดแบบโลกก็วา “เผลอไมได” แตจะวาจิตเผลอก็พูดยาก การ
พูดที่พอใกลเคียงก็ควรวา “รามือไมได” พูดงาย ๆ วายังงั้น เรารามือไมได จิตจะตอง
โดดออกไปหางาน ตอนน้ีตองหนักแนนในการบริกรรม บังคับจิตใหอยูกับอารมณอันเดียว 
คือ พุทโธ เปนเคร่ืองยับย้ังจิต กําหนด พุทโธ ๆๆๆ ใหถี่ยิบอยูนั้น แลว พุทโธ กับจิตก็
เปนอันเดียวกัน ใจก็แนว สงบลง สงบลงไป ก็สบาย ปลอยวางงานอะไรทั้งหมด ใจก็เยือก
เย็นขึ้นมา นี่คือสมาธิที่ชอบ 
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ในขณะที่จะพักตองพักอยางนี้ ทานเรียกวา “สัมมาสมาธิ” เปนสมาธิชอบ พอสม
ควรเห็นวาใจไดกําลังแลว เพียงปลอยเทานั้นแหละจิตจะดีดตัวออกทํางานทันทีเลย ดีด
ออกจากความเปนหนึ่ง ความเปนอารมณอันเดียวน้ัน แลวก็เปนสองกับงานละทีนี้ ใจ
ทํางานตอไปอีก ไมหวงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทํางาน ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อความสงบ
ก็ไมตองหวงกับงานเลยเชนเดียวกัน 

ขณะที่พักตองพัก เชนในขณะท่ีรับประทานตองรับประทาน ไมตองทํางานอะไรทั้ง
น้ัน นอกจากทํางานในการรับประทาน จะพักนอนหลับก็นอนหลับใหสบาย ๆ ในขณะที่
นอนไมตองไปยุงกับงานอะไรทั้งสิ้น แตเวลาที่เริ่มทํางานแลวไมตองไปยุงในเรื่องการกิน
การนอน ต้ังหนาทํางานจริง ๆ น่ีไดช่ือวาทํางานเปนช้ินเปนอัน ทํางานเปนวรรคเปนตอน 
ทํางานถูกตองโดยกาลโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ เรียกวา สัมมากัมมันตะ 
“สัมมากัมมันตะ” คือการงานชอบ ไมกาวกายกัน เปนงานท่ีเหมาะสม 

เรื่องสมาธิปลอยไมได การปฏิบัติเพื่อความรื่นเริงของใจ การเห็นวา “สมาธิ” อยู
เฉย ๆ ไมเกิดประโยชนนั้นไมถูก ถาผูติดสมาธิไมอยากออกทํางานเลยอยางนั้น เห็นวาไม
ถูกตองควรตําหนิ เพื่อใหผูนั้นไดถอนตัวออกมาทํางาน แตถาจิตมีความเพลิดเพลินในงาน
แลว เร่ืองของสมาธิก็มีความจําเปนในดานหน่ึง ในเวลาหน่ึงจนได คนเราทํางานไมพักผอน
นอนหลับบางเลยนี้ทํางานตอไปไมได แมจะรับประทานอาหาร สมบัติเสียไปดวยการรับ
ประทานก็ใหมันเสียไป ผลที่ไดคือธาตุขันธมีกําลังจากการรับประทาน ประกอบการงาน
ตามหนาที่ตอไปไดอีก เงินจะเสียไป ขาวของอะไรท่ีนํามารับประทานจะเสียไป ก็เสียไป
เพื่อเกิดประโยชน เพ่ือเปนพลังในรางกายเราจะเปนอะไรไป ใหมันเสียไปเสียอยางน้ี ไม
เสียผลเสียประโยชนอะไร ถาไมรับประทานจะเอากําลังมาจากไหน ตองรับประทาน เสียไป
ก็เสียไปเพื่อกําลัง เพื่อใหเกิดกําลังขึ้นมา 

นี่การพักในสมาธ ิ ในขณะที่พักใหมีความสงบ ความสงบนั้นแลเปนพลังของจิต ที่
จะหนุนทางดานปญญาไดอยางคลองแคลว เราตองพักใหมีความสงบ ถาไมสงบเลยมีแต
ปญญาเดินทาเดียว ก็เหมือนกับมีดไมไดลับหิน ฟนตุบ ๆ ตั๊บ ๆ ไมทราบวาเอาสันลงเอา
คมลง มีแตความอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจ อยากถอนกิเลสโดยถายเดียว โดยที่ปญญา
ไมไดลับจากการพักสงบ อันเปนส่ิงท่ีหนุนหลังใหเปนความสงบเย็นใจ ใหเปนกําลังของใจ 
แลวมันก็เหมือนกับมีดที่ไมไดลับหินนะซ ี ฟนอะไรก็ไมคอยขาดงาย ๆ เสียกําลังวังชาไป
เปลา ๆ  



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๘ 

๘ 

เพราะฉะน้ันเพ่ือความเหมาะสม ในขณะที่พักสงบจิตในเรือนสมาธิตองใหพัก การ
พักผอนจึงเหมือนเอาหินลับปญญานั่นเอง การพักธาตุขันธ คือสกลกายก็มีกําลัง การพัก
จิต จิตก็มีกําลังดวย 

พอมีกําลังแลว จิตออกคราวนี้ก็เหมือน “มีดไดลับหินแลว” อารมณอันเกาน้ันแล 
ปญญาอันเกาน้ันแล ผูพิจารณาคนเกาน้ันแล แตพอกําหนดพิจารณาลงไป มันขาดทะลุไป
เลย คราวน้ีเหมือนกับคนท่ีพักผอนนอนหลับ รับอาหารใหสบาย ลับมีดพราใหเรียบรอย
แลว ไปฟนไมทอนนั้นแล คน ๆ น้ัน มีดก็เลมนั้น แตมันขาดไดอยางงายดาย เพราะมีดก็
คม คนก็มีกําลัง 

น่ีอารมณก็อารมณอันน้ันแล ปญญาก็ปญญาอันนั้นแล ผูปฏิบัติคนน้ันแล แตได 
“ลับหิน” แลว กําลังของจิตก็มีแลวเปนเครื่องหนุนปญญา จึงแทงทะลุไปไดอยางรวดเร็ว 
ผิดกับตอนไมไดพักในสมาธิเปนไหน ๆ 

เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องของปญญา จึงเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน เปนแต
เพียงทํางานในวาระตาง ๆ กันเทาน้ัน วาระท่ีจะทําสมาธิก็ทําเสีย วาระน้ีจะพิจารณาทาง
ดานปญญาใหเต็มอรรถเต็มธรรม เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลัง พิจารณาลงไปใหเต็ม
เหตุเต็มผล เวลาจะพักก็พักใหเต็มที่เต็มฐานเหมือนกัน ใหเปนคนละเวลาไมใหกาวกายกัน 
แบบทั้งจะพิจารณาทางดานปญญา ทั้งเปนหวงสมาธิ เวลาเขาสมาธิแลวก็เปนอารมณกับ
เรื่องปญญา อยางนี้ไมถูก จะปลอยทางไหน จะทํางานอะไรใหทํางานน้ันจริง ๆ ใหเปนช้ิน
เปนอัน นี่ถูกตองเหมาะสม สัมมาสมาธิ ก็เปนอยางน้ีจริง ๆ  

เรื่องของกิเลสเปนเรื่องกดถวงจิตใจ จิตเราน่ีเหมือนเปนนักโทษ ถูกกิเลสอาสวะทั้ง
หลายครอบงําอยูตลอดเวลา และบังคับทรมานจิตใจมาตลอดนับแตเกิดมา 

เมื่อปญญาไดถอดถอนกิเลสออกโดยลําดับ ๆ แลว ใจก็มีความสวางไสวขึ้นมา 
ความเบาบางของจิตก็เปนคุณอันหน่ึง ที่เกิดขึ้นจากการที่ถอดถอนสิ่งที่เปนภัย สิ่งที่สกปรก
ออกได เราก็เห็นคุณคาอันน้ี แลวพิจารณาไปเร่ือย ๆ  

รวมแลว กิเลสอยูที่ไหน ภพชาติอยูที่ไหน ก็มีอยูที่ใจดวงเดียวนี้แหละ นอกนั้นเปน
กิ่งกานสาขา เชน ออกไปทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย แตตนของมันจริง ๆ อยู
ที่ใจ เวลาพิจารณาส่ิงเหลาน้ันรวมเขามา รวมเขามาแลว จะเขามาสูจิตดวงเดียวน้ี “วัฏวน” 
ไมไดแกอะไร ไดแกจิตดวงเดียวน้ีเปนผูหมุนผูเวียน เปนผูพาใหเกิดใหตายอยูเทาน้ี เพราะ
อะไร ? เพราะเชื้อของมันมีอยูภายในใจ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙ 

๙ 

เม่ือใชสติปญญาพิจารณาคนควาเห็นชัดและตัดเขามา ๆ เปนลําดับ ๆ จนเขาถึงจิต
ซ่ึงเปนตัวการ มี “อวิชชา” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากที่เปนเชื้อ “วัฏฏะ” อยูภายในใจ แยกลง
ไปพิจารณาลงไป ๆ ไมใหมีอะไรเหลืออยู วาน้ีคือน้ัน น้ันคือน้ัน กําหนดพิจารณาลงไปที่
จิตเชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป 

แมใจจะมีความสวางไสวขนาดไหนก็ตาม ก็พึงทราบวานี้เปนเรือนใจที่พอพักอาศัย
ไปช่ัวกาลช่ัวเวลาเทาน้ัน หากยังไมสามารถพิจารณาใหแตกกระจายลงไปได แตเราอยาลืม
วา จิตที่มีความเดนดวงนี้แลคืออวิชชาแท ใหพิจารณาเอาอันน้ันแหละเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา 

เอา ! อันนี้จะสลายลงไปจนหมดความรูไมมีอะไรเหลือ กระทั่ง “ผูรู” จะฉิบหาย
จมไปดวยกันก็ใหรูเสียที เราพิจารณาเพ่ือหาความจริง เพ่ือรูความจริง ตองใหลงถึงเหตุถึง
ผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง อะไรจะฉิบหายลงไปก็ใหฉิบหาย แมที่สุด “ผูรู” ที่กําลัง
พิจารณาอยูน้ีจะฉิบหายไปตามเขา ก็ใหรูดวยสติปญญา ไมตองเหลือไววาอะไรเปนเกาะ
เปนดอนหลอกเรา อะไรเปนเรา อะไรเปนของเรา ไมมีเหลือไวเลย พิจารณาลงไปใหถึง
ความจริงไปดวยกันหมด 

สิ่งที่เหลือหลังจากกิเลส “อวิชชา” ท่ีถูกทําลายลงโดยส้ินเชิงแลวน้ันแล คือสิ่งที่
หมดวิสัยของสมมุติที่จะเอื้อมเขาถึงและไปทําลายได น้ันแลทานเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” 
หรือ “ความบริสุทธ์ิ” ธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์นี้ไมมีอะไรทําลายได 

กิเลสเปนสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นไดดับได เพราะฉะนั้นจึงชําระได มีมากขึ้นได ทําใหลด
ลงได ทําใหหมดสิ้นไปก็ได เพราะเปนเรื่องของสมมุต ิ

แตจิตลวน ๆ ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีเรียกวา “จิตตวิมุตต”ิ แลว ยอมพนวิสัยแหงกิเลส
ทั้งมวลอันเปนสมมุติจะเอื้อมเขาถึงและทําลายได ถายังไมบริสุทธิ์มันก็เปนสมมุติเชนเดียว
กับส่ิงท้ังหลาย เพราะสิ่งสมมุตินั้นแทรกตัวอยูในจิต เมื่อแกนี้ออกจนหมดแลว ธรรมชาติที่
เปนวิมุตติน่ีแล เปนธรรมชาติท่ีกิเลสใด ๆ จะทําอะไรตอไปไมไดอีก เพราะพนวิสัยแลว 
แลวอะไรฉิบหาย ? 

ทุกขก็ดับไปเพราะสมุทัยดับ นิโรธความดับทุกขก็ดับไป มรรคเคร่ืองประหารสมุทัย
ก็ดับไป สัจธรรมทั้งสี่ดับไปดวยกันทั้งนั้น คือ ทุกขก็ดับ สมุทัยก็ดับ มรรคก็ดับ นิโรธก็ดับ 
แนะ ! ฟงซิ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐ 

๑๐ 

อะไรที่รูวา “สิ่งนั้น ๆ ดับไป” น่ันแลคือผูไมใชสัจธรรม ผูน้ีผูเหนือสัจธรรม การ
พิจารณาสัจธรรม คือการพิจารณาเพ่ือผูน้ีเทาน้ัน เมื่อถึงตัวจริงนี้แลว สัจธรรมทั้งสี่ก็หมด
หนาที่ไปเอง โดยไมตองไปชําระ ไมตองไปแกไข ไมตองไปปลดเปลื้อง เชน ปญญาเรา
ทํางานเต็มท่ีแลวปญญาเราปลอยได ไมตองมีกําหนดกฎเกณฑ สติก็ดี ปญญาก็ดี ที่เปน
เคร่ืองรบ พอสงครามเลิก ขาศึกหมดไปแลว ธรรมเหลานี้ก็หมดปญหาไปเอง น่ัน 

อะไรเหลืออยู ? ก็คือความบริสุทธ์ิน้ันแหละ พระพุทธเจาที่ทรงประกาศธรรมสอน
โลก ก็เอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้แลไปสอน ศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ และ
อุบายแหงการสอน ตองสอนทั้งเรื่องของทุกข เรื่องของสมุทัย ของนิโรธ ของมรรค เพราะ
อาการเหลาน้ันเปนอาการเก่ียวของกับจิตดวงน้ี ใหรูวิธีแกไข รูวิธีดับ รูวิธีบําเพ็ญทุกสิ่งทุก
อยาง จนถึงจุดหมายปลายทาง อันไมตองพูดอะไรตอไปอีกแลว ไดแกความบริสุทธิ์ จิต
ออกสูโลกนอกแลวทีนี้ ออกจากเรือนจําแลวไปสูโลกนอกคือความอิสรเสรี ที่ไมตองถูกคุม
ขังอีกแลว 

แตโลกนี้ไมมีใครอยากไปกันเพราะไมเคยเห็น โลกน้ีเปนโลกสําคัญ “โลกุตระ” 
เปนแดนสูงกวาโลกทั่วไป แตเราเพียงวา “โลกนอก” นอกจากสมมุติทั้งหมด เรียก 
“โลก” ไปยังงั้นแหละ เพราะโลกมีสมมุติก็วากันไปอยางนั้น ใหพิจารณาออกจากที่คุมขังนี้
ซิ เกิดก็เกิดในที่คุมขัง อยูก็อยูในที่คุมขัง ตายก็ตายในที่คุมขัง ไมไดตายนอกเรือนจําสักท ี
เอาใหใจไดออกนอกเรือนจําสักทีเถิด จะไดแสนสบาย ๆ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทาน ทานก็เกิดในเรือนจําเหมือนกัน แตทานออกไปตายนอกเรือนจํา ออกไปตาย
นอกโลก ไมไดตายอยูในโลกอันคับแคบนี้ 

ขอยุติการแสดง 
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๑ 

๑๑ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

วัฏจักร 
 

ปญหาของโลกในปจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปญหาที ่“ตายแลวเกิด” ดูจะมีนอย “ตาย
แลวสูญ” รูสึกวาจะมีมากขึ้นทุกที ซึ่งเปนปญหาใหญตอจิตใจของนักเกิดนั่นแหละ 

การเขาใจวาตายแลวสูญน้ันก็คือเร่ืองของกิเลสพาใหเขาใจ ไมใชความจริงพาใหเขา
ใจ ผูเชื่อความสําคัญของกิเลสจึงทําผิดเรื่อย ๆ แลวก็ “เกิด” ไมหยุด ทุกขไมถอย ไมมี
เวลาลดนอย เพราะความคิดเชนนั้นเปนการสงเสริมกิเลสและกองทุกขทั้งสิ้น 

คนท่ีเขาใจวาตายแลวสูญน้ัน ยอมไมคิดเตรียมเน้ือเตรียมตัวเพ่ืออนาคต 
เพราะหมดหวังแลว ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่เปนไป ท่ีไดประสบพบเห็นตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราไมหวังก็
ตามมีอยู และสิ่งสําคัญที่มีอยูขณะนี้คือมีอยูทุกขณะก็คือใจ ปญหานี้จึงเปนปญหา 
“เพชฌฆาต” เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองโดยแท การทําลายตัวเองไปในตัวไมมีชิ้นดีแฝง
อยูบางเลยน้ัน จัดวาเปนคนหมดหวัง ราวกับโลกท่ีหมดหวัง ไมมีใครชวยไดนั้นเอง 

ผูท่ีมีความเขาใจวาตายแลวเกิด ยอมมีการระมัดระวังตัวและกลัวบาป โดยคิด
วาถาเกิดแลวจะเปนอยางไร หากวาเราทําไมดีเสียอยางน้ี เวลาไปโดนความทุกขเขาในเวลา
ไปเกิดใหม ก็จะไดรับสิ่งที่ไมพึงใจทั้งหลายเปนเครื่องตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรารถนา
อยางยิ่ง แลวก็ไมกลากระทํา เพราะอยางไรเสียจิตก็ตองไปเกิดอีกดวยผลแหงกรรมนั้น ๆ 
ผูนี้จึงมักมีความระมัดระวังและขยะแขยงตอสิ่งที่ไมดีไมพึงปรารถนา และก็ไมกลาทําลงไป 

แตพวกท่ีเช่ือวาตายแลวสูญน้ัน รูสึกจะเห็นวาสูญไปโดยประการท้ังปวง ในเร่ือง
บาปเรื่องบุญคุณโทษอะไรทั้งหมด พอยังมีลมหายใจอยูเทานั้น เม่ือส้ินลมหายใจแลวก็
หมดหวัง ไมมีความด ีความสุขสนองตอบ นอกจากความทุกขความไมดีที่ตนเขาใจวาไมมี
เทาน้ัน จะใหผลแกผูน้ัน การทําบุญทําบาปจึงไมมีความหมายอะไรทั้งสิ้นกับเขา นอกจาก
เปนความตองการในปจจุบัน จะทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ผิดหรือถูกไมคํานึง ผูมีความคิด
เชนนี้ไดชื่อวาทําลายตนเองไปในตัวทุกระยะที่คิดและทําลงไป 

ในหลักธรรมของพระพุทธเจาก็มีไว คือเจาทิฐิตาง ๆ ซ่ึงมาสนทนาธรรมกับพระ
พุทธเจา สัตวตายแลวสูญบาง ตายแลวเกิดบาง ทุกสิ่งทุกอยางเที่ยงบาง สัตวที่เคยเกิดเปน
ชนิดใดก็ตองเกิดเปนชนิดนั้นบาง เชนใครเคยเกิดเปนคนก็ตองเปนคนเร่ือยไป เที่ยงตอ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒ 

๑๒ 

กําเนิดของตนที่เคยเกิดเปนอะไร กลายเปนความเที่ยงไปหมด นี่ก็เปนเรื่องของความ
สําคัญ ไมใชความจริงซึ่งมีอยูในสันดานของสัตวเต็มโลก 

เรื่องของกิเลสเปนสิ่งที่นากลัวมาก เมื่อพิจารณาและเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู
ภายในใจของเรา ดวยหลักธรรมเปนเคร่ืองพิสูจนโดยลําดับแลว เราจะย่ิงเห็นกิเลสเปนส่ิง
ท่ีนากลัวมาก เพราะแทบทุกสิ่งซึ่งเปนเครื่องหลอกลวงจากกิเลส อันทําใหสัตวเปนภัยเสมอ
ไป แทบจะพูดไดวาทุกระยะที่เปนความกระซิบกระซาบ เปนความบังคับบัญชา อํานาจมาก 
อํานาจนอย มักมีอยูกับกิเลสทั้งสิ้น จิตใจเราก็คลอยตามมัน คลอยตามมันจนลืมตัว วาคิด
เชนนั้นเปนสิ่งถูกตองไปหมด  แมที่ไมนาเชื่อก็เชื่อไปเลย ท่ีเรียกวา “ลืมตัวอยางมืดมิด” 
ไมทราบไดวาสิ่งที่คิดนั้นเปนทางถูกหรือทางผิด เพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่พาใหงมงายนี้มา
นานแลว 

กิเลสเปนธรรมชาติท่ีไมมีคาสําหรับผูท่ีมีคา และความเปนผูมีคุณคาคือตัวเรา จึง
ตองระวังเสมอ 

การที่จะพิสูจนเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ เราจะพิสูจนอยางไร ? ไปเรียนที่ไหนไมสิ้นไม
สุด และก็ไมสามารถท่ีจะระงับดับความสําคัญอันดนเดาเหลาน้ันได นอกจากการปฏิบัติตอ
จิตใจโดยเฉพาะ คือ “จิตตภาวนา”  งานนี้เปนทางตรงแนวตอความจริงที่จิตจะพึงทราบ 
จิตจะตองทราบดวยวิธีนี้แนนอน เพราะปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรงทราบ
จากวิธีน้ีเปนหลักใหญ 

การคิดตรองตองมี “จิตตภาวนา” เปนหลักยืนตัว จึงจะสามารถเขาถึงความ
จริง อยางอื่นไมมีทางทราบได จะเรียนมากเรียนนอยก็ตาม แตไมไดประมาทเพราะการ
เรียนไมใชการชําระกิเลส เปนการจดจําเอาตามการเรียนมาเฉย ๆ แตกิเลสก็เปนกิเลสอยู
โดยดี ถาเราไมแกกิเลส กิเลสก็มีอยูเต็มหัวใจตามเดิม ราวกับคนไมเรียนไมละกิเลสน่ัน
แล เหมือนอยางเขาสราง “แปลนบานแปลนเมือง” จะทําแปลนไดกี่มากนอยมันก็เปน
แปลนอยูเปลาด ีๆ น่ันแหละ ถาเราไมลงมือทํามันก็ไมเปนตัวบานตัวเรือนขึ้นมาได 

การเรียนธรรม การจดจําชื่อเสียงของกิเลส จะเรียนกันไปขนาดไหนก็เรียนไปจํากัน
ไปแตชื่อ ความจริงมันก็เปน “กิเลส” ของมันอยูอยางนั้น ไมบกพรองลงบางเลยจนนิด
เดียวดวยการทองจํา จึงไมมีประโยชนอะไรที่จะจดจําเปลา ๆ ไมสามารถจะแกกิเลสตาง ๆ 
ภายในจิตใจได นอกจากจะปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนมันไปโดยลําดับ ดังที่ปราชญทั้งหลายพา
ดําเนินมาจนถึง “ความบริสุทธ์ิพุทโธ” เต็มดวงใจเทาน้ัน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓ 

๑๓ 

ปริยัติ ปฏิบัต ิปฏิเวธ ทั้งสามนี้เปนธรรมสามัคคีกันขาดไปไมได ถาอยากเห็นกิเลส
หลุดลอยออกจากใจ ถาอยากเปนผูรับเหมากิเลสทั้งมวลกองเต็มหัวใจ ก็เพียงเรียนเอา จด
จําเอาแตชื่อของมันก็พอตัวแลว แทบเดินไมไหว เพราะหนักคัมภีรใบลานท่ีเรียนจดจํามา
เปลา ๆ โดยเขาใจวาตนเปนปราชญฉลาดพอตัว ทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ 

การปฏิบัต ิ เชน จิตตภาวนา คือการปฏิบัติตอจิตใจตัวเอง เปนการเรียนเร่ืองจิตใจ
ของตนโดยตรง วิถีใจชอบคิดไปในทางใดบาง มีมากนอยหนักเบาไปในทางใด ? ทางดี
หรือชั่ว มีธรรมคือสติปญญาเปนตน เปนเคร่ืองพิสูจนอารมณอยูเสมอ ธรรมทานสอนไว
อยางไร อะไรท่ีควรเอาชนะ ท่ีควรจะระวัง ที่ควรจะดับ ท่ีควรจะสงเสริม ทานบอกไวหมด  

เชน จิตมีความฟุงซานซึ่งเปนการกอกวนตัวเอง เวลาฟุงซานมากก็กอกวนมาก 
ทําลายตนมาก ใหพยายามระงับดับความคิดเหลาน้ันดวยอุบายตาง ๆ มีสติปญญาเปน
สําคัญ ตามแตจะเห็นควร เชน การกําหนดภาวนา มีธรรมบทใดเปนหลักยึดแทนอารมณที่
เคยทําใหฟุงซานน้ันเสีย จิตก็ยอมมีทางสงบลงได พอจิตสงบลงไดก็ทราบวา จิตพักงานที่
แสนวุนวายลงไดเปนพัก ๆ เพียงเทาน้ีก็พอทราบเบ้ืองตนแหงการภาวนาวา มีผลเปน
ความสงบสุขทางใจ ถาเปนโรคก็ถูกกับยา หรือระงับลงแลวดวยยา พอมีทางพยาบาลรักษา
ใหหายไดโดยลําดับ จนหายขาดไดดวยยาขนานตาง ๆ จิตใจตองสงบเย็น เห็นผลโดย
ลําดับดวยธรรมแขนงตาง ๆ จนถึงข้ันบริสุทธ์ิไดดวยธรรม 

เมื่อจิตมีพลังทั้งหมดมั่นคงเขาไปเปนลําดับ ๆ ก็ยอมทราบชัด และทราบเรื่องของ
ธาตุของขันธไปโดยลําดับ โดยทางปญญาเปนอยางนั้น ๆ จนทราบวา ธาตุขันธเหลาน้ีมัน
ไมใชอยางเดียวกัน แมจะอาศัยกันอยูราวกับเปนอันหน่ึงอันเดียวกันก็ตาม เปรียบเทียบ
เหมือนกับเรามาอาศัยอยูในบาน บานน้ันเปนบาน เราเปนเรา จะอยูในบานเราก็เปนเราคน
หน่ึง ตางคนตางอยู เปนแตอาศัยกันอยูชั่วกาล ฉะน้ันบานจึงไมใชเรา เราจึงไมใชบาน บาน
เปนสมบัติของเรา ธาตุขันธเปนสมบัติของเราคือใจ แตเราน้ีไมใชบานและเราไมใชธาตุ
ขันธ ธาตุขันธไมใชเรา แตเพียงอาศัยและเปนความรับผิดชอบกันอยู ฉะน้ันเราจะเรียกวา
ธาตุขันธเปนของเราตามสมมุติก็ไมผิด แตอยางไร ๆ มันก็เปนคนละอยางอยูดี 

การเรียนจิตตภาวนายอมทราบความจริงไปโดยลําดับ ๆ ดังที่อธิบายมา และการ
เรียนเชนน้ีเปนภาคปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสโดยตรง 

ครั้งพุทธกาลทานเรียนเพื่อปฏิบัติกําจัดกิเลสตาง ๆ ออกจากใจจริง ๆ ไมไดเรียน
เพ่ือเอาช่ือเอานามของกิเลสบาปธรรม และชั้นภูมิ ตรี โท เอก มหาเปรียญ อยางเดียว โดย
มีใบประกาศนียบัตรรับรอง อันเปนราวกําแพงรักษาความปลอดภัยใหกิเลสผาสุกสนุก



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔ 

๑๔ 

แพรพันธุออกลูกออกหลาน สรางบานสรางเรือนท่ีขับถายบํารุงบําเรอบนหัวใจสัตวโลก ดั่ง
ท่ีเปนอยูเห็นอยูน้ีเลย 

ชั้นภูมิของทานที่ไดรับสวนผลจากการปฏิบัต ิ ก็เปนกัลยาณชน อริยชน เปนขั้น ๆ 
โดยสนฺทิฏฐิโก เปนเครื่องรับรองตัวเองตามหลักความจริงของภูมิธรรมนั้น ๆ สมกับธรรม
เปนสวากขาตธรรม ที่ตรัสไวชอบ ไดผลเปนที่พึงใจตามพระประสงคที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก
ดวยธรรมของจริง อันประกอบดวยพระเมตตาเต็มพระทัยไมเคยบกพรองแตตน จนถึง
เวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน องคพยานวาระสุดทาย คือพระสุภัททะปจฉิมสาวก ผูบวช
ในราตรีจะปรินิพพาน ซ่ึงต้ังหนาทําความเพียร ยังกิเลสท้ังมวลใหส้ินซากในคืนวันน้ัน จาก
พระโอวาทที่ประทานโดยเฉพาะ หลังจากนั้นก็ประทานปจฉิมโอวาทแกพระสงฆที่ประชุม
พรอม เพื่อการเสด็จปรินิพพานของพระองค โดยใจความสําคัญวา 

ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเราเตือนทานท้ังหลายใหทราบวา (สัจธรรมที่มีติดแนบอยูกับ
ตัว) คือ สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่ง คือ (สังขารภายในไดแก ความคิดปรุง
แตงตาง ๆ ทุกขณะ ทั้งด ีชั่ว กลาง) ลวนดับไปโดยสติปญญา ดวยความไมประมาทเถิด 

เหลานี้คือพระเมตตาลนฝงแหงโลกธาตุ ท่ีประกาศแกมวลสัตวเร่ือยมาจนวาระสุด
ทาย สรุปความแลวก็ลงไปรวมท่ีใจ 

ใจจึงควรไดรับการอบรม อยางนอยก็พอรูวิถีทางเดินของตน และรูวิถีของจิตไป
โดยลําดับดวยวิธีจิตตภาวนาวา  ปกติจิตของสามัญชนชอบคิดไปในทางใด หนักไปทางใด 
จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความเสาะแสวงในทางน้ันเสมอ ถามีสติมีปญญาคอยสอดสอง
คอยสังเกตอยูแลว เราจะพบเห็นวาจิตน่ีชอบไปในทางน้ันมาก เมื่อจิตคิดในทางนั้นมาก ก็
ทําใหเกิดความสนใจวาทางน้ันมันเปนอะไร? เปนทางดีหรือทางชั่ว เปนทางผูกมัดหรือทาง
แกทางถอดถอน? ถาเปนทางผูกมัด เปนทางส่ังสมความช่ัวหรือความทุกขเกิดข้ึนมาแกเรา 
เราก็พยายามแกไข พยายามหัก พยายามหักหาม นี่มันมีทางแกกันไดอยางนี ้

การพยายามอยูโดยสม่ําเสมอไมมีการลดละ ยอมจะมีทางหักหามสิ่งไมควรนั้นได 
จนกระทั่งหักหามไวได และตัดขาดจากกันไปได เหมือนคนตัดไม ตัดฟนครั้งหนึ่งไมขาด 
ฟนสองครั้งเขาไป สามคร้ัง ส่ีคร้ังเขาไป จนกระทั่งไมนั้นขาดจริง ๆ เพราะความพยายาม
ตัดอยูเสมอ 

การตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในเรื่องไมด ี ดวยความพยายามในทางดีอยูเสมอ
อยางนี้ ยอมเปนไปไดทํานองเดียวกัน เมื่อตัดสิ่งใดขาดไปจากจิตแลว ก็ทราบวาส่ิงน้ันได



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕ 

๑๕ 

ขาดไปแลวจากใจ เงื่อนที่จะตอใหจิตเกิดความทุกขความลําบาก เพราะความคิดเชนน้ันไม
มีอีกตอไป 

กิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิด ชอบยึดเหน่ียว ชอบยึดมั่นถือมั่น ก็คิดแกไขในแงนั้น
มาก ๆ พึงกําหนดพิจารณาแกไขกันโดยทางสติปญญาอยางสม่ําเสมอ ตอไปกิเลสประเภท
นั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็คอยออนกําลังลงไป สติปญญาคอยแกกลาขึ้นมาจนกระทั่ง
สามารถตัดขาดไดไมมีเหลือ 

การพยายามดวยความเพียรตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งของกิเลส ก็นับวาเปนมงคลแก
ตัวเราโดยลําดับ ถาเปนตนไมก็ตองตัดขาดทีละกิ่งสองกิ่ง ถาเปนรากไมตนหนึ่งๆ มันมี
รากมากนอยเพียงไรก็พยายามตัดมัน จนกระทั่งโคนลมลงไปจนกระทั่งรากแกวไมใหเหลือ
หลอ ดวยความพยายาม คือพยายามตัดทีละรากสองรากเขาไป จนกระทั่งมันทนไมไหว 
เพราะการตัดโดยสมํ่าเสมอ ตัดโดยไมหยุดหยอน ไมลดละ มันก็ขาดลมลงโดยไมสงสัย 

เรื่องกระแสของกิเลสที่ออกมาจากจิตมันมีมากมายเชนเดียวกับรากไม รากฝอยนั่น
แหละสําคัญ รากแกวมันมีรากเดียว ไอตัวกิเลสก็มีตัว “อวิชชา”อันเดียวเทาน้ันแหละเปน
หลักใหญ น่ันแหละเรียกวารากแกวของกิเลส ใหพยายามตัด มันแตกแขนงออกไปมาก
มายกายกอง คือมันแตกออกมาทางตาไปสูรูป แลวมีรูปอะไรบาง น่ันแหละมันแตกแขนง
ไป เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ยั่วจิตใหคิดไปทางกิเลส 

ทีน้ีในทางเสียง เสียงอะไรบาง มันก็แตกแขนงออกไปเปนรากฝอยไปเรื่อย ๆ แต
อยางไรก็ตามเราก็ทราบวา รากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้เอง จะรากฝอยอะไรกัน 
เสียงเปนลักษณะใด ถาเปนเสียงที่จะทําใหเกิดกิเลสขึ้นมา ก็ทราบวาเปนเร่ืองของกิเลส
ดวยกัน เราก็พยายามตัด พยายามแก คล่ีคลายเสียงน้ัน 

รูปมันเปนอะไร ถึงรักถึงชอบ ถึงเกลียดถึงโกรธ แยกออกไป ใครเปนผูโกรธ โกรธ
เพราะเรื่องอะไร จิตเปนผูโกรธ โกรธเรื่องอะไร โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร ความโกรธ
เปนความรุมรอน เปนความทุกข ทําไมขยันโกรธ? โกรธแลวมันไดประโยชนอะไร โกรธให
ตัวเองคอยยังชั่ว ไอโกรธใหคนอื่นซึ่งตัวเองก็เปนทุกข แลวเขาก็เปนทุกข ยิ่งเพิ่มความทุกข
ทรมานใจทั้งสองคน คือทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมาย 

การโกรธใหตัวเองยังมีทางที่จะแกไขไดดีกวาโกรธใหคนอื่น แมจะเปนกิเลสก็ยังพอ
จะถอดถอนความโกรธนี้ได แตสวนมากไมยอมโกรธตัวเอง ที่จะใหบังเกิดอุบายปญญาพอ
แกความโกรธตัวเองได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖ 

๑๖ 

การไปโกรธคนอ่ืนเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสลวน ๆ จงแยกแยะด ู พิจารณาดวยดี 
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มันมีเปนแขนง ๆ ไป ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ล้ิน และทางกายน้ีแหละ แลวจึงมาสูใจ คือ “ธรรมารมณ”โดยอาศัย รูป เสียง ฯลฯ ที่เคย
สัมผัสมาแลวน้ันมาเปนอารมณของใจ ใหนํามาครุนคิดอยูตลอดเวลา น่ีเปนการส่ังสมกิเลส
ประเภทหน่ึง ๆ ข้ึนมาเร่ือย ๆ มันแตกแขนงออกมา คือแตกออกมาจากใจ สติปญญาหยั่ง
ทราบอยูภายในใจและแกไขกันไปเร่ือย ๆ ไมลดละทอถอย หนีไมพนถาลงสติปญญาจดจอ
ตรงนั้น ไมทราบในวาระน้ีตองทราบในวาระตอไปจนได ไมทราบมากก็ตองทราบนอย 
ทราบไปโดยลําดับ ๆ ก็คอยทราบมากไปเอง คอยตัดขาดไปเอง ทราบตรงไหนแลวก็คอย
ละไป ละกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดขาดจากกันไปจริง ๆ นี่การตัดกิเลสทานตัดอยางนี้ 
เชนเดียวกับที่เราตัดรากฝอยของตนไม ตัดไปตัดมาก็ไมมีรากอะไรเหลืออยู สุดทายก็เหลือ
แตรากแกว ก็ถอนขึ้นมาหมดไมมีเหลือ 

เราตัดและถอนตนไมใหตายดวยวิธีน้ี เราจึงถอดถอนกิเลสดวยวิธีเดียวกัน ดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร จนกิเลสตายเกล้ียง เราก็แสนสบายบรมสุข 

เรื่องของจิต ภพชาติมันอยูที่จิต ความสูญไมทราบมันอยูที่ไหน เราไมเห็น ใน
คัมภีรก็ไมมีวาสัตวตายแลวสูญ มีแตตายแลวเกิดถากิเลสยังมีอยูในใจ ทําไมจึงไปเหมามัน
ไดวาตายแลวสูญน่ันนะ จึงเอามาพูด แตภพชาติมันไมสูญนี่นะ มันอยูที่จิต ทําไมเราจึงไมดู
ที่ตรงนี้ ? ไปหาดนเดาเกาที่ไมคันใหมันถลอกปอกเปกเปนทุกขไปทําไม เราเปนมนุษยซ่ึง
เปนชาติท่ีฉลาด ทําไมจึงมาโงตอเรื่องของตัว หากมีผูมาวาพวกเราบัดซบจะไมอายเขา
หรือ? หรือวาไมอาย ตองโกรธเขาซิ ดังนี้ก็ยิ่งไปใหญ ขายตัวสองตอสามตอจนไมมีสิ้นสุด 
เพราะความโงตัวเดียวพาใหเปนเหตุใหญ 

ใครแสดงภพชาติข้ึนมาใหเราเห็นในระยะน้ี เราน่ังอยูในเวลาน้ี ? 
ถาไมมีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอยางไร? ตอนเกิดนั้น มันเอาอะไรมาเกิด ถาไมเอา

ของมีอยูมาเกิดจะเอาอะไรมาเกิด? ธาตุขันธอันนี้มาจากอะไร? ธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่
เปนรางกาย ก็เอาสิ่งที่มีอยูมาประสมกัน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มาผสมกันเรียก
วา “สวนผสม” อาศัยจิต จิตก็มีอยูจึงเขามาอยูดวยกันได ของไมมีอยูจะเอามาไดอยางไร 
น่ีมันลวนแลวแตอาศัยส่ิงท่ีมีอยูมาประกอบกันเขาเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย 
เปนตนไมภูเขาอยางน้ีเปนตน มันมีอยูทั้งนั้น ถาไมมีจะประกอบกันขึ้นมาไมได ปรากฏตัว
ขึ้นมาไมได แลวเราวา “สูญ” ขณะนี้มันสูญหรือไมสูญ? เรามาจากไหนถึงไดมาเกิดอยู
เด๋ียวน้ี ถาสูญจริงแลวมันมาเกิดไดอยางไร น่ัน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗ 

๑๗ 

ถาอะไร ๆ ก็สูญแลวจะมาปรากฏตัวไดอยางไร ก็เพราะมันไมสูญนั่นเองจึงมา
ปรากฏตัวเปนเราเปนทาน เปนสัตวเปนบุคคล เรื่อยมาดังที่รู ๆ เห็น ๆ อยูนี้ ท่ีเราวา
“สูญ”น้ัน ไมคิดอายสิ่งที่มีอยูเต็มโลกบางหรือ? หลวงตาบัวน่ีอายจึงไมกลาคิดวาตายแลว
สูญ 

นี่คือปญญาแกตัวเอง พิจารณาแยกแยะมันลงไป รางกายมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู ส่ิง
ที่มีอยูจึงปรากฏตัวขึ้นมาได ถาไมมีก็ปรากฏขึ้นมาไมได นี่แหละภพชาติคือกิเลสอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม เปนเชื้อความสืบตอของภพของชาต ิเปนกําเนิดเกิดมีที่โนนที่นี ่มัน
มีเชื้อของมัน มีสืบตอกันอยูที่ในจิตใจดวงนี้ ตัวนี้จึงเปน “ตัวภพ”ตัวนี้จึงเปน “ตัวชาติ” 
ตัวน้ีเปนตัวไมสูญ เปนตัวเกิด ตัวแก ตัวเจ็บ ตัวตาย มันอยูที่ตรงนี้และรวมอยูที่นี่ทั้งหมด  

ความสูญนั้นมองไมเห็น มันสูญไดอยางไร ? ตัวสูญอยูที่ไหน? เห็นแตความมีอยู
ภายในจิตใจ ความสูญภายในจิตใจน้ันมันไมมี ไมเห็นไมปรากฏ แลวใจน้ันจะสูญไดอยาง
ไรเมื่อมันไมมีสิ่งที่จะใหสูญ มันเปนสิ่งที่มีอยูทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาใหมันสูญ ขอ
สําคัญคือความสําคัญมันหลอกคนตางหาก ความจริงแลวเปนอยางน้ี มันมีอยูทุกสิ่งทุก
อยางภายในจิตใจ คือพรอมที่จะเกิด เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดมีอยูมากภายในจิต รากเหงา
เคามูลของความเกิดก็คือ “อวิชชา” นี่คือตัวใหเกิด ไมเปนอยางอื่นเลย ถาตัวนี้ยังไมหมด
ไปจากจิตใจเมื่อใด ตองเกิดวันยังค่ําตลอดกัปตลอดกัลป ไมมีกําหนดกฎเกณฑ ไมมีตนมี
ปลายเลย ตองเกิดแลวตาย ๆ อยูอยางนี้ เพราะเช้ือความเกิดมันมีอยูภายในใจ นี่เปนของ
จริงท่ีประจักษอยูภายในใจเราเอง 

จงปฏิบัติจิตตรงจิตนี้ ดูตรงนี้ดวยสติปญญา แลวตัดเชื้อความเกิดกันที่ตรงนี้ จะสิ้น
สงสัยเรื่องตายเกิดหรือตายสูญทั้งมวล เพราะสุดทายก็ผูท่ีสําคัญวาตายแลวสูญน้ันแลไป
เกิดอีก ไดรับความทุกขความลําบากจากท่ีตนเขาใจวา เมื่อตายแลวมันก็หมดเรื่อง ไมมี
อะไรที่จะสืบตอขางหนาแลว คิดอยากทําอะไรก็ทํา อยากทําบาปอยากทําอะไรก็แลวแต 
ตามใจทุกอยางในขณะที่ยังมีชีวิตอยูนี้ เม่ือตายแลวหมดความหมาย 

ทีน้ีเม่ือมันไมหมดความหมายตามความสําคัญตนเลา ใครจะเปนคนรับความช่ัวชา
ลามกท้ังหลายเหลาน้ัน? ก็คือเราเองเปนผูรับ เม่ือเปนเชนน้ันเรากลาเส่ียงแลวเหรอ? ทั้ง 
ๆ ที่เปนมนุษยที่กําลังมีคุณคาอยูทั้งคน และเปนคนรับผิดชอบเราอยูตลอดมา เหตุไรเรา
จะตองยอมเสียทาเสียทีไปลมจมขนาดนั้นดวยอํานาจของกิเลสมันครอบงํา ดวยความ
สําคัญที่ผิดอยางมหันต ใหบุญไมยอมรับ มาหลอกลวงตนเองถึงขนาดนั้น จงรีบคิดเพื่อหา
ความจริงจากธรรมของจริงเครื่องพิสูจน และปราบปรามกิเลสตัวน้ันใหส้ินไป ไมควรนอน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘ 

๑๘ 

ใจนอนจมอยูกับมัน แบบไมรูสึกตัวดังที่เคยเปนมากี่กัปนับไมถวนอยูแลว ไมงั้นจะสายเกิน
กาลนานเกินจะแกได เวลาตายจะไมมีกุสลาติดตัว (กุสลาคือความฉลาด) 

ความจริงมีอยูทําไมเราจึงไมดู? ความจริงก็คือใจและสัจธรรม ใจน้ีมันไมสูญนะ 
เชื้อกิเลสเชื้อแหงภพแหงชาติก็อยูกับใจนี่เอง ตัวประกันตัวตีตราที่จะใหเกิดมันอยูกับจิตใจ
น้ี แลวจะสูญไปไหน? จะสูญไดอยางไร น่ีคือความจริง ความจริงลบไมสูญมันสูญไมได แต
ความสําคัญน้ันมันสูญได สูญไดตามความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลส แตความจริงมันไม
สูญ แลวบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปก็เขาไปอยูในจิต ไมไดไปอยูที่อื่น เพราะจิตเปนโรงงาน 
ผลิตออกมาจากที่นั่นเอง ผลดีชั่วก็เขาไปรวมตัวอยูที่จิตนั่น 

นานนะความจริงจะไปไหน มันเกิดกันที่นั่น ผสมกันที่นั่น ดีชั่วมันอยูที่จิต จิตจะไป
เกิดในสถานที่ใดภพใดแดนใดก็ตาม มันไปดวยกําลังแหงกรรม กรรมและวิบากแหงกรรม
มันผลักไสใหไป แนะ มันจะสูญไปไหน ตายแลวมันพรอมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ําขนาด
ไหนน้ัน มันแลวแตอํานาจแหงกรรมท่ีมีอยูภายในจิตใจซ่ึงตนส่ังสมไวน่ันแหละ น่ีเปนหลัก
ความจริง 

การเรียนเร่ืองความจริงเหลาน้ี จึงตองเรียนลงที่ใจ พิจารณาลงท่ีใจน้ี ดังที่กลาวมา
เม่ือสักครูน้ีวา ใหตัดตรงน้ันลงมาหาตรงน้ี ลงมาดวยจิตตภาวนา คือเราทราบไดดวย
ปญญา ใจมีความสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด มีความสุขสมใจกับสิ่งใด สิ่งนั้นเปนทางดีหรือชั่ว 
เปนสิ่งที่ดีหรือสิ่งชั่ว เราตามรูเสมอดวยจิตตภาวนา เราตองทราบ เม่ือทราบแลวพยายาม
แกไข พยายามตัดฟนดวยอุบายของสติปญญา จนกระทั่งตัดขาด ตัดขาดไป ๆ โดยลําดับ 
ๆ 

ทานพิจารณาทาง “จิตตภาวนา” หรือทานวา “น่ังกรรมฐาน” ทานนั่งอยางนี้
แหละ จะไปนั่งอยูในปาในเขา จะนั่งอยู “รุกขมูล” รมไมที่ไหนก็เถอะ ก็ฝกน่ังเรียนความ
เปนไปของจิต เรียนเร่ืองความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เรียนเร่ืองกิเลส การส่ัง
สมกิเลส และวิถีทางเดินของกิเลส ความด้ือ ความโลภความหลงมันอยูท่ีจิต มันเกิดที่จิต 
มันหลั่งไหลจากจิตนี้ไปเปนภพตาง ๆ ใหเราลุมหลง บันเทิง โศกเศราเสียใจ มีแตเรื่องที่
ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้น การเรียนจึงตองเรียนลงท่ีน่ี จะตองรูสิ่งเหลานี้ประจักษใจดวยสติ
ปญญาแนนอน คือตองทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับ ๆ แลวตัดขาดออกจากกันเรื่อย ๆ แลว
จิตก็หดตัวเขามา ๆ เพราะขาดส่ิงท่ีเคยสืบตอ หดตัวเขามา ยนเขามา ๆ สูวงแคบ และตัด
ภาระเขามาโดยลําดับ นี่แหละคือการตัดภพตัดชาติ ตัดสวนหยาบเขามาเร่ือย ๆ ตัดเขามา
สูความละเอียด ตัดเขามา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๙ 

๑๙ 

ในท่ีสุดรางกายของเราน้ีก็เห็นชัดตามเปนจริงวา “มันเปนแตเพียงธาตุขันธเทา
น้ัน” นั่นคือธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ มาผสมกันเขา มีตัวคือจิตเปนเจาของมายึดครอง แลวก็วา
เปนรูปเปนกายเปนหญิงเปนชาย เปนสัตวเปนบุคคล เม่ือทราบชัดแลวก็สลัดภายในจิตอีก 
รูปก็สักแตวารูป เวทนาก็สักแตวาเวทนา ไมใชเรา ไมใชของเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
แตละอยาง ๆ ก็สักแตวาเทาน้ัน ไมใชเรา ไมใชของเราโดยประจักษใจ น่ีปญญาพิจารณา
ทราบลงไปอยางนี้ เม่ือทราบชัดแจงแลว ใครจะไปกลาถือวาเปนเรา ใครจะไปกลาแบก
หามส่ิงเหลาน้ีวาเปนเราเปนของเรา ไมกลายึดไมกลาแบกหาม เพราะหนักเหลือทนอยูแลว 
เพราะปญญาหยั่งทราบหมดแลวจะไปกลาอยางไร 

ที่กลาไมเขาเรื่องก็คือ พวกเราที่เปนนักดนเดาเกาหาที่ไมคันใหเกิดทุกขเปลา ๆ 
เทาน้ัน สวนทานท่ีรูจริงเห็นจริง ทานสลัดปดทิ้งดวยสติปญญา ไมมีอุปาทานเหลือเลย 

สติปญญาเปนธรรมสําคัญมากตามหลักความจริง คือท่ีรูจริงเห็นจริง คือปญญาเปน
ผูรูผูฉลาด ตามรูตามเห็นความจริงเปนอยางน้ันแลว เราจะไปกลาฝนความจริงไดอยางไร 
วาไมใชเรา โดยทางปญญาแลว เราจะยังไปถือ ถือก็ถือแตก็ไมใชปญญา มันเปนเรื่องของ
กิเลสอยูโดยด ี การแกนี้ตองแกดวยปญญา รูดวยปญญา ละดวยปญญา ทุกประเภทของ
กิเลสไมนอกเหนือสติปญญาไปไดแตไหนแตไรมา 

น่ีแหละการเรียนเร่ืองการตัดภพตัดชาติ การเรียนเร่ืองวิถีของกิเลส การตัดกิเลส 
ทานทํากันอยางนี ้จนกระทั่งรูธาตุขันธ ก็สักแตวาธาตุวาขันธ คือรูตามเปนจริงแลวก็ปลอย
วางลงไปเอง 

การบอกใหปลอยเฉย ๆ ไมเกิดผล ตองปญญาเปนผูพาใหปลอย เม่ือเขาใจแลวก็
ปลอย ปลอย ๆ ส่ิงไหนยังไมเขาใจก็พิจารณาคนควาเขาไปจนกระท่ังถึงความจริง เขาใจ
เต็มภูมิแลวก็ปลอย สุดทายมันมีอะไรอยูอีก การตัดรากฝอยไปเปนลําดับมันก็ถึงรากแกว
เทาน้ันเอง เมื่อตัดรากแกวจนไมมีอะไรสืบตอกันแลว ภพชาติก็ขาด อยางอื่นมันก็ขาดไป
ดวยตามลําดับ ที่ยังเหลือชิ้นสุดทายนั้นคืออะไร? ยอนสติปญญาเขามาจนถึงตัว น่ันคือ 
“อวิชชา” ท่ีเรียกวา “รากแกว” น่ีแหละคือตัวกิเลสแท กิ่งกานสาขาของกิเลสไดถูกตัด
ขาดหมดแลว ยังเหลือแตตัวกิเลสแท ๆ ไดแกตัว “อวิชชา” 

ทีนี้ “อวิชชา” อยูที่ไหน? มันอยูที่จิตเทานั้น อวิชชาไมอยูที่อื่น มันครอบอยูกับจิต 
จนกระทั่งจิตเองก็เขาใจวาอวิชชานั้นเปนตน ตนเปนธรรมชาติอันน้ัน นี่แหละเมื่อปญญายัง
ไมทราบชัด แตก็ทนไมได เพราะฟงคําวา “ปญญา ๆ” เถิด มีความฉลาดแหลมคมมาก 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๐ 

๒๐ 

เม่ือนํามาใชในส่ิงใดก็ตองเห็นความจริงในส่ิงน้ัน ดังนั้นเมื่อนํามาใชในจิตที่มีกิเลส คือ
อวิชชาอยูที่นั่น ทําไมจะไมทราบ ทําไมจะทําลายกันไมได จะตัดขาดจากกันไมได เมื่อกิเลส
ชนิดอื่น ๆ ปญญาสามารถตัดขาดได แลวสิ่งนี้ทําไมปญญาจะไมสามารถตัดขาดไดเลา 
ปญญาตองสามารถตัดขาดได 

เมื่อตัดขาดกิเลสตัวสําคัญนี้แลวตองทราบชัดประจักษใจ ถาจะพูดก็พูดไดเต็มปาก
ไมกระดากอายหรือสะทกสะทานกับสิ่งใดหรือผูใด ถาจะพูดแบบโลก ๆ ก็ตองเรียกวารูชัด 
ๆ รอยเปอรเซ็นต หมดปญหากันเสียทีเร่ืองความเกิดความตาย เรื่องความทุกขทรมานใน
วัฏสงสาร ภพนอยภพใหญที่เคยเปนมากี่กัปกี่กัลปจนนับไมถวน เพราะตัวน้ีพาใหเปนไป 
ตัวน้ีพาใหเกิดตัวน้ีพาใหตาย ตายแลวเกิดซ้ําเกิดซากไมหยุดไมถอย ทุกขซ้ํา ๆ ซาก ๆ มา
ยุติกันเสียแลวคราวน้ี 

ยุติดวยอะไร? อะไรถึงตองยุติ? นาน ยุติลงที่ฆาเชื้ออันใหญขาดกระเด็นออกจาก
ใจแลว เหลือแตความรูลวน ๆ ท่ีเรียกวา “ความบริสุทธ์ิ” น้ันเปนจิตแท เปนธรรมแท ไม
มีสิ่งใดเขาไปเคลือบแฝงเลยแมนิดเดียว ผูน้ีแลเปนผูไมเกิด ทีน้ีส้ินสุดแลว แตไมใชสูญ
แบบที่มองไมเห็น คนควาไมเจอก็หาวาไมม ีแลวก็เดากันอยางนั้นตามวิสัยของโลกดนเดา 

เร่ืองกิเลสท่ีพาใหดนเดาเอาดวยความสําคัญ เหมาเอาดวยความสําคัญ จึงไดรับ
ความทุกขเพราะกิเลส แตก็ยังไมเห็นโทษของกิเลสที่พาใหดนเดา พาใหสําคัญม่ันหมายท้ัง
ที่ไมจริงตลอดมา จึงมีแตของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจ ทุกขจึงเต็มหัวใจดวย 

เมื่อเรียนรูถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการปฏิบัติแลว ความปลอมมันก็สลาย
ตัวไป จึงไดเห็นโทษชัดเจนวา เหลานี้มีแตความจอมปลอมทั้งหมด ท่ีเราไดรับความทุกข
ความทรมานมาจนถึงปจจุบันชาติท่ีเราจําไดเพียงเทาน้ี มันก็เปนความทุกขเพราะกิเลสตัวน้ี
เทาน้ัน ถาเปนธรรมก็ไมทําใหเราเกิดทุกข เม่ือมีธรรมลวน ๆ ภายในจิตแลว อะไรจะมาทํา
ใจใหมีทุกขอีกตอไปเลา ตองไมม ี น่ันแน อยางน้ีแหละเรียนธรรมปฏิบัติธรรมภายในจิตใจ 
คือเรียนธรรมภาคปฏิบัติภาคภาวนา เห็นจริงอยางน้ี ชัดเจนอยางนี ้กิเลสแตกกระจายชนิด
ไมเปนขบวน 

ในเรื่องวิธีปฏิบัตินี้ไมใชวิธีจํา แตเปนวิธีแกกิเลส ทํางานกับกิเลสทําอยางน้ี เม่ือ
กิเลสส้ินสุดไปแลวภายในใจ ใจท่ีเปนเจาของปญหามาแตกอนเพราะกิเลสพาใหเปน ก็สิ้น
สุดกันไปเองไมมีสิ่งใดเหลือเลย น่ีแหละความส้ินสุดของวัฏฏะ แตไมใชความสูญซึ่งเปน
ความแสลงตอความจริง คือความมีอยูอยางยิ่ง 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๑ 

๒๑ 

ถาวา “ความสูญของวัฏฏะ” นั้นถูกตอง เพราะวัฏฏะภายในใจไมมีตอไปอีกแลว 
สูญสิ้นแหงความสืบตอของภพชาติ เกิด แก เจ็บ ตายแท ภพชาติตอจากนั้นไมมีอีก น่ีเปน
ความสูญส้ินโดยธรรมโดยความจริง ถาวา “ความสูญ” อยางนี้ถูกตอง แตคนและสัตวตาย
แลวสูญส้ินโดยประการท้ังปวง อะไรไมมีเลยอยางนี้ ขัดตอความจริง 

ใจเมื่อถึงความจริงเต็มที่แลวก็ถึงความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์แสดงขึ้นชัดในจิตใจ 
จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต จึงไมใชความสูญ 

อยางพระพุทธเจาตรัสรูแลวกิเลสสูญไปหมด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในพระทัยแลว 
ตองอาศัยความบริสุทธ์ิน้ันแลประกาศธรรมสอนโลกมาเปนเวลา ๔๕ พระพรรษา ถึงได
เสด็จปรินิพพาน ถาความบริสุทธ์ิน้ีไดสูญส้ินไปแลว พระพุทธเจาจะเอาอะไรมาประกาศ
ศาสนาเลา? ขณะที่สิ้นกิเลสแลวถาจิตก็ไดสูญไปดวย แลวทรงเอาอะไรมาสอนโลกเลา? 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น ไมออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไมไดสูญนั้นแลว จะออกมาจาก
ไหน? 

น่ีแหละเรียนธรรมใหถึงน้ีแลวหายสงสัย ปญหาทั้งปวงก็หมดสิ้นไปไมมีเหลือเมื่อ
เรียนจบ ทราบปญหาภายในใจโดยตลอดท่ัวถึงแลว อยูไหนก็อยูเถอะ เพราะความสมบูรณ
พูนผลอยูที่ใจนี้ ความสุขอันสมบูรณมีอยูท่ีใจน้ี ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจาแลว คนเราจะไมไดบนเร่ืองความทุกขความลําบาก จะยอมดําเนินตนไปตามเหตุ
ผลคือหลักธรรม ทุกขก็ยอมรับวาทุกข จนก็ยอมรับวาจน มีไดมาเสียไปเปนธรรมดา 

เรียนธรรมรูตามความจริงชองธรรมแลวไมบน ทุกขก็ยอมทนรับตามเหตุตามผล มี
ก็รับตามเหตุตามผลไมปนเกลียวกับธรรม ใจก็สบาย แมจะมีกิเลสที่ยังละไมได ก็ไมถึงกับ
ตองเดือดรอนแบบไมมีขอบเขตเหตุผล ยังพอปลงพอวางได 

แตถาไมสนใจเกี่ยวของกับธรรมเลย ไมนําธรรมมาวินิจฉัยใครครวญ ก็มักไมมีเหตุ
ผลเครื่องทดสอบ มีแตความตองการของใจที่กิเลสบงการอยางเดียว ความตองการน้ันแล
จะพาคนลมจมฉิบหาย ความตองการน้ันแลจะทําลายจิตใจคนใหเสียอยางไมมีประมาณ 
ใหไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ ๆ ตลอดกาลสถานที่ไมมีอะไรอื่น คือความตองการชนิด
นั้นไมมีเหตุผล มีแตอยากตะพัดตะพือ อยากจนไมสนใจทราบวาอะไรเปนพิษอะไรเปนภัย 
อยากไดอะไรควาไปกิน มันไมหยุดหยอนผอนคลาย ยิ่งอยากยิ่งตองการก็ยิ่งเพิ่มความคิด
ความปรุงแตงไมถอย ยุงไมหยุด ความทุกขทรมานภายในใจก็ยิ่งมากขึ้น ๆ ไดรับการสง
เสริมเทาใดก็ยิ่งคิดมากขึ้นแบบไฟไดเชื้อ ดีไมดีสติลอย เลยเปนบาไปเลย นาน พอเห็น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒ 

๒๒ 

โทษของความอยากความทะเยอทะยานชนิดไมมีธรรมเปน “เบรก” ไหมละ? ถาพอเห็น
โทษของมันบางก็ควรพยายามแกไข อยาอยูเปลาแบบคนส้ินทา 

วันน้ีพูดเร่ือง “วัฏจักร” พูดเรื่องความสูญความไมสูญ ตามหลักความจริงเปน
อยางนี้ ศาสนาจึงเปนธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะพิสูจนความจริง สมควรแกเวลาเพียงเทาน้ี 
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๓ 

๒๓ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อุบายวิธีดับกิเลสและเร่ืองกรรม 

 
โลกนี้แมจะรุมรอนเพียงไรก็ตาม ยังมีศาสนาเปนเคร่ืองเยียวยา อยางนอยมีศาสนา

เปนเคร่ืองเยียวยา ก็ยังมีทางบรรเทาทุกขไปไดพอสมควร เชนเดียวกับโรคแมจะมีความรุน
แรงเพียงไร แตถามียาเคร่ืองเยียวยารักษาอยูบางแลวก็ยังพอทําเนาได ไมเหมือนปลอยให
เปนไปตามอัตราของโรคที่มีมากนอยโดยไมมียาไปเกี่ยวของเลย 

จิตใจของโลก ถามีแตเรื่องของกิเลสกองทุกขลวน ๆ เปนเจาอํานาจบงการอยูภาย
ในใจน้ัน โลกไมวาชาติช้ันวรรณะใด จะหาความสงบสุขไมไดเลย เพราะไมมีเคร่ืองบรรเทา
คือศาสนา 

คําวา “ศาสนา” ก็คือคําสั่งสอนที่กลมกลืนดวยเหตุผลนั่นเอง รวมแลวเรียกวา 
“ศาสนธรรม” เมื่อแยกออกพูดเฉพาะคําวา “ศาสนา” ก็เหมือนกับวาเปนอีกอันหนึ่ง 
และเปนอีกอันหนึ่งแตกแขนงออกไป ความจริงคําวา “ศาสนา” ถาพูดตามหลักความจริง
แลว ก็คือเหตุกับผลบวกกันเขาน่ันแลเรียกวา “ศาสนา” การเชื่อตอเหตุตอผลนั้นคือไม
ฝน ไมปนเกลียวตอเหตุตอผลที่ถูกตองแลว และปฏิบัติดําเนินไปตามน้ัน โลกจะพอมีทาง
เบาบางจากความทุกขความลําบากท้ังภายนอกภายใน 

จําพวกไมมีศาสนาเขาเคลือบแฝงเลยน้ัน ใครจะอยูในสถานท่ีใดก็ตาม ไมวาจะมี
ความรูสูงตํ่าฐานะเพียงไร จะหาความสุขความสบาย พอปลงจิตปลงใจลงชั่วระยะกาลไมได
เลย เพราะไมมีที่ปลง เราจะปลงลงท่ีไหน? ที่ไหนก็มีแตเรื่องของกิเลสอันเปนไฟทั้งกอง 
คือมีแตเรื่องความอยาก มีแตเรื่องความตองการไมมีประมาณ อยากใหเปนไปตามใจหวัง 
ความอยากน้ัน ๆ ก็ผลิตทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง สิ่งที่ตองการกลับไมเจอ แตกลับไปเจอแตสิ่ง
ที่ไมตองการโดยมาก เพราะอํานาจของกิเลสพาสัตวโลกใหเปนเชนน้ัน 

ถาอํานาจของเหตุผลหรือธรรมพาใหเปนไป แมจะทุกขจะลําบากบางในการฝน
กิเลส โดยทําลงไปตามเหตุตามผล แตเวลาปรากฏผลข้ึนมาก็เปนความสุขความสบาย พอ
มีทางผอนคลายความทุกขลงไดบาง เพราะฉะน้ันศาสนาจึงเปนธรรมจําเปนอยางย่ิงตอจิต
ใจของโลก เฉพาะอยางยิ่งคือมนุษยเรา ซ่ึงเปนผูมีความฉลาดเหนือสัตวท้ังหลาย ควรจะมี 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๔ 

๒๔ 

“ศาสนธรรม” เปนสมบัติประดับและคุมครองใจกายวาจา และความประพฤติในแงตาง 
ๆ จะเปนที่งามตาเย็นใจทั้งสวนยอยสวนใหญไมมีประมาณ 

คําวา “ศาสนา” น้ัน เปนแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมลวน ๆ คือออกจากธรรม 
“ท่ีประเสริฐ” เปนของอัศจรรย แยกออกมาเปนคําสอนโดยทาง “สมมุต”ิ เปนแขนง ๆ 
วา “ใหทําอยางน้ัน อยาทําอยางนี้” เปนตน ใหเราดําเนินตาม ไมฝาฝนปนเกลียวกับธรรม
อันเปนแนวทางถูกตองดีงามอยูแลว แมจะยากลําบากในการดําเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อ
ตอเหตุตอผลแลว อุตสาหพยายามฝนทําลงไป การฝนทําลงไปนั้นคือการฝนกิเลสที่เปน 
“ขาศึก” ตอธรรม อันเปนการฝนทําในสิ่งที่ตนตองการ อันเปนเรื่องของ “ธรรม” มีใจ
เปนผูบงการ ผลที่พึงไดรับก็ยอมเปนความรมเย็นเปนสุข 

ยกตัวอยางเชน เราคิดอะไรวันน้ีจนเกิดความวาวุนขุนมัวไปหมด ใจทั้งดวงกลาย
เปนไฟทั้งกอง เฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ไมชอบใจ สิ่งที่ขัดใจมาก จิตจะไปยุงอยูกับสิ่งที่ขัดใจ
มากไมพอใจมากนั้นแหละ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไมยอมปลอยวาง ถือเปนอารมณ
แทนคําบริกรรมภาวนา แลวผลจะมีความสุขขึ้นมาไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟขึ้นมาเปน
ลําดับ ๆ เพราะเร่ืองน้ันพาใหเปน “ไฟ” และความคิดในเร่ืองน้ันพาใหเปนไฟ ผลจะ
ปรากฏข้ึนมาเปน “นํ้า” ไดอยางไร มันก็ตองเปนไฟอยูโดยดี ขืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งจะ
ทําลายจิตใจของเรามากเพียงน้ัน สุดทายจนกินไมไดนอนไมหลับ แทบไมมีสติหรือไมมีสติ
ยับย้ัง จนเปนบาไปเลยก็มีไมนอย เพราะเร่ืองและความคิดทําลาย 

สิ่งที่ทําลายเหลานี้คืออะไร? ก็คือเรื่องของกิเลส ไมใชเรื่องของธรรม ฉะนั้นการฝน
ไมคิดในอารมณไมดีนั้น ๆ ดวยการหักหามความคิดปรุงของใจดวยสต ิ สกัดกั้นดวย
ปญญา แมจะลําบาก ผลที่ปรากฏก็คือความสงบยอมเปนที่หวังได หรือพอมีสติขึ้นมา
พิจารณาใครครวญถึงทางที่ถูกที่ควร สิ่งดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้น ในเร่ืองท่ีคิดน้ันวา ทําไมจึงตอง
คิด ก็ทราบแลววาไมดีคิดไปทําไม แลวหาทางแกไขเพื่อความดีไมไดหรือ? นั่นเรื่องของ
เหตุผลเปนอยางน้ัน การคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอเห็นโทษของมันแลว เพราะทุกขเปนประจักษ
พยานอยูภายในใจ มีความรุมรอนเปนกําลัง นี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้น ๆ ที่เปนของไม
ดี ถาจะฝนคิดมากยิ่งกวานี้แลวจะเปนอยางไร ขนาดที่คิดนี้ความทุกขก็แสดงใหเห็นชัดเจน
อยางน้ีแลว ถาจะคิดเพิ่มยิ่งกวานี้ ความทุกขจะไมมากกวานี้จนทวมหัวใจไปละหรือ แลวจะ
ทนแบกหาม “มหันตทุกข” ไดอยางไร? 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๕ 

๒๕ 

ถาฝนคิดมาก ทุกขตองเพิ่มมากกวานี้เปนลําดับ เม่ือมากกวาน้ีแลวเราจะมีกําลัง
วังชามาจากไหน พอตานทานแบกหามความทุกขที่ผลิตขึ้นทุกระยะ จากความคิดในสิ่งที่ไม
พอใจนั้น ๆ เราจะฝนคิด ยังจะฝนกอบโกยทุกขเหลานั้นเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ยิ่งขึ้นกวานี้อยู
หรือ? เพียงเทานี้จิตก็ไดสต ิพอไดสติจิตก็เริ่มสงบและยังยั้งตัวได และพยายามปลอยวาง
ความคิดเชนน้ันโดยทางเหตุผลอยางใดอยางหน่ึง ที่จะใหจิตผละออกจากสิ่งนั้นและระงับ
ความคิดน้ัน ๆ ได ผลที่จะปรากฏดังที่เคยเปนมาแลวก็ระงับ เพราะความคิดอันรอนอัน
เปนสาเหตุน้ันมันระงับตัวลง การระงับตัวลงไดแหงความคิดนั้น เพราะความมีสติยับย้ัง น่ี
ก็พอเปนสักขีพยานอันหนึ่งแลววา เทาท่ีเราฝนคิดในส่ิงน้ันมาดวยสติ และใครครวญดวย
ปญญา มีผลปรากฏขึ้นมาอยางนี้ คือปรากฏเปนความสงบรมเย็นข้ึนมา ทีนี้ทุกขก็ระงับดับ
ไป 

แมจะลําบากในการฝน ในการบังคับจิตใจ ก็จงคิดหาอุบายปลดเปลื้องตนเชนนั้น 
อันความลําบากน้ันเราก็ยอมรับวาลําบาก แตลําบากในทางที่ถูก ทีนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็
เปนความสุขและเปนความดี เรื่องก็ไมยุงเหยิงวุนวายตอไป ทุกขก็ไมเพิ่มขึ้นมาอีก เราก็
พอผอนคลายตัวได หรือมีเวลาปลงวาง “ถานเพลิง” คือความทุกขรอนบนหัวใจลงได น่ี
เปนหลักเกณฑหน่ึงท่ีเราจะนํามาพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องที่ไมถูกตองดีงามทั้งหลาย 

เชน เขาดุเขาดา เขาติฉินนินทาวาอยางน้ัน ๆ คําติฉินนินทาเขาก็ผานปากเขาไป
แลว ผานความรูสึกของเขาไปแลว ต้ังแตวันไหนเดือนไหนไมทราบ เราเพ่ิงทราบในขณะ
น้ันเวลาน้ันก็เปนความไมพอใจข้ึนมา ไอลมปากเขาก็หายไปแลวตั้งกี่ปกี่เดือนไมทราบ 
เพียงแตลมปากใหมขึ้นมาวา “เขาวาใหคุณอยางน้ัน ๆ” เชน “นาย ก นาง ข.วาใหคุณ
อยางนั้น ๆ ไมดีอยางนั้น ๆ” นี่เปนลมปากครั้งที่ ๒ เราก็ยึดเอาอันน้ันมาเปน “ไฟ” เผา
ตัวขึ้นมาอยางลม ๆ แลง ๆ โดยไมมีเหตุผลอะไรเลย น่ีเปนความสําคัญผิดของเรา ถาเขา
ไมเลาใหฟง เราก็ธรรมดาธรรมดา ทั้ง ๆ ที่เรื่องนั้นเขาไดพูดไปแลว ถาเขาไดเคยตําหนิติ
ฉินนินทาเรา เขาก็ตําหนิไปแลว ผานไปแลว เราก็ไมเห็นมีความรูสึกอยางไร เพราะจิตใจ
ไมกระเพื่อมออกมารับสิ่งเหลานั้น จิตเปนปกติ ผลก็ไมแสดงขึ้นมาในทางความทุกขความ
รอนใด ๆ ทั้งสิ้น 

เมื่อเปนผูมีสติอยูภายในตัว พอเขาพูดขึ้นมาเชนนั้น ก็ทราบทันทีวาส่ิงน้ันไมดี เรา
จะไปควาเอามายึดถือใหสกปรกและหนักหนวงถวงใจเราทําไม ของสกปรกเราก็ทราบแลว 
แมแตเดินไปตามถนนหนทางไปเจอสิ่งสกปรก เรายังหลีกใหหางไกล ไมกลาสัมผัสถูกตอง 
แมแตฝาเทาก็ไมแตะตองเลยเพราะทราบแลววาของไมดี ถาขืนแตะตองก็จะตองเปอน
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๒๖ 

เปรอะไปหมด เราทราบแลววาส่ิงเหลาน้ีสกปรก แลวทําไมเราชอบไปคลุกคลี ชอบไปยุง 
ชอบไปนํามาคิดมาวุนวายตัวเอง จนใหเกิดผลขึ้นมาเปนความสกปรกไปทั้งจิต กลายเปน
ไฟทั้งดวง ไมสมควรเลย 

เราคิดอยางน้ี เราระงับความคิดและอารมณน้ันได พอจะคิดขึ้นในขณะใดสติเราก็
ทันและรูทันท ี แลวปลอยไปได ไมยึดมาเปนอารมณเผาลนใจอยูนาน ท่ีกลาวมาแลวน้ีท้ัง
หมด เปนหลักธรรมวิธีปองกันตัวในวิธีรักษาตัว 

เม่ือเราใชวิธีน้ีเปน “ยาประจําบาน” ประจําตัวทุกอิริยาบถ ใจก็ปกติไมคอยจะเปน
ภัยแกตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลาย จะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แม
ในทางอารมณที่เกิดขึ้นกับใจโดยเฉพาะ ที่ไปคิดในเรื่องอดีตที่ไมดีไมงามตาง ๆ มารบกวน
เจาของก็ตาม หรืออะไร ๆ มาสัมผัสก็สลัดไดทันท ี เพราะสติปญญามีอยูกับใจ นํามาใช
เมื่อไรก็เกิดประโยชนเมื่อนั้น นอกจากจะปลอยใหส่ิงเหลาน้ันเขามาเหยียบยํ่าทําลายเสีย 
โดยไมคํานึงถึงเครื่องปองกันคือสติปญญาเลย เราถึงยอมรับทุกข 

แตถายอมรับทุกขตามหลักความจริงที่ตนโง ตนประมาทแลว ก็ไมตองบนกัน แตน่ี
ก็บนกันทั่วโลกดินแดน เพราะอะไรเลาถึงบน? เพราะไมอยากทุกข เมื่อไมอยากทุกขก็คิด
ทําไมเลา ในสิ่งที่จะเปนทุกขฝนคิดทําไม ก็เพราะความไมรู รูเทาไมถึงการณ เมื่อเปนเชน
น้ันจะเอาอะไรมาใหรูเทาถึงการณ? ก็ตองเอาสติปญญามาใชก็ทันกับเหตุการณ ไมเสีย
ไปหมดทั้งตัว ยังพอยื้อแยงไวไดบางในขั้นเริ่มแรกแหงการฝกหัด ตอไปก็ทันเหตุการณทุก
กรณี ตีชนะไดทุกวิถีทาง 

วิธีปฏิบัติตอตัวเองดวยหลักศาสนาตองปฏิบัติอยางนี ้ โลกถาตางคนตางมีเหตุผล
เปนเคร่ืองดําเนิน ไมวากิจการภายนอก ไมวากิจการภายใน อันใดที่จะเปนภัยตอตนและ
สวนรวม ตางคนตางคิด ตางคนตางเขาใจ ตางคนตางละเวนไมฝาฝนดื้อดานหาญทํากัน 
ซ่ึงเปนการชวยกันทําลายตนและสวนรวมใหเสียไป 

อันใดท่ีเปนคุณประโยชนแกตนและสวนรวมแลว พยายามคิดทําในส่ิงน้ันๆ โลกก็มี
ความเจริญรุงเรือง อยูดวยกันมากนอยก็มีความผาสุกเย็นใจไปทั่วหนากัน เพราะมีหลัก
ศาสนาเปนเคร่ืองพาดําเนิน ยอมยังบุคคลใหเปนไปเพ่ือความสงบสุข ดวยการปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักเหตุผล อันเปนหลักสากลท่ีพาโลกใหเจริญ 

ดังน้ันเร่ืองศาสนาจึงเปนเร่ืองสําคัญสําหรับการอยูดวยกัน นี่หมายถึงปจจุบันที่อยู
ดวยกัน แมปจจุบันจิตและตัวเราเองก็มีความรมเย็นเปนสุข ไมเดือดรอนวุนวายแผ
กระจายออกไปสูสวนรวม ตางคนตางก็มีความรูสึกเชนนั้น โลกก็มีความผาสุก เม่ือหมาย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๗ 

๒๗ 

ถึงอนาคตขางหนาของจิต จิตที่มีเหตุมีผลเปนหลักยึด มีธรรมอยูภายในใจแลว จะหาความ
เดือดรอนจากที่ไหน มาจากโลกใด เพราะจิตเปนผูผลิตข้ึนเอง เมื่อจิตไมผลิต จิตมีอรรถมี
ธรรมเปนเครื่องปองกันรักษาตนเองอยูแลว ไปโลกไหนก็ไปเถอะ ไมมีความทุกขรอนท่ี
จะไปทําลายจิตใจของผูน้ันไดเลย 

พูดตามหลักธรรมแลว จิตที่มีคุณงามความดีประจําใจ ยอมจะไมไปเกิดในสถานที่
จะไดรับความทุกขความทรมาน เพราะ “กรรมประเภทน้ัน” ไมมีจะผลักไสไปได มีแต
ความดีคือกุศลกรรม เปนเครื่องพยุงจูงไปสูสถานที่ดี คติที่งามโดยลําดับ ๆ เทาน้ัน 
อนาคตก็เปนอยางนี้แล 

ผูปฏิบัติธรรม ผูมีธรรมในใจ ผิดกับบุคคลที่ไมมีธรรมเปนไหน ๆ แมแตอยูในโลก
เดียวกัน เปนรูปรางเหมือนกันก็ตาม แตความรูความเห็น ความคิด การกระทําตาง ๆ น้ัน 
มีความผิดกันอยูโดยลําดับ ผลที่จะพึงไดรับจะไดเหมือนกันยอมเปนไปไมได ตองมีความ
แตกตางกันอยูเชนนี้เปนธรรมดาตั้งแตไหนแตไรมา 

ฉะนั้น  พระพุทธเจา  จึงทรงสอนวา  “กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํหีนปฺปณีตํ กรรม
เปนเคร่ืองจําแนกสัตวท้ังหลาย ใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน” ไมนอกเหนือไปจาก
กรรม กรรมจึงเปนเรื่องใหญโตที่สุดของสัตวโลก ทําไมจึงใหญโต? เพราะเราตางคนตาง
เปนผูผลิตกรรมข้ึนมาโดยลําดับดวยกัน แมจะไมคิดวาตนสรางกรรมก็ตาม ผลดีชั่วก็เกิด
จากกรรมคือการกระทําทุกราย จะหักหามไมไดเมื่อยังทํากรรมอยู 

คําวา “กรรม” คืออะไร? แปลวาการกระทํา เปนกลาง ๆ คิดดวยใจเรียกวา 
“มโนกรรม” พูดดวยวาจา เรียกวา “วจีกรรม” ทําดวยกาย เรียกวา “กายกรรม” ใน
กรรม ๓ ประเภทน้ี เราเปนผูผลิตผูสรางอยูตลอดเวลา แลวจะปดกั้นผลไมใหปรากฏดีชั่ว
ขึ้นมาไดอยางไร เมื่อการผลิตมีดีมีชั่วประจําตนอยู ธรรมชาติท่ีเราผลิตข้ึนมาน้ีแล เปนเจา
อํานาจสําหรับปกครองจิตใจ สนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจใหไปเกิดและอยูในสถานท่ีใด 
คติใดก็ได จะนอกเหนือไปจากผลแหงกรรมที่เรียกวา“วิบาก” ซึ่งตนกระทําแลวนี้ไปไมได 
ไมมีสิ่งใดมีอํานาจยิ่งไปกวาผลแหงกรรมที่ตนทํานี ้จะเปนเครื่องประคับประคอง หรือเปน
เครื่องกดขี่บังคับตนในวาระตอไป 

หลักศาสนาทานสอนอยางน้ี ทานไมใหเชื่อที่อื่นยิ่งไปกวาความเคลื่อนไหวดีชั่วทาง
กายวาจาใจท่ีเรียกวา “กรรม” นี้เปนหลักประกันตัวอยูที่นี่ เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีทําลายตัวและ
สงเสริมตัวก็คืออันน้ีเทาน้ัน ไมมีอะไรมาทําลายและสงเสริมได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๘ 

๒๘ 

การคิด การพูด การกระทํา ในทางที่ไมดี คือการทําลายตัวเอง การคิด การพูด การ
กระทําในทางที่ดี คือการสงเสริม บํารุงตนเอง การประกันตนเอง ไมใหตกไปในทางไมพึง
ปรารถนาก็มีอยูใน “หลักกรรม” น้ีเทาน้ัน ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี ้เพราะฉะน้ันเราจึงไมควร
กลัวสิ่งโนนกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุผลไมได จะกลายเปนกระตายตื่นตูมทั้งที่ถือพุทธ อันเปน
องคพยานแหงความฉลาดแหลมคม 

สิ่งที่นากลัวที่สุดก็คือ ความคิด การพูด การกระทํา ที่เปนภัยแกตนเอง ไมวาจะใน
แงใดพึงทราบวา “นี้แลคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังแสดงออกกับกาย วาจา ใจของเรา ของ
ทานอยูเวลาน้ี” ถาไมยอมรูสึกตัวแกไขใหมเสีย อันน้ีแหละจะเปนตัวพิษภัยท่ีรายกาจท่ีสุด 
ใหโทษแกเราไมเพียงแตปจจุบันน้ี ยังจะเปนไปในอนาคต จนหมดฤทธิ์หมดอํานาจของ 
“กรรม” ท่ีทําไวน้ีแลว ทุกขภัยตาง ๆ จึงจะหมดไปได 

ผูเชื่อศาสนาจึงตองเชื่อ “หลักกรรมกับวิบากแหงกรรม” คือผลพึงติดตามมาโดย
ลําดับ เราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทํากรรมได? ไมมี ตองทําดวยกันทุกคน คนมี
ศาสนาหรือไมมีศาสนาก็ทํา “กรรม” กันทั้งสิ้น เพราะเปนหลักธรรมชาติแหงการกระทํา
ซึ่งมีประจําตนอยูแลว และถูกตองตามหลักของศาสนาที่ทานสอนไวแลว กรรมมีอยูกับทุก
คน นอกจากจะเชื่อหรือไมเชื่อเทานั้น ซึ่งก็ไมมีการลบลางกรรมนั้นได ทั้งกรรมทั้งผลแหง
กรรมไมมีทางลบลางได ตองเปนกรรมและเปนผลดีชั่วไปทุกภพทุกชาติ ไมมีอันใดนอก
เหนือไปจาก “กรรม” และ “วิบากแหงกรรม” ซึ่งเกิดจากการทําดีทําชั่วของตัวเอง จึงไม
ควรกลัวเร่ืองสุมส่ีสุมหาอันหาเหตุผลไมได ถากลัวนรกก็กลัวบอนรกท่ีกําลังสรางอยูเวลาน้ี 
ซ่ึงอยูภายในจิตใจเปนตนเหตุสําคัญ น่ีแหละ“บอนรก” 

สาเหตุท่ีจะทําใหไฟนรกเผาก็อยูท่ีใจน้ี ใหรูสึกตัวและมีสติจดจอ มีปญญาพินิจ
พิจารณาแกไขเครื่องมือของตนที่กําลังคิดผิด และผลิตยาพิษหรือผลิตคุณธรรมข้ึนมา
ภายในใจ ใหเลือกเฟนตรงน้ี และทําตามความเลือกเฟนดวยดีแลว จะไมมีอะไรเปน
พิษเปนภัยแกสัตวโลกมีเราเปนตนเลย 

น่ีแหละศาสนาจําเปนหรือไมจําเปน? ใหคิดที่ตรงนี ้ ผูที่สอนก็คือผูที่รูเรื่องของ
กรรม รูเรื่องผลของกรรมดวยดีแลวไมมีที่แยง คือพระพุทธเจา ทรงทราบทุกสิ่งทุกอยาง 
ทั้งกรรมของพระองคและกรรมของสัตวโลก ทั้งผลแหงกรรมของพระองคและผลแหง
กรรมของสัตวโลกทั่วไตรโลกธาต ุ ไมมีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรูไดเห็นไดอยางพระพุทธ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๙ 

๒๙ 

เจา จึงทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเปน “ศาสนธรรม” ใหเราท้ังหลายไดยินไดฟง ได
ประพฤติปฏิบัติตามโดยไมมีอะไรผิด 

ถาไมฝนศาสนธรรมท่ีทานสอนไวเสียอยางเดียว โดยการกระทําในสิ่งที่ไมดีทั้ง
หลาย ผลจึงปนเกลียวกันกับความตองการ กลายเปนความไมสมหวังหรือเปนความทุกข
ขึ้นมา หลักใหญอยูที่ตรงนี้ 

โลกมีเราเปนตน ถามีศาสนาอยูภายในใจ แมจะมีทุกขมากนอยก็พอมีที่ปลงที่วาง
ได เหมือนกับโรคท่ีมียาระงับ ไมปลอยใหเปนไปตามกําลังหรืออํานาจของโรคโดย
ถายเดียว ยอมพอมีทางหายได 

การสรางความดีไมเปนส่ิงท่ีนาเบ่ือ ไมเปนสิ่งที่นาเอือมระอา ไมเปนส่ิงท่ีนาเกลียด  
ไมเปนส่ิงท่ีนาอิดหนาระอาใจ เพราะส่ิงท้ังหลายท่ีเปนความสุขความสมหวังท้ังมวล เกิดขึ้น
จากการสรางความดีเทานั้นไมไดเกิดขึ้นจากอะไร สรางเทาไรมีเทาไรข้ึนช่ือวาความดี
แลวไมเฟอ ไมเหมือนสิ่งภายนอกซึ่งมีทางเฟอได ถามีมากเขาจริง ๆ แตคนดีมีมากเทา
ไรไมเฟอ ความดีมีมากเทาไรไมมีเฟอ ดีเทาไรย่ิงมีความอบอุนแนนหนาม่ันคงภายในใจ 
ยิ่งมีความดีงามตอกันจํานวนมากเทาไรยิ่งอบอุนไปหมด ไมมีคําวา “เฟอ” 

ผิดกับสิ่งตาง ๆ ที่มีการเฟอได เชน “เงินเฟอ” “คนเฟอ” เราเคยไดเห็นไหม? 
เราเคยไดยินแต “เงินเฟอ” สิ่งของมีมากจนลนตลาดก็เฟอ ขายไมไดราคา ตองขายลด
ราคาลงไปตามลําดับ ๆ ทีนี้ “มนุษยเฟอ” เราเคยไดยินไหม? 

เวลาน้ีมนุษยกําลังเฟอจะหาราคํ่าราคาไมไดแลวเพราะมีมากตอมาก ใครก็จะเอา
แตตัวรอดวาเปนยอดด ี แลวสรางความทุกขใหผูอื่นมากมายเพื่อความสุขของตัวเอง มีเทา
ไรเวลาน้ี มีมากมายทีเดียวท่ีมีความเห็นแกตัวมาก เห็นแกไดมาก โลภมาก เพราะกิเลส
ตัณหามันเจริญข้ึนโดยลําดับ ส่ิงท่ีใหมันเจริญข้ึนโดยลําดับก็เพราะไดรับการสงเสริมเล้ียงดู
อยางเหลือเฟอจน “เฟอ” ซ่ึงเวลาน้ีกําลังมีมาก นิยมกันมาก มีเต็มอยูทุกแหงทุกหน ซึ่ง
แตกอนเราก็ไมเคยเห็น ไอส่ิงสงเสริมใหกิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวข้ึนเปนเปลวเหมือน
ฟนเหมือนไฟ ทุกวันน้ีไดเห็นกันแลว 

แตโลกก็ยินดีจะวายังไง ? ทุกขเทาไรก็ไมเห็นโทษของมัน ยังถือวาสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ด ี
ถือวาดีอยูเรื่อย ๆ จนกระทั่งจะไมมีสติสตังเลยแทบจะเปนบา ก็ยังวาดีอยูเรื่อยไป แลวจะมี
ทางแกกันที่ตรงไหน? เม่ือยังมีความยินดีในความเปนบาอยูเชนน้ันแลว มันจะมีสติสตัง
เปนคนดีไดอยางไร? น่ีแหละ “มนุษยเฟอ” ดูเอา เฟอจนจะเปนบากันทั่วดินแดนทั้งเขา



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐ 

๓๐

ท้ังเรา เมื่อจิตใจที่เฟออยางนี้แลวมันก็ทําใหมนุษยเฟอดวย กอนที่มนุษยจะเฟอ จิตใจตอง
เฟอเสียกอน คือจิตใจไมมีคุณคา จิตใจไมมีราคา ถูกสิ่งสกปรกโสมมซึ่งรกรุงรังเขาไปทับ
ถมคลุกเคลาเสียหมด หุมหอหมด จนมองหา “ตัวจริง” คือจิตไมเจอ แลวคุณคาของจิต
ดวงนี้จะมีมาจากที่ไหน 

เมื่อมีแตของเฟอ ๆ เต็มหัวใจอยางน้ี เวลาแสดงออกทางกายวาจากิริยามารยาทก็
เปน “มนุษยเฟอ” เฟอไปตาม ๆ กันหมด แลวคุณคาของมนุษยนั้นจะมีไดที่ไหน? เม่ือ
เปนเชนน้ีแลว โลกน้ีมันนาดูนาชมและนาอยูท่ีตรงไหน ? ถาไมอยูกับมนุษยที่ทําตัวใหดีมี
คุณคาสําหรับตัว มันก็มีเทานั้น ถามนุษยเราทําใหเฟอแลวจะไมมีโลกอยูแนนอน แลวจะ
ไปตําหนิใคร ก็มนุษยเปนผูทําใหเฟอเสียเอง ใครไมเห็นก็ดูเอา พูดยอ ๆ แตเพียงเทานี้ก็
พอจะทราบไดวามนุษยเฟอเปนอยางไร 

เราไมไปตําหนิคนอ่ืน เราก็เฟอ ถาท่ีไหนไมดีสําหรับเรา เราก็เฟอเหมือนกัน น่ีเรา
เอาหลักธรรมของพระพุทธเจามาทดสอบ ทดสอบพวกเราที่กําลังเฟอ ๆ อยูเวลาน้ีแหละ 
ใหพยายามแกสิ่งที่เฟอออก สิ่งที่เฟอนั่นแหละคือสิ่งที่ทําลายคุณสมบัติของเรา คุณคาของ
มนุษยเรา พยายามแกตรงนี้ที่กําลังเฟอนี้ ใหกลับเปนความดีข้ึนมา 

เอา รนเขามาหานักปฏิบัติเรา ความข้ีเกียจน้ันแหละคือความเฟอ แกมันออก 
ความข้ีเกียจ ความออนแอ มันพาใหเราเฟอ จงชะลางมันออกไป ใหมีความเขมแข็ง มี
ความอุตสาหพยายามเขามาแทนท่ี ดวยความเช่ือบุญเช่ือกรรม เชื่อพระพุทธเจา 

เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เรื่องความเกิดกับความตายนั้นมันเปนของคูกันอยูเสมอ 
จะแยกมันออกจากกันไปไหน เพราะเราเกิดมากับความตาย เราไมไดตายมากับความเกิด 
เมื่อเกิดแลวมันตองมีตาย ถาแกไขไดแลว ตายแลวไมตองเกิดอีก เพราะฉะน้ันจึงวา 
เกิดมากับความตาย ไมใชตายมากับความเกิดนะ 

ดังพระพุทธเจาทั้งหลายและสาวกทั้งหลายทานตายแลวทานไมเกิดอีก ผูบริสุทธ์ิ
แลวตายแลวไมตองกลับมาเกิดอีก แตเกิดแลวกับความตายจะตองตายเปนคูกัน พระพุทธ
เจาก็ตองตายที่เรียกวา “ปรินิพพาน” ความจริงคือธาตุขันธสลายเชนเดียวกับโลกท่ัว ๆ 
ไปนั่นเอง เพราะตนเหตุมันมีอยูแลว จะไปลบผลมันไมได ผลคือเกิดขึ้นมาแลว ความตาย
จะตองมีเปนธรรมดา นี่ตนเหตุคือความเกิดขึ้นมา ผลคือความตาย จะแยกกันไมได มัน
ตองมีเปนคูกันเสมอ นี่แหละคูแหงความเกิดตายของโลกที่มีกิเลสฝงเชื้ออยูภายในใจ เปน
อยางนี้ 
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เราสูเพ่ือชัยชนะ จิตไมตาย แตจิตถูกจองจําทําเข็ญ ยุงกันไปวนกันมาจนเปน “นัก
โทษ” ทั้งดวง หาหลักหาเกณฑไมได เพียงแตฝกซอมดัดแปลงตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรก
รกรุงรัง ก็ยังแยกไมได เพราะความออนแอ แมสติปญญามีอยูก็ไมผลิตขึ้นมาเพื่อแกตน 
การแกตนแกดวยสต ิแกดวยปญญา แกดวยศรัทธาความเพียร พระพุทธเจาเคยแกอยางนี้
มาแลวกอนจะไดผลและนําธรรมมาส่ังสอนโลก พอไดลืมตามองเห็นบุญเห็นบาปบางตาม
กําลัง 

สวนเราเอาอะไรมาแก เอาความขี้เกียจมาแกก็เพิ่มเขาไปอีก เพิ่มโทษเขาไปเรื่อย ๆ 
ติดโทษประมาณเทานั้นปเทานี้ป แทนที่จะไดออก กลับเพิ่มโทษขึ้นมาเรื่อย ๆ มันก็ไมได
ออกจากคุกจากตะรางสักที เลยตายอยูในเรือนจํา น่ีดีแลวเหรอ? 

“เรือนจํา” ในท่ีน้ีหมายถึง “วัฏจักร” คือความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงของโลก
เกิดตาย อันฉาบทาไปดวยความทุกขทรมาน ซึ่งไดแกพวกเราเอง แลวเราจะเอาอะไรมา
แก? เอาความออนแอมาแกมันก็จม เพิ่มโทษเขาอีก ตองเอาความเขมแข็งความขยันหมั่น
เพียร ความอุตสาหพยายาม สติปญญา ศรัทธา ความเพียร เรงลงไป เอา ตายก็ตาย โลกน้ี 
มีความเกิดความตายเทานั้นไมมีใครจะนอกเหนือกวากัน สิ่งที่จะนอกเหนือ คือสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียรของเรา ท่ีจะนําตัวเราใหหลุดพนไปไดในระยะใดก็ตาม ไดช่ือวาเราได
ชัยชนะเปนพัก ๆ ไป น่ีแหละท่ีจะทําใหเรามีคุณคา เอาตรงน้ี ชนะกันตรงนี้ ซ่ึงเปนความ
ชนะเลิศเหนือกิเลสสมมุติทั้งปวง 

ชนะอะไรก็เคยชนะมาแลว แตชนะตัวเองคือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไมเคยเลย เอา 
เอาใหชนะใหไดเปนพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ การ
ชนะอะไรหรือผูอ่ืนใดคูณดวยลาน ยังไมจัดวาชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของ
ตนคนเดียว การชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวเทาน้ัน ผูน้ันแลเปนผู
ประเสริฐสุดในโลก 

นั่นฟงซ ิ ชนะสิ่งอื่นไมมีอะไรประเสริฐเลย นอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวร 
ใหยุงเหยิงติดตอกอแขนง เกี่ยวโยงกันเปนลูกโซไปไมมีทางสิ้นสุดลงไดเทานั้น แตการชนะ
กิเลสของตนดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรนี ้ เปนผูประเสริฐ ไมตองกลับมาแพอีกแลว 
มีหนทางเดียวเทาน้ัน ตาย ตายเฉพาะหนเดียว เฉพาะอัตภาพที่มีอยูนี้ อันเปนตนเหตุท่ีจะ
ใหตายอยูเทาน้ัน นอกนั้นไมตองมากอกําเนิดเกิดเที่ยวหาจับจองปาชาที่ไหนอีก เราเคยจับ
จองปาชามานานแลว เร่ืองปาชาน้ีมันควรจะเบ่ือกันเสียที เกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละ 
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สัตวโลกทุกตัวสัตวมีแต “นักจองปาชา” กันทั้งนั้น เกิดแลวตองตาย ตายแลวเอา
ปาชาท่ีไหน? ก็เอาตัวของเราเองเปนปาชา มันมีดวยกันทุกคน เราทําไมจะขยันจองนัก 
จองปาชามันดีหรือ? คนและสัตวทนทุกขจนถึงตายไป ไมเข็ดไมหลาบที่ตรงนี้จะไปเข็ด
หลาบท่ีตรงไหน? อะไรมาใหทุกขใหภัยแกเรา ถาไมใชเร่ืองของความเกิดความตาย
เทาน้ันเปนทุกขเปนภัย ในระหวางทางก็เปนทุกขในธาตุในขันธ ความหิวโหยโรยแรง 
ความทุกขรอนตาง ๆ มันเปนอยูในธาตุในขันธนี ้ ไมใชเปนอยูที่ภูเขานี่นา ไมไดอยูใน
อากาศ ไมไดอยูที่ตนไม มันอยูในบุคคลคนหน่ึง ๆ สัตวตัวหน่ึง ๆ น้ีเทาน้ัน กองทุกขรวม
แลวมันอยูที่เรา เราจะไปคิดวา “อยูท่ีน่ันจะดี อยูท่ีน่ีจะดี” ถาธาตุขันธมันเปนภัยอยู
แลวหาอะไรดีไมได ถาจิตยังเปนภัยอยูแลวหาอะไรสุขเจริญไมได ตองแกไขที่นี่(จิต)
ดับกันที่นี่ เอานํ้าดับ ดับกันที่นี่ นํ้าคือนํ้าธรรม ดับลงที่นี่แลวก็เย็น เย็นแลวก็สบาย 
หายโศกเศรา เลิกกันเสียทีการจับจองปาชา 

น่ีแหละพระพุทธเจาทานสอนศาสนา สอนจนถึงที่นี่ การดําเนินท่ีจะใหมีความสุข
ความสบาย ก็ใหดําเนินไปตาม “สัมมาอาชีวะ” โดยสมํ่าเสมอ ภายนอกภายใน 

สัมมาอาชีวะภายใน ก็บํารุงเล้ียงจิตของตนดวยศีลดวยธรรม อยาเอายาพิษเขามา
แผดเผาจิตใจ มีอารมณที่ไมพอใจเปนตน เขามารบกวนจิตใจ เผาลนจิตใจใหเดือดรอนขุน
มัว ก็เปนความชอบ ชอบ ชอบไปตามลําดับ จนกระทั่งจิตไปถึงความชอบธรรมโดย
สมบูรณแลวก็ผานไปได น่ี 

การแสดง “สัมมาอาชีวะภายนอก” ไมคอยมีเวลาเพียงพอ 
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลา ขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
เลหเหล่ียมของกิเลส 

 
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติผูรักษาตั้งแตศีลอุโบสถขึ้นไปจนถึงเณรถึงพระ ไมให

น่ังใหนอนบนท่ีนอนอันสูงและใหญภายในยัดดวยนุนและสําลี น่ันทานทรงกลาววาผู
ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปย่ิงกวาทําความ
พากเพียร พระองคทรงมีอุบายหามทุกแงทุกมุม ซ่ึงจะเปนทางเพ่ิมพูนกิเลสท้ังหลาย 
ทรงพยายามชวยเหลือตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ใน
บรรดาที่รักษาศีลตั้งแตศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปถึงศีล ๒๒๗ ตามขั้นตอนของผูรักษาศีลนั้น 
ๆ  

แมธรรมก็ไมมีธรรมขอใดที่จะสอนใหผูปฏิบัติมีความประมาทนอนใจ มีแตสอน
ใหมีสติใหมีปญญา ความระมัดระวัง ใหมีความพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใหเปน
นักตอสูอยูตลอดเวลา ไมเคยปรากฏในบทใดบาทใดวาพระองคทรงสอนใหลดละความ
พากเพียรและออนแอในการงานท่ีชอบท้ังหลาย 

สอนฝายฆราวาสก็สอนใหมีแตความขยันหม่ันเพียรท้ังน้ัน เราจะเห็นไดในบท
ธรรมวา  อุฏฐานสัมปทา  ใหถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบ 
อารักขสัมปทา เม่ือแสวงหาทรัพยสมบัติมาไดดวยความชอบธรรมแลว ใหพยายาม
เก็บหอมรอมริบ อยาใชสุรุยสุราย กัลยาณมิตตตา ใหระมัดระวังอยาคบคนพาล
สันดานช่ัว ใหคบเพ่ือนท่ีดีงาม ระวังพวกปาปมิตรจะเปนเหตุใหเสียได เพราะคนเรา
เมื่อคบกันไปนาน ๆ ยอมมีนิสัยกลมกลืนไปในรอยเดียวกันได ทั้งคนดีหรือคนชั่ว มี
ทางเปนไปไดทั้งสอง คบคนช่ัวก็เปนคนช่ัวไปได คบคนดีก็เปนคนดีไปได สมชีวิตา ให
เล้ียงชีพพอประมาณ อยาสุรุยสุรายหรือฟุงเฟอเหอเหิมลืมเน้ือลืมตัว 

การเก็บทรัพยเปนส่ิงสําคัญ ใหรูเหตุผลท่ีควรเก็บ เหตุผลท่ีควรจาย น่ันนาฟง
ไหม ทานสอนพวกเราท่ีเปนนักสุรุยสุรายนะ มีจุดไหนที่พระพุทธเจาทรงสอนใหคนมี
ความลืมตัว ไมมี เพราะฉะน้ันคําวาประหยัด มัธยัสถ จึงเปนหลักประกันการครองชีพ
ของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผูปฏิบัต ิ ความไมลืมตัวคือความมีสติปญญาเปนเครื่องรักษา
ตัวน่ันเอง สมบัติมีมากมีนอยใหมีความประหยัดความมัธยัสถ ใหรูจักใชสอยใหเกิด
ความสุข บรรดาสมบัติเงินทองมีมากนอยอยาใหเปนขาศึกแกตน เพราะความลืมตัวน้ัน
เลย 
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น่ีเทศนสอนฆราวาสทานสอนอยางน้ี และเขากันไดทั้งฝายพระดวย เพราะธรรม
เปนกลาง ๆ ใชไดทั่วไป แลวแตจะยึดมาปฏิบัติใหเหมาะสมกับตนในธรรมข้ันใด หรือ
จะใหเปนไปตามจิตใจของผูปฏิบัติขั้นใดไดทั้งนั้น 

เวลาสอนพระยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมใหมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้น
ความร่ัวไหลเขามาแหงกิเลสท้ังหลาย เพราะเทาที่มีอยูนี้ก็มากตอมากจนลนหัวใจ ใน
บางเวลาตองระบายออกทางกิริยา จนเปนส่ิงนากลัวมาก และพยายามฉุดลากมันออก
ยากยิ่งกวาสิ่งใดอยูแลว ไมมีอันใดที่จะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสภายในจิตใจของสัตว วิธี
ถอดถอนกิเลสนี้ก็ตองลําบากยากยิ่งกวาถอดถอนสิ่งใด ทานจึงสอนพยายามระมัดระวัง
ไมใหกิเลสที่ยังไมมีหลั่งไหลเขามา ที่มีอยูแลวก็ใหพยายามรื้อถอนมันออกดวยความ
พากเพียรความอุตสาหพยายาม ดวยความขยัน ความเฉลียวฉลาด ไมใหนอนใจกับ
กิเลสชนิดใดทั้งสิ้น ใน อปณณกปฏิปทา ท่ีทานสอนไวสําหรับผูปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่ง
คือสอนพระ อปณณกปฏิปทาคือการปฏิบัติไมผิด ปฏิบัติโดยความสมํ่าเสมอ คือ 

ตั้งแตปฐมยามไปใหประกอบความเพียร จะเดินจงกรมก็ไดจะนั่งสมาธิภาวนาก็
ได พอถึงมัชฌิมยามก็พักผอนนอนหลับ พอปจฉิมยาม ก็ตื่นขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาเร่ือย ๆ ไป ตอนกลางวันก็ทํานองเดียวกัน หากจะมีการพักผอนบางในตอน
กลางวันก็พักได แตตองระมัดระวังใหปดประต ูรักษามารยาทในการพักนอน ทานสอน
ไวโดยละเอียด แตอธิบายเพียงยอ ๆ เทาน้ัน การปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอเชนน้ีช่ือวา 
อปณณกปฏิปทา 

ผูท่ีจะรีบเรงย่ิงกวาน้ีในบางกาลก็ย่ิงเปนความชอบย่ิงข้ึนไป แตหยอนกวาน้ัน
ทานไมไดสอน วาใหหยอนกวาน้ีได กินแลวอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนเอาตาม
ใจชอบเถอะ อยากกินอยากขบอยากฉันอะไรก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะ ตถาคตไดตรัสรู
ดวยวิธีน้ีแหละ เร่ืองของธาตุขันธน้ีเล้ียงใหมันมีความอ่ิมหนําสําราญใหมีความบริบูรณ 
แลวเอาไปแขงหมูตัวกําลังจะขึ้นเขียง นี่ทานไมไดวา 

สําคัญท่ีหลอเล้ียงจิตใจ นําธรรมเขามาหลอเล้ียงจิตใจใหมีความชุมเย็น การ
หลอเล้ียงจิตใจดวยอรรถดวยธรรมน้ีมีความชุมเย็น จนกระทั่งรางกายก็พลอยมีความ
ผาสุกไปดวยใจที่เปนหลักใหญของกาย แตการหลอเลี้ยงรางกายโดยไมเกี่ยวของกับ
ธรรมเลยน้ัน ไมผิดกับท่ีเขาเล้ียงหมูไวสําหรับข้ึนเขียง เพื่อหอมกระเทียมจะไดเปน
ญาติกันสนิทดี ถาใครตองการผูกญาติมิตรอันสนิทกับหอมกระเทียมละก็ใหเรงการกิน
การนอนความข้ีเกียจเขาใหมาก มีหวังไดขึ้นเวทีคลุกเคลากับหอมกระเทียมโดยไม
สงสัย 
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ศาสนธรรมท่ีประทานไวน้ันจึงหาท่ีแทรกหาท่ีคัดคานไมได ไมวาจะเปนธรรมข้ัน
ใด อุบายวิธีทรงสั่งสอนไวเพื่อปดกั้นกิเลส เพื่อขับไลกิเลส ไมมีอุบายของผูใดที่จะมี
ความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาอุบายของพระพุทธเจาที่ทรงนํามาสั่งสอนสัตวโลก เพราะ
การขับไลกิเลส การหักหามใจท่ีกําลังมีกิเลสครอบงํา พระพุทธเจาไดทรงดําเนินมาแลว
จนไดผลเปนที่พอพระทัยถึงขั้นศาสดา เมื่อไดทรงประสบพบเห็นมาดวยขอปฏิบัติหรือ
อุบายใด พระองคก็ทรงนําขอปฏิบัติหรืออุบายนั้น ๆ มาส่ังสอนโลก ดวยความถูกตอง
แมนยําไมผิดพลาดคลาดเคลื่อน ถาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองคทรงแสดงไวแลว 
เรียกวาดําเนินตามหลักมัชฌิมา คือเหมาะสมอยางยิ่งกับการแกกิเลสทุกประเภท ดวย
อุบายวิธีตาง ๆ ตามขั้นของกิเลสที่หยาบละเอียด 

เพราะคําวามัชฌิมาน้ันเหมาะสมกับการแกกิเลส โดยทางสติปญญาศรัทธาความ
เพียร ซึ่งอยูในองคมรรคของมัชฌิมาที่ประทานไวแลว กิเลสประเภทหนาแนนหรือ
เหนียวแนนแกนแหงวัฏฏะก็ตองทําใหหนักมือ เชนเดียวกับเขาถากไม ไมที่ตรงไหนคด
งอมากก็ตองถากใหหนักมือเพื่อใหตรง ถาที่ไหนตรงอยูแลวก็ไมตองถากมากมายนัก ที่
ไหนตรงอยูแลวจะถากมากก็เสียไม ถากพอไดสัดไดสวนก็พอแลว 

เร่ืองกิเลสน้ีก็เชนเดียวกัน บางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลส หรือบาง
เวลาท่ีกิเลสแสดงออกมาอยางผาดโผนรุนแรงมาก ตองใชความเพียรอยางแข็งแกรง
และแกกันอยางหนัก จะออนแอทอถอยไมได ถึงจะพอกันหรือเหนือกวากิเลสประเภท
น้ัน ๆ ถึงจะยอม ถึงคราวจะทําอยางนี้ก็ตองทํา จะผัดเพ้ียนเล่ือนเวลาวาเชาสายบาย
เย็นอยูไมได ความเพียรชนิดเอาเปนเอาตายเขาวากันเชนน้ีทานก็เรียกวามัชฌิมา 
สําหรับกิเลสประเภทท่ีแสดงข้ึนเฉพาะกาลน้ีเวลาน้ีเกิดข้ึนลักษณะน้ี เราตองใชวิธีการ
แบบนี้ถึงจะทันกัน หรือสามารถปราบปรามกันไดดวยวิธีการน้ี วิธีนี้เรียกวามัชฌิมาของ
กิเลสประเภทน้ีเชนเดียวกัน 

คําวามัชฌิมาจึงมีหลายข้ัน เปนคูปรับกันกับกิเลสประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับ
เครื่องมือทํางานของนายชางตองมีหลายชนิดดวยกัน เพื่อสะดวกแกงานและควรแกการ
ปลูกสรางน้ัน ๆ กิเลสประเภทหยาบก็ตองใชมัชฌิมาแบบแผลงฤทธิ์ใหทันกันกับกิเลส
ประเภทหยาบน้ันจึงเรียกวามัชฌิมา สวนหยาบ สวนกลางก็ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรแหงมัชฌิมาใหเปนไปตามนั้น เพื่อใหกิเลสหลุดลอยไปดวยขอปฏิบัตินั้น ๆ นี่ก็
เรียกวามัชฌิมาสําหรับกิเลสข้ันน้ัน ถึงขั้นละเอียดสติปญญาก็ตองละเอียด ความเพยีรก็
ตองละเอียดลออ นั่งอยูที่ใด ยืนเดินอยูที่ใดอยูในอิริยาบถใด ก็เปนความเพียรอยูในทา
น้ัน ๆ 
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ไมใชวาเดินจงกรมจึงจะเรียกวาเปนความเพียร น่ังสมาธิจึงจะเรียกวาเปนความ
เพียร นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม เดินอยูก็ตาม ไมวาอิริยาบถใด ๆ เวนแตหลับเทาน้ัน 
ตองเปนความเพียรโดยตลอด ไมมีระยะใดที่จะไมมีความเพียร ดวยสติปญญาซึ่งเปน
อัตโนมัติเกิดขึ้นกับตนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูภายใน น่ีเรียกวามัชฌิมาข้ันละเอียด คือสติ
ปญญาไหลรินอยูดวยความคิดตลอดเวลา เชนเดียวกับนํ้าซับนํ้าซึมท่ีไหลรินอยูท้ังหนา
แลงหนาฝนไมมีเวลาเหือดแหง ไหลซึมอยูตลอดกาลเวลาฉะนั้น การแกกิเลสประเภทนี้
ก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน สติปญญาก็ละเอียด พินิจพิจารณากันอยางละเอียดอยูภายใน 
น่ีเรียกวามัชฌิมา 

การปฏิบัต ิ ถาปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมตามวิธีการของการแกกิเลสประเภท
น้ัน ๆ ก็ไมไดผล ขณะกิเลสกําลังหนา ๆ ความขี้เกียจมันตองมีมากขึ้น ความออนแอ
มันก็ตองมาก ความมาก ๆ เหลานี้ลวนแตเปนกองทัพของกิเลสดวยกัน เมื่อเปนเชนนี้
ความเพียรก็ตองดอยถอยกําลังแลวมันจะเขากันไดอยางไร กิเลสหนานั่นเองมันถึงทํา
ใหคนขี้เกียจและมีทุกขมาก ถากิเลสเบาบางบางความทุกขก็นอยลง ความพากเพียรก็
ไหวตัวและต้ังหนาทํางานเต็มเม็ดเต็มหนวยไปโดยลําดับ ไมอยูดวยความอับจนแบบ
คนข้ีคุก 

ตอนที่จะทํากิเลสที่กําลังหนา ๆ ใหเบาบางลงไปจะทําดวยวิธีใด ความเพียร
เพียงจะนั่งแค ๑๐ นาทีก็เอาละ เทาน้ีพอแลว ถาขืนทํามากกวานี้จะผิดหลักมัชฌิมา ทํา 
๑๐ นาทีนี้ถูกตองกับมัชฌิมาแลว ซึ่งเปนอุบายของกิเลสมันหลอกเราตางหากวาพอ
แลว ๆ นี่คือมัชฌิมาของกิเลสไมใชมัชฌิมาของธรรม นักปฏิบัติจึงควรทราบไวและต่ืน
ตัววาถูกหลอกแลว เพราะอุบายแกกิเลสไมทราบวาเปนอยางไรบางไมปรากฏ เมื่อเปน
เชนน้ีก็มีแตเร่ืองกิเลสใหอุบายโดยถายเดียว เขาจะเอาอุบายแหงธรรมย่ืนใหเราน้ันอยา
หวัง ถาเปนมีดพราเขาก็ย่ืนทางปลายมาใหเรา เขาจะจับทางดามไวแลวฟนเราโดย
ถายเดียว 

ทําความเพียรก็กิเลสเปนคนส่ังใหทํา ไมใชธรรมเปนผูสั่งใหทํา นั่งทําสมาธิ
ภาวนาก็ใหกิเลสเปนผูส่ังใหทํา นั่งสมาธิ เอาน่ังเสียประมาณ ๑๐ นาทีเอาละนะ เดี๋ยว
วันพรุงน้ีจะเหน่ือยลําบากลําบน น่ังมากกวาน้ีสุขภาพจะไมดีเด๋ียวเกิดโรค จะอดนอน
ผอนอาหารบางก็เดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมนะจะวาไมบอก น่ันรูไหมเห็นไหมอุบายของ
กิเลสมันหลอกนะ อะไร ๆ ก็ตองทําตามกิเลสหลอก ทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได
อยางไร ก็อุบายของมันเพื่อสงเสริมมันเอง ไมใชอุบายของธรรมเพื่อกําราบปราบปราม
มันใหหายซากลงไปน่ี 
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เพราะฉะน้ันเพ่ือผลกําไรชัยชนะ จึงตองใชอุบายของธรรมตามหลักที่พระพุทธ
เจาทรงส่ังสอน ไมเอาอุบายของกิเลสดังที่กลาวมานี้มาใชมาทําความพากเพียร จะเปน
การเพิ่มกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะเหตุใด ก็เพราะเวลาน่ังทําความเพียรเราก็คอยนับ
เอาเวลํ่าเวลา วาเราน่ังไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที น่ีเปนความเพียรของเรา แลวกิเลสมัน
หายไปสักกี่ตัวละ พอเคลื่อนที่ขยับ ๆ บางสักตัวไหม ไมปรากฏเลย เราก็ไดแตเวลํ่า
เวลาวาน่ังไดเทาน้ันเทาน้ี เวลาเทาน้ันนาทีเทาน้ีช่ัวโมง สวนกิเลสเพียงหนังถลอกปอก
เปกบางเพราะความถูไปไถมาไมมีเลย 

หลังจากน่ังนับเวลานาทีแลวก็เอะอะข้ึนมาวา เอ น่ังเวลานานขนาดน้ีไมเห็นได
เร่ืองไดราวอะไรน่ี จิตใจไมเห็นสงบ จะนั่งไปทําไม นี่ก็เปนอุบายของกิเลสหลอกย้ําเขา
ไปอีก สวนอุบายของธรรมท่ีจะทําลายกิเลสเลยไมมี น่ีแหละท่ีเราเสียเปรียบกิเลสนะ 
เสียเปรียบอยางน้ีเอง อุบายที่คิดในแงใดก็ตามถาสติปญญาไมทันกลมายาของกิเลส
ตองถูกตมถูกตุนอยูร่ําไป 

การพูดทั้งนี้ไมไดพูดดวยเจตนาจะตําหนิติเตียนทานผูหนึ่งผูใด มิไดตําหนิ
ศาสนาหรือตําหนิอรรถตําหนิธรรมแตอยางใด แตเรื่องของกิเลสตองตําหนิอรรถตําหนิ
ธรรม เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน สําหรับบุคคลน้ันไมมีความรูสึกวากิเลสพา
ตําหนิธรรม เชนวา น่ังเทาน้ันช่ัวโมงเทาน้ีนาทีไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไรเลย ทําไปเสีย
เวลํ่าเวลาเปลา ๆ ทําไปทําไม หยุดเสียดีกวา น่ันลวนแลวแตเปนเร่ืองของกิเลสท้ังหมด 
ทีนี้ตัวเองก็อยูในกรอบของกิเลสหาทางออกไมได เพราะอุบายไมทันมัน เนื่องจากกิเลส
มีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมไมยอมลมจมเพราะเรางาย ๆ ถาไมเอาจริง ๆ จัง ๆ กับมัน 
ใหเราทราบไววาลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสท่ีจะพอกพูนใจเราและทําลายเรา โดย
การเพิ่มกําลังของตนตามลําดับ ดวยอุบายหลอกเราใหหลงเชื่ออยางสนิทติดจม 

ผูปฏิบัติพึงคํานึงศาสนธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิ่งพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาผูทรงเปนบรมศาสดา ทานเปนบรมศาสดาไดเพราะเหตุใด ได
เพราะความนับเวลํ่าเวลา ไดเพราะความทอถอยออนแอ ไดเพราะความโงเขลาเบา
ปญญา หรือไดเพราะความขยันหมั่นเพียร ไดเพราะความอดความทน ไดเพราะความ
ฉลาดแหลมคม พระพุทธเจาไดเปนศาสดาดวยการฆากิเลสตายไปโดยลําดับ ๆ จนไมมี
เหลือในพระทัย ทานฆาไดโดยวิธีใด ทานปราบกิเลสดวยวิธีใด ดวยความเพียรน่ันเอง 

ฟงแตวาความเพียรเถิด เพียรอยางไมถอย ติดตามเรื่อย ๆ กิเลสออกชองไหน
ตามรูตามเห็นไปเร่ือย ๆ ความโลภเกิดขึ้น ติดตามความโลภใหรูวามันเกิดข้ึนเพราะ
เหตไุร ที่มันไปโลภไปโลภอยากไดอะไร อยากไดไปทําไม เทาท่ีมีอยูเพราะความโลภไป
เท่ียวกวานเอามาก็หนักเหลือกําลังอยูแลว ยังหาที่ปลงวางไมไดนี ่ ในใจเต็มไปดวย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๘ 

๓๘

ความโลภคือความหิวโหยไมมีเวลาอ่ิมพอ เมื่อคิดคนยอนกลับไปกลับมาก็จะมาถึงตัว
คือใจซ่ึงเปนผูด้ินรนหิวโหย 

ความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน ไมเพงเล็งผูที่ถูกเราโกรธ ตองยอนเขามาดูตัว
โกรธซึ่งแสดงอยูที่ใจและออกจากใจ วาไมมีอันใดท่ีจะรุนแรง ไมมีอันใดที่จะใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหายย่ิงกวาความโกรธท่ีเกิดข้ึนภายในใจเรา ทําลายเรากอนแลวถึง
ไปทําลายคนอ่ืน เพราะไฟเกิดที่นี่และรอนที่นี่แลวจึงไปทําผูอื่นใหรอนไปตาม ๆ กัน 
เมื่อพิจารณาอยางนี้ไมลดละตนเหตุของผูกอเหตุ ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความ
หลงก็ด ียอมระงับดับลง เพราะการยอนเขามาพิจารณาดับที่ตนตอของมัน ซึ่งเปนจุดที่
ถูกตองและเปนจุดที่สําคัญที่ควรทําลายกิเลสประเภทตาง ๆ ได 

พระพุทธเจาทานเคยทรงชําระอยางน้ีมาแลว เร่ืองเปนเร่ืองตาย เรื่องกลัวอยาง
โนนกลัวอยางน้ีทานไมเคยคิดและสงเสริมใหคิด เพราะน่ันเปนเร่ืองของกิเลส ทานเคย
มีทานเคยรูและเห็นพิษของมันมาเปนเวลานาน ทานจึงทรงพยายามละเต็มความ
สามารถทุกวิถีทาง กระทั่งละไดและไดเปนศาสดาขึ้นมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวย
ความอดทน ดวยความเปนนักรบ โดยอุบายสติปญญาอันแหลมคมทันกับการแกกิเลส 
หรือปราบปรามกิเลสท้ังหลายใหหลุดลอยไปจากพระทัย กลายเปนความบริสุทธ์ิข้ึนมา
ลวน ๆ  

พวกเราเปนศากยบุตรพทุธชิโนรสคือเปนพุทธบริษัท เรียกวาเปนลูกเตาเหลา
กอของพระพุทธเจา ถาไมดําเนินตามรอยของพระพุทธเจาจะดําเนินอยางไร ถึงจะสม
ช่ือสมนามวาเปนศากยบุตรเปนพุทธชิโนรสท่ีปรากฏตัววาเปนพุทธบริษัท จําตอง
ดําเนินแบบลูกศิษยมีครูสอนและเดินตามครูรูตามครูหลุดพนตามครู เพราะกิเลสก็เปน
ประเภทเดียวกันซ่ึงจะตองดําเนินแบบเดียวกัน เปนแตวามีมากมีนอยตางกัน ความ
เพียรเพื่อละกิเลสก็จะตองดําเนินไปตามกําลังหรือสติปญญาของตน เทาที่กิเลส
ประเภทน้ัน ๆ จะสงบตัวลงไปและขาดกระเด็นออกไปจากใจ ดวยความพากเพียรของ
ศิษยที่มีครูฝกสอนวิชารบ ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิด 

ตามท่ีกลาวมาเหลาน้ีเปนสวากขาตธรรม แนนอนตอความพนทุกขไมมีทาง
สงสัย การดําเนินตามธรรมนี้จะไมหนีจากรองรอยของพระพุทธเจา จะไมหนีจากรอง
รอยของพระสาวก ท่ีทานแกกิเลสไดดวยอุบายใด เราก็จะแกไดดวยอุบายน้ัน ทานถึง
ไหนเราก็จะถึงนั้น ตางกันเพียงชาหรือเร็วเทาน้ันไมเปนอยางอ่ืน และสมนามวาสวาก
ขาตธรรมแท ผูปฏิบัติตามสวากขาตธรรม ไมปลีกจากรองรอยแหงธรรม กิเลสตอง
หลุดลอยจากใจโดยลําดับดวยอํานาจแหงธรรมนี้โดยไมตองสงสัย เพราะน่ีเปนธรรม
ตายตัว การปฏิบัติจะแยกแยะธรรมเปนอยางอื่นตามชอบใจของตนไมได 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๙ 

๓๙

เพราะความชอบใจคนเรา รอยทั้งรอยมักเปนความชอบใจของกิเลสผลักดันให
เปนไป โดยท่ีเราไมรูวาเราเปนกิเลสและความคิดของเราเปนกิเลส ความอยากของเรา
เปนกิเลส ความตองการของเราเปนกิเลส ความจริงมันเปนกิเลสดวยกันท้ังน้ัน นอก
จากจะเลือกเฟนดวยวิจารณปญญาคนหาเหตุผล แมจะไมชอบและฝนใจอยูก็ตาม เมื่อ
เห็นวาน้ันเปนธรรมแลว นั้นเปนเครื่องแกกิเลสไดโดยตรงแลว จะตองยึดนั้นเปนหลัก 
แลวฟาดฟนเปลือกกระพี้ที่หุมหอธรรมลงไป ใหเห็นเหตุเห็นผลกันจริง ๆ แบบน้ีกิเลส
กลัวมาก 

ผูดําเนินอยางน้ีกิเลสกลัว ผูมีเครื่องมืออยางนี้กิเลสกลัว เพราะเคร่ืองมือน้ีเปน
ธรรมเพชฌฆาต ธรรมน้ีเคยปราบปรามกิเลสมาแลวนับแตพระพุทธเจาองคไหน ๆ มา 
เพราะอยางนั้นกิเลสจึงกลัวและยอมทั้งสิ้น เหตุที่ยอมก็เพราะกิเลสเห็นอํานาจของ
ธรรมแลววาไมสามารถจะตานทานหรือตอสูได ตองถูกทลายลงไปดวยอํานาจของธรรม
น้ัน ๆ ไมสงสัย ผูปฏิบัติทีต่องการเรืองอํานาจเหนือกิเลสตองทาํแบบน้ี คือเปนก็เปน
ตายก็ตายในทาตอสู ไมยอมถอยทัพกลับแพ 

นอกจากนี้มักเปนเรื่องของกิเลสเรืองอํานาจ ทั้งที่ผูปฏิบัตินั้น ๆ เขาใจวาตนมี
ความเพียรดี ผูมีความเพียรท่ีกิเลสกลัวบางไมกลัวบางน้ัน คือขณะที่กิเลสกลัวนิ่งหรือ
หมอบ ใจก็สงบเย็นเปนสมาธ ิขณะมันสูเราไมไดมันก็วิ่งหนีหาที่หลบซอน ขณะเราสูมัน
ไมไดเราก็วิ่งหนีเชนกันจะวายังไง เราว่ิงหนีคืออยางไร ว่ิงหนีจากทางจงกรมบาง วิ่งหนี
จากการน่ังสมาธิภาวนาบาง ว่ิงหนีจากความความพากความเพียรทาตาง ๆ บาง คือ
ความเพียรลดนอยถอยกําลังลงเปนลําดับ ๆ น่ีแลท่ีเรียกวาว่ิงหนี ความไมสู ความออน
แอหมดกําลังเปนการวิ่งหนีทั้งนั้นแหละ 

สูมันไมไดก็ถอย ๆ ถอยเทาไรมันย่ิงตามเหยียบยํ่าทําลายลงไปเปนลําดับ ๆ เรา
อยาเขาใจวาถอยแลวจะพน การถอยกิเลสไมมีทางพน นอกจากจะสูเทานั้นจึงจะพน
จากอํานาจของกิเลส กลัวอยางอื่นวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดได แตการว่ิงหนีกิเลสน้ันน้ัน
แลคือการเอาคอเขาไปสวมใหกิเลสฟนเอา ๆ ฟนเอาแหลกไปหมด เราจะหาอุบายใด
เปนทางออก 

วัฏวนนี้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแลวแมจะจําไมไดก็ตาม เราถือหลักปจจุบันอัต
ภาพปจจุบันน้ีก็พอจะทราบไดแลววา เบ้ืองหลังท่ีเคยผานมาแลวเคยมี อดีตเคยมีมา
แลวจึงตองมีอยางนี้ได ฉะนั้นกาลขางหนามันจะตองมีอยางนี้ได เชนเดียวกับเม่ือวานน้ี
มีแลววันนี้ทําไมจะมีไมได แลววันพรุงนี้เดือนนี้ปหนาทําไมจะมีไมได เพราะมันสืบ
เนื่องไปจากอันเดียวกันนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔๐ 

๔๐

เฉพาะในชาติปจจุบันยังดีอยูเราเปนมนุษย มีสิทธิมีอํานาจย่ิงกวาบรรดาสัตว จึง
พอมีความสุขความสบายบาง น้ีเราก็ทราบวาอยูในโลกอนิจจัง เปนของแนนอนเมื่อไร 
แตกอนเราอาจเปนภพเปนชาติอะไรมาก็ได มาปจจุบันน้ีเรามาเปนมนุษย แมในอัต
ภาพน้ีมันยังมีความเปล่ียนแปลงใหเราเห็นอยู ตั้งแตวันแรกเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี ้
มันคงเสนคงวาเมื่อไร สังขารรางกายกําลังวังชาสติปญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมเปลี่ยน
แปลงของมันไปเรื่อย ๆ ตอจากนี้ก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของมัน สุดทายก็ลงธาตุเดิม 
แลวจิตนี่มีกําลังมากนอยเพียงใด ที่จะสามารถทรงตัวไวไดใหอยูในภูมินี้หรือภูมิสูงยิ่ง
กวาน้ี ก็เปนเรื่องของเราจะคิดหาอุบายชวยตัวเองในทางดีตอไปไมนิ่งนอนใจ ทีเ่รียกวา
เตรียมพรอมเพื่อตัวเองทั้งปจจุบันและอนาคต ไมใหอับจนในสถานท่ีและกาลใด ๆ  

จงทําการสงเสริมกําลังในทางดีของเราใหมากข้ึน อยางนอยเพื่อรับอนาคต หาก
จะยังเปนไปอยูในวัฎสงสาร ซึ่งเปรียบเหมือนหองขังนักโทษที่มีกิเลสย่ํายีนี้ พอไดอยูใน
ฐานะท่ีดีบาง หากวาพอจะผานพนไปไดเพราะมีกําลังสติปญญาพอตัว เหยียบยํ่าทําลาย
กิเลสอันเปนกงจักรใหทองเที่ยวในวัฏวนนี้ไปได ก็ทําลายใหส้ินซากไปในชาติปจจุบันน้ี 
อยาเขาใจวาสติปญญาเราจะไมมี มีอยูดวยกันทุกคนถาทําใหม ีความเพียรอยาเขาใจวา
ไมม ี ถาเราจะทําใหมีมีไดทั้งนั้น นอกจากมีกิเลสเปนผูกั้นกางกีดขวางไมใหมีความ
เพียร ไมใหมีสติปญญา ใหมีแตความทอแทออนแอเปนเจาเรือน ความดีท้ังหลายจึงหา
ทางเกิดขึ้นไมได 

เรื่องความดีทั้งหลายหาทางเดินไมคอยไดนั้น มักขึ้นอยูกับกิเลสเปนเครื่องกีด
กันไมใชอันใด ไมใชอํานาจไมใชวาสนา ไมใชมื้อวันเดือนป ไมใชกาลสถานที่ แตเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรงเปนผูกีดกันและหักหาม อยางลึกลับบาง อยางเปดเผยบาง แต
เรามันตาบอดมองไมเห็นความลึกลับ ความเปดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกีดกันหวงหาม
อยูตลอดเวลา เพราะกลัวจะพนจากเขา เขาเปนเจาอํานาจครองใจมานาน พอขยับออก
มาอีกนิดหนึ่ง แสดงกิริยาจะออกจากเขานิดหนึ่งเขาก็หาม เราก็เช่ือ เช่ือมันเสียแลว มัน
ไมตองยกบทบาทคาถาบาลีอะไรมาแสดงเลย 

กิเลสสอนมนุษยนะสอนงายจะตายไป แตมนุษยจะสอนมันบาง เด๋ียวเดียวถูก
มันเอาคัมภีรวัฏจักรฟาดหัวเอาหมอบและหลับครอก ๆ ไมมีทางสู นอกจากหมอบบน
หมอน ฉะน้ันศาสตราจารยของวัฏจักรก็คือกิเลสบนหัวใจสัตวน้ันแล การเรียนรูมากรู
นอยจะตองถูกกลอมมันทั้งนั้นแหละ นอกจากวิชาธรรมดังที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 
ตามทีท่รงดําเนินมาและสาวกทานดําเนินมา ทานเอาจริงเอาจังลงถึงเหตุถึงผลถึงความ
สัตยความจริง 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๔๑ 
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ไมเพียงแตจําชื่อของกิเลสไดแลวก็จะสําเร็จประโยชน หาเปนเชนน้ันไม การจํา
ชื่อจําไดกันทั้งนั้นแหละ เชนเดียวกับเราจําช่ือของเสือน้ันเสือน้ี มีกี่รอยกี่พันเสือก็ตามที่
มันกอความวุนวายใหแกบานเมือง เราจําชื่อของมันไดเทานั้นยังไมพอ จําไดกระทั่ง
โคตรแซมันก็ตาม ถายังจับตัวเสือน้ัน ๆ ไมไดเม่ือไรบานเมืองจะหาความรมเย็นเปนสุข
ไมได เสือตัวท่ีจําช่ือมันไดน้ันแลกอความวุนวายใหแกบานเมือง นอกจากเราจับมันได
แลวจะทําอะไรกับมันก็ทําได ทีนี้บานเมืองก็ไดรับความสุขสงบรมเย็น ไมมีเสือรายมา
กอกวนลวนลามเขยาขวัญประชาชนดังที่เคยเปนมา 

เร่ืองกิเลสทานวากิเลสพันหาตัณหารอยแปด อยาวาแตรอยแปด พันแปด หมื่น
แปดก็ตามเถิด ถาเราตามจับตัวมันไมได ปราบมันไมได ทําลายมันไมไดแลว เราจําได
แตชื่อมัน จําไดสักเทาไรก็ไมมีปญหาพอสะเทือนขนมันเลย คือไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น
เพราะการจําไดน้ันเลย เพราะฉะน้ันเราตองทาํลายมันดวยความพากเพยีรจนใหถึง
ความจริงของกิเลส ถึงความจริงของธรรม จะช่ือวาจับตัวเสือรายมาประหารได จากน้ัน
ก็นอนหลับเต็มตา อาปากพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย 

คําวากิเลสแตละประเภทน้ีมันแสดงอาการอยางไร กอนที่มันจะแสดงผลขึ้นมา
มันแสดงเหตุข้ึนมาอยางไรบาง จงตามรูและฆามันดวยสติปญญา สวนมากก็แสดงขึ้น
ในขันธนี่แหละไมไดแสดงขึ้นที่ไหน ออกทางตาก็เกี่ยวกับรูป ออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหู 
จมูก ล้ิน กาย มันสืบเนื่องกับจิตและเครื่องสัมผัส ผลสุดทายก็เกี่ยวกับเบญจขันธของ
เราเอง รูปก็แสดงขึ้นอยางหนึ่ง เวทนาก็แสดงอยางหน่ึง สัญญาแสดงขึ้นอยางหนึ่ง 
สังขารแสดงข้ึนอยางหน่ึง วิญญาณแสดงขึ้นอยางหนึ่งจากกิเลสเปนผูบัญชาออกมา เรา
ก็คลอยตามหลงตาม หลงตามมันอยูเรื่อย ๆ หลงตามมันมาเทาไรแลว ลวนแลวแตกล
มายาของกิเลสทั้งนั้น ทุกขทั้งมวลเรายังไมทราบวามันเปนพิษของกิเลส จะใหมีความ
ฉลาดแหลมคมไดอยางไร แลวยังเขาใจวาตนมีความฉลาดแหลมหลักนักปราชญชาติกวี
อยูหรือ ไมอับอายกิเลสท่ีคอยหัวเราะเยาะเยยอยูเบ้ืองหลังบางหรือ มันนาอับอายจริง 
ๆ น่ี 

การที่จะฉลาดแหลมคมพอรูทันกิเลสก็ตองคนดูกิเลสใหดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่
ไหน เอา คนลงไป เอาใหเห็นฐานเกิดของมันวาเกิดเพราะเหตุไร คนตายแลวมีเวทนา
ไหม เอาดซิู ถาทุกขเวทนาเกิดข้ึนภายในรางกาย และกายเปนตวัทราบเวทนาจริง ๆ 
เวลาคนตายแลวทุกขเวทนามีไหม เอาไปเผาไฟกายวาอยางไร เอาไปฝงดินกายวายังไง 
มันไมวายังไง แลวทําไมถือมันเปนตัวทุกขอยูละเมื่อยังเปนอยู ก็เพราะจิตน่ันแลเปนผู
รับรูและทรงไว ความยึดม่ันสําคัญวาขันธ ๕ เปนตนก็เพราะกิเลสน้ันแลเปนผูกระซิบ 
เปนผูหลอกลวงใหยึดมั่นถือมั่น ใหสําคัญวาเวทนาเปนตนเปนของตน ใหถือวากายน้ี
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เปนเราเปนของเรา เมือ่มันมีอะไรมากระทบกระเทือนส่ิงท่ีเรารักเราสงวนและปกปน
เขตแดนเอาไว ก็เกิดความกระทบกระเทือนทุกขรอนขึ้นภายในใจ เพราะกิเลสมัน
หลอกอยางนี ้

เม่ือแยกแยะพิจารณาใหถึงฐานของความจริงดวยสติปญญาจริง ๆ แลว ส่ิง
เหลาน้ีก็หมดปญหาไปเอง ใจก็หายสงสัย ความเปนขาศึกตอกันระหวางขันธกับจิตก็ไม
ม ี เพราะสติปญญาเปนผูพิพากษาวินิจฉัยตัดสินโดยถูกตองใหเลิกแลวกันไป รูปก็รูกัน
แลววารูปซ่ึงเปนความจริงของรางกายทุกสวน เวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายของเรา
สวนใด น่ันก็ทราบวาเปนความจริงของตน ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยางก็เปน
ความจริงแตละอยางของมันอยูแลว จิตจะมีความกระทบกระเทือนเพราะอะไรกันอีก 
เพราะจิตเปนผูรูและรูดวยปญญาอยางประจักษแลว น่ันแหละทานเรียกวาเห็นความ
จริงคือสัจธรรมที่มีอยูกับตัว จะไปรูเห็นท่ีไหน เห็นในแบบก็เปนแบบ เห็นในคัมภีรก็
เปนคัมภีร เห็นในหนังสือก็เปนตัวหนังสือไมใชตัวกิเลส มันไมใชสัจธรรมที่แทจริง 

ที่แทจริงมันอยูที่กาย ท่ีเวทนา ท่ีจิต ท่ีตัวของเราน่ีเทาน้ัน ความทุกขทั้งมวลที่
เกี่ยวกับกายก็แสดงขึ้นที่นี ่ การท่ีพิจารณาทุกขก็พิจารณากันท่ีน่ี รูเทาเรื่องทุกขเรื่อง
สมุทัยทั้งหลายก็รูเทากันอยางเปดเผยที่นี่ รูแจงแทงตลอดก็รูกันที่นี่ พนทุกขกันที่นี่ นี่
ทานเรียกวารูสัจธรรมแทรูอยางน้ี ไมตองรูที่ไหน ไมวาครั้งพุทธกาลหรือครั้งไหน ๆ สัจ
ธรรมมีอยูที่กายที่ใจของสัตวโลกเทานั้น การเรียนจึงเรียนยอนเขามาท่ีน่ี ปฏิบัติใหรูวิถี
จิตที่เปนไปดวยอํานาจของกิเลสอาสวะอันเปนตัวสมุทัย เมื่อรูอันนี้แลวจะไปสงสัยอะไร
ที่ไหนกันอีก โลกวิทูรูแจงโลก ก็คือรูแจงธาตุแจงขันธรูแจงจิตใจของตนเปนสําคัญ 

น่ีแลอุบายวิธีแกกิเลสปราบปรามกิเลส ปราบปรามลงท่ีตรงน้ี อยาไปลูบไปคลํา
ท่ีอ่ืนใหเสียเวลาเปลาประโยชน รวมลงที่นี่หมด พระไตรปฎกก็อยูที่นี่ ไตรจักรก็อยูที่นี ่
วัฏจักรไตรจักรมันอยูที่นี่แล เวลาธรรมไมเกิดสติปญญาไมสามารถ  จิตก็เปนไตรจักร
ไตรภพ และหมุนไปใน ๓ ภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ พอสติปญญาเพียงพอแก
ไขไตรจักรนี้ออกไดหมดก็เปนความบริสุทธิ์ขึ้นมา หรือเปนธรรมจักรหมุนรอบตัวข้ึนมา
ภายในจิต ทั้งวัฏจักร ธรรมจักรและวิวัฏจักร มีอยูที่ใจนี้ไมอยูไหน จงพิจารณากันท่ีน่ี 
ปฏิบัติใหเขาใจ 

เรียนอะไรก็ไมยากเหมือนเรียนเร่ืองของจิตเลย จิตนี้สลับซับซอนละเอียดลออ
มาก ตองใชความพินิจพิจารณา ตองใชสติปญญา ใชความพากเพียร ความอดความทน
เต็มสติกําลังความสามารถ บางคร้ังแทบจะตายเราก็ยอมเสียสละชีวิต เพราะความ
อยากรูอยากเขาใจความจริงท้ังหลาย ดังที่พระพุทธเจาไดรูไดเขาใจแลว เปนความ
ประเสริฐอยางย่ิง เราอยากเห็นความจริงเปนสมบัติสําหรับเราเอง ไมเพียงแตไดยิน
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กิตติศัพทกิตติคุณทานวาประเสริฐ ทานหลุดพนอยางน้ันทานประเสริฐอยางน้ีเทาน้ัน 
เรายังไมพอใจ ยังอยากทราบทุกสิ่งทุกอยางบรรดาธรรมที่ทานรูทานเห็นดวยจิตใจของ
เราเอง เม่ืออยากทราบและดําเนินตามทานเราก็ตองทราบ ทั้งธรรมฝายต่ําฝายสูง ทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว 

ในวงสัจธรรมน้ีทุกข สมุทัย เปนฝายต่ํา นิโรธคือความดับทุกขเปนฝายสูง มรรค
คือขอปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเปนฝายสูง เราอยากทราบความจริงของสัจธรรมท้ังส่ีน้ี
ประจักษใจเราเอง และการพนจากกิเลสอาสวะเพราะรูรอบในสัจธรรมน้ัน เราก็อยากจะ
พนดวยความประจักษใจเราเอง ไมอยากทราบอยางอื่นใหมากไปกวาอยากจะทราบ
เร่ืองของเรา 

เพราะเราเปนกองทุกข เราเปนกงจักร เราเปนผูมืดหนาสาโหด เราตองการ
ความฉลาด เราตองการความแหลมคมภายในจิตใจ เราตองการความหลุดพน เราจึง
พยายามเต็มความสามารถในทางความเพียร เพ่ือรูและละสัจธรรม ใจถูกบีบถูกบังคับ
ถูกผูกถูกมัดถูกจําจองอยูที่ตรงไหน จงแกมันดวยสติปญญา ฟาดฟนลงไปที่ตรงนั้นจน
แหลกแตกกระจายไมมีชิ้นใดเหลือ ใจถึงความจริงลวน ๆ น้ันแลทานเรียกวาหลุดพน 
หลุดพนแลวจากกิเลสซ่ึงเคยเปนนายเรามาก่ีกัปก่ีกัลป หรือเคยเปนศาสตราจารยพรํ่า
สอนเรามาเปนเวลานาน ไดเห็นโทษของมันและถอดถอนมันออกไปหมดโดยสิ้นเชิง
แลว ใจเปนอิสระเต็มภูมิ นี้แลคือที่สุดแหงทุกข ที่สุดแหงธรรม ที่สุดแหงวัฏจักร ส้ินสุด
ที่ใจนี้เองไมสิ้นสุดในที่อื่นใด เพราะกิเลสและธรรมไมมีอยูที่อื่น จึงขอใหยอนจิตเขามา
พิจารณาในกายในใจดวยดี ความสมหวังท่ีเคยหวังมานานจะสมบูรณในใจท่ีชําระถึงข้ัน
บริสุทธิ์เต็มที่แลว 

ขอย้ําอีกครั้ง จงเรียนจิตใหรู เรียนจิตรูท่ัวถึงแลวไมมีอะไรสงสัยในโลกน้ี กวาง
แคบไมสําคัญ สําคัญที่เรียนจิตใหรูเรื่องของจิต รูกิเลสชนิดตาง ๆ ท่ีแทรกอยูภายในจิต
จริง ๆ เปนพอกับความตองการ พระพุทธเจาเมื่อถึงนี่แลวไมตองการอะไรอีก สาวกทั้ง
หลายพอ ใคร ๆ ก็พอ เมื่อถึงขั้นเพียงพอแลวพอ พอทั้งนั้น เพราะเปนจิตเปนธรรมที่
สมบูรณเต็มทีแ่ลวตลอดอนันตกาล 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

มายากิเลส 
 

 การฟงธรรมทางดานปฏิบัต ิ ทั้งผูเทศนทั้งผูฟง สวนมากไมคอยมีคําวา “พิธี” 
เชน ฟงพอเปนพิธ ี เทศนพอเปนพิธี อยางน้ีทางภาคปฏิบัติไมไดนํามาใชกัน สําหรับผู
มุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ไมนํามาใช ถามุงโลกามิสอยูแลวอาจนํามาใช แตถามุงตอ
โลกามิสก็ไมเรียกวา “ปฏิบัติ” มันขัดกันตรงนี.้ 
 ทางดานปฏิบัติแลวไมมีพิธีอะไรมาก ผูเทศนตั้งใจเทศนใหผูฟงไดรับความเขา
ใจจริงๆ ดวยเจตนา ผูฟงก็ตั้งใจฟงดวยความสํารวมระวังจิตของตน ไมใหสงไปที่อื่นๆ 
ในขณะที่ฟง ทําความรูสึกอยูกับใจของตนเทาน้ัน โดยไมจําเปนตองสงกระแสจิตออก
มาภายนอกเพ่ือรับเสียง เชน สงออกมาสูผูเทศน เปนตน อยางน้ีไมควร เพราะจะขาด
กําลังภายในใจ ที่จะพึงไดรับจากการฟง ดวยจติจดจอตอเน่ืองกันอยูเฉพาะภายใน 
 เม่ือไดต้ังจิตไวเฉพาะหนาคือมีความรูสึกอยูกับตัว น้ันแลถาจะเทียบก็คือคนอยู
ในบาน แขกคนมาจากท่ีไหนเขามาเก่ียวของในบานน้ัน เจาของก็รับทราบวาแขกน้ันมา
ธุระอะไรบาง นอกจากเจาของไมอยูบานเสียเทาน้ัน แมเขาจะมาขโมยของไปกี่ชิ้น ก่ี
รอยก่ีพันอยาง ก็ไมทราบไดเลย 
 จิตที่อยูกับตัว ขณะทานแสดงธรรมหนักเบา จะตองรับทราบทุกระยะ เพราะใจ
อยูกับตัวเหมือนคนอยูในบาน ถาความรูสึกไดสงออกไปจากตัวเสีย การฟงเทศนก็ไม
เขาใจ ไมคอยรูเรื่อง ผลไมคอยเกิด ถาเปนกิเลสลวงเขาไป เอาอะไรไปหมด เหมอืนกับ
โจรผูรายขโมยของอะไรภายในบานก็ไมรู เราไมเคยทําจริงทําจัง จะไปตําหนิติเตียนตู
โทษพระพุทธเจา พระสาวก และพุทธบริษัทท้ังหลายวา “เวลาพระพุทธเจาทรงเทศน 
คนไดสําเร็จมรรค ผล นิพพาน” จะสําเร็จอยางไรเพียงเทศนเทานั้น โดยผูฟงไมตั้งใจ
ฟง นอกจากคุยกันแขงพระเทศนเทานั้น บางคนไมเชื่อก็มีวาผูเทศนจะสามารถยังผูฟง
ใหสําเร็จ มรรค ผล นิพพาน ได และผูฟงก็ไมสามารถจะบรรลุธรรมไดในขณะที่ฟง 
 นี้เปนความคิดเห็นของคนประเภทลอยลม หาหลักเกณฑไมได สักแตวาเทาน้ัน
ตามความลอยลมของตน ถือศาสนาก็สักแตวาถือ ถามวาถือศาสนาอะไร ถือศาสนา
พุทธ ก็มีแตชื่อของพระพุทธเจาเต็มปากเต็มคอ แตไมเคยมีธรรมเขาไปเกี่ยวของกับหัว
ใจเลย ขึ้นชื่อวาพุทธ วาธรรม วาสงฆ ไมใชเปนของเล็กนอย ไมใชเปนของเลน ไมใช
ของพิธี ที่จะนํามาทําเลนๆ อยางน้ัน ประเภทที่เลนๆ นี้แลเปนประเภทที่ทําลายศาสนา
ไดอยางแทจริง ดังที่เราทราบๆ กัน จะมีเจตนาหรือไมมีไมสําคัญ เชนไมหลุดจากมือ
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เราตกลงไปทับเทาของเรามันก็เจ็บได ทั้งๆ ที่เจาของไมมีเจตนา หรือมีดถูกมือเจาของ
โดยไมมีเจตนา หรือฟนมือก็เจ็บไดเปนแผลได คําพูดที่เปนภัยตอศาสนาก็เปนได
ทํานองเดียวกันน้ี 
 ทานปฏิบัติจริงๆ พระพุทธเจาก็ปฏิบัติจริง เอาเปนเอาตายเขาวากันจริงๆ พระ
สาวกก็ปฏิบัติจริงๆ ฟงจริงๆ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยพระเมตตา มีเจตนาเพื่อ
สัตวโลกใหรูแจงเห็นจริงในธรรมตามกําลังความสามารถสัตวโลก ทุกระยะแหงการ
แสดงธรรมของพระองค ไมทรงลดละเจตนาที่หวังจะใหสัตวโลกไดรับผลประโยชนจาก
การฟงนั้นเลย ทานเต็มเม็ดเต็มหนวยในการปฏิบัติ เวลาตรัสรูธรรมก็เต็มเม็ดเต็ม
หนวย โลกทั้งหลายไมมีใครที่จะสามารถทําไดอยางพระองค 
 นี่โลกปจจุบัน คือพวกเราอาจจะลบลาง คือปฏิเสธก็ไดวา “ไมจริง”  
 ทานทําถึงขนาดน้ันแตเราวา “ไมจริง” เพราะเราไมเคยทําอยางทานจะเอา
ความจริงมาจากไหน เห็นคนอ่ืนทําเราก็คัดคาน เห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจ ก็ไปคัดคาน
เขา เขาฉลาด เราโง ก็ไปตําหนิเขา ทั้งที่เราไมมีความสามารถอยางนั้น 
 พระพุทธเจาทานทรงสามารถทั้งดานปฏิบัติ สามารถทั้งความรูความเห็นเต็มภูมิ
ของพระองค การประทานพระโอวาทแกสัตวโลก จึงตองประทานเต็มพระสติปญญา
ความสามารถทุกส่ิงทุกอยาง ใหสมภูมิกับคําวา “ศาสดาของโลก” แมผูฟงก็ฟงดวย
เจตนาอยางน้ันดวย ผลไมเปนไปตามเจตนา ไมเปนไปตามการกระทําที่ถูกตองดีงาม 
จะเปนอื่นไปไดอยางไร ? เพราะเหตุกับผลเปนความเกี่ยวเนื่องกันเปนลําดับอยูแลว 
การทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ผลจะไมเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร ตองเต็ม ! ตองได ! 
เพราะฉะนั้น ครั้งพุทธกาล ทานแสดงธรรม ผูบรรลุธรรมจงึมีเปนจาํนวนมาก ดวยเหตุ
ผลดังท่ีกลาวมาน้ี 
 คร้ันตกมาสมัยทุกวันน้ี ศาสนาซึ่งเปนของแทของจริง ของทานผูวิเศษ ของทาน
ผูทําจริงรูจริงเห็นจริง ส่ังสอนสัตวโลกจริงดวยธรรมน้ันๆ แตธรรมเหลาน้ีถูกกลายเปน 
“ธรรมพิธีไปตามโลก ซึ่งเปนโลกพิธี ผูนับถือกันเปนพิธี ผลก็เปนไปแบบรางๆ อยาง
น้ันแล อะไรๆ เลือนๆ รางๆ จางไปหมด ปลอมไปหมด เพราะหัวใจเราใหปลอม ถา
หัวใจไมจริงเสียอยางเดียว อะไรก็ปลอมไปหมด 
 เวลาน้ีศาสนธรรมกําลังอยูในระยะหรือจุดน้ี ! สวนพวกเราจะอยูในจุดไหน 
ระยะใด จะเปนแบบน้ีหรือเปนแบบไหน ! 
 ถาเราตองการเปนแบบแกตัวเองตามหลักความจริง ที่ทานสอนไวดวยความจริง 
เราก็ตองทําจริง ปฏิบัติใหจรงิ นี่เปนการเตือนใหเราทั้งหลายซึ่งเปนกันเอง ไดทราบถึง
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ขอเท็จจริงของศาสนาและผูปฏิบัติศาสนา วาผลจะเปนจริงและไดรับมากนอยเพียงไร 
หรือกลายเปนโมฆะไปหมด เพราะเหตุผลที่กลาวมานี้ไมเปนความจริง  
 การฟงธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญที่ปฏิเสธไมไดในการรับผล ก็คือฟงดวยความต้ัง
อกต้ังใจ มีความรูกับมีสติกํากับอยูกับตัวเปนหลักใหญ ช่ือวาไดต้ังภาชนะไวเรียบรอย
แลว การแสดงธรรมถาทานผูรูจรงิเห็นจริงแสดง จะไมหนีธรรมของจริง ของจริงกับ
ของจริงตองเขากันได ผูฟง ฟงจริงๆ ผูแสดง แสดงจริงๆ แสดงดวยอรรถธรรมอันเปน
ขอเท็จจริงจริงๆ ไมไดควาหรือลูบๆ คลําๆ มาแสดง ตองเขาใจตามหลักธรรมนั้นๆ  

ธรรมทั้งหมดทานมีไวเพื่ออะไร ? ถาเปนน้ํา ก็มีไวสําหรับอาบด่ืมใชสอย ซัก
ฟอกหรือลางส่ิงสกปรกโสมมท้ังหลาย ธรรมก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เพราะพวกเราเปน
พวกสกปรกทั้งนั้น บรรดาจติใจท่ีมีกิเลสเปนจติใจท่ีสกปรก กายวาจาทีเ่ปนรวงรงัของ
กิเลส และจิตที่เปนรวงรังของกิเลส มันจึงเปนเรื่องสกปรกไปตามๆ กันกับกิเลสซ่ึงมีอยู
ภายใน ทานจงึตองหานํ้าท่ีสะอาดคือธรรมมาส่ังสอน หรือชะลางจิตใจของพวกเรา 

ธรรมท่ีสะอาดก็คือ “สวากขาตธรรม” ตรัสไวชอบแลว นี่แสดงวาสะอาดเต็มที่
แลว “นิยยานิกธรรม” เปนธรรมที่รองรับ เหมือนกับน้ําเปนเครื่องรองรับ ชะลางสิ่ง
สกปรกท้ังหลายใหสะอาด เชนนั้นไดไมเปนอยางอื่น ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดเชน
น้ัน สําหรับชะลางส่ิงสกปรกในหัวใจของสัตวใหสะอาด ขอใหหัวใจน่ีจดจอเพ่ือความ
สะอาดเถอะ ผลการฟงจะทําใหใจสงบระงับ และสะอาดผองใสไดไมสงสัย เมื่อใจสงบ
ผองใส กาย วาจา หากคอยเปนไปเอง เพราะนี่เปนเครื่องมือเทานั้น 
 ท่ีสําคัญจริงๆ ก็คือใจซึง่เปนตัวการ หากใจยอมรับความจริง ใจยอมรับที่จะซัก
ฟอกตัวเองแลว ตองมีวันสะอาดข้ึนสักวันหน่ึงจนได จากนํ้าสะอาดคือ “ธรรม” พระ
พุทธเจาทรงประกาศสอนโลก และทรงใชตอโลกมานานแลว ไดรับผลที่พอใจมาโดย
ลําดับ แมคําวา “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” เรากลาวถึงทานเพื่อประโยชนอะไร ถาไมใช
เปนผูสะอาดหมดจดเต็มที่แลวจาก “นํ้า” คือพระสัจธรรมของพระพุทธเจา ชําระเสีย
จนสะอาด “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ซึ่งเปนธรรมที่บริสุทธิ์แท ไมออกมาจากพระทัยที่
บริสุทธ์ิของพระพุทธเจาจะออกมาจากไหน พระทัยที่จะบริสุทธิ์ได เพราะการชําระ
สะสาง การขัดเกลา การชําระลางดวยอรรถดวยธรรม เปนความจรงิมาโดยลําดับๆ จน
กระทั่งถึงปจจุบันเรานี ้ ธรรมก็เปนธรรมชาติที่สะอาดอยูเสมอมา สําหรับลางสิ่งสกปรก
โสมมของสัตวโลก 
 ถาเราคิดตามธรรมดาอยางเผินๆ อยางโลกที่สมมุติทั่วๆ ไปก็วา เรานี้สะอาดที่
สุดไมมีใครจะหยิ่งยิ่งกวาคนโง ไมมีใครจะสะอาดยิ่งกวาคนโงที่สกปรก ถาพูดตาม
ธรรมแลวเปนอยางน้ี เมื่อเราทราบวาเราสกปรกทางใจ ซึ่งเต็มไปดวยกิเลสโสมมแลว 
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เราตองเปนผูมุงตออรรถตอธรรมเปนเครื่องชะลาง   ดังท่ีทานท้ังหลายไดอุตสาหสละ
เวลํ่าเวลาหนาท่ีการงาน ตลอดจนชีวิตจิตใจมาเพื่อบําเพ็ญตนเชนนี้ จึงเปนความถูก
ตองตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงดําเนินมาที่เรียกวา “อริยประเพณี” ประเพณีของ
พุทธบริษัทที่ดีงามของพระพุทธเจาทานดําเนินมาอยางนั้น จงึขอขอบคุณขออนุโมทนา
กับทานท้ังหลายไวในโอกาสน้ีดวย นอกจากเปนความดีสําหรับตนแลว ยังเปนคติตัว
อยางแกอนุชนรุนหลังอีกไมมีส้ินสุด 
 คําท่ีวาพวกเราสกปรกน้ีก็พอจะทราบกันได คําวาสกปรก สกปรกเพราะอะไร? 
เพราะขี้โลภ ข้ีโกรธ ข้ีหลง ข้ีสามกองน้ีเต็มอยูบนหัว บนหัวอะไร ก็บนหัวใจน้ันแล นี้
นักปราชญทั้งหลายทานตําหนิติเตียน ทานขยะแขยงมาก แตพวกเราชอบจึงไมรูสึกตัว 
เมื่อไมรูสึกตัวก็ไมรูสึกสนใจในสิ่งที่จะนํามาชําระลาง เห็นผูประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูก
เหยียดหยาม มีเยอะสมัยจรวดน้ีจะวายังไง? เพราะความเห็นผิด ตองผิดไปเรื่อยๆ 
อะไรทําใหเห็นผิด? ถาไมใชหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนตัวผิดทั้งเพนั้น ถาจิตใจผิด
ไปดวยก็พาใหแสดงออกทุกแงทุกมุมผิดไปตามๆ กัน จนกระท่ังกาย วาจา ท่ีแสดงออก 
ผิดไปทั้งนั้น เพราะสิ่งที่ทําผิดที่มีอยูภายในจิตใจนั้นไมตองมากมายอะไรเลย ตัวน้ัน
เปนตัวการ 
 พระพุทธเจาทานจงึสอนใหชําระใหลาง การฟงเทศนฟงธรรมก็เปนการชะลาง
จิตใจของตนดวยธรรม คือในขณะที่ฟงธรรม ทานวามีอานิสงสเกิดข้ึนจากการฟงธรรม 
อานิสงสคือ ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟงนั้นแล ทําจิตของเรา อยางนอยมีความสงบเย็นใจ 
รูเหตุรูผล รูทางดีทางชั่ว และรูวิธีจะปฏิบัติตอตนเอง ขอสําคัญ ใจมีผองใสขึ้น ไดรับ
ความรมเย็นในขณะฟง นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟงธรรม ทานวามีอานิสงส ๕ เราจะ
คอยเอาอานิสงสท่ีไหน ถาไมเอาในขณะที่ฟง เพราะการฟงก็คือการบําเพญ็อยูแลว ผล
ตองเกิดตามมาในขณะนั้นๆ มีความสงบเย็นใจเปนตน 
 หากวากิเลสอาสวะเปนวัตถุ และเปนตัวขาศึก เชนเสือรายเปนตนแลว คนเราจะ
อยูในโลกดวยกันไมไดเลย มองดูคนไหนก็เห็นแตเสือราย ทั้งเหยียบย่ําทั้งเดินเพนพาน 
ทั้งนั่งทั้งนอน ทั้งขับถาย ท้ังหยอกเลนกัน ท้ังกัดฉีกและถลกหนังเลนอยูบนหัวเหมือน
กันหมด คนทั้งคนมีแตเสือรายที่จดจองยองกัดอยูบนหัวคน แลวก็กัดฉีกหัวคนลงไป
เรื่อยๆ ไมหยุด นอนอยูก็กัด ยืนอยูก็กัด เดินอยูก็กัด น่ังอยูก็ฉีก อะไรๆ ก็ฉีกท้ังน้ัน 
กิริยาความเคลื่อนไหวตางๆ มีแตเสือรายมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา จะหาเน้ือหาหนัง
หาเอ็นหากระดูกมาจากท่ีไหน ใหติดใหตอกันเปนรูปเปนกาย เปนหญิงเปนชาย เปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทานอยางที่เปนอยูนี้ไดเลา มองดูคนน้ันก็เปนแบบน้ี มองดู
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คนน้ีก็เปนแบบน้ัน เย้ิมไปดวยบุพโพโลหิตนํ้าเนานํ้าหนอง เพราะถูกเสือมันกัดมันฉีก 
มันทําลายอวัยวะสวนตางๆ ของมนุษยเรา 
 กรุณาดูลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกท่ัวๆ ไป เปนอยางนี้ ถากิเลสมัน
เปนตัวเปนตนอยางนี ้แตมันไมไดเปนตนเปนตัวอยางนี ้โลกจึงไมเห็นโทษของมัน และ
กลับเห็นวาเปนของดีเสียอีก เมื่อไปเสกสรรมันวาเปนของดี คือเห็นของชั่ววาเปนของด ี
เห็นของดีวาเปนของชั่วแลว ผลก็ตองกลับตาลปตรกันไป สิ่งที่ควรจะไดรับเปนความ
สุข แตมันกลายเปนความทุกขไปหมด ที่โลกรอน รอนเพราะอะไร? ถาไมใชเพราะ
กิเลสเพราะความโลภมาก  เพราะความเห็นแกตัวมาก เปนตน 
 ทุกวันน้ีเขาพูดวา “โลกเจริญ” มันเจริญที่ตรงไหน? ถาพูดตามหลักความจริง
แลวมันเจริญที่ตรงไหน คนกําลังจะถูกเผาท้ังเปนกันอยูแลว เพราะความทุกขมันสุมหัว
ใจเวลาน้ี จะหาความเจริญมาจากไหน ความเจริญก็ตองเปนความสงบสุข ความสะดวก
สบาย ความเปนอยูสบาย หนาท่ีการงานสะดวกสบาย การคบคาสมาคมสะดวกสบาย 
อยูดวยกันเปนหมูเปนคณะมีจาํนวนมากนอย เปนความสะดวกสบาย ไมทะเลาะเบาะ
แวง ไมแขงดิบแขงดีที่เรียกวา “แขงกิเลสกัน” ไมฆาไมตี ไมแยงไมชิง ไมคดไมโกง ไม
กดขี่บังคับ ไมรีดไมไถ ซ่ึงกันและกัน อันเปนการทําลายสมบัติและจิตใจของกันและกัน 
 ในขณะเดียวกัน ตางก็เห็นอกเห็นใจกัน เมตตาสงสารกัน เฉลี่ยเผื่อแผ ใหความ
เสมอภาคดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน ไมอิจฉาริษยากัน ไมเบียดเบียนกัน อยูดวย
กันฉันพ่ีนองเลือดเน้ืออันเดียวกัน จะเรียกวาโลกเจริญไดตามความจริง โลกไดรับความ
สงบสุขท่ัวหนากัน ทัง้คนมีคนจน คนโงคนฉลาด โลกไมดูถูกเหยียดหยามกันและกัน 
นําความย้ิมแยมแจมใสออกทักทายกัน ไมแสดงอาการบูดบ้ึงใสกัน ตางคนตางมีเหตุมี
ผลเปนหลักดําเนิน 
 เมื่อพูดตามความเปนจริงแลว ทุกวันน้ีโลกเปนอยางน้ีไหม? ถาเปนอยางน้ีเรียก
วาโลกเจริญจริง แตทั้งๆ ท่ีวา “เวลานี้โลกกําลังเจริญ”จึงทําใหสงสัยวามันเจริญอะไร
บาง? เจริญที่ตรงไหน? 
 ถาเจรญิดวยวัตถุเคร่ืองกอสราง จะสรางเทาไหรก็ได ถาไมแบกกองทุกขเพราะ
อะไรทวมหัวนะ 
 ทีนี้ยอนเขามาหาตัวของเรา วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตตื่นขึ้นมา หมุนตัวเปนเกลียว
อยูตลอดเวลาเหมือนกงจกัร การท่ีกายและใจหมุนเปนกงจักร ไมมีเวลาพักผอนตัวบาง
เลยเชนนี้เปนความสุขหรือ? คนเดินทางไมหยุด คนว่ิงไมมีเวลาหยุด เปนความสุข
หรือ? ความจริงตองมีเวลาพกัผอนนอนหลับใหสบายบาง คนเราถึงจะมีความสุข การ
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คิดมากตองวุนมากทุกขมาก ถาหนักเขาตองเปนโรคประสาท ธาตุขันธที่เต็มไปดวยโรค
ภัยไขเจ็บ ทั้งเจ็บหัว ปวดทอง เต็มอวัยวะ คนน้ันมีความสุขหรือ? 
 กิเลสมันชอนมันไชมันกัดมันฉีกอยูตลอดเวลา ทุกอาการท่ีเคล่ือนไหวแหงจติใจ 
น่ันมีความสุขหรือ? โลกเจริญแลวหรืออยางนั้น? ความกัดฉีกของกิเลส ผลที่เกิดขึ้น
จากการกัดการฉีกของกิเลสมันก็มีแตกองทุกขท้ังน้ัน หาความสุขไมมี เมื่อเปนเชนนี้จะ
เอาความสุขมาจากไหน? เวลาที่ยอนเขามาดูที่ตัวเรา มันก็เปนไฟอยูภายในจติใจ 
เพราะกิเลสกอไฟเผาใจอยูตลอดเวลา “ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” น่ัน ฟง
ซิ! “ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ” ไฟคือความโลภ ความโกรธ ความหลง มัน
เผาอยูท่ีใจ  
 ข้ึนช่ือวา “ไฟ” ไมวาจะกอท่ีไหนเวลาใดมันรอนท่ีน่ัน ถาไฟที่มันลุกโพลงขึ้นมา
ภายในจติใจ คือไฟโลภะ โทสะ โมหะ มันตองเผาที่จิตใจ แมกายก็จาํตองรับทุกขไป
ดวย รับประทานไมได นอนไมหลับ ไมมีแรง 

ตามหลักธรรมทานสอนไววา “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจ ํปชฺชลิเต สติ อนฺธ
กาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ” เปนตน เม่ือโลกสันนิวาสน้ี เต็มไปดวยความมืดมน
อนธการ เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหามันแผดเผาอยูตลอดเวลา พวกทานท้ังหลาย
เพลิดเพลินหัวเราะราเริงกันหาอะไร? ทําไมจึงไมรีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยูกับไฟ
ทําไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” น่ัน! ทานสอนฟงซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจา
สอนโลกนะ 
 ถาเราฟงเพ่ือถอดถอนกิเลส มนัถึงใจจนนาละอายตัวเอง เมื่อฟงดวยความถึงใจ
แลว ทําไมจิตใจจะไมเห็นโทษ และมีความกระหยิ่มตอคุณงามความดีทั้งหลาย ทําไมจะ
ไมมีความพอใจแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งลุกเปนไฟทั้งกองอยูในจิตใจอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลา และกิเลสทําไมจะไมหลุดลอยออกไป เม่ือไดทําความเพียรถอดถอนมันดวย
ความถึงใจ ดวยความเห็นโทษของกิเลสอยางถึงใจ ของผูแสวงหาความจริงอยางเต็มใจ 
 นี่แหละบรรดาสาวกและพุทธบริษัททั้งหลายที่ทานรูเห็นธรรม เวลาทานเห็น
โทษก็เห็นอยางถึงใจจริงๆ การทําความเพียรพยายามถอดถอน ก็ทําอยางถึงใจ เวลารู
จึงรูถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆ และถึงความหลุดพนไปดวยความถึงใจ ไมใชเปน
เร่ือง “พิธี” เชน รับศีลก็รับศีลพอเปนพิธี อะไรๆ ก็ทําเปนพิธี ฟงธรรมก็พอเปนพิธ ี
ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเปนของประเสริฐก็พอเปนพิธ ีเหมอืนกับเด็กเลนตุกตากัน 
 แตศาสนาไมใชเด็ก และไมใชเร่ืองของเด็ก จึงเขากันไมได 
 พระพุทธเจาทั้งพระองคเปนผูประทานศาสนาไว พระพุทธเจาไมใชเด็ก ศาสน-
ธรรมไมใชศาสนธรรมของเด็ก ผูปฏิบัติศาสนาคือพุทธบริษัท จึงไมควรนําเรื่องของเด็ก
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เขามาแทรกกับตัวเอง ในกิริยาแหงการทําเก่ียวกับศาสนา “พอเปนพิธี” นี้ โลกเลย
เปนพิธีไปหมดในทางศาสนา แลวจะหาผลอันแทจริงมาจากไหน? เมื่อมีแตพิธีเต็มจิต
เต็มใจ เต็มอาการทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวของกับศาสนาในงานตางๆ พากันทราบหรือยัง
วา กิเลสมันมีพิธีที่ไหน เวลามันจะกัดหัวคน มันมีพิธีไหม? เราดูซี มันตั้งทาตั้งทางยก
ครูยกคันทําพิธีรีตองตางๆ กอนไหม เวลามันจะขย้ีหัวใจคนนะ  
 ความโลภมันเกิดขึ้นมาทันที เม่ือไดโอกาสท่ีมันจะแสดงความโลภ แสดงความ
โกรธ ความหลง มันแสดงอาการออกมา ออกมาดวยกิเลสประเภทตางๆ ทันที มันไม
ไดคอยหาพิธีรีตองเหมือนกับพวกเราท่ีจะคอยฆามัน และแลวก็ฆาพอเปนพิธี ตีเพียง
หนับๆ พอใหมันหัวเราะเยาะเยยวา “มนุษยนี้มันชางกลัวเราเสียจริงๆ ย่ิงกวาหมากลัว
เสือ มาหยอกเราเลนเพียงหนับๆ แลวก็รีบว่ิงใสหมอน นอนคอยเราตําน้ําพริกไปจิ้มกัน
ท่ีน่ัน ชนิดหมอบราบไมมีทางตอสูเลย” นั่นฟงดูซิ ความเพียรเราเพื่อจะฆากิเลส มันจะ
เขากันไดไหม? เรากลัวบางไหม? ถากิเลสเปนเหมือนกับเสือรายสักตัวหน่ึง อยูบนหัว
ใคร หัวเราทุกคน มีแตเสือรุมกัดอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน มองไปทางไหนก็มี
แตเสือรุมกัดอวัยวะจนแทบไมมีเหลือ ทั้งกัดทั้งฉีก ไปไหนมันก็กัดก็ฉีกไปเรือ่ย เดินไป
มันก็กัดก็ฉีกไปเร่ือย เราจะดูไดไหม? ตอบแทนวา “ดูไมไดเลย” ตองพากันว่ิงแนบ 
ย่ิงกวาหมากลัวเสือน่ันแล ทั้งจะมีอะไรบางก็ไมทราบจะหลุดเรี่ยราดไปตามทางนะ คิด
เอาเองเถอะ ขี้เกียจบอกเสียทุกแงทุกมุม 
 แตน่ีกิเลสมันไมเปนตนเปนตัวเชนน้ัน มันกัดมันฉีกอยูภายใน เรายังนอนเคลิ้ม
ใหมันกัดมันฉีกอยางสบายไปอีก แลวจะหาทางแกกิเลสไดอยางไร เมือ่ไมทราบวากิเลส 
ไมทราบความกัดของกิเลส และไมทราบความทุกขท่ีกิเลสสรางข้ึนบนหัวใจ เราจะหา
ทางแกกิเลสไดอยางไร น่ีแหละท่ีพวกเราไมทันกลมายากิเลส เราเปนคนอาภัพ ก็อาภัพ
เพราะกิเลสมันบังคับนี่แล ธรรมแทไมเคยทําคนใหอาภัพ นอกจากสงเสริมคนใหดี
อยางเดียว 
 ถาแกกิเลสออกจากใจไดเปนลําดับแลว วาสนาไมตองบอกจะคอยดีข้ึนมาเอง 
ดีดขึ้นดวยความดีของเราที่ทําอยูเสมอ การใหทานก็เปนการสรางวาสนา การรักษาศีลก็
เปนการสรางวาสนา การเจริญเมตตาภาวนาก็เปนการสรางวาสนา ถาทําดวยเจตนาอัน
ถูกตอง ไมทําสักแตวา “ พอเปนพิธี” 
 ทานถาทําพอเปนพิธีเฉยๆ ก็สักแตวาทาน ไมมีผลมาก ศีลก็สักแตวาพอเปนพิธี 
แตเวลาลวงเกินศีลไมลวงพอเปนพิธี มันลวงเกินจริงๆ ทําศีลใหขาดจริงๆ ภาวนาก็พอ
เปนพิธี แตเวลางวง ความงวงเขามาครอบงํานี่ไมใชพิธี ลมตูมลงจริงๆ ถาหมอนไมรับ
ไว กิเลสตองยุงเผาศพ เพราะไมไดนอนพอเปนพิธีนี่ มันนอนหลับเสียจริงๆ หลบั
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ครอกๆ เหมือนคนตาย มันไมเปนพิธี เมื่อถึงเวลาสิ่งเหลานี้เขามาเกี่ยวของแลว แต
เวลาบําเพ็ญธรรมนั้นทําพอเปนพิธี น่ีแหละมันจงึไมทันการ ไมทันกลมายาของกิเลส 
จึงตองยอมเปนพลพรรคของกิเลส ใหกิเลสย่ํายีขูดรีดกดขี่บังคับทั้งวันทั้งคืนทั้งปทั้ง
เดือน ทั้งภพทั้งชาต ิตลอดกัปตลอดกัลป ยังไมสามารถจะทราบไดวา วันไหนเราพอจะ
รูจกัเงาของกิเลสบาง มนัทําเราดวยวิธีใดบาง มันมีเงาไหม? ถาไมเห็นตัวมันพอเห็นเงา
บางก็ยังดี เชนกิเลสมันตั้งหมัดตั้งมวยใสเรา พอมองเห็นเขาบางก็ยังนาด ูแมไมเห็นตัว
ตนเขาแตพอมองเห็นเงามันก็ยังนาด ู แตนี่เราไมเห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสที่มันฆาคน 
ทําลายคน เบียดเบียนคน ทรมานคน กดขี่บังคับคน แลวเราจะไปแกกิเลสไดที่ตรง
ไหน? เมื่อเงามันเรายังไมเห็นเลย ไมตองพูดถึงตัวมันวาอยูท่ีไหนและทําลายคนดวยวิธี
ใดบาง 
 เอา! ทีนี้เพื่อใหรู เพื่อใหทราบเงาของมันและตัวของมัน จงกําหนดความรูคือ
จิต สติเปนเคร่ืองกํากับเขาสูภายในกายภายในใจของตน หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไร 
เจาของหูน่ีคือความรู สติปญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไร รูป เสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัส จะเขามาสัมผัสจิตใจทั้งหมดซึ่งเปนผูรับทราบ นอกจากตา หู 
จมกู ล้ิน กาย และใจเปนตัวการสําคัญ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้ง
ปวงจากอายตนะเหลาน้ี ซ่ึงไปกอเร่ืองกอราว แลวนําผลโยนมาใหจติเปนผูรับบาปหาบ
ทุกขไมมีวันเวลาปลงวางเทานั้น ถากําหนดอยางน้ี เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัว
ของกิเลส วามันมาดวยเหตุใดผลใด มันมาดวยอาการอะไร ผูท่ีออกตอนรับคือใจเรา 
มันออกตอนรับกิเลส ยอมรับกิเลส มันยอมรับดวยเหตุใด เราจะทราบในขณะเดียวกัน 
เม่ือทราบแลวก็มีทางท่ีแกไขและถอดถอนได 
 เอา ตั้งสติลงที่ตัวรู คือใจน้ันแล ตัวคะนองอยูตรงนั้น ทําไมใจจึงคะนอง เพราะ
กิเลสทําใหคะนอง พาใหด้ินรนกวัดแกวง และแสดงข้ึนมาจากตรงน้ัน เมื่อมีสติแลวจะรู
ความกระเพื่อมของจิต เบื้องตนเรากําหนดรูอยางนี้ พยายามกําหนดใหรูโดยมีบท
ธรรมกํากับ ไมคอยต ี อาศัยไมคือธรรมบทน้ันๆ คอยกํากับ ไมใหมันโผลขึ้นมาได ตี
ดวยบทธรรมใหถี่ยิบลงไป เชน “พุทโธ ๆ” เปนตน แลวจิตจะมีความสงบ เมื่อสงบ
แลวจะเย็นลงไป ๆ สงบแนวลงจริงๆ น่ันแหละคุณคาแหงความสงบจะเห็นประจกัษ 
ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแหงความฟุงซานของจิต วาเท่ียวกอความทุกขใหเรามาก
นอยเพียงไร เพราะความฟุงซาน 

นี่เปนสาเหตุที่จะใหเราทราบในวาระตอไปของกิเลสประเภทตางๆ วา เงาก็พอ
ทราบหรือวาตัวก็พอทราบแลว ความฟุงซานเราก็ทราบวามันเปนภัย ความสงบเราก็
ทราบวาเปนคุณ จะสงบดวยวิธีใดก็ทราบ คือดวยวิธีการภาวนาดวยความมีสติ 
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 เม่ือทราบในเง่ือนหน่ึงแลว ตอไปก็จะทราบไปโดยลําดับ เพราะสติยอมมีความ
แกกลาข้ึนไดในเม่ือไดรับการบํารุงสงเสริมอยูเสมอ ปญญาก็สามารถได เฉลียวฉลาดได
คนเราไมใชคนโงอยูตลอดเวลา ถึงคราวจะฉลาดฉลาดได ถาเจาของสนใจเพ่ือความ
ฉลาด นอกจากจะนอนอยูเฉยๆ เหมือนหมูอยูในเลาในตมในโคลนเทาน้ัน จะหาความ
ฉลาดไมไดจนกระทั่งวันตาย และตลอดกัปตลอดกัลป จะจมอยูใน “วัฏสงสาร”ตลอด
ไปเพราะความโงพาใหจม เราไมใชผูตองการจะจมดวยความโงเชนนั้น เรามาเสาะแสวง
หาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโงของตน ใหใจดีดข้ึนจากตมจากโคลนท้ังหลาย 
คือกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กลายเปนอิสรเสรีขึ้นมา เราตองทําความพยายามใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย จิตสงบดวยการบังคับ ดวยความมีสติ โดยอาศัยบทธรรมเปนเคร่ือง
กํากับ เปนผลข้ันหน่ึงข้ึนมาแลว 
 แตคําวา “ข้ันน้ันข้ันน้ี” ไมอยากจะเรียกใหเสียเวลา สงบหรือไมสงบมันก็ทราบ
ภายในตัวเองน้ันแล เหมือนเรารบัประทานอาหาร มันถึงข้ันไหนแลวเวลาน้ี? เราก็ไม
เห็นถามกันน่ีนา เริ่มรับประทานเบื้องตนสําเร็จข้ันไหนไมเห็นวา รับประทานไปๆ จน
กกระท้ังอ่ิมก็รูเอง ไมจําเปนตองเอาขั้นเอาภูมิไปหาความอิ่ม อันน้ีก็เหมือนกันใจรู ไมมี
อะไรที่จะรูยิ่งกวาใจ ทุกขก็รู สุขก็รู ดีรู ชั่วรู รอนรู หนาวรู รูไปทั้งนั้น เปนผูรูอยูตลอด
เวลา ใจน่ีแหละเปนผูรับรู 
 เมื่อไดสรางสติปญญาเปนเครื่องกํากับใจดวยดีแลว ใจจะเดนขึ้นดวยความรู
ความสงบ และมีความชํานิชํานาญไปโดยลําดับ เอา จะพจิารณาแยกแยะเหตผุลตางๆ 
ที่จิตไปติดพันเกี่ยวของกับเรื่องอะไรจึงกลายเปนไฟขึ้นมาเผาตัวเอง ก็จะทราบทั้งรอง
รอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกดวย จิตมีความรูอันเดียวเทาน้ัน 

สติมีความระลึกแลวดับไป ๆ เรียกวา สต ิ ปญญาคือความสอดสอง ความ
ใครครวญ ใครครวญก็ใครครวญเรือ่งของตัวเองน่ันแหละ 
 “อนิจฺจ”ํ ทานวา น่ีเปนแผนท่ีของปญญานะ “ทุกฺขํ อนตฺตา” นี่เปนแผนที่
แนวทางเดินของปญญา จึงเรียกวา “หินลับปญญา” 
 พิจารณาเรื่อง “อนิจจํฺ” มันเปนอะไร อนิจจํฺ น่ี? ไตรตรองไปเรื่อยๆ นับจาก
ช้ินหน่ึง สองชิ้น สามช้ิน จนกระทั่งรอบตัว รอบโลกธาตุแตละอยางๆ เปนอนิจฺจํทั้งสิ้น 
น่ีก็ทราบดวยปญญา  เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ทุกส่ิงทุกอยางเปนอนิจฺจํหมดแลว
เราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ทั้งที่รูวามันเปนอนิจฺจํอยางประจักษ
ใจ การพิจารณาธรรมใหประจักษใจเปนอยางนี ้

ทุกฺขํก็ทราบ มันแสดงอยูตลอดเวลา มันเปนภัยจริงๆ ก็ทราบ แลวใจจะชินกับ
ทุกขไดอยางไร ไมชิน ไมเคยไดยินวาใครเคยชินกับความทุกข ถาเราอยากรูชัดๆ ก็ลอง
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เอามือจอเขาไปในไฟดูซ ิ มันจะชินไหม? เราอยูกับไฟมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี ้
มันชินกับความรอนท่ีจะทําใหเราทุกขน้ันไหม? ไมเคยชิน พอมือจอลงไปปบมันก็จะ
ถอนมือทันท ี มือยอนกลับปบทันที กระตุกตัวเองทันท ี เพราะความรอนมันแผดเผา 
ทนอยูไมได น่ัน! มันชินไปไดยังไง? พิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาอยางถึงใจจริง 
 คําวา “อนตฺตา” มันวางไปหมด เราเสกสรรเอาเฉยๆ วาน้ันเปนตัว นั่นเปนตน 
น่ันเปนสัตว น่ันเปนบุคคล แมแตกอนธาตุท่ีอยูในรางกายของเราน้ี มันก็วางจากความ
เปนตนเปนตัวอยูแลวโดยธรรมชาติของมัน แตเรามาเสกสรรเอาวามันเปนกอนเปน
กลุม จากน้ันก็วา “เปนเราเปนของเรา” ธรรมชาติจริงๆ แลว อนตฺตา มันวางจาก
ความเปนตนเปนตัวเปนสัตวเปนบุคคลไปหมดอยูแลว จงพิจารณาใหเห็นตามหลัก
ธรรมชาติอยางนี ้จติจะไดถอยตัวเขามาจากความลุมหลงน้ันๆ แลวปลอยความกังวลได
ในสภาวะท้ังหลายซ่ึงเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” 

ทราบโดยทาง “ปญญา” ทราบอยางถึงใจ จิตเมื่อไดถอดถอนตัวหรือไดเปด
เผยร้ือฟนตนจากส่ิงท่ีปดบังท้ังหลาย โดยความรูชัดวาสิ่งเหลานี้เปน อนิจจํฺ ทุกฺข ํอนตฺ
ตา แลว ทําไมจิตจะไมโลง ทําไมจิตจะไมสวางไสว ทําไมจิตจะไมเบา ทําไมจิตจะไม
อัศจรรย ทําไมจิตจะไมผองใสและเปนสิ่งที่นาอัศจรรย ตองเปนของอัศจรรยอยางแน
นอนไมตองสงสัย 

ท่ีจิตไมแสดงความอัศจรรยใหเจาของเห็นเลย ก็เพราะมีแตส่ิงสกปรกโสมม
ท่ีหาคุณคาไมไดมันครอบจิตอยู จิตจึงกลายเปนนักโทษท้ังดวง แลวจะมีคุณคาที่
ไหน เพราะมันเปนนักโทษทั้งดวง เพราะธรรมชาติที่เปนโทษมันอยูกับจิต คือกิเลสท้ัง
หลายนั้นแล 

พอเปดออกไป ๆ อุปาทานการยึดม่ันถือม่ันเปดเผยตัวออกไปโดยลําดับๆ 
ความสวางกระจางแจงของจิต ความเปนอิสระของจติตามข้ันน้ันๆ ไมตองถาม เบาหวิว
เลย อยูที่ไหนก็เพลินและเบาไปหมด แตกอนเคยแบกหามจนหนักแยก็หาท่ีปลงวางไม
ได นอนก็แบก น่ังก็แบก ยืนก็แบก แบกอยูอยางน้ันแหละ แบกอุปาทานความหนัก ภู
เขาท้ังลูกวามันใหญโตมันหนัก เราไดเคยแบกมันบางแลวหรอื? เราถึงจะทราบวามัน
หนัก เรายังไมเคยแบกเรายังไมหาญพูดได ดูตัวท่ีมันหนักๆ คือ “เบญจขันธน่ีนะ”
มันหนักอยูตรงน้ี ยิ่งมีความเจ็บไขไดปวยแลวยิ่งลุกไมขึ้นเอาเลย ตองใหคนอ่ืนชวย
พยุงชวยก็เจบ็หนักเขาอีก ดวยการเจ็บปวยในอวัยวะตางๆ มันทั้งหนัก ทั้งเจ็บทั้งปวด 
เลยเพิ่มเปนเรื่องหนักไปหมด นี้แลตัวหนักจริงๆ ทานจึงวา “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ
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ธา” ภาระอันหนักจริงๆ ก็คือเบญจขันธ ทานไมไดบอกวาภาระอันหนักจริงคือภูเขา 
ทานไมเห็นวา 

เราพิจารณาใหเห็นจริงอยางนี้ อันนี้แลเปนเครื่องทับจิตใจเรา พิจารณาใหรูใน
อาการท้ัง ๕ น้ี มันคือไตรลักษณท้ังน้ัน เราอยาไปอาจหาญ อยาไปเอ้ือม อยาไปจับ
อยาไปยึด อยาไปแบกหามมันหนัก เขาไปแบกมันหนักจริงๆ ถาปลอยเสียมันก็เบา 
ปลอยดวยปญญาใหรูชัดตามความเปนจริง จติจะเพลิน มีความรื่นเริงบันเทิง อยูท่ีไหน
ก็รื่นเริง อยูในปาในเขาอดอ่ิมเปนตายอะไร มีแตความรื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลาย 

 “ธมฺมปติ สุขํ เสต”ิ ผูมีปติในธรรมยอมอยูเปนสุข อันน้ียังหยาบไป เมื่อเขา
ถึงข้ันน้ีแลว คือวาละเอียดอยางย่ิง มีความสุขละเอียดเปนพื้นฐาน นอนก็เปนสุข น่ังก็
เปนสุข ยืน เดิน อยูก็เปนสุขท้ังน้ัน อดอิ่มเปนสุข สบายไปหมด หมดความกังวล หมด
ภาระเปนเคร่ืองกดถวงจิตใจ 

เอา! เพื่อใหกิเลสทั้งมวลสิ้นซากไปเสียไมใหมีอะไรเหลือ ตนไมเราตัดก่ิงตัด
กานตัดตนมันออกหมด ยังเหลือแตหัวตอ รากแกวรากฝอย ขุดตนมันขึ้นมา เอาเผาไฟ
เสียใหส้ินซากหมดเทาน้ัน ตนไมตนนั้นไมมีทางเกิดไดอีกเลย 

จิตก็เหมือนกัน ถอนรากแกวซ่ึงอยูภายในจติ ทานเรียก  “อวิชชา” ใจปลอย
อะไรๆ หมด แตตัวเองก็มาอัศจรรยออยอ่ิงอยูกับความสงาผาเผย ความละเอียดลออ 
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทละเอียด พิจารณาเขาอีกใหพอ น่ีก็คือกองไตรลักษณอีก
เชนเดียวกัน อยาถือวาเปนเรา มันเราอะไรกัน เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อัน
ละเอียดตางหากน่ี กิเลสตัวรายยังวาเปนเราอยูหรือ? ความผองใสที่ควรจะผานไปได
ถือไวทําไม อันนี้เปนกิเลสประเภทหนึ่งที่ละเอียดมากเกินกวาสติปญญาธรรมดาจะรู
เห็นได ตองเปนสติปญญาอัตโนมัติกําจดัมัน 

นี่เวลายอนจิตเขามา เมื่อไมมีที่พิจารณาจริงๆ ก็ตองยอนจติเขามาพิจารณา 
ธรรมขั้นละเอียดสุดนั่นคือ กิเลสตัวละเอียดอันเปนจุดสุดทาย “สพฺเพ ธมฺมา นาล ํอภิ
นิเวสาย”ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น นั่นเมื่อถึงจุดสุดทายแลวก ็ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ
ตา” ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสวนหยาบสวนละเอียด ตลอดความ
ผองใส ความเศราหมองทั้งสิ้นที่มีอยูภายในจิตโดยเฉพาะ เปน อนตฺตา ท้ังส้ิน 

ผูปฏิบัติจงพิจารณาจิตดวงผองใส ใหเห็นเชนเดียวกับสภาวธรรมท้ังหลาย 
ธรรมทั้งปวงเปน อนตฺตา ธรรมทั้งปวงจึงไมควรถือมั่น จากสิ่งนี้เองที่ไมควรถือมั่น พอ
พิจารณาเต็มที่เต็มภูมิของปญญาแลว สลัดพับเดียวหมด เมื่อสมมุติทั้งปวงไมวาหยาบ 
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กลาง ละเอียดไดสิ้นสุดไปจากใจแลว ปญหาอะไรที่จะมีอีกตอไป? ไมมี! หมด! น่ัน
แหละทานผูหมดทุกขทานหมดอยางน้ี น้ีแลผูเหนือกิเลส 

กิเลสมากัดมาฉีกเหมือนเสือโครงดังท่ีกลาวมาแลวน้ี เปนอันยุติกันเพียงเทานี้
เพราะถูกฆาหมดฉิบหายไมมีเหลือเลย กิเลสทุกประเภทที่ทานเปรียบเหมือนเสือโครง
ถูกฆาดวยสติปญญาอันแหลมคม คือมหาสติมหาปญญา ส้ินซากไปหมด เสวย อมต
ธรรม โดยหลักธรรมชาติ น่ีคือผลแหงการปฏิบัติอยางแทจริงเปนอยางน้ี เพราะธรรม
เปนธรรมชาติที่ถึงใจของสัตวโลก ธรรมเปนของจริง ผูสอนจึงสอนดวยความจรงิ ผู
ปฏิบัติปฏิบัติจริงๆ จังๆ ฟงจรงิๆ จังๆ แกกิเลสตัณหาสวะซึ่งเปนภัยอยางจริงจัง 
เพราะเห็นวาเปนภัยอยางจริงใจ แกอยางจริงๆ จังๆ ก็พนไดจริงๆ อยางน้ีไมเปนอ่ืน 
เพราะ “สวากขาตธรรม” น้ันทานเรียกวา “มัชฌิมา” ทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา 
ไมวากาลใดอาการใดของกิเลสท่ีแสดงข้ึนมา “มัชฌิมาปฏิปทา” เปนอาวุธท่ีทันสมัย 
ฟาดฟนกิเลสใหแหลกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย ทานจึงเรียกวา “มัชฌิมา” 
เหมาะสมตลอดเวลากับการแกกิเลสกองทุกขท่ีมีอยูภายในใจของสัตวโลก 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

กิเลสฝงในจิต 
 

 ศาสนาในข้ันเร่ิมแรกท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศเอง มีสาวกชวยพทุธภาระให
เบาบางลง ในคร้ังน้ันศาสนาไมคอยกวางขวาง มีแตเน้ือๆ คร้ันตอมานานเขาๆ เน้ือก็
ไมคอยปรากฏ มักมีน้ําๆ แลวเลยกลายเปนมีแตเปลือก มีแตกระพ้ีไป คือมีแตพิธีรี
ตอง ไปไหนมีแตพิธี ศาสนาจรงิๆ มองไมคอยเห็น มีแตพิธีเต็มไปหมดในงานตางๆ 
เก่ียวกับศาสนา เมื่อเปนเชนนั้นผูที่จะยึดเอาเปนหลักเปนเกณฑกับศาสนาจริงๆ ก็เลย
ยึดไมได ไมทราบวาอะไรเปนศาสนา คือแกนแท อะไรเปนกระพี้ เปนเปลือก คือพิธีรี
ตองตางๆ เพราะการแสดงออกแหงพิธีน้ันๆ มีมากตอมาก ผูยังไมเขาใจก็เขาใจวาเปน
เรื่องศาสนาทั้งนั้น พิธีรีตองเลยทําใหผูตั้งใจตอศาสนาจริงๆ ยุงและสับสนไปหมด ไม
อาจจะยึดศาสนาอันแทจริงได 
 น่ีเปนปญหาหน่ึงในเวลาน้ีซ่ึงมีมากมาย และถือเปนหลักเปนเกณฑเสียดวยไม
ใชธรรมดา พิธีตางๆ ซึ่งแฝงศาสนากลายเปนหลักเกณฑขึ้นมา สวนท่ีเปนหลักเกณฑ
จรงิๆ จงึคลายกับคอยเส่ือมคอยหายไปเปนลําดับ ถาไมมีการปฏิบัติเขาไปเก่ียวของ ถา
พูดตามแบบโลกๆ ก็วา การปฏิบัติธรรมกับพิธีรีตองกําลังเปนคูแขงกัน โดยไมมีเจตนา
หรือมีก็ไมอาจทราบได เพราะเวลานี้กําลังอยูในความสับสนปนเปกันระหวางพิธีรีตอง
ตางๆ กับการปฏิบัติ อาจไมทราบวาอะไรจริงอะไรไมจริง อะไรแทอะไรปลอม อะไร
เปนเปลือกอะไรเปนกระพ้ี อะไรเปนแกน หากไมมีการปฏิบัติเก่ียวของไปดวยแลว 
อยางไรๆ เปลือก กระพี้จะตองถูกเสกสรรขึ้นมาเปนแกนเปนหลัก เปนความจริงของ
ศาสนาโดยไมสงสัย ทั้งๆที่ไมใชความจริงเลย น่ีเปนเร่ืองท่ีนาวิตกอยูมาก 
 ศาสนาแทๆ  ทานไมมีอะไรมากมายกายกอง นอกจากสิ่งที่จําเปน ทําลงไปแลว
เกิดประโยชนเทาน้ัน สมัยตอมาชอบยุงไมเขาเร่ือง เชน รับศีล ก็ตองยุงไปหมด มาไม
ทันรับศีลก็เสียใจ น่ัน! ฟงดูซ ิอะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยูตลอดเวลา ดัง 
 “มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ํา แตการรักษาศีลไม
ทราบวารักษาอยางไร เห็นแตการขอรับศีล สมาทานศีลอยูทํานองน้ัน ไมวาที่ไหน ๆ ยุง
ไปหมด 
 การรับศีลก็มีเจตนาอยูภายในใจเปนผูชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตน
ดวยเจตนาวิรัต ิเรื่องก็มีเทานั้นเปนสําคัญ 
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 ถาเปนฆราวาสท่ัวๆ ไปและศีลท่ัวๆ ไป เชน ศีลหา ศีลแปด ก็ควรรับไวเพ่ือ
รักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน 
 สวนศีลที่เปนศีลของพระของเณรนั้น เพ่ือประกาศเพศของตนใหโลกทราบ จึง
ทําอยางมีกฎเกณฑไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เชน ศลีเณร ศีลพระ แตสุดทายก็
เจตนาอันเดียวกัน ไมไดมากมายอะไรนัก ทําพิธีก็ เอา! 
 ถวายทาน ก็ฟาดกันจนหมดคัมภีร ผูนั่งฟงจนหาวนอน จะนอนหลับคาน่ัง คํา
ถวายทานนี้ก็ไมทราบวาถวายอะไรตออะไร เปนคัมภีรๆ ไลมาหมดโลกธาตุ ดีไมดี
อยากจะอวดภูมิของตัวเองดวยวาไดเรียนมามากและรูมาก ใหคนอื่นเขาอัศจรรยเสียมั่ง 
ภูมินํ้าลาย นั่น! อยางนี้เปนตน 
 เม่ือไดผานการปฏิบัติมาพอสมควร ไดเห็นวาอะไรทําใหเสียเวลํ่าเวลา อะไรจรงิ
อะไรปลอม หรืออะไรมันยืดเยื้อ กวาจะเขาถึงตัวจรงิละโอโห เปนช่ัวโมงๆ อยางน้ีไม
ทราบวาทําเพื่ออะไร เพราะฉะน้ันในวงกรรมฐานทานจึงไมคอยมีพิธีรีตองอะไรนัก 
อยากจะพูดวา “ไมม”ี แตพูดวา “ไมคอยมี” น้ันเปนความเหมาะสม เพราะบางทก็ี
ตองอนุโลมผอนผันทั้งๆ ที่ก็ทราบอยูแลว เพ่ือจิตใจคนผูยังใหมตอศาสนา แมเชนน้ันก็
ควรนําของจริงมาโชวกัน อวดพิธีกันใหโกหรูไป แตเอาของปลอมมาโชว! เมื่อพอ
ผอนผันสั้นยาวก็ผอนไปบางทั้งที่ขวางใจขวางธรรม ในวาระตอไปคอยบอกกันใหรูเร่ือง
รูราวในความจรงิ และหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา 
 จะเห็นไดในขณะท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนสาวกต้ังแตเร่ิมเขาบวช พระองค
เร่ิมมีความจริงจงัข้ึนในขณะบวชทีเดียว ครั้งแรกพระองคทรงบวชเองดวยพระวาจาวา 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา”.ทานจงเปนภิกษุเถิด นี่เปนวาระแรก ตอมาก็ “ติสรณู
อุปสัมปทา” ถึงสรณะสาม คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวก็สําเร็จเปนพระขึ้นมา 
ถึงวาระที่สามนี้ก็ยกใหสงฆเปนใหญ ใหสําเรจ็ในสงฆ ตอนน้ีทานประกาศ “รุกฺขมูล
เสนาสนํ” ใหเปนที่อยูอาศัยของพระเพื่อประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ทั้งๆ ที่แตกอนก็สอนใหอยูรุกขมูลรมไมอยูแลว แตไมไดยกขึ้นเปนกฎเปนเกณฑ
ในการบวช พอตอมาวาระท่ีสามน้ีข้ึนเปนกฎเกณฑเลย 
 “รุกฺขมูลเสนาสนํ”อุปชฌายจะไมสอนอยางน้ีไมได ผิด ตองสอนใหถูกตอง
ตามนี ้อุปชฌายใดก็ตาม แมเจาของจะไมชอบ “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ขนาดไหน การบวช
กุลบุตรตอนสุดทายภายหลัง ก็ตองบวชตองสอนอยางน้ี มี “รุกฺขมูลเสนาสนํ” ข้ึน
หนาอนุศาสน ไมเลือกวาใครหรือนิกายไหน เพราะคําวา “นิกาย” ก็เปนเพียงช่ืออัน
หนึ่งเทานั้น หลักใหญคือการบวชน่ันเอง 
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 ทานเอาจริงเอาจงั สอนแลวไลเขาปาเขาเขาไปเลยเพ่ือประพฤติปฏิบัติ จนได
บรรลุธรรมแลวแมทานจะออกประกาศธรรมสอนประชาชน ก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของทานผูมีอํานาจวาสนามากนอย มีความรูความฉลาดลึกต้ืนหยาบละเอียดมากนอย
เพียงไร ก็ส่ังสอนประชาชนไปตามภูมินิสัยวาสนาของตน 
 องคใดท่ีทานไมมีนิสัยเก่ียวของ วาสนาทานไมมีในทางนั้น ทานก็ไมเกี่ยว เชน 
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไปอยูที่สระ “ฉัททันต” มีชาง “ฉัททันต” เปนหัวหนาโขลง
อุปถัมภอุปฏฐากทาน ตั้งสิบเอ็ดป ผาสบงจวีรยอมดวยดินแดง ถึงวาระแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาเขาสูนิพพานไปเลย องคน้ีปรากฏวาไดสอนเฉพาะ “พระปุณณมันตานี
บุตร” ซ่ึงเปนหลานชายเทาน้ัน สอนองคเดียว และพระปุณณมันตานีบุตร ปรากฏวา
เปน “ธรรมกถึกเอก” นอกน้ันทานไมสนใจกับใครเลย พระอัญญาโกณฑัญญะ เปน 
“รัตตัญ”ู เปนพระสาวกองคแรกที่ไดบรรลุธรรมพระศาสดาใดในตนพุทธกาล 
 องคท่ีทานมีอํานาจวาสนาในทางใด ทานก็เปนไปตามเรื่องของทานเอง เชน 
“พระสารีบุตร” “พระโมคคัลลาน” เปนผูท่ีมีอํานาจวาสนามากเก่ียวกับบริษัทบริวาร 
มีความรูความฉลาดมากดัง “พระสารีบุตร” การแนะนําส่ังสอนก็กวางขวางลึกซ้ึง ทุก
ส่ิงทุกอยางเต็มไปดวยความเหมาะสม เพราะฉลาดในการส่ังสอน “พระโมคคัลลาน” 
ก็เปนผูทรงฤทธิ์ทรงเดช เปนไปตามนิสัยวาสนาของทานท่ีเก่ียวของกับบริษัทบริวาร
พระเณร เม่ือถึงข้ัน “อรหัตภูมิ” แลว เปนนิสัยวาสนาลวนๆ ไมมีกิเลสเจือปน ทานจะ
อบรมสั่งสอนประชาชนมากนอยเพียงไร ยอมเปนไปตามอัธยาศัยของทาน ไมมีกิเลส
เขาเคลือบแฝง ไมลุมๆ ดอนๆ สูงๆ ตํ่าๆ เพราะทานสอนทานไดแลวคอยมาสอนคน
อ่ืน จึงไมมีความผาดโผนโลดเตนแฝงอยูในองคทาน เวลาเกี่ยวของกับประชาชนที่มา
พึ่งรมเงาแหงธรรมทาน 
 ในเบ้ืองตนทานฝกอบรมใจทาน การอบรมส่ังสอนคนทานทําอยางเต็มท่ี ทาน
ฝกฝนทรมานตนอยางเต็มฝมือ ไมลูบๆ คลําๆ การฝกอบรมตนดวยวิธีตางๆ เพ่ือแก
กิเลสทั้งมวล ก็ตองเปนการทรมานตัวอยูโดยตรง ถาไมทําอยางน้ันกิเลสก็ไมยอมจํานน
และหมดไปจากใจ การทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขณะนั้น จะเรียกวาเปน 
“ความทุกขในคนๆ เดียวกัน” ก็ไดไมนาจะผิด เพราะขณะที่ทุมเทกําลังเพื่อ “การรบ
รากับกิเลส” หรือ “เพ่ือแกกิเลส” น้ัน ตองใชความ “อุตสาหพยายาม” อยางเต็มที ่
ตองไดรับความทุกขมาก สมกับข้ึนเวทีเพ่ือชัยชนะโดยถายเดียว แมทุกขมากนอยหรือ
จะถึงข้ันตาย เจาของตองยอมรับ ไมยอมรับไมไดชัยชนะมาครอง มีบางองคทานเดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก นั่นเห็นไหม! ทั้งๆ ท่ีฝาเทาน้ันไมใชกิเลส แตจําเปนก็ตองไดรับ



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๙ 

๕๙ 

ความกระทบกระเทือนไปดวย ถึงฝาเทาแตกดวยการรบกิเลส บางองคก็ตาแตก “พระ
จักขุบาล” ตาแตกท้ังสองขาง เพราะไมนอนเปนเวลาตั้งสามเดือน ทานฝกทรมานอยาง
เต็มที่จนตาทั้งสองขางแตก แตใจสวางจาข้ึนมาในขณะน้ัน เพราะบรรลุขั้นอรหัตธรรม 
 ถึงคราวท่ีจะตองรับความทุกขลําบาก เพราะการประกอบความเพียรเพื่อแก
กิเลส ก็ตองยอมรับกัน จะไมยอมรับไมได ตองยอมรับ เม่ือถึงข้ันยอมรับเพ่ือชัยชนะ
อันใหญหลวง พระพุทธเจาก็ทรงยอมรับ พระสาวกทั้งหลายกวาจะไดมาเปน “สรณะ” 
ของพวกเรา ทานก็ยอมรับความทุกขความลําบากในการฝกฝนทรมานตนเพื่อฆากิเลส
ทั้งนั้น เพราะกิเลสอยูกับตัว การฟนกิเลส ถาไมฟนเขาไปถูกตัวดวยก็ไมกระทบ
กระเทือนกิเลสท่ีอยูกับตัว ฉะน้ันการหํ้าห่ันกิเลสไมกระทบกระเทือนตัวดวยจึงไมได 
ตองมีการกระทบกระเทือนตัวเปนธรรมดา 
 พวกเราก็เหมือนกัน ถาจะใหกิเลสมันอยูหองโนน เรามาอยูหองน้ี ขังกิเลสไวใน
หองโนน เรามาอยูในหองน้ี มันเปนไปไมได ถาเปนไปไดพระองคตองทรงทราบกอน
ใครๆ ในโลก เราอยูในหองไหนกิเลสก็อยูในหองน้ัน การฝกทรมานเราตรงไหนก็เปน
การฝกทรมานกิเลสตรงนั้น และในขณะเดียวกันก็เปนความทุกขในการแกกิเลสเชน
เดียวกัน คือเราตองยอมรับทุกข เชน นั่งมากก็ทุกข เดินมากก็ทุกข นอนมากก็ทุกข คือ 
นอนพิจารณาเพ่ือแกกิเลสนะ ไมใชนอนแบบหมูข้ึนเขียง เวลากําหนดภาวนามันทุกข
ดวยกันทั้งนั้น ช่ือวา “ประโยคพยายามท่ีจะแกกิเลส”แลว มันเปนความทุกขดวยกันท้ัง
น้ัน ฉะน้ันจึงไมควรทอใจออนใจ กิเลสจะแข็งขอตอสูเอาจะวาไมบอก 
 แมจะเปนการอดนอนผอนอาหาร มันก็เปนเรื่องความทุกขทั้งนั้นแหละ แต
เพื่อดับเชื้อของกิเลสนะ ทุกขก็ตองยอมรับ การขาดตกบกพรองในส่ิงใดบรรดาท่ี
อาศัย เปนความฝดเคืองกับสิ่งใดก็ยอมรับ อะไรจะขาดตกบกพรองตองยอมรับ ๆ เมื่อ
เข็มทิศอันใหญยิ่งมุงตออรรถตอธรรม คือแดนแหงความพนทุกขอยูแลว อะไรๆ ก็ตอง
ยอมรับ ตองยอมรับทั้งนั้นไมกังวล ไมยอมรับไมได กิเลสมันอยูกับเรา เราไมยอมรบั
ความกระทบกระเทือน ความทุกขความลําบากดวยเพราะการแกกิเลส ยอมไมได ตอง
ยอมรับ 
 เอา! ทุกขก็ทุกข ยอมทุกข ลําบากก็ยอม ขอใหกิเลสมันคอยหมดไป ๆ เพราะ
กิเลสเปนเคร่ืองกอกวนภายในจิตใจ จําพวกบอนทําลายก็คือกิเลสน่ีแหละ อยางภาย
นอกท่ีเราเห็นน่ันแหละ ลวนแลวแตกิเลสบงการ เพื่อความมักใหญใฝสูงเกินมนุษยมนา 
เทวดาอินทรพรหม ไมยอมมองดูตัว เด๋ียวสไตรคท่ีน่ัน สไตรคท่ีน่ี เดินขบวนท่ีน่ัน เดิน
ขบวนท่ีน่ี ก็คือพวกบอนทําลาย ทําลายบานเมือง ทําลายท่ีน่ันทําลายท่ีน่ี ทําลายหลาย
คร้ังหลายหนมันก็แหลกไปเอง นั่น! 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๐ 

๖๐

 กิเลสมันทําลายเรามันทําลายอยางนั้น มันบอนที่ตรงนั้น มันบอนที่ตรงนี ้แตเรา
ไมทราบวามันบอนทําลายเราซิ เราเลยหลงไปเขาขางมันเสีย แลวก็แย! ตัวเราก็เลยเปน
กองทุกขขึ้นมาโดยไมเห็นโทษของตัว 
 เพราะฉะน้ันจงึตองใชปญญาแยกแยะออก เจตสิกธรรมอันใดเปนไปเพื่อความ
กอทุกขความลําบากแกตน ใหระมัดระวังวา เจตสิกธรรมคือความคิดประเภทท่ีผิด 
พยายามแกไขโดยถูกทาง ก็จะมีความสุขเย็นใจ ผูเก่ียวของก็มีความผาสุกเย็นใจเชน
เดียวกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอุบายแหงการแกกิเลสของแตละรายจะขวนขวายใสตน 
 คําวา “กิเลส” เราอยาคิดวามันอยูท่ีไหน ก็คือความคิดความปรงุน่ีแหละ เปน
เครื่องมือของกิเลสโดยตรง กิเลสจริงๆ มีฝงอยูในใจ ฝงอยางจมมิด ไมทราบวาใจคือ
อะไร กิเลสคืออะไร เพราะมันเปนอนัเดียวกัน ในขณะน้ีมันเปนอันเดียวกัน มันเปน
อยางนั้นจริงๆ กระเทือนใจก็กระเทือนกิเลส 
 เมื่อแยกแยะกันไปโดยลําดับดวยความเพียรพยายาม เราถึงจะทราบวา กิเลส
เปนชนิดใด ใจแทหรือ “จติแท” เปนอยางไร เพราะอํานาจของปญญาเปนเคร่ือง
ทดสอบ สติเปนเคร่ืองระลึกรูในวงงานน้ันๆ ปญญาเปนผูคลี่คลายพิจารณาใหทราบวา 
ผิดหรือถูกโดยทางเหตุผล แลวก็แกกันไปไดตามลําดับของกิเลสที่มีประเภทตางๆ กัน 
เราจะทราบวาอันไหนเปนเร่ืองของกิเลส อันไหนเปนเรื่องของธรรม ก็คอยทราบไป
เร่ือยๆ โดยภาคปฏิบัติจิตตภาวนา แตเรื่องความทุกขเพราะความเพียร ก็ยอมมีเปน
ธรรมดาของการทํางาน ไมวาจะเปนความเพยีรเพ่ือแกกิเลสข้ันตํ่า ข้ันกลาง หรือข้ัน
ละเอียด เมื่อกิเลสยังมีอยู ความทุกขในการฝกฝนทรมานตนก็ตองมีอยูโดยด ีถึงจะมีก็
ตาม พึงทราบวาการทํางานไมวางานชนิดใด งานเล็กงานใหญตองเปนความทุกขตาม
ความหนกัเบาของงาน แตคุณคาน้ันสูงสมกับงาน 
 ผูหวังพนทุกขตองมีความเขมแข็ง ไมเขมแข็งไมได การฉุดการลากจิตออกจาก
สิ่งมัวหมอง ออกจากกิเลส ออกจากส่ิงสกปรกโสมมน้ี เปนของทําไดยาก เพราะฉะนัน้
โลกจงึไมอยากทํากัน สูนอนจมอยูกับกิเลสไมได ก็จาํเปนตองนอน นอนจมอยูน่ันแล
นอนบนอยูน่ันแหละ เฝากองทุกข บนทุกขบนยาก บนวาลําบากรําคาญ แตไมมีทางที่
จะแยกทุกขออกจากตัวได แมบนกันกระทั่งวันตายก็ตายไปเปลาๆ ไมไดรับประโยชน
อะไร ฉะน้ันการมีแตบนใหทุกขและระบายทุกขออกดวยการบน จึงไมเกิดผลอะไร แตก็
จาํเปนตองระบายตามนิสัยท่ีเคยบนกันแกไมตก ไดระบายใหใครฟงนิดหน่ึงก็ยังคิดวา
ไดเปล้ืองทุกขบาง ทั้งที่ทุกขยังมีอยูอยางเดิม เพราะนั่นไมใชการแกทุกข! ถาไมแก
กิเลสซึ่งเปนตัวกอทุกขใหเบาบางและสิ้นไป! การบนเพ่ือระบายทุกข เปนการเพิ่มพูน
กิเลสข้ึนเสียอีก ไมใชอุบายแกทุกข! 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๑ 

๖๑

 ถาเดินทางสติปญญาโดยจิตตภาวนา ใครครวญไตรตรอง ก็มีทางแกกิเลสและ
กองทุกขไดดังทานพาดําเนินมาแลว มีพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตัวอยาง ทานแก
กิเลสกองทุกขดวยวิธีปฏิบัติตอจิตใจ 
 ศาสนาในคร้ังพุทธกาลทานปฏิบัติและสอนอยางน้ี ทานสอนเขาในวงจติโดย
เฉพาะ  การแสดงออกทางกายทางวาจานั้น เปนกิริยาที่สอออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมดีแลว อันไหนถูกอันไหนผิดใจยอมทราบเอง 
 ขอสําคัญใหจติไดรับธรรมคือเหตุผลเขาสูดวงใจ ทุกส่ิงทุกอยางแสดงออกจะ
เปนดวยเหตุดวยผลและเปนความราบร่ืนดีงาม การแกกิเลสถาไมมีเหตุผลเปนเคร่ือง
มือแก เชน โกรธใคร ก็พึงยอนจิตเขามาดูตัวผูกําลังโกรธอันเปนตนเหตุไมดี เปนตน 
คนเรายอมจะเห็นโทษของตัว ความโกรธก็ระงับไป ไมใชไปเพงเล็งผูถูกโกรธ ซึ่งเปน
การเพ่ิมพูนกิเลสและกองทุกขใหแกตัวมากข้ึน 
 อานคัมภีรไหนก็วาแตเรื่องกิเลส เราเลยเขาใจวากิเลสไปอยูในคัมภีรน้ันๆ เสีย 
นั่นซีมันผิดนะ อันหน่ึงความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกิเลสพันหาตัณหารอย
แปด อะไรทํานองน้ี เขาใจวามันอยูในคัมภีร การอานชื่อกิเลสไดมากๆ เรียนจําได
มากๆ ก็วาตัวนี้รูแหลมหลักนักปราชญชาติกวีไปเสีย แนะมันผิดไปแลวน่ัน มันผิด
จากหลักธรรมและเจตนาของพระพทุธเจา ที่ทรงสั่งสอนเพื่อแกกิเลสซึ่งมีอยูกับตัว 
คืออยูกับใจ การเขาใจดังท่ีวาน้ัน มันเปนการส่ังสมกิเลสโดยไมรูสึกตัวเลย เชนสําคัญ
วากิเลสอยูในคัมภีร ไปจําช่ือกิเลสน้ันแลวก็วาตัวรูตัวเขาใจตัวฉลาดเสีย แนะ!ทั้งๆ ที่
ไมไดใหใจแตะตองหรือเขยาพอใหกิเลสตกใจบางสักตัวเดียว หรือพอใหมันหนังถลอก
ไปบาง กิเลสยังอยูเต็มหัวใจ และมากกวาที่ยังไมไดเรียนชื่อของมันเสียอีก ท้ังน้ีมันผิด
พระประสงคของพระพทุธเจา! 
 เพื่อถูกตามความเปนไปของธรรม หรือนโยบายของพระพทุธเจา กิเลสตัวใดก็
ตาม เรียนรูช่ือมันอยูในคัมภีรใดก็ตาม นั่นเปนชื่อของมัน แตกิเลสอยูภายในใจคน หัว
ใจสัตว ความโลภชื่อมันอยูในคัมภีร ตัวโลภอยูในใจคน ความโกรธในคัมภีรไมไดโกรธ 
แตหัวใจคนมันโกรธตางหาก ความลุมหลงคัมภีรไมไดลุมหลง ช่ือของกิเลสไมไดลุม
หลง ตัวกิเลสท่ีอยูภายในตัวของเราน้ีเอง เปนตัวใหลุมหลงตางหาก 

การแกกิเลสจึงตองแกที่นีคื่อใจ แกที่อื่นไมถูกไมเกิดผล การแกถูกหลักถูกวิธี 
กิเลสจะคอยเบาบางลงและหมดไปจากใจ ผูปฏิบัติจิตตภาวนาจึงควรดูใจตัวเองและ
แกกิเลสท่ีใจเปนสําคัญ ดูภายนอกแลวก็ยอนทบทวนเขาดูภายในจึงชื่อวา “เรียนธรรม
ปฏิบัติธรรม” อยาดูแบบโลกๆ ท่ีดูไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธ อันเปนการส่ังสมกิเลส
ใหมากมูนจนลืมเน้ือลืมตัว 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๒ 

๖๒ 

 ถาดูเขามาในตัวดูออกไปขางนอก เทยีบเคียงเหตุเทียบเคียงผลเพ่ือหาทางแก 
ยอมมีสวนท่ีจะลงกันและแกกิเลสไดเปนพกัๆ ไป ใจก็สบายและเบา ไมหนักอึ้งดวย
การแบกการหามกิเลสทั้งโคตรแซปูยาตาทวดดังที่เคยแบกหามมา วันหน่ึง ๆ ให
พิจารณาทบทวนมากๆ ทบทวนเรื่องของตัว พิจารณาเรื่องของตัวใหมาก ดวยสติ
ปญญาพิจารณายอนหนายอนหลังเพื่อรูความจริง เพราะวันเวลาหน่ึงๆ ใจผลิตความยุง
เหยิงวุนวายข้ึนมาภายในตัวไมไดหยุดถาเราเผลอ แมแตไมเผลอกิเลสมันยังโผลออก
มาไดซึ่งๆ หนาอยางกลาหาญตามสันดานท่ีหยาบคายของมัน บางทีมันยังแสดงลวด
ลายออกมาตอหนาตอตาแกมันไมไดก็มี เพราะกําลังของเราไมเพียงพอ ขณะน้ันจําตอง
ยอมไปกอน อันไหนอยูในวิสัยก็พยายามแกมันไป 

น่ีแหละการแกกิเลส ที่ทานดําเนินมา ทานไมทอถอยและยอมมันเอางายๆ จะ
ทุกขยากลําบากก็ทนเอา เพราะเปนงานของตัวโดยเฉพาะ คนอื่นชวยไมได ทั้งนี้ก็เพื่อ
รื้อสิ่งที่เปนเสี้ยนหนามอยูภายในใจออกนั่นแล เพราะขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวมันเปน
เสี้ยนหนามทิ่มแทงจิตใจทั้งนั้นแหละ จงพยายามถอดถอนออกไปโดยลําดับ จนไมมี
อะไรทิ่มแทงใจตอไป และเปนใจที่ “สมบูรณแบบแท” 
 ประการสําคัญก็คือ ชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวัน ๆ เม่ือวานน้ีก็หมดไปแลววัน
หน่ึง มันมีแตหมดไปเรือ่ยๆ หมดจนกระทั่งไมมีเหลือ ชีวิตสังขารผานไปเรื่อยๆ จนไม
มีอะไรเหลือติดตัว เม่ือไมมีลมหายใจเหลือติดตัวแลวเขาเรียกวา “คนตาย” กันทั้งนั้น 
 คนตายสัตวตายที่ไมมีกุศลผลบุญติดเน้ือติดตัว ยิ่งเปนความทุกขอยางหาที่ปลง
วางไมได ฉะนั้นจึงตองรีบเรงขวนขวายกอสรางคุณงามความดีซึ่งจะไมสูญหายไปไหน 
เสียแตบัดนี้ ความดีน้ีจะติดแนบกับใจไปในภพหนา ไมลดละปลอยวางเจาของผู
บําเพ็ญ การสรางคุณงามความดีทานเรียกวา “สรางวาสนาบารมี” 
 “วาสนา” ก็คือธรรมเครื่องอยูนั่นเองจะเปนอะไรไป คือธรรมเคร่ืองอยูเคร่ือง
อาศัย เครื่องพึ่งพิง เครื่องสงเสริมจิตใจ เหมือนคนมีบานมีเรือนเปนที่อยูอาศัยยอม
สบาย ถาไมมีก็ลําบาก บานเมืองเขามีที่อยูที่อาศัยแตเราไมมี ซ่ึงเราไมใชกระจอน
กระแต ไมใชสัตว จงึไมสมควรอยางย่ิง แมแตสัตวเขายังมีรวงรัง มนุษยเราไมมีบานมี
เรือนอยูไดเหรอ? มันลําบากแคไหน จิตใจไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีเหตุมีผล ไมมีทีพ่ึ่งพิง
อาศัย ไมมีท่ีเกาะท่ียึดเหน่ียว อยูโดยลําพังไมมีสรณะ จะเปนทุกขเพียงไร ลองวาดภาพ
ดูก็ได ภาพของคนทุกขเปนอยางไร 

เราเคยเห็นท้ังคนและสัตวเปนทุกขทรมานจนตายตอหนาตอตาก็เคยเห็น มันนา
ยินดีเมื่อไหร! เม่ือมีบารมีธรรมก็พอมีความรมเย็นเปนสุขภายในใจบาง ยังดีกวามีแต
ทุกขลวนๆ อันเปนไฟทัง้กองบนรางกายและจิตใจเปนไหนๆ เฉพาะอยางยิ่งใหสรางสติ
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ปญญาขึ้นใหมาก แกกิเลสในปจจบัุนน่ันแหละ ใหเห็นชัดๆ กับใจ แกไปไดมากนอยก็รู
เอง กิเลสมันเต็มอยูท่ีในจติน้ีแหละไมเคยบกพรองเลย แมโลกจะพากันบนวา สิ่งนี้บก
พรองสิ่งนั้นบกพรอง หรือวาโลกบกพรอง มันว่ิงออกทาง “ขันธ” และทาง 
“อายตนะ” คือทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ อยูตลอดเวลา ไมเคย
บกพรองกับใครถาไมทําลายมัน 
 แมเวทนาจะเกิดขึ้น มันก็ไมเกิดเฉพาะเวทนาเทาน้ัน กิเลสมันเกิดดวยถาสติไม
ม ีทําใหเกิดความเดือดรอนเสียใจ เพราะเปนทุกขท่ีน่ันเจ็บปวดท่ีน่ี ความเสียใจน้ันเกิด
ขึ้นจากความหลงขันธหลงอายตนะวาเปนตนเปนของตน กิเลสจึงเกิดขึ้นตรงนี ้ความ
ทุกขทางใจจงึเกิดขึ้นได เชนเกิดความกระวนกระวายภายในใจวา ทุกขเกิดข้ึนท่ีน่ันท่ีน่ี
บาง กลัวทุกขจะไมหายบาง กลัวตนจะตายบาง เหลาน้ีมีแตเร่ืองสงเสริมกิเลสใหเกิดข้ึน
ซ้ําเติมเจาของ เพราะความโงเขลาเบาปญญาตามไมทันมันนั่นแล! 
 ถาจะเปนศิษยพระตถาคตจริงไมเปนศิษยปลอมละก็ตายซ้ี! เราเรยีนความรู
เรียนเพื่ออะไร ก็เพ่ือความรอบรูในส่ิงเหลาน้ีเอง เปนก็เปนมาแลวต้ังแตวันเกิดจน
กระทั่งบัดนี้ ทราบทุกระยะอยูแลว เวลาตายทําไมจะไมทราบ เพราะอยูในอวัยวะอัน
เดียวกัน เอา ตายเด๋ียวน้ีก็ใหทราบกันเด๋ียวน้ีซิ จิตไมเคยอาภัพความรูแตไหนแตไรมา 
 เร่ืองความเปนความตายเปนเร่ืองของธาตุขันธ การรูความเปนความตายของตัว
เองเปนหลักวิชา คือสติปญญาทางพุทธศาสนา เมื่อรูแลวตัวเองก็ไมเสียทาเสียทีไปกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นดับไป มีเวทนาเปนตน หรือรางกายที่ปรากฏขึ้นแลวสลายตัวลงไป จิตใจมี
ความม่ันคงไมหว่ันไหวโยกคลอนไปตาม จติมีหลักเกณฑเปนท่ีอยูอาศัย มีความม่ันคง
ภายในตัวเอง ไมวุนวายไปกับธาตุขันธที่มันจะสลายตัวไป ที่กิเลสมันแทรกขึ้นไดนั้น 
เพราะความสําคัญม่ันหมายของจติเปนตนเหตุ วาความทุกขท่ีน่ัน ความเจ็บปวดท่ีน่ี 
กายเราทุกขตรงนั้น ขาเราเจ็บตรงนี ้ ศีรษะเราปวดขางน้ัน ทองเราเดินไมหยุด กลัวจะ
ไมหาย กลัวจะตาย กลัวจะตายวันน้ัน กลัวจะตายวันน้ี หาเรื่องคิดไปไมมีเวลาจบสิ้น 
ทั้งนี้มีแตเรื่องกอความทุกขความลําบากใหแกรางกายและจิตใจ รับภาระหนักซ้ําเขาไป
อีก ดีไมดีโรคเสียใจเมื่อเกิดมากขึ้น ก็ทําใหตายเร็วกวาทีค่วรจะเปน จึงไมใชของดี ไม
ใชเร่ืองแกกิเลสใหระงับหรือส้ินไป แตเปนเร่ืองสงเสริมกิเลสใหซํ้าเติมท้ังรางกายและ
จติใจใหหนักเขาโดยลําดับ จึงควรคํานึงใหมากในเวลาไมสบาย  
 การแกกิเลสคืออยางไร? เอา! อะไรเกิดขึ้นก็ใหรูเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น 
เจบ็ก็ใหทราบวามนัเจ็บขนาดไหน จะรูใหถึงความจริงขนาดน้ัน เร่ืองของความเจบ็เปน
อันหนึ่งตางหาก ผูรูเจ็บเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกันน้ี จะตายก็ใหทราบถึง



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๖๔ 

๖๔ 

ขณะตาย อันไหนตายก็ใหมันตายไป ผูไมตายคือผูรู ก็ใหรูวาไมตาย เพราะผูที่รูไมได
ตายไมมีปาชา เปน “อมต”ํ (อะมะตัง) 
 อมตํ ก็หมายถึงจิตนี้เอง แมมีกิเลสอยูใจก็เปน “อมตํ” ของมัน กิเลสส้ินไป
แลวก็เปน อมตํ แตเปน“อมตํ” ที่ตางกันเทานั้นเอง อมตํอันหน่ึงเปนอมตํวัฏฏะ คือ 
ตัวหมุนเวียนอยางนั้นเรื่อยๆไป อมตํอีกอันหนึ่งไมเกิดตอไปอีกและไมตายดวย นี่เปน
อมตํของความบริสุทธิ์แหงใจ มีอยูสองอยางจงเรยีนใหรู อันใดที่มาเกี่ยวของมาทําลาย
จิตใจ ใหทราบวาอันน้ันคือขาศึก ใหรีบแกไขทันท ี
 นี่แหละเรียนธรรม คือเรียนเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรือ่งอายตนะ สําคัญที่สุดก็คือ
ขันธ ระหวางขันธกับจิตนี่ มันกระทบกระเทือนกันอยูท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน หรือ
ทุกอิริยาบถ มันกระทบกระเทือนกันอยูเสมอไมเคยมีเวลาสงบตัวเลย 
 ถามีสติปญญา ส่ิงเหลาน้ันก็เปนหินลับอยูเสมอ ความกระเทือนท้ังน้ีเปนหินลับ
ปญญา คือเปนเคร่ืองปลุกสติปญญาใหต่ืนทันกับเหตุการณ และใหรูรอบขอบชิดตอสิ่ง
นั้นๆ ส่ิงเหลาน้ันก็ไมซึมซาบเขาภายในและปลอยยาพิษเขาไปในใจได ใจก็ไมเดือด
รอนกระวนกระวาย 

เอา! ถึงวาระจะตายก็ตายไปอยาง “สุคโต” เพราะความรูรอบคอบแลว ความ
จรงิก็เปนอยางน้ัน เรียนธรรมปฏิบัตธิรรมทําอยางนี้แหละ กิเลสทั้งหลายถึงจะกลัวและ
ลาถอย ไมตั้งหนาย่ํายีจิตใจดังที่เคยเปนมา  

กิเลสก็คือความสําคัญม่ันหมายตางๆ น่ีแหละ ซ่ึงเกิดข้ึนจากจติดวงเดียว แกให
ทันกับเหตุการณที่ปรากฏขึ้น ยิ่งเวลาจนตรอกเขาจริงๆ เวทนามีมากเทาไหร จะโหมตัว
เขามาอยางเต็มท่ีเวลาน้ัน แตพึงทราบวา “น่ันตัวเวทนา” อยาเขาใจวาเวทนาเปนตน 
สําคัญมาก!  
 จงพิจารณาใหเห็นความจริงของเวทนา แมทุกขมากนอยเพียงไรก็ใหรู เอาจติ
กําหนดอยูตรงนั้น พิจารณาอยูตรงน้ัน จนรูความจรงิของเวทนา จิตเปนธรรมชาติรู 
เวทนาเปนสิ่งที่แสดงขึ้น เกิดขึ้นแลวดับไปตามธรรมชาติของมันเอง ผูที่รูใหรูเวลา
เวทนาเกิดและดับ ถาจะตายก็ใหรูวามันตาย อะไรมันตายก็ใหรู ส่ิงท่ีไมตายก็อยู คือผูรู
น่ี! 

ใหทันกันอยูทุกเวลา แลวก็ไมวิตกกังวล การเปนการตายเปนเรื่อง ธรรมดา
ธรรมดา! ถาทราบตามหลักธรรมชาติแลว จะไมมีปญหากับเร่ืองการเปนการตายอะไร
เลย การจะกอปญหาขึ้นมา ก็คือกิเลสเปนผูสรางปญหาขึ้นมา แลวก็มาพัวพันจติใจให
เกิดความเดือดรอนวุนวายไปดวย  
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ทั้งๆ ท่ียังไมตายก็เดือดรอนแลว กลัวตาย แนะ! เวลาจะตายจริงๆ ย่ิงเดือด
รอนใหญ ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตความทุกขเต็มตัว ตายแลวก็เสียทาเสียทีเพราะ
ความรอนเปนเหตุอีกนั่นแหละ เพราะเหตุน้ันจงึตองแกความเดือดรอน ดวยความรู
ความเขาใจในธาตุในขันธในอวัยวะตางๆ ซ่ึงอยูในกองขันธกองสมมุติท้ังมวล 

เราอาศัยกองสมมุตินี ้ จะใหกองสมมุติน้ีเปนตัวเราไดอยางไร? มันก็ตองเปน
เร่ืองของเขาอยูน่ันเอง ธาตุก็เปนธาตุ ขันธก็เปนขันธ ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม 
ไฟเปนไฟ จะใหมาเปน “เรา” มันเปนไมได จะใหตั้งอยูยืนนานถาวรตามที่ความคาด
หมายความสาํคญัแหงใจ ก็เปนไปไมได เพราะหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิม ผูเรียนวิชาธรรมะจึงตองเรียนใหรูตามหลักธรรมชาติ แลวอยูตามหลักธรรมชาติ 

ตางอันตางจริงก็สบาย ไมมีอะไรมากอกวน นี่แหละชื่อวา “เรียนธรรม” ช่ือวา 
“แกกิเลส” ปฏิบัติเพ่ือแกกิเลส แกอยางน้ี  

ถึงเวลาเรงตองเรงเต็มที ่ เปนกับตายไมถือเปนภาระความกังวล เพราะเพื่อ
ความรูความหลุดพนอยางเดียว อะไรอ่ืนๆ ไมเกี่ยว จนรูเทาและปลอยวางไวตามสภาพ
ของสิ่งทั้งปวง 

ความดีเหลาน้ีแหละ จะเปนเคร่ืองสนับสนุนจติใหพนจากโลกได พนดวยอํานาจ
แหงความดีน้ีแล  

น่ีหลักศาสนาสวนใหญทานสอนลงท่ีน่ี แตเราอยาพากันเดินจงกรมแตพอเปน
พิธีก็แลวกัน การทําพอเปนพิธีนั้น คือนั่งก็สักแตวานั่ง สติสตังไมมีเลย นั่งสัปหงกงกงัน 
แลวหลับครอกๆ อยูกับทาน่ัง นั่นแหละมันพิธีอะไรไมรูละ พิธีบานะ!จะวายังไง? ผู
เปนคนดีฟงเอง! 

เดินจงกรมก็เดิน เดินไปยังง้ันแหละ สติสตังไมทราบไปอยูไหน แลวก็มานับ
คะแนนเอาเองวา “วันน้ีเราเดินจงกรมไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที ดีใจ!” ดีใจกับลมกับ
แลงไป ไมไดเรื่องอะไรเลย! 

พระพุทธเจา พระอรหันต ตลอดครูอาจารย ทานเบื่อเจาพิธีแทบจะอยูกับโลก
พิธีไมได ไมไดคิดบางหรือวา กิเลสมันไมใชเจาพิธีเหมือนพวกเราน่ีนา มันคือตัว
เหยียบย่ําทําลายผูเปนเจาพิธีโดยตรง ฉะน้ันตองแกมันลงท่ีใจน้ัน แกท่ีตรงน้ัน โดยถูก
ทางแลวดวยสติปญญาอันแหลมคม อยูไหนก็เปนความเพียร น่ังอยูก็เปนความเพียร 
ถามีสติปญญารักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอ อิริยาบถทั้งสี่เปนความเพียรดวยกันทั้งสิ้น 
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เอา! ใหมีความเพียรกันจริงๆ จังๆ นะ น่ีแหละเรียกวา “เดินทางศาสนาแบบ
ศาสดา” เดินตามแนวทางของผูแกกิเลส เราจะสิ้นกิเลสดวยแบบนี ้ส้ินในลักษณะน้ี ไม
ส้ินในแบบอ่ืนลักษณะอ่ืน 

พระพุทธเจาทานสิ้นไปเพราะเหตุนี้ สาวกทานส้ินไปดวยอุบายวิธีน้ี ดวยปฏิปทา
อันน้ี กิเลสมีประเภทเดยีวกัน การดาํเนินแบบเดียวกัน กิเลสจะตองหลุดลอยไปโดย
ลําดับๆ เชนเดียวกัน และถึงความพนทุกขเชนเดียวกัน จงึขอใหเปนท่ีลงใจในการ
ปฏิบัติของตน 

ขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ปลุกใจสูกิเลส 
 

 ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ไมมีอะไรจะสุขหรือทุกขยิ่งกวาใจ ความสกปรกก็ดี 
ความสะอาดก็ดี ไมมีอะไรจะสกปรกและสะอาดยิ่งกวาจิตใจ ความโงก็ดี ความฉลาดก็ดี 
ก็คือใจ ทานสอนไววา “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ส่ิงท้ังหลาย
สําคัญอยูท่ีใจ สําเร็จแลวดวยใจ 
 ศาสนาก็สอนลงท่ีใจ ศาสนาออกก็ออกจากใจ รูก็รูที่ใจ พระพุทธเจารูก็รูที่ใจ นํา
ออกจากใจน้ีไปสอนโลก ก็สอนลงท่ีใจของสัตวโลก ไมไดสอนที่อื่นใดเลย 
 ในโลกธาตุน้ีจะกวางแคบขนาดไหนไมสําคัญ ธรรมมีจุดหมายลงที่ใจแหงเดียว 
ใจท่ีควรกับธรรมอยูแลวก็เขาถึงกันไดโดยลําดับ ที่ทานวา “มีอุปนิสัย” น้ันหมายถึง ผู
ควรอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจน ผูมีนิสัยสูงต่ําตางกันอยางไรพระองคทรงทราบ เชน ผู
มีอุปนิสัยที่จะสามารถบรรลุถึงที่สุดแหงธรรม ควรจะเสด็จไปโปรดกอนใครๆ เพราะ
เก่ียวกับชีวิตอันตรายท่ีจะมาถึงผูน้ันในกาลขางหนา เร็วกวาธรรมดาที่ควรจะเปน ก็รีบ
เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน ที่ทานวา “ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก” ผูท่ีมาเก่ียวของกับ “ตา
ขาย” คือพระญาณของพระองค 
 คําวา “เล็งญาณดูสัตวโลก” นั้น ทานเล็งญาณดูจิตใจนั่นเอง ทานไมไดเล็ง
ญาณดูตนไมภูเขา ดินฟาอากาศ ซ่ึงเปนวัตถุหยาบๆ และใหญโตย่ิงกวาคนและสัตว แต
เม่ือเก่ียวกับธรรมแลว ใจเปนส่ิงท่ีใหญโตมากกวาส่ิงใดในโลก และเหมาะสมกับธรรม
อยางยิ่ง การเล็งญาณก็ตองเล็งดูที่ใจ การส่ังสอนก็ตองส่ังสอนลงท่ีใจ ใหใจรูและเขาใจ
สิ่งตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจเอง 
 สําหรับเจาของไมสามารถที่จะรูไดวาอะไรผิดอะไรถูก การแกไขจะแกดวยวิธีใด
ก็ไมทราบทางแกไข วิธีแกไขพระองคก็สอน ไมใชส่ิงท่ีนํามาสอนน้ันไมมีอยูกับจติใจ
ของสัตวโลก เปนส่ิงท่ีมีอยูดวยกัน เปนแตเพียงผูนั้นยังไมทราบ ถูกปดบังหุมหออยู
ดวยส่ิงสกปรกท้ังหลาย ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา ไมมีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกวาใจ และ
สกปรกไมมีวันสะอาดเลยถาไมชําระซักฟอกดวยการบําเพ็ญธรรม รางกายเราสกปรก
ยังมีวันชะวันลางใหสะอาดได เสื้อผากางเกงสถานที่สกปรก ยังมีการชําระซักฟอกเช็ดถู
ลางใหสะอาดสะอานไดตามกาลเวลา 
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 แตจิตใจที่สกปรกโดยที่เจาของไมไดสนใจนั้นนะ มันสกปรกมาตั้งแตเมื่อไหร 
และสกปรกไปตลอดกาลต้ังแตวันเกิดจนกระท่ังวันตาย ภพน้ีถึงภพน้ัน ภพไหนก็ภพ
ไหน มีแตเรื่องสกปรกพาใหเปนไป พาใหเกิดพาใหตายเร่ือยๆ ไปอยางน้ัน หาเวลา
สะอาดไมได ทานเรียกวา “ใจสกปรก” สิ่งที่สกปรกมันจะพาไปดีไดอยางไร? อยูก็อยู
กับความสกปรก ไมใชของดี ผลแหงความสกปรกก็คือความทุกขความลําบาก คติที่ไป
ก็ลําบาก สถานท่ีอยูก็ลําบาก กําเนิดท่ีเกิดก็ลําบาก มีแตของลําบาก ลําบากหมดเพราะ
ความสกปรกของใจ จึงไมใชเปนของดี ควรจะเห็นโทษของใจที่สกปรก ไมมีสิ่งใดที่นา
สะอิดสะเอียนย่ิงกวาใจท่ีสกปรก อยางอ่ืนท่ีสกปรกไมคอยไดมีครูมีอาจารยสอนกัน
เหมือนใจสกปรก 
 สวนจิตใจที่สกปรกนี้ ตองหาผูสําคัญมาสอนจึงจะสอนได ใครจะมาสอนเร่ือง
การซักฟอกจิตใจท่ีสกปรกน้ีใหสะอาดสะอานไมได นอกจากธรรมของพระพุทธเจา
แตละพระองคที่ทรงรูทรงเห็น และทรงสละเปนสละตายในการบําเพ็ญ เพื่อรูทั้งพระ
ทัยของพระองคเองตลอดถึงวิธีแกไข แลวก็นํามาส่ังสอนโลกไดถูกตอง ตามวิธีที่พระ
องคทรงบําเพ็ญและไดทรงเห็นผลนั้นมาแลว ใจจึงตองมีครูอาจารยสอนอยางนี ้
 ความทุกขมันก็เปนผลมาจากส่ิงท่ีสกปรกน้ันเอง ออกมาจากความโง โงตอตัว
เองแลวก็โงตอส่ิงตางๆ ไปเรื่อยๆ ตัวเองโงอยูแลว ส่ิงท่ีมาเก่ียวของก็ไมทราบวาอะไร
ถูกอะไรผิด แมไมชอบใจก็ตองไดยึดตองไดควา คนเราจึงตองมีทุกขทั้งๆ ท่ีไมตองการ
กันเลย แตทําไมจงึตองเจอกันอยูทุกแหงทุกหนทุกเวลํ่าเวลา ทุกสัตวทุกบุคคล ก็เพราะ
ไมสามารถท่ีจะหลบหลีกปลีกตัวออกได ดวยอุบายตางๆ แหงความฉลาดของตน น้ัน
แลจงึตองอาศัยคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ไดรับการซักฟอกดวยความดีท้ังหลายเปน
ลําดับๆ มา 
 ทานก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทหน่ึง ศีลก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภท
หน่ึง ภาวนาก็เปนการซักฟอกกิเลสประเภทตางๆ รวมตัวเขามาอยูในองคภาวนาน่ี! 
ลวนแตเปน “นํ้าสะอาด” ท่ีซักฟอกส่ิงสกปรกซ่ึงรกรุงรังอยูภายในจิตใจของสัตวโลกน้ี
แล 
 อุบายวิธีตางๆ พระพุทธเจาจึงไดสอนกันมาเปนลําดับลําดา องคน้ีผานไปแลว
องคน้ันก็มาตรัสรู ตรัสรูก็ตรัสรูในธรรมอันเดียวกัน ความจริงอันเดียวกัน เพ่ือจะแก
กิเลสตัณหาอาสวะของสัตวโลกอยางเดียวกัน เพราะฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจาทั้ง
หลายจึงเหมือนๆ กัน 
 น่ีเรานับวาเปนผูมีวาสนา ไดเปนผูใครตอศีลตอธรรม ซึ่งเปน “นํ้าท่ีสะอาดท่ี
สุด” สําหรับชะลางส่ิงท่ีสกปรกท่ีมีอยูภายในใจของตน คนท่ีไมมีความสนใจกับธรรม
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ไมเชื่อธรรมและไมเชื่อศาสนา เหลาน้ีมีจํานวนมากมาย เราไมไดเขากับคนประเภทนั้น
ก็นับวา “เปนวาสนาอยางย่ิง” 
 แมคนดีมีธรรมในใจจะมีจํานวนนอย ก็มีเราคนหน่ึงท่ีมีสวนอยูดวย สําหรับผูท่ี
ใครตออรรถตอธรรม มีความเชื่อความเลื่อมใสพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนไว นับวาเปนผูท่ีมีวาสนา น่ีแหละวาสนาของเรา! คืออันนี้เองเปนพื้นฐานที่จะให
เราไดบําเพ็ญความดีสืบเนื่องกันเปนลําดับมา เปนความเจริญรุงเรือง จิตใจก็จะไดมี
ความสะอาดสะอานข้ึน เมื่อจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับ ความสุขก็ปรากฏขึ้นเปน
เงาตามตัว ความเพลินอันใดจะเหมือนความเพลินของใจ ที่รื่นเริงไปดวยอรรถดวย
ธรรม มีความรักใครใฝใจในธรรม การประพฤติปฏิบัติก็เปนไปดวยความอุตสาห
พยายาม ผลก็ปรากฏขึ้นมาใหเปนความสงบรมเย็น เปนความเพลินอยูภายในจติใจ 
ทานจึงวา “รสอะไรก็สูรสแหงธรรมไมได” “รสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสท้ังปวง” คือรส
อันนี้ไมมีวันจืดจาง ไมมีเบื่อ ไมมีชินชา เปนรสหรือเปนความสุข เปนความรื่นเริงดูด
ดื่มไปโดยลําดับลําดา แมที่สุดจนมาถึงขั้น วิมุตติพระนิพพานแลว ความสุขนั้นยิ่งมี
ความสมํ่าเสมอตัว คือคงที่ คงเสนคงวา ตายตัว 
 การพยายามจะยากหรืองายข้ึนอยูกับความพอใจ เราพอใจแลวงานอะไรมันก็ทํา
ไดทั้งนั้น สําคัญอยูท่ีความพอใจ เล็งดูเหตุดูผลเขากันไดแลว ความพอใจหากมาเอง ถึง
ไมมีก็บังคับได เราบังคับเรา บังคับคนอ่ืนยังยากย่ิงกวา เราบังคับเรา เราอยูกับตัวเรา
เอง จะบังคับใหทําอะไรก็ได 
 “เอา! น่ังภาวนาวันน้ีก็น่ัง” “เอา เดินจงกรมก็ได” เอา ทําบุญใหทาน เอา 
รักษาศีลนะ ไดทั้งนั้น เราเปนเจาของเราเปนหัวหนา เปนผูบังคับบัญชาจิตใจ เราเปน
เจาของ เจาของทุกสวนภายในรางกายเรา อาการเคล่ือนไหวท้ังภายนอกภายในเราเปน
ผูรับผิดชอบ เราเปนผูระมัดระวัง เราเปนผูรักษาเอง ควรหรือไมควรอยางไร เปนหนา
ที่ของเราจักตองบังคับบัญชาหรือสงเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไมควร เราทราบอยู
ดวยดี  
 หากเราไมสามารถปกครองตนเองไดในขณะนี้แลว เราจะเอาความสามารถมา
จากไหนในวันหนาเดือนหนาปหนา ชาติหนาภพหนา? เราตองทําความเขาใจไวกับ
ปจจุบันดวยดีตั้งแตบัดนี ้ ปจจุบันน้ีแลเปนรากฐานสําคัญท่ีจะสงไปถึงอนาคตใหมี
ความเจริญรุงเรืองขนาดไหน ตองไปจากปจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยูทุกวัน เจริญอยูทุกวัน 
สงเสริมอยูทุกวัน บํารุงอยูทุกวัน เจริญข้ึนทุกวัน น่ีแหละหลักปจจุบันอยูท่ีเราเวลาน้ี 
 วันเดือนป ภพชาตินะ มันเปนผลพลอยไดที่จะสืบเนื่องกันโดยลําดับ เชนเดียว
กับเม่ือวานน้ีสืบเน่ืองมาถึงวันน้ี แลวก็สืบเน่ืองไปถึงพรุงน้ี สวนผลที่จะไดรับดีชั่วมันขึ้น
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อยูกับเรา เราเปนผูรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาใหเห็นประจกัษเสียแตบัดน้ีท่ียังควรแก
กาลอยู 

ธรรมของพระพุทธเจาเปน “สนฺทิฏฐิโก” ประกาศอยูตลอดเวลาตั้งแตวันพระ
องคทรงประกาศธรรมสอนโลก ก็ประกาศเรื่อง “สนฺทิฏฐิโก” นี้ดวยกันตลอดมาจน
ปจจบัุน เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นภายในใจของตัวเอง กําลังเรามีเทาไรเราก็ทราบ 
ผลที่ไดรับมากนอยเพียงไรก็ทราบภายในจิตใจ เพราะใจเปนผูคอยรับทราบอยูตลอด
เวลาอยูแลวทําไมจะไมทราบ บกพรองที่ตรงไหนเรงเขาไป การเรงอยูโดยสม่ําเสมอ 
ความบกพรองน้ันก็คอยสมบูรณข้ึนเปนลําดับ จนกระทั่งสมบูรณเต็มที่ได ไมใชสมบูรณ
ดวยความทอถอย ความทอถอยเปนเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยูแลวใหลดลงไป และเปน
สิ่งที่กีดกันสิ่งที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น บรรดาสิ่งที่เราพึงใจทั้งหลายจะไมมีทางเกิดขึ้นได 
เพราะไมมีการสงเสริมอันเปนเหตุใหผลเกิดขึ้นได! 

โงเราก็โงมาพอ จะเอาไปแขงกันไดยังไง เพราะตางคนตางโงเต็มตัวอยูภายใน
ใจดวยกัน จะเอาไปแขงกันไดอยางไร ไมใชเรื่องจะแขงขันกัน เพราะตางก็มีดวยกันทุก
คน สกปรกก็สกปรก ทุกขก็ทุกขดวยกัน รูดวยกันทุกคน ตางคนตางทุกข ตางคนตางรู 
ตางคนตางรับภาระเหลาน้ีดวยกัน ไมใชเรื่องที่จะมาแขงขันกันได เราไมมีความสงสัยใน
เรื่องเหลานี้ 
 เอาใหฉลาด ไมฉลาดกวาใครก็ตาม ขอใหฉลาดเหนือเร่ืองท่ีเคยมีอยูในจติใจ
ของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานาน เราคลอยตามส่ิงเหลาน้ีมานานแลว ใหพยายามทํา
ความฉลาดใหทันกันกับเร่ืองของตัวเองน่ีแหละสําคัญ! เมื่อทันกับเรื่องของตัวเองแลว 
จะเรียกวา “ชนะตัวเอง” ดังที่ทานพูดไวในหลักธรรมก็ไมผิดนี่ ชนะอะไรก็ตาม ที่ทาน
พูดไวในธรรมบทหนึ่งวา “โย   สหสฺสํ   สหสฺเสน  สงฺคาเม  มานุเส ชิเน, เอกฺจ  
เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะสงครามท่ีคูณดวยลาน ถึงขนาดน้ัน 
ลวนแตเปนการกอเวรท้ังน้ัน ไมใชเปนของดีเลย การชนะตนนี่เพียงผูเดียวเทานั้นเปน
ของประเสริฐสุด” 
 ชนะตนหมายถึงอะไร? ก็หมายถึงชนะสิ่งที่ตัวเราเคยแพมาอยูภายในใจของเรา
น้ีแล เราแพอะไรบาง เราทราบเราเองเรื่องอยางนี้ กิเลสท้ังหมดไมวาแงใด ลูกมันเราก็
แพ หลานมันเราก็แพ เหลนมันเราก็แพ พอแมของมันเราก็แพ ปูยาตายายของมัน เรา
ก็แพ เราแพเสียทั้งหมด แพอยางหลุดลุยยังงี้ อะไรๆ ของมันแพหมด ถาสมมุติวามันมี
มูตรคูถเหมือนอยางคนเราธรรมดานี้ มูตรคูถของมันเราก็แพอีก แตนี่มันไมมี ก็มีแต 
“ขี้โลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง” วาไปยังงั้นเสีย เราแพมันแลวทั้งนั้นนี ่
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  ความแพนี่มันเปนของดีหรือ? อยูกับผูใดไมมีดีเลย คําวา “แพ” น่ังอยูก็แพ 
นอนอยูก็แพ ยืนอยูก็แพ เดินอยูก็แพ หาเวลาชนะไมมีเลย มีศักดิ์ศรีที่ไหน! มีแต
ความแพเต็มตัวคนเรามีสาระท่ีไหน ถาเปนธรรมดาแบบโลกๆ เขาแลว อยากจะไปผูก
คอตายน่ันแหละ แตนี่มันเปนเรื่องธรรมดา มันสุดวิสัย เราจะวายังไงละ พูดกันใหเห็น
อยางน้ีแหละ ไมยกขึ้นมาอยางนี้ไมเห็นโทษจะวายังไง? 
 นําธรรมมาตีพวกเรานี้แหละ พวกนักแพน่ีแหละ แพอยูทุกเวลํ่าเวลา เราไมเห็น
โทษของความแพของเราบางหรือ? น่ีเปนวิธีปลุกจิต เราหมายถึงวิธีปลุกจิตใจเรา เรา
ยังจะแพอยูอยางนี้ตลอดไปหรือ? แพอยางหลุดลุยนะ จะแพราบอยางนี้เรื่อยๆ ไม
ตองการชัยชนะบางหรือ? 
 พระพุทธเจาเปนผูมีชัยชนะ สาวกอรหัตอรหันตทานเปนผูชนะ พระอริยเจาทาน
เปนผูชนะไปโดยลําดับ สรณะของเราทั้งสาม “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” ลวน
แลวต้ังแตชัยชนะท้ังน้ันท่ีเรานึกนอมถึงทาน ตัวเราแพอยางราบตลอดเวลา สมควรแลว
หรือจะเปนลูกศิษยตถาคตนะ ? น่ันวาอยางน้ันซี น่ีแหละวิธีปลุกจติเจาของปลุกอยางน้ี 
ใหลุกข้ึนตอสูเพ่ือชัยชนะ ไมจมอยูกับความแพอยางราบคาบเร่ือยไป 
 จิตมันเปนสิ่งที่สงเสริมได กดขี่บังคับได เหยียบยํ่าทําลายได สําคัญที่เราเองเปน
ผูหาอุบายคิดในแงตางๆ ท่ีจะปลุกจิตปลุกใจของเราใหเกิดความอาจหาญราเริง ตอสู
ในสิ่งที่เปนประโยชน ท่ีจะเอาชัยชนะข้ึนมาสูตนดวยอุบายตางๆ ดังท่ีกลาวมาน้ี 
 นี่แหละเปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินของผูจะกาวเขาสูชัยชนะ ชนะ
ไปวันละเล็กละนอยเรื่อย ๆ ไป ผลสุดทายก็ชนะจนไมมีอะไรเหลือเลย ปญหาน้ีแหละ
สําคัญมาก 
 สติกับปญญาเปนธรรมอันสําคัญอยางย่ิง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ขึ้นตน 
นะ พิจารณาเอาใหไดชัยชนะส่ิงท่ีแวดลอมเราอยูตลอดเวลา คอยตบคอยตีเราอยูตลอด
เวลา คืออะไร ? มันมีที่ไหน ?  
 มันมีแตรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีเทาน้ัน ตัวสําคัญจริงมันอยูที่ตรง
น้ี ตา หู จมูก ล้ิน กาย มันเปนทางเดินเขามาแหงอารมณตางๆ แลวเขามาหาสัญญา
อารมณซึ่งเปนกองขันธนี่เอง สุดทายก็กองขันธน่ีแหละรบกับเรา หรือมันไมไดรบก็
ไมทราบ เราหมอบราบอยูแลวก็ไมทราบวาจะมารบกับอะไร นอนทับถายรดไปเลยไมมี
ปญหาอะไร เพราะยอมมันอยางราบคาบแลวนี!่ 
 ทีนี้เราจะไมใหเปนอยางนั้น เราแกตัวเรา เราใหเปนเทาที่เปนมาแลวเทานั้น 
เวลานี้เราไดศาตราวุธ คืออรรถธรรม สติปญญาแลว เราจะตอสู พิจารณาเอาใหไดชัย
ชนะภายในตัวเรา ไมเอาชัยชนะกับผูใดเลย เอากับผูใดจะเปนเรื่องกอเวรกับผูนั้น เอา
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กับสัตวตัวใดก็เปนเร่ืองกอเวรกับสัตวตัวน้ัน ข้ึนช่ือวา “อ่ืน นอกไปจากตัวเอง”แลวมี
แตเร่ืองกอกรรมกอเวร ไมเปนของดีเลย สิ่งที่เลิศประเสริฐสุดก็คือ “เอกฺจ เชยฺยมตฺ
ตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” การชนะเรื่องของเรานี่เทานั้นเปนเรื่องประเสริฐสุดในโลก 
พระพทุธเจาก็ชนะแบบน้ี สาวกอรหัตอรหันตทานชนะแบบน้ี ทานเปนผูไมกอเวรกอ
กรรม นอกจากน้ันสัตวโลกยังไดอาศัยทานมาเปนลําดับจนกระท่ังบัดน้ี ทานเอาชนะ
ตรงนี้ 
 “เอา พิจารณา มันเคยหลงอะไรอยูเวลานี้ ?” พิจารณาใหเห็นชัด ส่ิงเหลาน้ีไม
ปดบังลี้ลับ มีอยูภายในตัวเรา รางกายก็เตือนเราอยูตลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี ้ ความ
สลาย ความแปรสภาพ แปรที่ไหนกระเทือนที่ตรงนั้น แปรไปนานเทาไหร ก็กระเทือน
มากข้ึน ๆ เวทนากับความแปรสภาพมันเปนคูเคียงกัน อะไรวิปริตผิดไปนิดหนึ่ง 
เวทนาจะเตือนบอกข้ึนมาเร่ือยๆ เตือนบอกสติปญญาของผูปฏิบัติ ของผูตั้งใจจะสง
เสริมสติปญญาใหมีกําลังเพื่อรูเทาทันกับสิ่งเหลานี ้ จึงเหมือนกับแสดงธรรมเทศนาอยู
ทั้งวันทั้งคืน ไมจําเปนจะตองใหพระทานขึ้นธรรมาสน “นโม ตสฺสะ ภควโต” 
 สิ่งเหลานี้เปน “ธรรมเทศนา” สอนเราตลอดเวลาอยูแลว เอา! ทุกขเกิดขึ้นที่
ตรงไหน ตั้งธรรมาสนที่ตรงนั้น วินิจฉัยกัน ปุจฉา วิสัชนา กันลงไป น่ีแหละเทศนาสอง
ธรรมาสน ระหวางขันธกับจติ ขันธใดก็ตาม รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ
วิญญาณขันธ น่ีแหละปุจฉา วิสัชนา ใหเขาใจชัดเจนตามสิ่งเหลานี้ที่มีอยู รูปแปร แปร
มาโดยลําดับ น่ีเราอยูดวยกันน่ีก่ีวัน ก่ีวันน้ันคือลวงไปแลวเสียไปแลว ยกตัวอยางเชน 
ทานอาจารยหมออุดมทานไปกรุงเทพฯ ไปวันที่ ๑๗ ทานกลับมาวันน้ีวันท่ี ๒ กลับมา
วันน้ี ทานไมไดวันสมบูรณมาเหมือนแตกอน ตั้งแตวันที่ ๑๗ ไปจนถึงวันที ่๒ เปนก่ีวัน 
แนะ ลวงไปเทานั้นวัน ทานขาดวันน้ีไปแลว เราอยูน่ีก็ขาดไปเชนเดียวกันกับทาน น่ี
แหละเราอยูดวยความบกพรองไปทุกวันๆ นะ ไมไดอยูดวยความสมบูรณ วันนี้ขาดไป 
วันน้ันขาดไป วันหนาขาดไป วันหลังขาดไป ขาดไปเรื่อยๆ 
 เราบกพรองไปเรื่อยๆ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธเราเรียนอยางน้ีแหละ เรียนธรรม เรา
ไมไดอยูดวยความสมบูรณ อยูดวยความ “หมดไป” ทุกวัน ๆ น่ีนะ แลวเราจะนอนใจ
ไดอยางไร เมื่อเปนนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคนแลว ตองใหเปนยอด
แหงความรูที่จะแกสถานการณซึ่งมีอยูในตัวของเรานี ้ ใหรูตามเปนจรงิโดยลําดับ เรา
พบกันวันน้ี วันหลังมาพบกัน บกพรองมาแลว ขาดไปเทานั้นวัน ขาดไปเทานี้ชั่วโมง ผู
อยูก็ขาด ผูไปก็ขาด กลับมาก็ขาด อยูประจําที่ก็ขาด ตางคนตางขาด มีแตตางคนตาง



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๗๓ 

๗๓

บกพรองไปทุกๆ วัน ขาดไปทุกวัน แลวขาดไป ๆ ขาดไปจะไปถึงไหน? มันก็ไปถึงท่ี
สุดปลายทางแหงความขาดสะบ้ันเทาน้ันเอง! 
 น่ี! มันตางกันแต “มืด” กับ “แจง” ท่ีลวงไปวันน้ันวันน้ีเทาน้ันแหละ ชาเร็ว
ตางกัน มีนิดเดียวเทานั้น จะตองไปถึงความขาดสะบั้นเชนเดียวกันหมด เวลาน้ียังไม
ขาดเปนแตวาเตือนๆ เรา นาทีเตือน วินาทีเตือน ชั่วโมงเตือน หมดไปเทานั้นวินาที 
เทานั้นนาท ี เทานั้นชั่วโมง เทาน้ันวัน เตือนอยูเสมอ เทาน้ันเดือน เทานั้นป เรื่อย สุด
ทายก็หมด มีเทาไรก็หมด เพราะมันหมดไปทุกวันนี่เอาอะไรมาเหลือ!!! 
 นี่เปนสติปญญาอันหนึ่งที่จะตองพิจารณา ส่ิงท่ีมันเหลืออยูน้ีนะ ท่ีพอจะได
ประโยชนจากส่ิงท่ีเหลืออยู ธาตุขันธของเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็หมดไป เราก็
หมดหวังในอันน้ัน เวลาน้ีอะไรยังอยูบาง? อะไรที่มันยังอยูพอที่จะทําประโยชนได เอา
สิ่งที่กําลังมีพอที่จะทําประโยชนอยูนี่นะ มาทําประโยชนเสียแตบัดนี้ “อชฺเชว  กิจฺจ
มาตปฺป โก ชฺญา มรณํ สุเว” ความเพียรที่จะทําใหเปนประโยชนแกตน ควรทําเสีย
ในวันน้ี ใครจะไปรูเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไร! ทานวาไปอยางน้ัน บอกไมใหเรา
ประมาท 
 เอา พิจารณารูป มัน “เหลือ”อยูเทาไรเวลานี้ มันเจบ็ก็ยังมีเหลืออยูบาง มัน
สลายหรือมันแปรสภาพไป สวนท่ียังอยูก็ยังมีอยูบาง พยายามพิจารณาใหทันกับเหตุ
การณท่ีมันยังเหลืออยู รูเทาทันดวยปญญา เวทนา ตั้งสติปญญาพิจารณาใหชัดเจน 
เร่ืองเวทนาก็มีเทากับเวทนาท่ีมีอยูน่ันแหละ ไมเลยจากน้ัน ผูรู รูไปหมด มันจะเทาภูเขา 
ก็สามารถรูเวทนาเทาภูเขา ไมมีอันใดที่จะเหนือผูรูไปได มันจะใหญโตขนาดไหน เรื่อง
ทุกขเวทนามันจะเหนือความรูนี้ไปไมได ความรูน้ีจะครอบเวทนาท้ังหมด น่ีถามีสติรูนะ 
ถาไมไดสต ิก็เล่ือนลอยเหมือนกับวาวไมมีเชือก เชือกขาด แลวแตมันจะไปทางไหน  
 น่ีเราไมใชวาวเชือกขาดน่ี เรามีสติปญญา พิจารณาใหเห็นชัดตามความเปนจริง 
เอา เกิดก็เกิด เกิดขึ้นมา เรื่องทุกขเวทนาเปนธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยูแลว เรา
เปนนักธรรมะ เอา ฟงดวยดี ดวยสติปญญาตามความจริงของมนัแลวแยกตัวออก เมื่อ
เขาใจแลวจะไมยึดไมถือกัน ไมเปนกังวลกับเรื่องทุกขเวทนา เรื่องสัญญา เรื่องสังขาร 
เรื่องวิญญาณ จะปลอยวางไปดวยกันโดยสิ้นเชิง 
 ส่ิงท่ีเหลือคืออะไร ? คือความบริสุทธิ ์ความรอบตัว น้ีแลเปนสาระเปนแกน
สาร ถาจะพูดก็วา “เรา” น่ีแหละ “เรา” แทโดยหลักธรรมชาติ ไมใชเราโดยความ
เสกสรร ถาเปนความสุขก็เปนความสุขในหลักธรรมชาติ ไมใชความสุขที่คอยแตจะมี
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ความทุกขมาแบงเอาไปกิน ๆ เหมือนอยางวันคืนปเดือน แบงเอาจากรางกายและจติใจ
ของเรา สังขารของเราไปกิน 
 นี่ถาพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง อะไรจะแตกก็แตก ก็เรื่องมันแตก มัน
เคยแตกมาต้ังก่ีกัปก่ีกัลป ทางเดินของคติธรรมดาเปนอยางนี้ จะไปแยกแยะหรือไปกีด
ขวางไมใหมันเปนไดที่ไหน จะไปกั้นกางไมใหมันเดินไดอยางไร “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา” มันไปในสายเดียวกัน พอวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็มาพรอมกัน มันไปดวยกัน 
ใหรูความจริงของมันพรอมๆ กันไป แลวปลอยวางพรอมกันหมด ไมใชวาจะปลอยแลว
ในสวน อนิจฺจ ํ ยังทุกฺขํ ยังอนตฺตา ไมใช พิจารณารอบแลวมันปลอยไปพรอมๆ กัน 
บริสุทธิ์พรอมในขณะที่ปลอยวางโดยสิ้นเชิง 
 ความบริสุทธ์ิไมตองถามหาวามาจากไหน ! น้ันแลคือความฉลาดเต็มภูมิ ความ
สะอาดเต็มภูมิ ความสุขเต็มภูม ิความสกปรกหายไป ความโงหายไป ความทุกขหายไป 
หายที่ตรงนี้แหละ ตรงที่แบกทุกข แบกความโง แบกความสกปรกน่ีแหละ ส่ิงเหลาน้ี
หายไปหมดเพราะอํานาจของปญญา อํานาจของสติ อํานาจของความเพียร เปนธรรม
ชาติที่ชะลางไมมีสิ่งใดเหลือเลย ผูน้ีแลเปนผูไมหมดไมส้ิน 
 อะไรจะหมด หมดไปตามสมมุตินิยมโทษ รางกายจะหมดก็หมดไป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จะแปรสภาพไปไหนก็แปรไปเถะ เมื่อรูตามเปนจริงแลว ส่ิงน้ัน
จะเปนไปตามธรรมดาของเขา ซึ่งเขาไมมีความหมาย ไมมีความรูสึกเลยวาเขาไดแปรไป 
มีแตจิตของเราไปรับทราบวาเขาไดแปรไป ถาไมยึดถือแลวเพียงรับทราบเทานั้น เราก็
ไมแบกทุกขกับความยึดถือในอะไรท้ังหมดเราก็สุขสบาย    น่ีแลทานวา   “เอกฺจ   
เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม” ไมกอเวรกอกรรมกับอะไรทั้งหมด แมแตกับ
กิเลสก็ไมกอ กิเลสแพเรา กิเลสไมมากอกับเราได เหมือนคนแพคน เราชนะคน ชนะ
อะไรก็ตามกอกรรมกอเวรไดวันยังค่ํา ชนะไปมากเทาไหรกอกรรมมากเทานั้น คิดดูคูณ
ดวยลาน น่ันแหละ! คือความกอกรรมกอเวรคูณดวยลาน 
 อันน้ีไมมีเลย! ความสบายคือความชนะตนเองเทาน้ัน น่ีเปนจุดสําคัญของผู
ปฏิบัต ิ จะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราใหเห็นถึงขนาดน้ีรูขนาดน้ี และจะใหผูใดเปนผู
ปฏิบัต ิ ใหรูใหเห็นอยางท่ีวาน้ี นอกจากเราเทานั้นจะเปนผูปฏิบัติสําหรับตัวเราเอง 
เพราะโงก็เราเปนคนโงเอง จะหาความฉลาดใสตนดวยการแกความโงเขลาออก ก็จะ
เปนใครถาไมใชเรา ทุกขก็เราเปนคนทุกขเอง จะเปล่ียนแปลงตัวเองดวยความฉลาดให
เปนความสุขขึ้นภายในใจนี ้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไมได น่ัน! เปลี่ยนแปลงไดทั้งนั้น 
ไมอยางน้ันพระพุทธเจาหรือสาวกท้ังหลาย ทานจะถึงความบริสุทธิ์ไมได ถาธรรมะชะ
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ลางสิ่งสกปรกไมไดดวยความสามารถของเรา เราก็เปนผูหนึ่งในพุทธบริษัท ซึ่งเปนลูก
เตาเหลากอของพระพุทธเจา ถึงจะไมมีมากคนก็ขอใหเราเปน “คนหน่ึง ในจํานวนนอย
คน” น้ันนะ ชื่อวาเราเปนผูมีสวนแหงพุทธบริษัทอันแทจริง ลูกของพระพุทธเจาก็คือ
อยางน้ีเอง พระพุทธเจาเดินอยางไร เราเดินแบบศิษยมีคร ู รูอยางไร เรารูอยางศิษยมี
ครู รูแบบครูรูไปโดยลําดับๆ จนถึง “วิมุตติหลุดพน” สมกับเปนลูกศิษยมีครู! 

การแสดงธรรมวันน้ีก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ปราบ-ขู 
 

 ในมงคลสูตรทานกลาวไวพวกเราฟงจนชินหู สวดสาธยายจนชินปาก คือ “อเส
วนา จ พาลานํ” แปลความวา การไมคบคนพาลสันดานหยาบ การคบบัณฑิตผู
ประพฤตชิอบดวยกายวาจาใจ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ทานวาเปนมงคลอันสูงสุด 
 เราอาจคิดแตในแงภายนอก  คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆ อยางน้ัน น่ันก็ถูก
ในการเก่ียวกับสังคม เพราะมนุษยเราอยูคนเดียวไมได ตองมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยว
ของกับสังคมมากนอย น่ีทานสอนแงหน่ึง แตอาจคิดในแงเดียวเทานั้น สําหรับตนเอง
เปนพาลหรือเปนบัณฑิตน้ันเลยลืมคิด ถาหากเราคิดแตเพียงแงเดียว เราก็ลืมคิดเรื่อง
ตัวเรา เปนแตเพียงไมไปคบคนพาลภายนอกแลวก็ถือวาดี แตการท่ีเราคบคนพาลภาย
ในคือใจเราเองนั้น เราไมทราบวาคบกันมานานเทาไร ความจริงคบกันมาตั้งแตวันเกิด
จนกระทั่งบัดนี ้
 คนพาลภายในหมายถึงอะไร ? หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งเปนคนๆ หน่ึงที่มีจิต
เปนพาล คอยกีดกันคอยฉุดลาก คือกีดกันในทางท่ีดี ไมใหทําความดีไดโดยสะดวก
สบาย หาเร่ืองน้ันมาขัดของ หาเรือ่งน้ีมายุแหยใหลมเหลวไปตามมันจนไดเร่ือยๆ มาที่
เรียกวา  “พาลภายใน” คําวา “พาล” น้ัน ทางพุทธศาสนาทานหมายถึงความคิดท่ี
ทําใหตนและผูอ่ืนเดือนรอนเสียหาย ทานเรียกวาคนพาลหรือคนเขลา จะมีความรู
ความฉลาดมากนอยเพียงไรไมสําคัญ ถายังทําตนและคนอ่ืนใหเดือดรอนอยูแลว ความ
รูนั้นทานไมเรียกวาเปนความรูที่ดีที่ฉลาด เพราะเปนความรูที่ยังผูนั้นใหเปนคนเลวลง
ทางความประพฤติที่แสดงออก ตลอดคนอ่ืนใหไดรบัความเดือนรอนเสียหายดวยความ
คิดเปนโจร ความคิดเปนขาศึก ความคิดแอบทําส่ิงไมดีแกตนอยูเนืองๆ และคลอย
ตามความคิดเห็นนั้นโดยไมยอมเห็นโทษของมัน บางคร้ังถึงกับแสดงออกใหคนอ่ืนรู
และรังเกียจ นี่ทานเรียกวา “ใจพาลภายใน”ซ่ึงมีอยูกับทุกคน จะตางกันบางก็เพียง
มากหรือนอย แสดงออกหรือไมแสดงออกใหคนอ่ืนรูหรือไมเทาน้ัน ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญ
มากท่ีมีอยูกับตัวเราตลอดมา เราเคยคบคาสมาคมกับพาลตัวน้ีมานานแสนนานจนบัด
น้ี เราก็ยังมีความสนิมกับพาลของเราอยู โดยไมรูสึกตัววาเรามีพาล เราคบกับพาลคือ 
ความคิดและการกระทําที่เราไมรูสึกตัววาเปนความผิด ทานเรียกวา “พาลภายใน” 
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 จงพยายามเลือกเฟนความคิดที่เห็นวาไมดี ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง สวน
ละเอียดท่ีมีอยูภายในใจอันน้ี อยาปลอยใหใจส่ังสมความเปนพาล และต้ังบานเรือนอยู
บนหัวใจไปนาน ความคิดใดที่ไมดี เปนไปบนหัวใจตลอดกาล บานเรือนคือรางกาย เจา
ของคือใจท่ีอาศัยอยูดวยกันจะเสียความม่ันคง ทรงความดีไวไมได 
 ความคิดใดที่เปนไปเพื่อสั่งสมทุกขขึ้นมา ความคิดน้ันทานเรยีกวา “เปนพาล” 
การเช่ือหรือคลอยตามความคิดท่ีไมดีไมถูกน้ัน ทานเรียกวา “คบคนพาลภายใน” ซึ่ง
แยกตัวออกหางยากกวาพาลภายนอก ผูเปนบัณฑิตทานเห็นโทษทั้งพาลภายในทั้งพาล
ภายนอก และหลีกเวนไมคบและเช่ือถือ ทั้งคอยระวังอยางอยางเขมงวดกวดขัน ไม
สนิทติดจมอยูกับคนพาลท้ังสองจาํพวกน้ัน 
 ปกติคนเราทุกคนมีพาลรอบดานท้ังภายในภายนอก ความเปนอยู ความเคล่ือน
ไหว ทุกคนอยูในทามกลางแหงพาลท้ังสองจําพวกดังกลาวมา ผูตองการความสงบสุข
ทั้งทางสวนตน ครอบครัวและสวนรวม จึงควรระวังภัยจากมารทั้งสองจําพวกนั้น 
เฉพาะอยางย่ิงมารภายในท่ีเกิดกับใจตัวเองสําคัญมาก ควรระวังเสมอ ช่ือวาเปนผูเห็น
ภัยของคนพาลท้ังภายนอกภายใน และจงคบบัณฑิตนักปราชญ ซ่ึงหมายถึงภายนอก
ดวยภายในดวย ดังที่เราคบครูอาจารยเพื่อนฝูงที่มีความรูดี ความประพฤติดีงาม
สม่ําเสมอ ไมเอียงซายเอียงขวา เอียงหนาเอียงหลัง อันเปนอาการแหง “อคติส่ี” ซึ่ง
เปนของไมด ี จะเปนญาติเปนมิตรหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ได สําคัญท่ีตองเปนคนดีเช่ือถือ
ได หรือฝากผีฝากไขฝากเปนฝากตายไดยิ่งเปนการดีมาก 

ในบรรดาบัณฑิตท่ีควรคบคาสมาคม ตลอดถึงครูอาจารยท่ีใหอุบายส่ังสอนอันดี
งามแกเรา ช่ือวาบัณฑิต ไมตองมีความรูความฉลาดถึงขนาดตองแบกตูพระไตรปฎกมา
ยืนยัน หรือมีความรูความฉลาดขั้นปริญญาตรี โท เอก ก็ตาม สําคัญอยูท่ีความคิดความ
เห็น การประพฤติตัวเปนธรรม ซึ่งเปนเครื่องชักจูงใหคนอื่นไดคติและไดรับประโยชน
อันชอบธรรม และเห็นเปนความถูกตองดีงามไปดวย เหลาน้ีทานเรยีกวา “บัณฑิต” 
เปนผูควรแกการคบคาสมาคมระยะส้ันหรือยาว ยอมเปนมงคลแกผูคบ ไมเสียหายลม
จมแตอยางใด ยังจัดวาผูรูจักเลือกคบ เปนผูมีชีวิตชีวาอันอุดมมงคลเสียอีก ทางพระ
พุทธศาสนาทานหมายคนอยางน้ันวา “บัณฑิต” 
 สวน “บัณฑิตภายใน” ไดแกความคิดอุบายวิธีตางๆ ที่จะเปนไปเพื่อคุณงาม
ความดีแกตนและผูอ่ืน นับแตพื้นความคิดเห็นอันเปนเหตุจะใหเกิดคุณงามความดี จน
กระทั่งถึงสติปญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเปนลําดับๆ เปนข้ันๆ ของสติ
ปญญา เรียกวา “บัณฑิต, นักปราชญ” เปนช้ันๆ ไปจนถึงขั้น “มหาบัณฑิต” 
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 “มหาบัณฑิต” ไดแกทานผูทรงมหาสติมหาปญญาน่ันแล เลยข้ัน 
“มหาบัณฑิต”ไปแลวก็ถึง “วิมุตต”ิ เรียกวา “จอมปราชญ” หรือ “อัครมหาบัณฑิต” 
เลยข้ันมหาบัณฑิตไปแลวก็เปน “จอมปราชญ” ไดแกผูเฉลียวฉลาดรอบตัวภายในใจ 
คือพระอรหันต สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวง นี่เปนมงคลอันสูงสุดทั้งสองอยาง
คือ “อเสวนา จ พาลานํ” ไมใหคบคนพาลภายนอก ท้ังคนพาลภายใน “ปณฺฑิตานฺจ 
เสวนา” ใหคบบัณฑิตนักปราชญผูเฉลียวฉลาดท้ังภายนอกและภายใน พยายามฝกตัว
ใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดส่ิงท่ีเปนขาศึกตอใจของ
ตนนี้ เรียกวา “บัณฑิต นักปราชญ” ใหคบผูน้ี เพื่อจะไดสั่งสมสงเสริมความเปน
ปราชญใหมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับๆ เพราะอาศัยทานผูดีมีสติปญญาฉลาด “เอตมฺมงฺ
คลมุตฺตม”ํ เปนมงคลอันสูงสุดอีกขอหน่ึง 
 อีกขอหน่ึงทานกลาววา “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม”ํ การเห็น
สมณะผูสงบกายวาจาใจ เปนมงคลอันสูงสุดเชนเดียวกัน 
 คําวา “สมณะ” ตามหลักธรรมที่ทานแสดงไว ม ี๔ ประเภท 
  “สมณะที่ ๑ ไดแก พระโสดาบัน  สมณะที่ ๒ ไดแก พระสกิทาคาม ี
    สมณะที่ ๓ ไดแก พระอนาคามี  สมณะที่ ๔ ไดแก พระอรหันต 

การเห็นสมณะเหลาน้ีช่ือวาเปนมงคลอันสูงสุด น่ีเปนมงคลข้ันหน่ึง เปนสมณะ
ข้ันหน่ึงๆ จากภายนอก 
 ทีนี้เราพยายามทําใหแจงซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้น หรือสมณะทั้งสี่นั้น ไดแกพระ
โสดา สกิทา อนาคา อรหัตผล ข้ึนภายในจติใจของตน นี้ชื่อวาเปนผูทําใหแจงซึ่งมรรค
ผลทั้ง ๔ รวมเปน ๘ เปนมงคลอันสูงสุด 
 ในมงคลสูตรท่ีทานแสดงไวน้ีมีแตธรรมสําคัญๆ ทั้งนั้น แตมีแยกดังที่วานี ้ จง
แยกแยะพิจารณาขางนอกพิจารณาขางในเทียบเคียงกัน 
 เทวดาท้ังหลายมีปญหาถกเถียงกันอยูถึง ๑๒ ป ไมมีใครสามรถแกปญหาน้ีได
เลย จึงพากันมาทูลถามปญหานี้กับพระพุทธเจา โดยที่ทราบวาพระพุทธเจาไดตรัสรูขึ้น
แลวในโลก และเปนผูสามารถช้ีแจงอรรถธรรมหรือปญหาในแงตางๆ ใหเปนที่เขาใจ
แกผูของใจทั้งหลาย จึงไดพากันมาทูลถามพระพุทธเจา ตามมงคลสูตรที่ทานยกไวเบื้อง
ตน 
 แตเวลาท่ีทานสวดมนตทานยกเอาต้ังแต “อเสวนา จ พาลานํ”เรื่อยมาเลย ไม
ไดกลาวถึงเร่ืองเทวดาท้ังหลายจากโนนจากน้ีมากมาย มาเฝาพระพุทธเจาทูลถามปญหา 
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ทานตัดออกเสียหมด เอาแตเน้ือๆ คือมงคลสูตร ๓๘ ประการนี้ เปนคุณแกทั้งเทวดา
และมนุษยทั้งหลายจนกระทั่งทุกวันนี้ เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี ้
 สูตรใดก็ตามเปนท่ีแนใจ หรือเปนที่สนิทกับจริตนิสัยดังที่กลาวใน ๒-๓ บท
เบื้องตนนั้นวา “ไมคบคนพาลและใหคบบัณฑิต, การเห็นสมณะใหปรากฏข้ึนภายใน
จิตใจ ชื่อวาเปนผูทรงคุณธรรมอันสูงสุดไวภายในใจ 
 คําวา “เทวดา” ตั้งแตวันเกิดมาเราไมเคยรูเคยเห็น คิดดูซิมนุษยดวยกัน แม
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยคนหนึ่ง สาวกอรหัตอรหันตทานก็เปนมนุษยคนหน่ึงๆ แต
ทําไมทานสามารถรูเห็นเทวดา จนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาใหไดสําเร็จมรรคผล
นิพพานเปนจํานวนลานๆ ไมใชทําธรรมดา! 
 บางเร่ืองกลาวไวในสูตรตางๆ วา “เทวดามาฟงเทศนพระพุทธเจาไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานเปนโกฏิๆ แลวไมใชเพียงแตเทศนวันหนึ่งวันเดียว เทศนจนกระทั่ง
พระองคปรินิพพาน ฟง “พุทธกิจ” ทานแสดงไววา “อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ” ต้ัง
แตหกทุมลวงไปแลว ทรงแกปญหาหรือแนะนําส่ังสอนเทวดาช้ันตางๆ ท่ีมาทูลถาม
ปญหา ทานถือเทวดาเหมือนกับมนุษยท้ังหลาย สอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษยท้ัง
หลายน่ีเอง ทานถือเปนธรรมดาธรรมดาเชนเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วไปโดยธรรมดา 
พระพุทธเจาทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นตางๆ ประจักษดวยพระญาณของพระ
องคคือตาทิพย เชนเดียวกับเรามองเห็นสิ่งตางๆ หรือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยตาเนื้อ
ของเรา 
 แตเมื่อเราไมมีตาทิพยเหมือนพระพุทธเจา ไมสามารถมองเห็นเทวดาท้ังหลาย 
จงึกลายเปนปญหาโลกแตกอยางทุกวันน้ี ที่พระพุทธเจาแสดงอยางนั้นดวยพระจักขุ
ญาณของพระองค กับที่เรามาดนเดาและคาดคะเนดวยความมืดบอดของเรา จึงเปนที่
นาสลดสังเวชอยางยิ่งทีเดียว 
 น่ีแหละระหวางคนตาดีกับคนตาบอด ระหวางคนโงกับคนฉลาด มันผิดกันอยาง
น้ี ทั้งๆ ท่ีเปนมนุษยดวยกันก็ตาม พระองคสามารถสอนเทวดาอินทรพรหมยมยักษ 
ตลอดถึงสัตวนรก เปรต อมนุษยมนา ไมมีจํากัดขอบเขตมีมากมายกายกอง พุทธภาระ
จึงหนักมากสําหรับพระพุทธเจา ตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจา ท่ีทําประโยชน
แกโลก 
 พวกเราเปนคนหูหนวกตาบอด ไมสามารถมองเห็นทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร
พรหมอะไรตออะไร แมที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไมได แลวเราจะเอาความรูอันมืด
บอดนี่ไปเทียบกับพระพุทธเจาหรือ? ขอนี้จะเปนไปไดอยางไร พระพุทธเจาทรงมีพระ
ภาระมากขนาดไหน ยังสามารถนําภาระนั้นไปไดตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพาน 
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ไมมีภาระของผูใดท่ีจะหนักหนาย่ิงกวา “พุทธกิจ-พุทธภาระ” ของพระพุทธเจาแตละ
พระองค พระพุทธเจาเปน “พุทธวิสัย” ของศาสดา นําพุทธภาระไปไดตลอดทั่วถึง 
 สําหรับพวกเราไมมีความสามารถอยางทาน แมแตจะส่ังสอนตนเพียงคนเดียวก็
ยังลมลุกคลุกคลาน ใหกิเลสตัณหาเหยียบยํ่าทําลาย ขี้รดเยี่ยวรดวันยังค่ําคืนยังรุง บาง
ทีเดินจงกรมมันก็ขี้รดบนหัวอยูที่หัวทางจงกรม นอนภาวนามันก็ข้ีรดเย่ียวรดอยูท่ีนอน 
น่ันคนท้ังคนกลายเปน “สวม” ! เปน “ถาน” ของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถดวยความ
ไมมีสติ พิจารณาซ ี ดูมันตางกันไหม? พระพุทธเจากับพวกเราชาวสวมชาวถานของ
กิเลสนะ! 
 ถาหากจะพิจารณาแลว นําคติทานมาเปนประโยชน เปนคติเครื่องพร่ําสอนตัว
เองใหเกิดประโยชนจากธรรมที่กลาวมานี้ได มีบทสําคัญอยูวา พระพุทธเจาทําไม
สามารถสั่งสอนพระองคได แลวเปนครูของสัตวโลกท้ังสามโลกธาตุโดยตลอดท่ัวถึง แต
เราจะสามารถสอนตัวเรา และแกกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจเราเพียงดวงเดียว
เทานั้น ทําไมจะทําไมได ทําไมจะปลอยตัวใหกิเลสตัณหาอาสวะท้ังหลายข้ีรดเย่ียวรด
อยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ตั้งแตเล็กจนถึงเฒาแกชรา ตายไปกับข้ีกับเย่ียวของ
กิเลสคละเคลาเต็มตัวมีอยางเหรอ! มันสกปรกขนาดไหนกิเลสอาสวะนะ แลวทําไมให
มันขี้รดเยี่ยวรดเราอยูตลอดเวลา เราไมมีความขยะแขยงตอมันบางเหรอ? 

เพียงเราคนเดียวก็ยังเอาตัวแทบไมรอด ก็ยังนอนยังน่ังใหกิเลสตัณหาอาสวะมัน
ขี้รดเยี่ยวรดตลอดมาในอิริยาบถทั้งสี ่ ยังจะเปนสวมเปนถานมันอยูอีกหรือ? ควร
พิจารณาตัวเอง น่ีเปนคติอันสําคัญท่ีเราจะนํามาใชสําหรับตัวเอง กิเลสมันมีอํานาจ
วาสนาขนาดไหน พระพุทธเจา พระสาวกอรหัตอรหันต หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต
ครั้งพุทธกาล ทานก็เปนคนๆ หน่ึง แตทําไมทานปราบมันได เอามันมาเปนสวมเปน
ถานได ขี้เยี่ยวรดมันได ทําไมเราจะทําไมได? คิดคนจับมันฟดมันเหวี่ยงดวยสติปญญา
ศรัทธาความเพียร จนมันกลายเปนสวมเปนถานของเราเสียทีไมดีหรือ? 
 เอา พยายามมองดู มองไปทางไหนก็มีแตหองนํ้าหองสวมของกิเลส มันก็นา
สลดสังเวชเหมือนกัน เอา ฟตตัวใหดี แกใหไดกับมือ วันน้ีมันอยูท่ีไหนกิเลสนะ?มันอยู
ที่หัวใจเรานี่! ไมไดอยูตรงไหน แตวาเรามักจะเขาใจวา กิเลสมันเปนเพ่ือนสนิทของ
เรา และเปนเราเสียทั้งหมด นี่แหละ! ท่ีมันแกไมตก เพราะเห็นวากิเลสมันเปนเรา จึง
ไมกลาแตะตองทําลายมัน กลัวจะเปนการทําลายตนท่ีรักสงวนมากไปดวย 
 ถาถือวากิเลสเปนกิเลสและกิเลสเปนภัยแลว ก็มีทางแกไขได หาอุบายพิจารณา
แกไขตัวเองใหได พูดถึงการแกก็ไมมีอะไรท่ีจะแกยากย่ิงกวาแกกิเลส กิเลสคืออะไร? 
ก็คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตนน่ันแล 
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 มนุษยเรามีหัวใจ สัตวมีหัวใจ ทําไมจะไมอยากไดอยากม ี ทําไมจะไมอยากโลภ 
“เมืองพอ” ของความโลภมันมีที่ไหน “เมืองพอ” ของความโกรธมันมีที่ไหน? “เมือง
พอ”ของความหลงมันมีที่ไหน? มันไมมีขอบเขต มันกวางขวางย่ิงกวาแมนํ้าทองฟา
มหาสมุทร เพราะฉะน้ันมันจึงแกยาก เพราะมันกวางแสนกวางจึงเปนของแกไดยาก แต
ถึงกวางขนาดไหนก็ตาม รากฐานของสิ่งเหลานี้มันก็อยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้น ประมวล
ลงมาฆาที่ตรงนี!้ ตัดรากแกวของมันออกท่ีตรงน้ีแลวมันก็ตายไปหมด เชนเดียวกับตน
ไมท่ีถูกถอนรากแกวแลวตองตายถายเดียวฉะน้ัน! 
 ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก่ิงกานสาขาของมัน แตกก่ิงแตกกาน แตกใบ
แตกดอก แตกผลออกไปมากมายเพยีงใดก็ตาม มันขึ้นอยูกับตนของมัน มันมีตนมี
อาหารที่หลอเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโต แตกก่ิงแตกกานออกไปได แตถาพยายามตัดส่ิง
สําคัญๆ ของมันซ่ึงมีอยูภายในจติใจออกแลว มันจะไมมีทางแผกระจายไปไดมากมาย
ดังที่เคยเปนมา จะคอยอับเฉาหรือคอยยุบยอบตายลงไปโดยลําดับ จนกระทั่งตายหมด
โดยส้ินเชิงหลังจากถอนรากแกว คือ “อวิชชา” ออกหมดแลว ดวยอํานาจของ “มหา
สต ิ มหาปญญา ศรัทธาความเพียร” ไมมีอยางอ่ืนท่ีจะย่ิงไปกวาธรรมดังกลาวน้ี ซึ่ง
เหมาะสมอยางย่ิงกับการฆากิเลสท้ังสามประเภทอันใหญโตน้ีใหหมดไปจากใจ 
 คําวา “สมณะที่ ๑, ที่ ๒, ที่ ๓ ที่ ๔” จะปรากฏข้ึนมาเปนลําดับๆ และปรากฏ
ขึ้นมาอยางแจงชัดประจักษใจเปน “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง ในวงผูปฏิบัติโดยเฉพาะ 
“ปจฺจตฺต ํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” ทานผูรูทั้งหลายจะไมรูที่อื่น จะรูขึ้นกับตัวเองนี้ดวยกัน
ทั้งสิ้น เพราะธรรมะทานวางไวเปนสมบัติกลาง นี่เปนจุดที่จะตัดกิเลสอาสวะทั้งหลาย 
ตองสูมัน! เวลานี้เราไดสติสตังมาพอสมควรแลว ไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม 
ไดศึกษาเลาเรียนมาพอสมควร ไดฟงโอวาทจากครูอาจารยมาพอสมควร ปญหาอัน
ใหญก็คือเร่ืองของเราท่ีจะฟตตัวใหมีสติปญญาทันกับกลมายาของกิเลส ซึ่งมีรอยเลห
พันเหล่ียมรอยสันพันคมภายในใจ ใหขาดลงไปโดยลําดับๆ 
 กิเลสขาดลงไปมากนอย ความสุขความสบายก็คอยปรากฏข้ึนมาภายในใจ 
ความเย็นใจน้ีเย็นย่ิงกวาส่ิงท้ังหลายเย็น สุขใจสุกไมมีงอม สุกไมมีเปอยมีเนา สุขอยาง
สม่ําเสมอ สุขสุดยอด จึงเปน “สุข อกาลิโก”ไมมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหน เปนความ
สุขที่ยอดเยี่ยมคงเสนคงวา ไมมีสมมุติใดมาทําลายไดอีก น่ีแหละท่ีทานเรียกวา “ความ
สุขของนักปราชญ” 
 พระพุทธเจาทานทรงคนพบความสุขประเภทนี ้ สาวกอรหัตอรหันตท้ังหลาย
ทานก็คนพบความสุขประเภทนี ้ ทานจึงปลอยวางความสุขสมมุติโดยประการทั้งปวง ที่
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เคยเกี่ยวของกันมา ไมเพียงแตสุข ทุกขก็ปลอยโดยสิ้นเชิงเชนเดียวกัน เปนผูหมดหวง
ใยหมดปาชา ไมตองมาวนเวียนตาย-เกิดกันไมหยุดไมถอยในกําเนิดตางๆ ภพนอย
ภพใหญที่เรียกวา “วัฏวน”วนไปวนมา ตัดกงจักร “วัฏวน” น้ีออกจากใจเสียได เปน
ความสุขเปนความสบายอันลนพน 
 น่ีคือความสุขของมนุษยแท สมกับภูมิของมนุษยท่ีมีความเฉลียวฉลาด เจอ
ความสุขน้ีแลว ส่ิงใดๆ ก็ปลอยไปหมด น่ีในธรรมบทท่ีวา “สมณานฺจ ทสฺสนํ” ก็เขา
ในจติดวงน้ี แม “นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ก็เชนเดียวกัน การทําพระ
นิพพานใหแจง คือเวลานี้พระนิพพานถูกปดบังดวยกิเลสประเภทตางๆ จนมืดมิดทั้ง
กลางวันกลางคืน ไมมีความสงาผาเผยข้ึนภายในจติใจแมนิดหน่ึงเลย 
 พระอาทิตยแมจะถูกเมฆปดบัง แสงสวางสองมาไมเต็มที่เต็มฐานไดก็ตาม แต
เปนบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปดเผยตัวออกไดอยางชัดเจน ท่ีเรียกวา “ทองฟา
อากาศปลอดโปรง” จิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุมหอปดบังอยูนี้ ไมมีวันปลอดโปรงได
เลย มืดมิดปดตาอยูอยางนั้น น่ันแหละทานวา “ใหทําพระนิพพานใหแจง” พระ
นิพพานก็หมายถึงจิตนั้นเองไมไดหมายถึงอะไรอื่น ที่พระนิพพานยังแจงไมไดก็เพราะ
ส่ิงปดบังท้ังหลายคือกิเลสน้ี ซึ่งเปรียบเหมือนกอนเมฆปดบังพระอาทิตย เมื่อชําระดวย
ความเพียรมีสติปญญาเปนผูบุกเบิกแลว พระนิพพานซึ่งเปนตัวจิตลวนๆ น้ัน ก็คอย
แสดงตัวออกมาโดยลําดับ จนกระทั่งทําพระนิพพานแจงอยางประจักษ 
 น่ีก็ “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” เปนมงคลอันสูงสุด ไมมีมงคลอันใดในโลกนี้จะสูง
ยิ่งกวาการพบสมณะสุดทายคือพระอรหัต และการทําพระนิพพานใหแจง คือถึงความ
บริสุทธิ์ของใจ นี่เปนมงคลอันสูงสุด ทําใหประจักษกับใจเราเอง ทั้งจะไดรูชัดเจนวา 
ศาสนาของพระพุทธเจาน้ันนะสอนโลกอยางปาวๆ เลนๆ หรือวาสอนจริงๆ หรือ
ใครเปนคนเลน ใครเปนคนจริง โอวาทเปนของเลน หรือผูฟงผูถือเปนคนเลน หรือ 
อะไรจริงอะไรไมจริง พิสูจนกันที่หัวใจเรา นําโอวาทน้ันแหละเขามาพิสูจน เปนเครื่อง
มือเทียบเคียงวาอะไรจริงอะไรปลอมกันแน 
 เม่ือธรรมชาติน้ีจริงข้ึนมาลวนๆ ท่ีใจแลว ตําราธรรมของพระพุทธเจา แมที่
เขียนเปนเศษกระดาษซึ่งตกอยูตามถนนหนทางยังไมกลาเหยียบย่ํา เพราะนั่นเปนคํา
สอนของพระพุทธเจา เหยียบไมลง เพราะลงไดเคารพหลักใหญแลว ปลีกยอยก็เคารพ
ไปหมด พระพุทธรูปก็ตาม จะเปนอะไรก็ตามท่ีเก่ียวกับ “พุทธ ธรรม สงฆ” แลว 
กราบอยางถึงใจเพราะเช่ือหลักใหญแลว 
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 หลักใหญคืออะไร? คือหัวใจเราถึงความบริสุทธ์ิ เพราะอํานาจแหงธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาเปนเครื่องชี้แจงแสดงบอกแนวทางใหรูทั้งเหตุและผล จึงเคารพ
ไปหมด ดังทานอาจารยม่ันเปนตัวอยางในสมัยปจจบัุน 
 ในหองนอนใดท่ีถูกนิมนตไปพัก ถามีหนังสือธรรมะอยูตํ่ากวาทาน ทานจะไม
ยอมนอนในหองน้ันเลย ทานจะยกหนังสือน้ันไวใหสูงกวาศีรษะทานเสมอ ทานจึงยอม
นอน 
 “นี่ธรรมของพระพุทธเจา เราอยูดวยธรรม กินดวยธรรม เปนตายเรามอบกับ
ธรรม ปฏิบัติไดรูไดเห็นมากนอยเพราะธรรมของพระพุทธเจาทั้งนั้น เราจะเหยียบย่ํา
ทําลายไดอยางไร! ทานวา “เอาธรรมมาอยูตํ่ากวาเราไดอยางไร!” ทานไมยอมนอน 
ยกตัวอยางท่ีทานมาพักวัดสาลวันเปนตน ในหองน้ันมีหนังสือธรรมอยู ทานไมยอม
นอน ใหขนหนังสือข้ึนไวท่ีสูงหมด น่ีแหละ! ลงเคารพละตองถึงใจทุกอยาง” เพราะ
ธรรมถึงใจ 
 ความเคารพ ไมวาจะฝายสมมุติไมวาอะไรทานเคารพอยางถึงใจ ถึงเรียกวา 
“สุดยอด” กราบพระพุทธรูปก็สนิท ไมมีใครท่ีจะกราบสวยงามแนบสนิทย่ิงกวาทาน
อาจารยมั่นในสมัยปจจุบันนี ้ เห็นประจักษดวยตากับใจเราเอง ความเคารพในอรรถใน
ธรรมก็เชนเดียวกัน แมแตรูปพระกัจจายนะ ท่ีอยูในซองยาพระกัจจายนะ พอทานไดมา 
“โอโห ! พระกัจจายนะเปนสาวกของพระพุทธเจานี!่ ทานรีบเทยาออก เอารูปเหน็บไว
เหนือท่ีนอนทาน ทานกราบ “น่ีองคพระสาวก นี่รูปของทาน” น่ัน! “มีความหมายแค
ไหนพระกัจจายนะ จะมาทําเปนเลนอยางนี้ไดเหรอ?” แนะ! ฟงดูซิ 
 น่ีแหละเม่ือถึงใจแลว ถึงทุกอยาง เคารพทุกอยาง บรรดาสิ่งที่ควรเปนของ
เคารพทานเคารพจริง นั่น ทานไมไดเลนเหมือนปุถุชนคนหนาหรอก เหยียบโนน
เหยียบน่ีเหมือนอยางพวกเราท้ังหลาย เพราะไมรูนี่ คอยลูบๆ คลําๆ งูๆ ปลาๆ ไปใน
ลักษณะของคนตาบอดน้ันแล ถาคนตาดีแลวไมเหยียบ อันไหนจะเปนขวากเปนหนาม
ไมยอมเหยียบ สิ่งใดที่จะเปนโทษเปนภัยขาดความเคารพ ทานไมยอมทํา นักปราชญ
ทานเปนอยางน้ัน ไมเหมือนคนตาบอดเหยียบดะไปเลย โดยไมคํานึงวาควรหรือไมควร 
(เสียงเครื่องบินดังไมหยุด ทานเลยหยุดเทศน)  
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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 ความถูกรบกวนอยูเสมอ ถาเปนนํ้าก็ตองขุน 
นํ้าถาถูกกวนมากๆ ก็ขุนเปนโคลนเปนตมไปเลย จะอาบด่ืมใชสอยอะไรก็ไมสะดวกท้ัง
น้ัน เพราะน้ําเปนตมเปนโคลน 
 จิตใจที่เปนเชนนั้นก็แสดงวา ใหประโยชนแกตนไมได ขณะท่ีถูกรบกวนจนถึง
เปนตมเปนโคลนอยูภายในจติใจ ตองแสดงความรุมรอนใหเจาของไดรับความทุกข
มากเอาการ ผลของมันทําใหเปนความทุกขความลําบาก เราจะเอาความทุกขความ
ลําบากน้ีไปใชประโยชนอะไรเลา? เพราะความทุกขความลําบากภายในจิตใจน้ี โลกกลัว
กันท้ังน้ัน แลวเราจะเอาทุกขนี้ไปทําประโยชนที่ไหนได ! ไมกลัวกับโลกผูดีและปราชญ
ผูแหลมคมทานบางหรือ? 
 การแกไขเพื่อไมใหมีอะไรกวนใจก็คอื การระวังดวยสต ิถาจิตสงบก็สบาย เชน
เดียวกับน้ําที่ไมมีอะไรรบกวน ตะกอนแมจะมีอยูก็นอนกนไปหมดเพราะนํ้าน่ิงไมถูกรบ
กวนบอยๆ ยอมใสสะอาด 
 พระพุทธเจาผูประทานธรรมไว ทรงถือเปนสําคัญอยางย่ิงสําหรับใจในอันดับ
แรก ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรูใหมๆ ก็เล็งญาณดูจิตใจ ไมใชเล็งญาณดู
ความรูวิชา ฐานะสูงต่ํา ความม่ังมีดีจนของสัตวโลกท่ัวๆ ไปเลย แตทรงเล็งญาณดูจิตใจ
เปนสําคัญ เชน ผูควรจะไดบรรลุมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็ว และจะมีอันตรายมา
ทําลายชีวิตในเวลาอันส้ันก็มี หรือผูมีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานไดและไม
มีอันตรายก็ม ี เหลานี้ลวนแตทรงถือเรื่องจิตเปนสําคัญ เล็งญาณก็เล็งดูจติของสัตวโลก
วาควรจะไดบรรลุหรือไม หรือไมควรรับธรรมเลย เปนจําพวก “ปทปรมะ” คือมืดบอด
ท้ังกลางวันกลางคืนยืนเดินน่ังนอน เรยีกวา “มืดแปดทิศแปดดาน” ไมมีกาลสถานท่ี
เขามาเปด เขามาเบิกความมืดน้ันออกไดเลย มืดมิดปดตาอยูภายในจิตใจ ประเภทที่
เปนเชนนี้พระองคทรงทราบ และ “ชักสะพาน” คือไมทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้น ถาเปน
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โรค ก็คือโรคหมดหวัง แตหมอก็ยังตองรักษาโดยมารยาทดวยมนุษยธรรม จึงยังตอง
ใหออกซิเจนหรือยาอะไรๆ ไปบางตามสมควรจนกวาจะถึงกาล 
 สวนพระพุทธเจาไมทรงสั่งสอน เพราะเปนประเภทหมดหวังโดยสิ้นเชิงแลว ที่
เรียกวา “ปทปรมะ” คือประเภทท่ีไมมีทางแกไขเยียวยา รอเวลาความตายอยูเพียง
เทาน้ัน ประเภทนี้เปนประเภทที่มืดบอดที่สุด พระองคก็ทรงทราบ ทราบที่จิตใจนั้น
เองไมทราบที่อื่น เพราะทรงมุงตอจิตใจเปนสําคัญ 
 ศาสนาวางลงท่ีจิตใจของมนุษยเปนสําคัญย่ิงกวาส่ิงใดในโลกน้ี 
 “ประเภท อุคฆฏิตัญู” ที่จะรูธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อพระองคประทาน
ธรรมะเพียงยอๆ เทานั้น พระองคก็ทรงทราบ และรองลงมาประเภท “วิปจิตัญู” ก็
ทรงทราบ และทรงสั่งสอนธรรมะที่ควรแกอุปนิสัยของรายนั้นๆ “เนยยะ” คือผูท่ีตอง
ส่ังสอนหลายคร้ังหลายหน คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได พอจะนําไปได ฉุดลากไปได 
พูดงายๆ “เนยยะ” ก็แปลวา พวกท่ีจะถูไถไปไดน่ันเอง พระองคก็ทรงสั่งสอน ผูน้ันก็
พยายามปฏิบัติตนในทางความดีไมลดละปลอยวาง ก็ยอมเปนผลสําเร็จได 
 สวน “ปทปรมะ” น่ันหมดหวัง ถึงจะลากไปไหนก็เหมือนลากคนตาย ไมมี
ความรูสึกอะไรเลย ทั้งใสรถหรือเหาะไปในเรือบิน ก็คือคนตายน่ันแล ไมเกิดผล
ประโยชนอะไรในทางความด ี ตลอดมรรคผลนิพพาน คนประเภทนี้เปนคนที่หมดหวัง
ทั้งๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมสนใจคิดและบําเพญ็ในเร่ืองบุญ บาป นรก สวรรค นิพพาน ไม
สนใจกับอะไรเลยข้ึนช่ือวา “อรรถ” วา “ธรรม” นอกจากต้ังหนาต้ังตาส่ังสมบาปนรก
ใสหัวใจใหเต็มจนจะหายใจไมออก เพราะอัดแนนดวยเช้ือไฟนรกเทาน้ัน เพราะนั่นเปน
งานของคนประเภทนั้นจะตองทํา เน่ืองจากใจอยูเฉยๆ ไมได ตองคิดปรุงและทํางาน 
 พระองคทรงทราบหมดในบุคคลสี่จําพวกนี ้ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเปนประจาํ
ตาม “พุทธกิจ หา” ซึ่งเปนกิจของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ ในพุทธกิจหาประเภทน้ัน 
มีการเล็งญาณตรวจดูอุปนิสัยของสัตวโลกเปนขอหน่ึง ที่พระองคทรงถือเปนกิจสําคัญ
วา ใครท่ีของตาขายคือพระญาณของพระองค และควรเสด็จไปโปรดกอน กอนที่
ภยันตรายจะมาถึงรายนั้นๆ ในไมชา ทั้งนี้หมายถึงจิตนั่นเอง เพราะฉะนั้น “จิต” จึง
เปนภาชนะสําคัญอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย และจติเปนผูบงการ “จติเปนนาย กาย
เปนบาว” จิตไดบงการอะไรแลว กายวาจาจะตองหมุนไปตามเรื่องของใจผูบงการ 
เพราะฉะนั้นทางโลกเขาจึงสอน “นาย” หัวหนางานเสียกอน สอนหัวหนางานใหเขาอก
เขาใจในงานแลวก็นําไปอบรมลูกนองใหดําเนินตาม 
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 ฝาย “ธรรม” เมื่อสั่งสอน “ใจ” ผูเปนหัวหนาใหเปนที่เขาใจแลว ใจก็ยึดมา
รักษากายวาจาของตน ใหดําเนินไปตามรองรอยแหงธรรมที่ใจไดรับการอบรมสั่งสอน
มาแลว การปฏิบัติตัวก็เปนไปเพื่อความราบรื่นชื่นใจ ดังนั้นใจผูเปนใหญเปนประธาน
ของกายวาจา จึงเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา พูดฟงงายก็วา แกนของคนของสัตวท่ีเปน
อยูก็คือใจตัวรูๆ อยูในรางกายน้ันแล เปนตัวแรงงานและหัวหนางานทุกประเภท ใจจึง
ควรรบัการอบรมดวยดี 
 ศาสนธรรมจึงส่ังสอนลงท่ีใจ ซึ่งเปนภาชนะอันเหมาะสมแกธรรมทุกขั้นทุกภูม ิ
นับแตข้ันตํ่าจนถึงข้ันสูงสุด คือ “วิมุตติพระนิพพาน” ไหลลงรวมที่ใจแหงเดียว เราทุก
คนมีจิตใจ มีความรูอยูทุกขณะไมวาหลับตื่น ความรูนั้นมีอยูเปนประจําไมเคย
อันตรธานหายไปไหนเลย เวลาหลับสนิทก็ไมใชคนตาย ความหลับสนิทผิดกับคนตาย 
ผูรูก็รูวาหลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูดไดวา “หลับ ไมยุงกับส่ิงนอกๆ ใจจึงราวกับกับไมรู
อะไรในเวลาหลับสนิท แตความจริงน้ันรู เวลาหลับสนิทก็วาหลับสนิท ตื่นขึ้นมาเราพูด
ไดวา “แหม คืนน้ีหลับสนิทดีเหลือเกิน” บางคนถึงกับพูดวา “แหม เม่ือคืนน้ีนอน
หลับสนิทเหมือนตายเลย” มันเหมือนเฉย ๆ แตไมตาย “ผูรู”อันน้ีเปนอยางน้ัน  
ละเอียดถึงขนาดนั้นเทียว จะฝนหรือไมฝน พอต่ืนข้ึนมาก็พูดไดถาสัญญาทําหนาท่ีให 
คือความจําน้ันนะทําหนาท่ีให เราก็จําไดและพูดได ถา “สัญญา” คือความจาํไมอาจทํา
หนาที่ได หลงลืมไปเสียแลว เราก็นําเรื่องราวในฝนมาพูดไมได สิ่งที่เปนไปแลวนั้นก็
เปนไปแลว รูไปแลว จําไดแลว แตมันหลงลืมไปแลวเทานั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู
คือใจน่ันเอง ใจเปนเชนนั้นแล ละเอียดมาก 
 การนอนอยูเฉยๆ ไมมีผูรับรูเชนกับคนตายแลว มันจะไปทํางานทําการ ประสบ
พบเห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ี เปนเรื่องเปนราวใหฝนไปไดอยางไร มันเปนเรื่องของใจทั้งนั้นที่
แสดงตัวออกไปรูเรื่องตางๆ ใหเราจําไดในขณะที่ฝนและตื่นขึ้นมา “วันน้ีฝนเร่ืองน้ัน
เรื่องนี้ แตจิตท่ีลงสูภวังคแหงความหลับสนิทอยางเต็มท่ีแลวก็ไมมีฝน ช่ือวา “เขาสู
ภวังคแหงความหลับสนิท” คือภวังคแหงความหลับสนิททางจิตเปนอยางนี ้ ถาคน
หลับสนิทก็ช่ือวาใจเขาสูภวังคความหลับสนิทอยางเต็มที ่ ก็ไมมีฝนอะไร ตื่นขึ้นมาราง
กายก็มีกําลัง จิตใจก็สดใส ไมมีความทุกขความรอนอะไร กําลังใจก็ดี ผิดกับการหลับ
ไมสนิท ปรากฏเปนนิมิตในฝนโนนน่ีอยางเห็นไดชัด 
 เวลาหลับไปแลวฝนไปตางๆ นั่นคือจิตไมไดเขาสูภวังคแหงความหลับสนิท จิต
ออกเท่ียว เรๆ รอนๆ ไป ปกติของใจแลวหลับก็รู คําวา “หลับก็รู” เปนความรูใน
หลับโดยเฉพาะ สติปญญาไมเขาเก่ียวของในเวลาน้ัน รูอยูโดยธรรมชาต ิ ไมเหมือน
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เวลาต่ืน แตเวลาตื่นแลว สติปญญามีโอกาสเขาไปเก่ียวของไดทุกระยะ ถามีสติ
คอยตามทราบความรูอันน้ันโดยลําดับ ใจจะแย็บไปรูสิ่งใดก็ทราบ คนมีสติดียอม
ทราบทุกขณะจิตท่ีเคล่ือนไหว ไปรูเรื่องอะไรบาง หากไมมีสติ มีแตความรูก็ไมทราบ
ความหมายวามันรูเรื่องอะไรบาง ความไมมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจ จึงไมคอยได
เรื่องอะไร ดังคนบา น่ันเขาไมมีสติ มีแตความรูคือใจ กับความมืดบอดแหงโมหะ
อวิชชาหุมหอโดยถายเดียว คิดจะไปไหนทําอะไร ก็ทําไปตามประสีประสาของคนไมมี
สติปญญารับผิดชอบวาถูกหรือผิดประการใด ไมใชคนที่เปนบานั้นเปนคนตาย เขาเปน
คนมีใจครองราง เขารูเหมือนกัน เปนแตเพียงเขาไมรูดีรูชั่ว ไมรูผิดรูถูกอะไรเทานั้น 
เปนเพียงรูเฉยๆ คิดอยากไปอยากมาอยากอยู อยากทําอะไรก็ทําไปตามความอยาก
ประสาคนบา ท่ีไมมีสติปญญารับผิดชอบตัวเอง 
 น่ีแหละความรูมันเปนอยางน้ัน จติมันเปนอยางน้ัน ถาไมมีสติรักษาแลว จะไมรู
เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเลย ไมมีการใครครวญเหตุผลตนปลายลึกตื้น
หยาบละเอียดอะไรไดเลย ถาไมมีสติปญญาแฝงอยูในนั้น เพียงความรูโดยลําพังก็เปน
อยางที่วานั้นแหละ ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปไดอยางงายดาย 
 พอมีสติข้ึนมาคนบาก็คอยหายบา เพราะมีสติรับทราบวาผิดหรือถูกตาง ๆ 
ความรูท่ีวาน้ีไมใชความรูท่ีบริสุทธ์ิ เปนความรูของสามัญชนธรรมดา และยังลดลงไป
จากความรูของสามัญชนตรงท่ีไมมีสติคอยกํากับรักษา จึงไดเปนความรูประเภท
บาๆ บอๆ คือไมมีสติปญญาปกครองตน ไมมีอะไรรับผิดชอบเลย มีแตความรูโดย
ลําพัง จึงเปนเชนนั้น 
 ถามีสติสตังเปนเคร่ืองกํากับรักษาอยูแลว ความรูนั้นจะเปนอยางนั้นไมได 
เพราะมีผูคอยกระซิบและชักจูง มีผูคอยเรงคอยรั้งอยูเสมอ เหมือนกับรถที่มีทั้งคันเรง
มีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัย จะหมุนไปทางไหนก็ไดดวยสติดวยปญญาของคนขับ ท่ีควบ
คุมจิตและรถอยูตลอดเวลา 
 สวนจิตของทานผูถึงความหลุดพนแลวน้ันไมใชจิตประเภทน้ี! ความรูเฉยๆ 
ท่ีวามีกิเลสแฝงน้ันทานก็ไมมี เปนความรูที่บริสุทธิ์ลวนๆ จะวาทานมีสติหรือไมมีสติ
ทานก็ไมเสกสรร ทานไมมีความสําคัญม่ันหมายตามสมมุติใดๆ หลักใหญก็คือ
ความบริสุทธ์ิลวนๆ เทานั้น ซึ่งไมมีปญหาใดๆ เขาไปแทรกซึมเลย ทานเปนคนพน
สมมุติหรือนอกสมมุติแลว คําวา “ไมมีสติหรือขาดสต”ิ จึงไมเกี่ยวของกับจิตดวงนั้น 
ใชเพียงในวงสมมุติพอถึงกาลเทาน้ัน 
 จิตของสามัญชนตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องรักษา จึงจะเปนไปในทางที่ถูกที่
ควรในกิริยาอาการท่ีแสดงออก กิริยาทาทางน้ันๆ ถามีสติปญญาคอยควบคุมอยูก็นาดู
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สวยงาม การพูดการกระทําก็รูจักผิดรูจักถูก รูจักควรหรือไมควร รูจักสูงรูจักต่ํา การพูด
จาก็มีเหตุมีผล ทําอะไรก็มีเหตุมีผล หลักใหญจึงข้ึนอยูกับสติและปญญาเปนสําคัญ
ในตัวคน 
 เรานับถือพระพุทธศาสนา เราเปนชาวพุทธ คําวา “พุทธะ” หมายความวาอะไร 
ท่ีวา “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” เปนพุทธอันเลิศโลก คือพุทธะท่ีบริสุทธ์ิ พุทธะที่ประเสริฐ 
เราถือทานเปนผูประเสริฐ นอมทานผูประเสรฐิเขามาไวเปนหลักใจ มาเปนเครื่องยึด
เครื่องพึ่งพิงอาศัย เราจึงควรระลึกถึงความรูของเราอยูเสมอวา ขณะใดสติสตังไม
บกพรองไปไมมี เวลานั้นเราขาดสรณะ ขณะที่เราขาดสติประจําผูรูคือใจ แมความโกรธ
ก็โกรธมาก เวลาฉุนเฉียวก็ฉุนเฉียวมาก เวลารักก็รักมาก เวลาชังชังมากเกลียดมาก 
เพราะความไมมีสติรั้ง ถามีสติร้ังไวบาง ก็พอใหทราบโทษของมันและพอยับยั้งตัวได
ไมรุนแรง 
 วันหน่ึงๆ ถามีศาสนาอยูภายในใจ จะประกอบหนาท่ีการงานอะไร ก็ราบรื่นดี
งามและเต็มเม็ดเต็มหนายไมคอยผิดพลาด เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นภายในใจ ก็มีสติปญญา
รับทราบและกล่ันกรองพนิิจพิจารณา พอใหทราบทางถูกและผิดได และพยายามแกไข
ดัดแปลงพอเอาตัวรอดไปได 
 พูดตามความจริงแลว ธรรมะของพระพุทธเจาไมใชเปนสิ่งที่จะทําคนใหเสียหาย
ลมจม แตเปนสิ่งที่ฉุดลากคนใหขึ้นจากหลมลึกไดโดยไมสงสัย เมื่อมีอุปสรรคหรือเกิด
ความทุกขความลําบากประการใด ธรรมะยอมชวยโดยทางสติปญญาเปนสําคัญ เพราะ
พระพุทธเจามิไดทรงสอนใหคนจนตรอกจนมุม แตสอนใหมีความฉลาดเอาตัวรอดได
โดยลําดับของกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 จิตเปนรากฐานสําคัญในชีวิต กรณุาพากันทราบอยางถึงใจ ความรูที่มีประจําตัว
เรานี้แล แมจะจับตองความรูไมไดเหมือนวัตถุตางๆ ก็ตาม ก็คือความรูอันน้ีแลท่ีเปน
รากฐานแหงชีวิต และเปน “นักทองเที่ยว” ในวัฏสงสาร จะเคยเปนมานานขนาด
ไหนก็คือผูน้ี จะส้ินสุดวิมุตติตัดเร่ืองความสมมุติคือเกิดตายท้ังหมดออกได ก็
เพราะจิตดวงน้ีไดรับการอบรมและซักฟอกส่ิงท่ีเปนภัย อันเปนเหตุใหเกิดใหตายอยู
ภายในออกไดโดยไมเหลือ จึงหมดเหตุหมดปจจัยสืบตอกอแขนงโดยส้ินเชิง ทีนี้คํา
วา “ใจ เปนนักทองเท่ียว”ก็ยุติลงทันที 
 เวลาท่ีมีกิเลสอยูภายในใจ ไมวาใครตองเตรียมพรอมอยูเสมอท่ีจะไปเกิดใน
ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ เม่ือตางทราบอยูแกใจเชนน้ี จึงควรทําความระมัดระวัง 
และศึกษาปฏิบัติตอเรื่องของจิตใหเพียงพอ ในการดําเนินใหถูกตองตามหลักของ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๘๙ 

๘๙ 

พระพุทธศาสนาอยางแทจริง นอกจากนั้นยังจะนําอรรถธรรมนี้ไปใชเปนประโยชนแก
สังคมอยางกวางขวาง ตามกําลังความสามารถของตนอีกดวย 
 ศาสนธรรมเปนเครื่องสงเสริม เปนเครื่องพยุงโลกใหมีความสงบรมเย็น ไมใช
เปนเคร่ืองกดถวง ดังที่คนจํานวนมากเขาใจกันวา “ศาสนาเปนเคร่ืองกดถวงความ
เจริญของโลก” ความจริงก็คือผูท่ีวาน้ันเองเปนผูกดถวงตัวเอง และกดถวงกีดขวาง
ความเจริญของโลก ไมใชผูถือศาสนาและปฏิบัติศาสนา เพราะพระพุทธเจาไมใชผูกด
ถวงโลก! ธรรมไมใชธรรมกดถวงโลก พระสงฆสาวกอรหันตไมไดเปนผูกดถวงโลก 
ทานไมเปนภัยตอโลกเหมือนคนไมมีศาสนา ซ่ึงกําลังเปนภัยตอโลกอยูเวลาน้ี ศาสน
ธรรมจะสิ้นสูญไปจากโลก ก็เพราะคนประเภทไมมีศาสนาเปนผูทําลาย 
 เมื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมเปนภัยตอโลกแลว จะวาเปนสิ่งที่โลก
นากลัวไดอยางไร และจะกดถวงโลกจะทําความทุกขรอนใหแกโลกไดอยางไร? ขอ
สําคัญก็ความคิดเชนน้ันของบุคคลผูน้ันแลคือความเปนภัยแท ผูท่ีหลงผิดคิดเชน
น้ัน คนน้ันคือผูเปนภัยแกตนและสวนรวมแทไมอาจสงสัย 
 การเช่ือถือในคําของบุคคลท่ีเปนภัยน้ัน ยอมจะมีความเสียหายแกผูอื่นไมมี
ประมาณ เพราะระบาดไปเรื่อยๆ นั้นแลคือภัยแทที่เห็นไดอยางชัดเจน 
 สวนศาสนธรรมมิไดเปนภัย ถาธรรมเปนภัยแลว พระพุทธเจาวิเศษไดอยางไร 
ถาธรรมเปนภัยพระพุทธเจาก็ตองเปนภัยตอพระองคและตอโลก แมพระสงฆก็ตอง
เปนภัยอยางแยกไมออก เพราะสามรัตนะน้ีเก่ียวโยงกันอยางสนิท แตนี่ไมปรากฏ 
ปรากฏแตวาพระพุทธเจา พระสาวก เสด็จไปที่ใด ประทานธรรม ณ ที่ใด สัตวโลกมี
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ไมมีใครเบื่อหนายเกลียดชังทาน หากจะมีก็คือผูเปน
ขาศึกแกพระศาสนาและแกประชาชนเทาน้ัน 
 สวนมากที่ประจักษในเรื่องความเปนภัยนั้นเห็นๆ กัน แตคนไมมีธรรมในใจนั้น
แล เปนภัยท้ังแกตนและแกสวนรวม เพราะสติปญญาเครื่องระลึกรูบุญบาปไมม ีคุณคา
ของใจไมม ีถูกความเสกสรรทางวัตถุทับถมจนมองไมเห็น การแสดงออกจงึรักก็เปนภัย 
เกลียดก็เปนภัย โกรธก็เปนภัย ชังก็เปนภัย อะไรๆ เปนภัยหมดเพราะจิตเปนตัวภัย
ดวย.“ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา” ผูน้ีแลคือผูเปนภัย เพราะกิเลสตัวทับถม
เหลาน้ีพาใหเปนภัย 
 ศาสนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกสิ่งที่เปนภัยทั้งหลายโดยตรงอยูแลว เมื่อเปนเชน
น้ันจะเปนภัยไดอยางไร หากเปนภัยแลวจะแกส่ิงไมดีเหลาน้ันไดอยางไร 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙๐ 

๙๐ 

 พระพุทธเจาทรงแกสิ่งเหลานี้ไดแลวโดยสิ้นเชิง ไมมีเหลืออยูเลยในพระทัยขึ้น
ช่ือวาภัยดังท่ีกลาวมา จนเปนผูบริสุทธ์ิวิมุตติพุทโธท้ังดวง จึงเรียกวาเปน “ผูเลิศ” “ผู
ประเสริฐ” 
 พระธรรมของพระองคก็เหมือนกัน “ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรม “กระจางแจง
ภายในจติ” 
 สังโฆเปนผูทรงไวซึ่งความสวางกระจางแจงแหงธรรมทั้งดวง ดวยความ
บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน นําศาสนธรรมท่ีปราศจากภัยมาสอนโลก 
 ทําไมศาสนธรรมจะเปนเครื่องกดถวงโลกและเปนภัยตอโลก นอกจากผูสําคัญ
วาศาสนาเปนภัยน้ันแลเปนตัวภัยแกตัวและสังคม เพราะความสําคัญเชนน้ีเปนความ
สําคัญผิด! 
 อะไรท่ีพาใหผิด? ก็คือหัวใจท่ีเปนบอเกิดแหงความคิดน้ันแล เปนตนเหตุแหง
ความผิดหรือเปนผูผิด การแสดงออกมาน้ันจงึเปนความผิด หากไมเปนความผิดเรา
ลองนําความคิดเชนนี้ไปใชในโลกดูซ ิโลกไหนจะไมรอนเปนฟนเปนไฟไมม ีแมตัวเองก็
ยังรอน 
 หากนําศาสนาไปสอนโลกตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนและไดทรงบําเพ็ญ
มาแลวจนไดตรัสรู โลกจะเปนภัย โลกจะเดือดรอนไดอยางไร? โลกวุนวายมันถึงเกิด
ความทุกขความรอน พระพุทธเจาไมไดทรงสอนใหวุนวาย แตสอนใหมีความสงบรม
เย็น ใหเห็นอกเห็นใจกัน ใหรูจกัรักกัน สามัคคีกลมกลืนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเสมอ 
ใหรูจักเหตุจักผล รูจักเขารูจักเรา เพราะโลกอยูดวยกัน ไมใชอยูคนหน่ึงคนเดียว อยู
ดวยกันเปนหมูเปนคณะ ตั้งเปนบานเปนครอบครัว เปนตําบลหมูบาน เปนอําเภอเปน
จังหวัด เปนมณฑลหรือเปนภาค เปนเขตเปนประเทศ ทั้งประเทศนั้นประเทศนี ้ ลวน
แตหมูชนที่รวมกันอยูทั้งนั้น ซึ่งควรจะเห็นคุณคาของกันและกัน และของการอยูรวมกัน
ดวยธรรม มีเมตตากรุณาธรรม เปนมาตรฐานของการอยูรวมกันของคนหมูมาก 
 คนท่ีอยูดวยกันไมเห็นอกเห็นใจกัน มีแตความเบียดเบียนทําลายกัน มีแตความ
คับแคบเห็นแกตัวจดั ยอมเปนการทําลายคนอ่ืน เพราะความเห็นแกตัว แมไมทําลาย
อยางเปดเผยก็คือการทําลายอยูน่ันแล จึงทําใหเกิดความกระทบกระเทือนกันอยูเสมอ
ในสังคมมนุษย ข้ึนช่ือวา “คนคับแคบ เห็นแกตัวจัด” จะไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอนฉิบ
หายนั้นไมมี! ไมวาที่ใดถามีคนประเภทนี้แฝงอยูดวย สังคมยอมเดือดรอนทุกสถานที่
ไป เพราะคนประเภทนี้เคยเปนภัยแกสังคมมามาก และนานจนประมาณไมได สังคมจึง
รังเกียจกันเรื่อยมาจนปจจุบันนี้ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙๑ 

๙๑ 

 ท่ีธรรมทานสอนไมใหเบียดเบียนกัน ก็เพราะหัวใจมนุษยมีคุณคาดวยกัน 
ตลอดสมบัติแตละสิ่งละอยางซึ่งอยูในครอบครอง ดวยเปนของมีคุณคาทางจิตใจอยู
มาก จึงไมควรทําจิตใจกันใหกําเริบ เพราะใจของใครๆ ก็ตองการอิสรภาพเชนเดียวกัน 
ไมประสงคความถูกกดข่ีบังคับดวยอาการใดๆ ซ่ึงลวนเปนการทําลายจิตใจกันใหกําเริบ 
อันเปนสาเหตุใหกอกรรมกอเวรไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เพียงสัตวเขายังกลัวตาย เขายัง
กลัวความเบียดเบียนการทําลาย 
 มนุษยอยูดวยกันไมกลัวการเบียดเบียน ไมกลัวการทําลาย ไมกลัวการเอารดัเอา
เปรียบกัน ไมกลัวการดูถูกเหยียดหยามกัน จะมีไดหรือ! สิ่งเหลานี้ใครก็ไมปรารถนา
กันทั้งโลก 
 การท่ีทําใหเกิดความกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน จนโลกหาความสงบไมได 
เปนฟนเปนไฟอยูตลอดเวลามาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ และจะเปนไปโดยลําดับไมมีที่สิ้น
สุด เพราะอะไรเปนเหตุ ถาไมใชเพราะความเห็นแกตัว อันเปนเรื่องของกิเลสตัว
สกปรกตัวหยาบๆ นี้จะเปนเพราะอะไร 
 ความผิดถูกดีช่ัวตางๆ พระพุทธเจาทานทรงสอนไวหมด ทานมีพระเมตตา
กรุณาสุดสวนแกมวลสัตวทุกประเภทแมปรมาณู ก็ไมใหเบียดเบียนทําลายกัน เพราะมี
กรรม มีวิบากแหงกรรม อยางเต็มตัวดวยกัน อยูดวยกรรมไปดวยกรรม สุขทุกขดวย
กรรมเหมือนกัน ควรนับถือกันเปนความเสมอภาค ดังในธรรมวา 
 “สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน ไมใหเบียดเบียนทําลาย
กัน” เปนตน 
 เมื่อตางคนตางเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจ และสมบัติของกันและกันเชนน้ี 
ยอมไมเบียดเบียนกัน เพราะทํากันไมลง เม่ือตางคนตางมีความรูสึกอยางน้ีแลว โลกก็
เย็น อยูดวยกันอยางผาสุก มีการยอมรับผิดรับถูก มีหลักธรรมเปนกฎเกณฑ ตางคน
ตางระมัดระวัง ไมหาเร่ืองหลบหลีกปลีกกฎหมายและศีลธรรมกัน เปนหลักปกครองให
เกิดความรมเย็นผาสุก 
 เชนไมยอมรับความจริงดังที่เปนอยูเวลานี ้ และที่เคยเปนเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปจจบัุน ไมมีใครกลาเปนกลาตายตัดหัวธรรม ดวยการยอมรับความจริง แมไปฉกไป
ลักเขามาหยกๆ เวลาถูกจบัตัวไดก็แกตัววา “เขาหาวา” คนเราถารับความจรงิแลวจะ
วา “เขาหาวา....” ไปทําไม! ขายตัวเปลาๆ ! แมคนติดคุกติดตะรางลองไปถามดูซิวา 
“นี่เปนอะไรถึงตองมาติดคุกติดตะรางละ?” ตองไดรับคําตอบวา “เขาหาวาผมลัก
ควาย” เปนตน เม่ือถามกลับวา “เราไมไดลักควายของเขาจริงๆ หรือ?” “ลักจริงๆ” 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๙๒ 

๙๒ 

แนะ! ลักจริงๆ ทําไมบอก “เขาหาวา....” ทั้งนี้เพราะไมยอมรับความจริง เนื่องจาก
ความเห็นแกตัว กลัวเสียเกียรติ ขายข้ีหนา วาเปนคนเลวทรามหยามเหยียด อายเพ่ือน
มนุษยนั่นแล แตการพูดโกหกไมยอมรับความจริงซึ่งเปนความผิดสองซ้ํานั้น ไมพึง
เฉลียวใจและอายบาง ความเปนมนุษยผูดีจะไดมีทางกระเตื้องขึ้นมาบาง 
 เหลานี้เปนเรื่องของกิเลสความเห็นแกตัว เห็นแกได จึงทําใหหมดยางอายโดย
สิ้นเชิง สิ่งเหลานี้เปนของสกปรกเลวทรามในวงผูดีมีศีลธรรมในใจ ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิง
กดถวง เปนสิ่งทําลายจิตใจและทําลายสมบัติของเพื่อนมนุษยดวยกัน สิ่งสกปรกรก
รุงรังเหลานี้ ผูมีจิตใจใฝตํ่าชอบมันอยางย่ิง ทั้งที่มันใหโทษมากไมมีประมาณ มีมากมี
นอยก็ทําความกระทบกระเทือน และทําความฉิบหายแกผูอ่ืนไมสงสัย 
 จึงขอต้ังปญหาถามตัวเองเพ่ือเปนขอคิดวา “เหลาน้ีหรือท่ีวาโลกเจรญิ?”
เจริญดวยสิ่งเหลานี้หรือ? อันน้ีหรือท่ีเรียกวา “เชิดชูกันและกัน และเชิดชูโลกให
เจริญ?” 
 คําตอบ “จะเชิดชูโลกอยางไร เวลานี้โลกกําลังรอนเปนฟนเปนไฟ ยังไมทราบ
วามันกดถวงอยูหรือ? น่ัน! สวนศาสนามีบทใดบาทใดท่ีสอนใหโลกเบียดเบียนกัน ให
เกิดความเดือดรอนวุนวายแกกัน เพียงสังเกตตามความรูสึกธรรมดาก็ไมปรากฏเลย” 
 ทีน้ีทํา “โอปนยิโก” นอมขางนอกเขามาขางในเพ่ือใหเกิดประโยชน ไมเสียหาย
ไปเปลา” การแสดงธรรมมีทั้งขางนอกขางใน ขอสําคัญก็ใหนอมเขามาเปนสาระสําหรบั
เรา  
 การแสดงน้ันก็เพ่ือแยกขางนอกใหดูเสียกอน แลวยอนเขามาขางใน เวลาน้ีขาง
ในของเราเปนอยางไรบาง? “สวัสดีมีชัยอยูหรือเปนประการใดบาง?” “เวลาน้ีกิเลส
ประเภทตางๆ ท่ีเปนเจาอํานาจกดถวงจติใจเรามีบางไหม? โลกแหงขันธ และระหวาง
ขันธกับจิต สวัสดีมีชัยอยูหรือ? ไมกดถวงใจของผูเปนเจาของขันธหรือ? 
 จงดูใหดีดวยสติ พิจารณาดวยปญญาอยางรอบคอบ ขณะใดที่สติปญญา
ประลาตไปจากใจ ขณะนั้นแลเราไดรับความทุกขความเดือดรอน เพราะถูกกดถวงย่ํายี
โดยอาการตางๆ ของกิเลสท้ังหลาย ขณะใดมีสติปญญารักษาใจไมเผลอตัว แมสติ
ปญญาจะยังไมเพียงพอกับความตานทาน หรือปราบปรามสิ่งเหลานั้นใหหมดไป เราก็
ยังพอยับยั้งได ไมทุกขถึงขนาด หรือไมทุกขเสียจนเต็มเปา ยังพอลดหยอนผอนเบากัน
บาง ยิ่งมีสติปญญาพอตัวแลว ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาเปนขาศึกตอใจไดเลย! พอขยับ
ตัวออกมาก็ถูกปราบเรียบในขณะน้ัน 
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๙๓ 

 นี้แลผูมีธรรมครองใจเปนอยางนี้ ใจเปนอิสระเพราะธรรมครองใจ ใจมีความ
สงบสุขไดเพราะการรักษาใจดวยธรรม ตลอดถึงความหลุดพนจากความกดถวงทั้ง
หลายโดยประการทั้งปวง ก็เพราะการปฏิบัติธรรม เพราะรูธรรม เพราะเห็นธรรม
ประจักษใจไมสงสัย ลูบๆ คลําๆ ดังที่เคยเปนมาในขั้นเริ่มแรก 
  ธรรมอยูในสถานท่ีใด ตองเย็นในสถานท่ีน้ัน ธรรมอยูที่ใจ ใจยอมชุมเย็นผาสุก
ทุกอิริยาบถไมมีส่ิงรบกวน เม่ือจิตกาวเขาถึงข้ันธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม ย่ิงเย็น ไม
มีกาลสถานท่ีเขามาเก่ียวของเลย เย็นเต็มที่เต็มฐาน ก็คือใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ น่ัน
แล 
 เราคิดดูซิ ธรรมบทใดแงใดท่ีทําความกดถวง ทําโลกใหมีความทุกขความเดือด
รอน ไมปรากฏแมแตนิดหนึ่ง! การทําใหเราและโลกเดือดรอนวุนวายระสํ่าระสายจน
แทบไมมีที่ปลงวาง ก็เพราะมันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปนเจาการ! 
 ผูปฏิบัติทั้งหลายที่มีสติปญญาประคองตัว กิเลสแสดงออกมามากนอยยอม
ทราบทันที และเร่ิมแกไขถอดถอนไมนอนใจ จนไมมีอะไรแสดงแลวก็อยูเปนสุข ดัง
ปราชญวา “ฆากิเลสไดแลวอยูเปนสุข” ถาพลิกกลับก็วา “ฆากิเลสไมไดยอมเปนทุกข 
ทั้งอยูทั้งไป ทั้งเปนทั้งตาย!” ฉะนั้นพวกเราตองสรางสติปญญาใหดี เพื่อตอสูกิเลสที่มี
อยูภายในตัว จงระวังอยาใหมันกลอมเสียหลับท้ังคืนท้ังวัน ท้ังยืนเดินน่ังนอน ใหมีเวลา
ต่ืนบาง ใหมีเวลาตอสูกับเขาบาง ถามีการตอสูกัน คําวา “แพ ชนะ” ก็จะปรากฏขึ้นมา 
ไมหมอบราบเสียทีเดียว เพราะไมมีการตอสู มีแตหมอบราบ และเชื่อมันไปหมด กิเลส
วายังไงเชื่อไปหมด หากมีการตอสูบาง ก็มีแพมีชนะสับปนกันไป ตอไปก็ชนะเรือ่ยๆ 
ชนะไปเรื่อยๆ และชนะไปเลย ใจเปนอิสระเต็มภูม!ิ 
 น่ีอํานาจแหงศาสนธรรมท่ีผูนํามาปฏิบัติเปนอยางน้ี! เปนที่เชื่อใจ เปนท่ีแนใจ
ได ไมมีอะไรที่จะแนใจไดยิ่งกวาศาสนธรรม ถาเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถเราก็
เชื่อใจเราได เมื่อบรรลุถึงขั้น “จติบรสุิทธ์ิ” แลวก็แนนอนตลอดเวลาไมสงสัย ไมอยาก
ไมหิวโหยกับอะไรทั้งนั้น ไมอยากรูไมอยากเห็น ไมอยากศึกษากับใครๆ วานาจะเปน
อยางน้ัน นาจะเปนอยางนี้ อยากรูน้ันอยากรูน้ี เพ่ือน้ันเพ่ือน้ีอีกตอไป! 
 รูทุกส่ิงทุกอยางอยูภายในใจ เมื่อเต็มภูมิความรูความเห็นแลว ก็ไมอยากไมหิว
โหย ไมมีอะไรรบกวนใจก็แสนสบาย ขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อยูสถาน
ที่ใดไปสถานที่ใดจงทราบเสมอวา ความผิดถูกช่ัวดีน้ันอยูกับเรา การละวางในส่ิงท่ีควร
ละวาง และการสงเสริมสิ่งที่ควรสงเสริม ก็อยูที่ตัวของเรา ไปไหนใหมีวัด อยาให
ปราศจากวัด อยางทานอาจารยฝนทานเคยวา “วัดท่ีน่ัน วัดท่ีน่ี วัดอยูภายในใจ” 
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 ทานพูดถูก ใหมีวัดอยูภายในจิตใจเสมอ คือ “วัตรปฏิบัติ” มีสติ ปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ใครควรดูเหตุดูผลอยูเสมอ เวลานั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ใครจะ
วาบาวาบอก็ตาม ขอสําคัญผูรับผิดชอบเราน้ีคือเราเอง อยาเปนบาไปกับเขาก็แลวกัน 
ถาเราไมเปนบาเสียอยางเดียว คนเปนรอยๆ คนจะมาติเตียนหรือกลาวตูวาเราเปนบา
เปนบอ คนรอยๆ คนน้ันนะมันเปนบากันท้ังน้ันแหละ! เราไมเปนบาเสียคนเดียวเราก็
สบาย 
 น่ีแหละเปนคติหรืออุดมการณอันสําคัญ ฟงแลวจงพากันนําไปประพฤติปฏิบัต ิ
เวลาถูกใครวาอะไรก็ใหคํานึงถึงพระพุทธเจา อยาไปโกรธไปเกร้ียวใหเขา ความโกรธให
เขาก็คือไฟเผาตัว ความไมพอใจใหเขาก็คือไฟเผาตัวไมใชเผาที่ไหน มันเผาท่ีน่ีกอนมัน
ถึงไปเผาท่ีอ่ืน ใหระมัดระวังไฟกองนี้อยาใหเกิด!  
 เราจะไป “สุคโต” นั่งรถนั่งราไปก็สุคโตเรื่อยไป น่ังในบานก็สุคโต อยูก็สบาย 
อยูท่ีไหนก็สบาย เวลาตายก็เปนสุข ไมวุนหนาวุนหลังด้ินพลานอยูราวกับลิงถูกลูกศร 
ซึ่งดูไมไดเลยในวงปฏิบัติ 
 ฉะนั้นจงระวังไวแตบัดนี้ ปฏิบัติใหเต็มภูมิแตบัดนี!้ คําวา “อาชาไนย” หรือ 
“ราชสีห” จะเปนใจของเราผูปฏิบัติเสียเอง! 

เอาละ การแสดงธรรมก็พอสมควร! 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
กําจัดกิเลสพนทุกข 

 
 ท่ีทานพูดวา “โลก” ก็คือหมูสัตว “สตฺต” แปลวาผูของ ผูยังติดยังของ อะไร
ทําใหของ? เพียงเทานั้นก็ทราบแลว ทานพรรณนาไวหลายส่ิงหลายอยางหลายภพ
หลายภูมิ ลวนแตภูมิสถานที่ที่ใหจิตติดจิตของและจะตองไปทั้งนั้น ทานจึงวาจติน้ีเปน
นักทองเที่ยว เพราะเที่ยวไปไมหยุดไมถอย กลัวหรือกลาก็ตองไป เพราะกําลังตกอยูใน
ความเปนนักตอสู ข้ึนช่ือวา “นัก” แลวมันตองตอสูอยางไมลดละทอถอย ถาไมเปน
อยางน้ันก็ไมเรียกวา “นัก” คือสูไมถอย 
 ภพภูมิตางๆ ไปเกิดไดทั้งนั้น แมแตนรกอเวจีซ่ึงเปนสถานท่ีมีทุกขเดือดรอน
มากผิดทุกขท้ังหลาย จิตยังตองไปเกิด! อะไรทําใหจิตเปนนักตอสู? 
 เช้ือแหงภพชาติคือกิเลสท้ังมวลน่ันเอง ที่ทําใหสัตวทํากรรม กรรมเกิดวิบาก 
เปนผลดีผลชั่ว วนไปเวียนมาในภพตางๆ ภพนอยภพใหญไมมีประมาณ วาจะหลุดพน
จากความเกิดในภพน้ันๆ ไดเมื่อใด เกิดเปนภพอะไรตัวประธานก็อยูท่ี “ใจ” เปนผูจะ
ไปเกิด เพราะอํานาจกิเลส กรรม วิบาก พาใหเปนไป 
 ในโลกเรานี้มีสัตวเกิดมากนอยเพียงไรใครจะไปนับได! เพียงในบริเวณวัดนี้
สัตวตางๆ ท่ีสุดวิสัย “ตาเน้ือ” จะมองเห็นไดมีจํานวนมากเทาใด สัตวที่เกิดที่อยูในที่
มองเห็นไดดวยตาเนื้อนี้ก็ม ี ที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อ เพราะละเอียดก็มี แม
แตสัตวเล็กๆ ซึ่งเปนดานวัตถ ุ แตไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเนื้อก็มี สัตวที่เกิดเปน 
“ภพ” เปนทั้งลี้ลับทั้งเปดเผยในโลกทั้งสามจึงมีมากมาย ถาเปนสิ่งที่มองเห็นดวยตา
เน้ือไดแลว จะหาที่เหยียบย่ําลงไปไมไดเลย เต็มไปดวยจิตวิญญาณของสัตว เต็มไป
ดวยภพดวยชาติของสัตวประเภทตางๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด เต็มไปทั้งสามภพสามภูม ิ
แมแตชองลมหายใจเรายังไมวาง 

ในตัวของเรานี้ก็มีสัตวชนิดตางๆ อยูมากจนนาตกใจ ถามองเห็นดวยตาเน้ือ 
เชน เชื้อโรค เปนตน ไมเพียงแตวิญญาณ คือจติเราดวงเดียวท่ีอาศัยอยูในรางน้ีเทาน้ัน 
ยังมีอีกก่ีพันก่ีหม่ืนวิญญาณอาศัยอยูในรางน้ีดวย ฉะน้ันในรางกายเราแตละคน จึงเต็ม
ไปดวยวิญญาณปรมาณูของสัตวหลายชนิดจนไมอาจคณนา มีอยูทุกแหงได เพราะมี
มากตอมาก และละเอียดมากจนไมสามารถเห็นไดดวยตา ฟงไดดวยหู 
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 ในอากาศกลางหาว ในนํ้า บนบก ทั่วทิศตางๆ มีสัตวเต็มไปหมด แลวยังมัว
สงสัยอยูหรือวา “ตายแลวสูญไมไดเกิดอีก” ก็อะไรๆ มันเกิดอยูเวลาน้ีเกล่ือนแผนดิน 
ภพหยาบก็มีมนุษย ซ่ึงกําลังหาโลกจะอยูไมได ยังจะมาสงสัยอะไรอีก 
 ความเกิดก็แสดงใหเห็นอยูทุกแหงหน ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทัง้ในนํ้าบนบกมีไป
หมด ตลอดบนอากาศ ยังจะสงสัยอยูหรือวาตายแลวไมเกิด แลวอะไรมันมาเกิด ดูเอาซี 
เครื่องยืนยัน “ไมสูญ” มีอยูกับทุกคน ถาสัตวตายแลวสูญดังที่เขาใจกัน สัตวเอาอะไร
มาเกิดเลา? ลงตายแลวสูญไปจริงๆ จะเอาอะไรมาเกิดได สิ่งที่ไมสูญนั้นเองพาใหมา
เกิดอยูเวลาน้ี ไปลบลางสิ่งที่มีอยูใหสูญไปไดอยางไร ความจริงมันมีอยูอยางนั้น ท่ีลบ
ไมสูญก็คือความจริงนั่นแล 
 จะมีใครเปนผูฉลาดแหลมคม รูไดละเอียดลออทุกสิ่งทุกอยางตามสิ่งที่มีอยู
เหมือนพระพุทธเจาเลา? 
 พวกเราตาบอดมองไมเห็นตัวเอง ไดแตลูบคลําไปลูบคลํามา คลําไมเจอก็วาไม
ม ี แตไปโดนอยูไมหยุดหยอนในสิ่งที่เขาใจวาไมมีนั้น ตางคนตางโดน “ความเกิด” 
อยางไรละ โดนกันทุกคนไมมีเวน เหมือนเราไมเห็น เดินไปเหยียบขวากเหยียบหนาม
น่ันนะ เราเขาใจวาหนามไมมีขณะที่เหยียบ แตก็เหยียบหนามที่ตนเขาใจวาไมมีนั่น
แหละ มันปกคนผูไมเห็นแตไปเหยียบเขา เพียงเทานี้ก็พอทราบไดวา ควรเชื่อแลวหรือ
ความรูความเห็นอันมืดบอดของตัวเองนะ เพียงหนามอันเปนของหยาบๆ ยังไมเห็น
และไปเหยียบจนได ถารูวาท่ีน่ันมีหนามจะกลาไปเหยียบไดอยางไร เชน หัวตอไปโดน
มันทําไม ไมไปโดนมันทําไม ถาแนใจวามีใครจะกลาไปโดน ใครจะกลาไปเหยียบหนาม 
ซึ่งไมใชเรื่องเล็กนอย มันเปนเรื่องเจ็บปวดขนาดไหน แลวทําไมถึงโดนกันเร่ือยๆ เลา? 
ก็เพราะความเขาใจวาหนามไมมีนั่นเอง 
 ฉะน้ันส่ิงตางๆ จึงไมอยูในความสําคัญวามีหรือไมมี มันอยูที่ความจริงอยาง
ตายตัว ไมมีใครอาจแกไขใหเปนอ่ืนไปได 
 น่ีก็เหมือนกันเร่ืองภพเร่ืองชาติของคนและสัตว มีเกิดใหเห็นมีตายใหเห็นอยู
เกล่ือนแผนดิน เฉพาะในโลกเราน้ีก็เห็นเกล่ือนแผนดินอยูแลว เมื่อเปนเชนนี้จะปฏิเสธ 
จะไปลบลางไดอยางไรวามันไมเกิด วามันตายแลวสูญส้ินไป 
 เราไมเชื่อพระพุทธเจา แตเราเชื่อเราเปนอยางไรบาง? ผลของมันท่ีแสดงตอบ! 
ความรูความเห็นของเรามีสูงต่ําหรือแหลมคมขนาดไหนถึงจะเชื่อตนเอง จนสามารถลบ
ลางความจริงทั้งหลายที่มีอยูใหสูญไปตามความรูความเห็นของตน ทั้งๆ ที่ตนไม
สามารถรูความจริงนั้นๆ ทําไมจงึสามารถอาจเอ้ือมไปลบลางส่ิงท่ีเคยมีอยูใหสูญไปเม่ือ
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เราไมรู ลบเพือ่เหตุผลอันใด? ความรูน่ีมันโงสองช้ันสามช้ัน แลวยังจะวาตนฉลาดอยู
หรือ? 
 ถามุงตองการความจริงดวยใจเปนนักกีฬา ก็ควรยอมรับตามความจริงที่ปรากฏ
อยู ลองคิดดู มีนักปราชญท่ีไหนบางสอนอยางถูกตองแมนยําตามหลักความจริงเหมือน
พระพุทธเจา จะแหกันไปหาท่ีไหน ลองไปหาดูซี หมดแผนดินทั้งโลกนี้จะไมมีใคร
เหมือนเลย ใครจะมาสอนใหตรงตามหลักความมีความเปนและความจริงดังพระพุทธ
เจา แนใจวาไมมี! 
 ประการสําคัญก็คือการคิดวา “ตายแลวสูญ” น้ันเปนภัยอันตรายแกผูคิดและผู
เกี่ยวของไมมีประมาณ เพราะคนเราเม่ือคิดวาตายแลวสูญยอมเปนคนส้ินหวัง อยากทํา
อะไรก็ทําตามใจชอบในเวลามีชีวิตอยู สวนมากก็มักทําแตสิ่งที่เปนโทษเปนภัยแกตัว
เองและผูอื่น เพราะชาติหนาไมมี ทําอะไรลงไปผลจะสนองตอบไมมี ฉะน้ันความคิด
ประเภทนี้จึงทําคนสิ้นใหหวัง หลังจากน้ันก็ทําอะไรแบบไมคํานึงดีช่ัว บุญบาป นรก
สวรรค พอตายแลวก็ไปเกิดในกําเนิดสัตวผูส้ินทา เชน สัตวนรก เปนตน อยางชวย
อะไรไมได ทั้งนี้พวกเรายังไมเห็นเปนของสําคัญอีกหรือ? ถายังไมเห็นศาสนธรรมซึ่ง
เปนของแทของจริงวาเปนของสําคัญ ตัวเราเองก็หาสาระอะไรไมไดนั่นเอง ในขณะ
เดียวกันการปฏิเสธความจริงก็เทากับมาลบลางสารคุณของเราเอง กลายเปนคนไม
สําคัญ คนไมมีสารคุณ คนหมดความหมาย คนทําลายตัวเอง ชนิดบอกบุญไมรับ 
เพราะความคิดท่ีลบลางความจริงท่ีมีอยูน้ันเปนความคิดทําลายตนเอง สิ่งที่มีความ
หมายแตไปลบลางสิ่งที่จริง แตไปขัดความจริง สุดทายก็สะทอนกลับสิ่งที่จริงมาหาตัว
เอง เปนผูรับเคราะหกรรมเสียเองโดยไมมีใครอาจชวยได กลายเปนคนขาดทุนทั้งขึ้น
ทั้งลองซี! 
 พวกเรานับวาดีมาก วาสนาเรามีความดีคุมครองถึงไดมาพบพระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาท่ีถูกตองตายตัว บอกขวากหนามใหสัตวโลกรูและหลบหลีกกัน และบอก
สวรรค นิพพาน ใหสัตวโลกไดไป ไดนอมใจเขามาประพฤติปฏิบัติ ถวายกาย วาจา ใจ 
ตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอยางกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดํารงตนอยูดวยศีลดวย
ธรรม ประพฤติคุณงามความดีตลอดมา เพื่อเปนการเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีของตนๆ 
ใหสูงสงยิ่งขึ้นไป 
 ผูไมมีโอกาสทําไดอยางน้ีมีจํานวนมากมาย อยากจะพูดวา ราว ๙๙ % ประเภท
เปนอยูดวยความเช่ือบุญเช่ือบาป ยังเหลือเปอรเซ็นตเดียวหรือไมถึงเปอรเซ็นตก็อาจ
เปนได เม่ือเทียบกับโลกท้ังโลก 
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 ความเกิดความตายมันเห็นอยูชัดๆ ภายในจิต เพราะฉะน้ันขอใหเรียนความ
จริงซึ่งมีอยูที่จิต มันเกิดอยูที่นั่น มันตายอยูท่ีน่ัน เช้ือใหเกิดใหตายมีอยูท่ีจติ เมื่อเรียน
และประพฤติปฏิบัติทางดานจิตตภาวนา ทดสอบเขาไปหาความจริงท่ีมีอยูภายในจิต 
ทั้งเรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องความเกี่ยวของพัวพันตางๆ เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องบุญเรื่องบาป 
เรียนเขาไปตรงนั้น จะเจอเขากับความจริงในแงตางๆ ที่นั่นโดยไมมีทางสงสัย 
 เมื่อเจอดวยใจตนเองอยางประจักษแลว ก็เหมือนเราไปเห็นดวยตาเนื้อเรา
จรงิๆ เราจะลบลางไดอยางไร ปฏิเสธไดอยางไรวาสิ่งนั้นไมมี แตกอนเขาใจวาไมม ีแต
ไปเห็นดวยตาแลวจะปฏิเสธไดอยางไร เพราะตนเปนผูเห็นเอง ถาลบก็ตองลบดวยการ
ควักลูกตาตนออกเพราะลูกตาโกหก 
 ที่ลบลางไมลงลบลางไมไดเพราะตนเห็นดวยตาวา ส่ิงน้ันมันมีอยูจริง ถาเปน
ดานวัตถุที่จับตองดูไดก็จับตองดูได เมื่อเปนเชนนั้นตนจะลบลางไดเหรอ? วาส่ิงน้ันไม
ม ีคือส่ิงท่ีตนถือและดูอยูน้ัน ลบลางไมได ดังนั้นความจริงที่มีอยู ทานผูใดรูเห็น ทานผู
นั้นตองยอมรับความจริงนั้น นอกจากผูไมสนใจอยากรูอยากเห็นย่ิงกวาการเช่ือตัวเอง
เทานั้น ก็สุดวิสัยที่ธรรมจะชวยได 
 เรื่องของความจริงเปนอยางนี ้และพวกท่ีรูความจรงิก็รูอยางน้ี ทานจึงไมลบลาง
และสอนตามความมีความจริง พวกเราเปนคนมืดบอด จึงควรเชื่อและดําเนินตามทาน
จะเปนทางที่ถูกตองดีงาม เปนความสวัสดีมงคลแกตัวเอง ผูมุงหวังความหลุดพนทั้ง
ปวงนับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด เปนความจริงไปตามขั้นของธรรมและขั้นของผูเรียน 
“จิตตภาวนา” น่ันแหละ เปนผูจะทราบไดชัดเจน 
 ในวงขันธมีความกระเพื่อม กระเทือนดวยภพชาต ิ โดยอาศัยอารมณเปนผูชัก
ใยอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดความดับ ๆ อันมีเช้ืออยูภายในใหเปนผูผลักดันให
อาการของจิตออกแสดงตัว จิตยังไปไมไดเพราะยังมีอัตภาพเปนความรับผิดชอบอยู 
จิตจึงกระเพื่อมอยู อารมณเปนความเกิดดับ ๆ อยูเพียงเทาน้ัน ถาใจสามารถออกจาก
รางได ใจจะเขาปฏิสนธิสักก่ีอัตภาพก็ไดในวันหน่ึงๆ จะไดเปนลานอัตภาพในคนๆ 
หน่ึง เพราะมีความติดความของความรักความชอบใจเปนสายใย รักก็ติด ชังก็ติด โกรธ
ก็ติด เกลียดก็ติด ติดไดทั้งนั้นไมมีอั้น อะไรๆ มันติดทั้งนั้น ถาใจติดอะไรทําใหเปนภพ
เปนชาติขึ้นมาอยางเปดเผยในขณะที่ติดแลว วันหน่ึงๆ จะมีกี่ลานอัตภาพในตัวเราเอง 
แตนี่มันไดอัตภาพอยางเปดเผยเพียงอันเดียวเทานั้น ใจจึงเปนเพียงไปติดไปยึดอยูกับ
อารมณน้ันๆ เทานั้น ไมอาจถอนตัวออกจากอัตภาพน้ีไปเขาสูอยูกับอารมณท่ีใจติดได 
คนเราจึงมีไดเพียงอัตภาพเดียว ความเปนจริงอยางนี้ การเรียนก็เรียนอยางนี้ เรียนให
ทราบวิถีของจิตซึ่งพรอมที่จะติดอยูเสมอ 
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 คิดเรื่องอะไรคอยแตจะติด ตําหนิติชมสิ่งใดก็ไปติดกับสิ่งนั้น ตําหนิก็ติด ชมก็
ติด ถาจิตอยูในขั้นที่ควรจะติดเปนติดทั้งนั้น ไมถอยในเรื่องติด เพราะฉะนั้นเรื่องเกิด
เรื่องตายของจิตจึงไมมีถอย เรื่องสุขเรื่องทุกขของจิตจึงมีประจําตน เพราะความคดิ
ปรุงพาใหเปนไป จิตเปนผูไมถอยในการทํากรรมดีชั่ว ผลสุขทุกขจึงเปนเงาตามตัวแลว
ปฏิเสธไดอยางไร เรื่องความเปนของจิตก็เปนอยูอยางนี ้ เห็นชัดๆ ภายในตัวเอง การ
เรียนจึงเรียนลงที่นี่ เมื่อเรียนลงไปที่นี่ซึ่งเปนเปาหมายแหงความจริงทั้งหลาย ก็รูชัด
เจนโดยลําดับๆ 
 อันใดท่ีควรปลอย เมื่อมีความสามารถรูไดดวยสติปญญาแลวมันปลอยของมัน
เอง เม่ือปลอยแลวส่ิงน้ันไมมีมาของใจอีกคอยๆ หมดไป ๆ ใจหดตัวเขามาเลื่อนเขามา 
จากท่ีเคยอยูวงกวาง ปลอยแลวปลอยเขามา ๆ วงก็แคบเขาจนกระทั่งเหลือนิดเดียวคือ
ที่ใจน้ี ก็รูวา “นี่เชื้อแหงภพยังมีอยูภายในใจ” นี่เชื้อแหงภพนี้เปนสิ่งหลอกตาไดเปน
อยางดี ถาไมใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดสุขุม จะติดเชื้อแหงภพอยางไม
สงสัย ไดเคยบอกแลววา จิตมันรูตัวเองอยางชัดๆ จากการปฏิบัติ จะลบลางไดอยางไร
วา “จิตน้ีเม่ือตายไปแลวจะไมพาเกิดอีก” เพราะตัวเกิดก็อยูกับจิต จิตก็รูวาการจะ
เกิดอีกนั้นเพราะเชื้อนี้เปนเหตุ รูๆ เห็นๆ กันอยางเปดเผยจากการปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา ซึ่งเปนทางดําเนินที่ทรงดําเนินแลว ทรงรูประจักษพระทัยมาแลว เช้ือแหงภพ
ชาติมีอยูในจิตมากนอย จิตจะตองเกิดในภพอีก 

เม่ือปฏิบัติจติตภาวนาเขาสูข้ันละเอียด กิเลสยังมีมากนอยยอมรูไดชัดดวย
ปญญา เพราะสติปญญาอันละเอียดนี้คมมาก ไมมีอะไรจะหนีรอดไปได เพราะปญญา
ความรูเห็นส่ิงตางๆ ที่มาเกี่ยวของกับจิตไดอยางรวดเร็ว จิตจะมีสาเหตุใหไปเกิดท่ีน่ัน 
ไปเกิดที่โนน สติปญญาตามแกไขทันกับเหตุการณไมเนิ่นชา และสามารถตัดขาดได
ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 ประการหน่ึง จิตขั้นละเอียดนี้พรอมที่จะหลุดพนอยูแลว เมือ่สติปญญาถึง
พรอมกับส่ิงท่ีควรตัดในโอกาสท่ีควร จนสามารถตัดขาดเสียได ไมมีเง่ือนสืบตอภายใน
จิต จนเปนจติท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ ขึ้นมา 
 เม่ือจิตบริสุทธ์ิแลวจะสูญไปไหน? ถามีการสูญไปอยูจะเอาอะไรมาบริสุทธ์ิ? 
และเอาอะไรมาศักด์ิสิทธ์ิวิเศษ? แมพิจารณาเทาไรๆ ก็ไมมีเง่ือนสืบตอ เพราะ
กิเลสหมดไปแลว จิตถึงความบริสุทธิ์แทแลว จึงเปนอันหมดปญหากับจิตดวงนี้ 
ความที่จิตนี้จะเกิดจะตายตอไปอีกไมมี! ความสูญก็ไมปรากฏวามี เพราะฉะนั้นพระ
พุทธเจาผูบริสุทธิ์ จึงไมทรงแสดงความสูญไวกับจิตพระอรหันต และจิตของสัตว
โลก จงึขอยํ้าอีกวาจิตท่ีจะหมดปญหาแลวมันสูญไหม? จิตยิ่งเดน แลวจะเอาอะไรมา
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สูญเลา? เม่ือความจรงิเปนอยางน้ีจะเอาอะไรมาสูญ? ขุดคนเรื่องสูญเทาไร จิตยิ่งเดน
ยิ่งชัดไมมีอะไรสงสัย เดนจนพูดไมถูก บอกไมถูกตามโลกนิยมสมมุติซ่ึงหาท่ีส้ินสุดยุติ
ไมได ถาใครยังอวดเกงตอความคิดวา “ตายแลวสูญ” เวลาไปโดยผลที่ไมคาดฝนใน
ภพหนา ก็จงเรียก “ความตายแลวสูญ” มาชวยถาจะสมหวัง 
 จิตที่เดนนอกวงสมมุตินี ้แมเดนเพียงไรก็พูดใหถูกตองความจริงไมได!  
 เม่ือปญหาเก่ียวกับการตายเกิดตายสูญส้ินไปจากใจแลว ก็เปนผู “สิ้นเรื่อง” 
โดยประการท้ังปวง ถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิ จิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินี้สูญไหม? เมื่อรูชัด
เห็นชัดอยางนี้แลวธรรมชาตินี้จะสูญไปไหน? ลงความจรงิท่ีรูอยูน่ีจะลบไดไหม? จะให
สูญไดไหม? ใครจะไปลบเลา? นอกจากคนตาฝาฟางมองไมเห็นหนทาง เหยียบแต
ขวากแตหนามแลวก็บอกวาหนทางไมดี ส่ิงท่ีมีก็คือขวากหนามเต็มฝาเทาเทาน้ัน เมื่อ
เปนเชนน้ันเราจะเช่ือคนตาดีหรือคนตาบอด จงตัดสินใจดวน! อยาใหเสียดายเด๋ียว
ตายเปลา จะวาไมบอกไมเตือน ท่ีอธิบายมาท้ังน้ีเปนคําบอกคําเตือนอยูแลว 
 ความบริสุทธิ์ที่ไมตองฝนอะไรๆ ก็คืออันน้ีแล แลวอันนี้จะสูญไปไดอยางไร แต
จะมาตั้งอยูเหมือนหมอไหโองน้ําไมได เพราะคนไมใชหมอ และน่ีเปนจิต จิตธรรมดา
กับจิตบริสุทธ์ิน้ันผิดกันมากมาย จะมาต้ังกฎเกณฑใหเปนอยางน้ี ใหอยูแบบน้ีๆ ไม
ได ไมวาแบบใดๆ เพราะไมใช “ฐานะ” ของจิตประเภทนีท่ี้จะมาต้ังแบบน้ีหรือแบบ
ใดๆ ดังทานวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” นิพพานสูญแบบน้ีเอง คือสูญแบบนิพพาน 
มิใชสูญแบบโลกๆ ท่ีเขาใจกัน 
 “สูญแบบนิพพาน” คือไมมีอะไรบรรดาสมมุติเหลืออยูภายในจิต ผูที่รูวาสิ่ง
ท้ังหลายสูญส้ินแลวจากใจน่ันเลย นั่นแหละคือตัวจริง น่ันแหละคือผูบริสุทธ์ิ ผูนี้จะ
สูญไปไมได ย่ิงเดนย่ิงชัดย่ิงเขาใจแจมแจงทุกส่ิงทุกอยาง ผูนี้ไมสูญ ผูนี้แลเปนผูทรง
คุณสมบัติอันยอดเย่ียม ในบทท่ีสองวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ ผูน้ีแลเปนสุขอยางย่ิง 
นอกสมมุติทั้งปวง 
 ถาจิตบริสุทธิ์ไดสูญไปจริงๆ ธรรมบทนี้จะขึ้นมารับไมได เพราะก็สูญไปหมด
แลว ไมมีอะไรจะมาเปนสุขอยางยิ่งไดเลย การปฏิบัติใหเขาใจความจริงความแทของ
ธรรม ตองปฏิบัติใหถูกธรรม อยาฝนธรรม จะไมรูความจริงแมมีอยูในตน 
 คําวา “โลก” คือ “หมูสัตว” ก็หมูสัตวตรงน้ีเอง คือตรงที่มีเชื้อไดแกอวิชชา
ตัณหาอุปาทานพาใหเกิดอยูไมหยุด กอนจะไปเกิดใหมตองเกิดอยูภายในจิตน้ีเอง 
ทานเรียกวา “หมูสัตวพากันเกิดอยูท่ัวโลกดินแดน” “ตายท่ัวโลกดินแดน” ก็คือธรรม
ชาติท่ีวาน่ันเอง ไมมีอันใดเปนผูพาใหเกิดพาใหตาย 
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 สวน ความทุกขความลําบากท่ีมาจากธรรมชาติท่ีกอภพ ไดแก “ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” ธรรมชาติอันน้ีเอง เมื่อละหมดโดยตลอดทั่วถึงไมมีเชื้อ 
“วัฏฏะ” ท่ีจะพาใหเกิดอีกแลว ธรรมชาติน้ีก็เปน “วิวัฏฏะ”  
 คําวา “โลกคือหมูสัตว” ก็พูดไมไดอีกแลว หมดปญหาท่ีจะพูดวาโลกคือหมู
สัตวของผูบริสุทธ์ิน้ัน ฉะนั้นพวกเราจงพยายามปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวแลวนี ้ ในธรรมทานวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” พระธรรมอัน
พระพทุธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบทุกส่ิงทุกอยาง ไมวาเบื้องตน คือ “อาทิกลฺยาณํ” 
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผลในเบื้องตนแหงธรรม “มชฺเฌกลฺยาณํ” 
ไพเราะเพราะพริ้ง เต็มไปดวยเหตุดวยผล เต็มไปดวยความถูกตองดีงามในทามกลาง
แหงธรรม “ปริโยสานกลฺยาณํ” ไพเราะในที่สุด ทําใหผูฟงซาบซึ้ง เต็มไปดวยเหตุดวย
ผล ดวยความถูกตองดีงามสุดสวนแหงธรรม ทุกชั้นทุกวรรคทุกตอน 
 สิ่งที่นาติเตียนและควรแกไขอยางยิ่งก็คือ จติใจของสัตวโลกผูฝนหลักธรรมอยู
ตลอดเวลา เพราะกิเลสมีอํานาจมากกวาจึงทําใหฝนธรรม เมื่อฝนธรรมก็ตองไดรับ
ความทุกข เกิดก็เปนเรา แกก็เปนเรา เจ็บก็เปนเรา ตายก็เปนเรา ทุกขยากลําบากชนิด
ไหนๆ ตนก็เปนคนรับเสียเอง กิเลสมันไมมารับแทนพอจะใหมันกลัวทุกข แลวแสวงหา
ธรรมเปนที่พึ่งดังพวกเรา 
 พระพุทธเจาทานไมรับทุกข สาวกทานไมรับทุกข ดังท่ีมวลสัตวรับกัน! 
 เพราะฉะนั้นจึงควรเห็นโทษแหงการฝนธรรมวาเปนของไมดี จะทําใหเกิดไป
เรื่อยๆ ตามความฝาฝน จงพยายามแกไขดัดแปลงหรือฝกทรมาน ชําระสะสางสิ่งที่พา
ใหฝนน้ันออกจากใจ เราจะคลอยตามธรรมซาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆ ความซาบซ้ึงใน
ธรรมนั้น เพราะธรรมเริ่มเขาถึงใจเรา และกิเลสก็เร่ิมถอยทัพ กิเลสเบาบางลงไปแลวจึง
ทําใหมีความซาบซึ้งดื่มด่ํา มีความพอใจบําเพ็ญศีลบําเพ็ญธรรม 
 ถามีแตกิเลสลวนๆ เต็มหัวใจ ไมมีธรรมเขาขัดขวางตานทานไวบางเลย ยอมไม
มีใครจะสนใจในอรรถในธรรมกัน ชาติน้ีนับวามีเราวาสนา เพราะมีธรรมคอยสะกิดใจ 
ใหเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปวา บําเพ็ญศีล บําเพ็ญทาน บําเพ็ญภาวนา 
ใหมีชองทางปฏิบัติบําเพ็ญธรรม มีความดูดดื่ม มีความพออกพอใจ มีความเช่ือความ
เลื่อมใสในธรรม อันเปนธรรมรสภายในใจ มีธรรมคุมครองจิตใจ กิเลสแมยังมีอยูในใจ
ก็จริง แตธรรมที่ไดสั่งสมมาจึงพอตอสูตานทานกัน หากมีแตเร่ืองกิเลสลวนๆ แลว การ
ทําความดียอมเปนการทํายากยิ่ง ทั้งไมสนใจจะทํา สนใจแต “บาปกรรม” นําตนเขาสู
ความลามกตกนรกทั้งเปนทั้งตาย ไมมีวันผลุบโผลไดเลย 
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 ผูไมมีธรรมในใจ ก็คือผูมีบาปเต็มไปทั้งดวงใจน้ันแล ผลของบาปจึงไดรับแต
ความทุกขความลําบากเร่ือยๆ ไป ไมวาอยูในภพใดกําเนิดใด แดนใดภาษาใด เพราะ
ใจนั้นมันไมมีชาติชั้นวรรณะ ไมมีภาษา แตเปนแหลงผลิตกรรมดีชั่วทั้งปวง และเปน
คลังแหงวิบากคือผูรับผล จึงตองรับทั้งความสุขความทุกขที่ตนสรางขึ้นทําขึ้นมากนอย 
จะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไมได ถาไมสรางปอมปราการคือบุญกุศลไวเสียแตบัดน้ี 
ซึ่งยังไมสายเกินไป เพื่อบรรเทาหรือลบลางบาปใหลดนอยลงจนไมมีบาปติดตัวติดใจ 
ผูน้ีแลคือผูมีความสุขแท ไมเพียงแตความสุขท่ีเกิดจากการเสกสรรปนยอซ่ึงหาความ
จริงมิได 
 การกลาวท้ังหมดน้ี ใหตางคนตางนอมเขาสูใจของตนเอง ซึ่งเปนตัวการกอ
กรรมทําเข็ญดวยกัน เปนตัวการท้ังเรือ่งท่ีเปนมาน้ี เปนตัวการทั้งเรื่องชําระคือแกไข 
ตองฝนตอสูกับกิเลส ตองฝน อยาถอยมันจะไดใจ เพราะกิเลสเคยฝนเราและเคยบังคับ
เรามานานแลว คราวนี้เราพอมีทางสู เพราะไดอรรถไดธรรมมาจากพระพุทธเจา จากครู
บาอาจารยเปนเคร่ืองมือตอสูกับกิเลส สูไมถอย ขึ้นชื่อวาสูแลวจะตองมีชัยชนะจนไดใน
วันเวลาหน่ึง ทีแรกเรายอมมันแบบหมอบราบเลย ถาไมสูมันก็ไมเรียกวา “ลูกศิษยพระ
ตถาคต” ผูเกงกลาในการรบกับกิเลส การตอสูยังดีกวายอมแพเสียทีเดียว คราวนี้แพ
เพราะกําลังยังไมพอ ก็ตองยอมแพไปกอน คิดอุบายข้ึนมาใหม สูเรื่อยๆ สูกันไปสูกัน
มา ยอมมีทางชนะกันไปเรื่อยๆ เม่ือสูบอยเขาความชํานาญยอมตามมา และความชํานะ
มีมากข้ึน ๆ ตอไปความแพไมคอยบอยไมคอยม ีน่ัน! ฟงซ ิ
 ทําไมจึงเปนเชนนั้น? เพราะจิตถึงธรรมขั้นไมยอมถอยทัพกลับแพแลว ถาจะ
แพกิเลสนอยใหญตอไปอีก ก็ขอใหตายเสียดีกวาท่ีจะมาเจอความแพน้ี ซึ่งเปนความต่ํา
ตอยดอยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จงึขอใหตายเสียดีกวา ขอใหชนะกิเลสทุก
ประเภทโดยถายเดียวเทานั้น ไมขออยางอ่ืนท่ีโลกขอกัน ถาไมชนะ ก็ใหตาย นั่น! ฟงซิ 
เด็ดไหม? จิตดวงเดียวนี่แหละ ดวงที่เคยแพ เคยลมลุกคลุกคลาน น่ีแหละ 
 เมื่อเวลาพลิกตัวขึ้นสูธรรม ดวยไดรับการฝกฝนอบรมจากครูอาจารยมาแลว
ดวยดี จิตมีกําลังวังชาพอมีความรูความฉลาด ตลอดถึงผลที่ไดรับประจักษใจ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจใหถึงขั้นที่วา “ใหตายเสียดีกวาท่ีจะเจอความแพกับกิเลสนอย
ใหญอีก” ไมประสงคอีกแลว เรื่องความแพนี้ ไมเปนของดีพอจะสงเสริมเลย 
 เขาแขงกีฬากันแพกัน ผูแพก็ยอมเสียใจ แมจะเปนการเลนสนุกกันก็ตาม ยังทํา
ใหผูแพเสียใจได 
 เรื่อง “วัฏสงสาร” คือเร่ืองความเกิดความตาย เรื่องกิเลสซึ่งเปนภัยตอเราโดย
ตรง ไมใชเรือ่งเลนๆ ดังเขาเลนกีฬากัน เปนเรื่องของความทุกขกองทุกขในตัวเราแทๆ 
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การแพสิ่งนี้ถือเปนของเลนของดีแลวหรือ เราคิดดูใหด ี ความจริงแลวไมใชของดีเลย 
ความแพกิเลสเปนความเสียหายแกตัวเราไมมีท่ีส้ินสุด ฉะนั้นการแพกิเลสจึงเปนเรื่อง
ใหญโตมาก ทําไมถึงยอมแพมันเรื่อยๆ เอา! สูมันไมถอย จนไดชัยชนะไปเปนลําดับๆ 
จนถึงข้ันไมใหมีคําวา “แพ” กระทั่งชนะไปเลย! 
 ผูนี้แลเปนผูประเสริฐ เมื่อชนะไปเลยแลว ทีน้ีคําวา “ตายแลวเกิด ตายแลว
สูญ” นั้นหมด! ไมมีอะไรเหลืออยูในใจเลย เพราะความสําคัญมั่นหมายเปนกิเลสทั้ง
น้ัน คําวา “ตายแลวเกิด ตายแลวสูญ นรกมีหรือไมม ีสวรรคมีหรือไมมี น้ีเปนเร่ืองของ
กิเลสพาไปใหคิดดนเดาทั้งสิ้น 
 พอมาถึงข้ัน “ชนะไปเลย” เร่ืองเหลาน้ีก็หมดไปในทันทีทันใด ไมมีการเกิดได
อีกเพราะไมมีสิ่งผลักดันใหเกิด ความลังเลสงสัยปลงใจลงกับธรรมไมได ทานเรียกวา 
“นิวรณ” เคร่ืองก้ันกางทางดี แตเปดทางช่ัวใหทํา ผูมีนิวรณเขาเปนใหญในใจ จึง
ตองตัดสินใจเพื่อความดีงามอะไรไมได นอกจากงานที่จะลงทางต่ําไปเรื่อยๆ นั้น เปน
งานที่สนใจจดจอ โดยไมคิดวาจะผิดพลาดประการใดและใหผลเชนไรบาง ดวยเหตุนี้
ความช่ัวสัตวโลกจงึทําไดงาย แตความดีนั้นทําไดยาก ผูโดนทุกขจึงมีมากแทบทุกตัวคน
และมีอยูทุกหนทุกแหง แมจะพูดวาหลงกองทุกขกันก็ไมผิด แตผูเปนสุขกายสุขใจนั้นมี
นอยมาก แทบไมนาเชื่อวาจะมีได 
 การท่ีเราเห็นเขาแสดงความร่ืนเริงออกมาในทาตางๆ และ สถานที่ตางๆ เชนใน
หนาหนังสือพิมพเปนตน น่ันเปนเพียงเคร่ืองหลอกกันเลนไปอยางน้ันเอง ความจริง
ตางอมความทุกขไวภายในใจแทบระเบิด โดยไมเลือกชาติชั้นวรรณะใดๆ เลย ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่ทําใหซอนความจริงไวนั้น ไดแกความอาย กลัวเสียเกียรติ และเปนคนใหญ
คนโตที่โลกนิยม น่ี จึงนําออกใหโลกและสังคมเห็นแตอาการท่ีเห็นวาเปนความสุขร่ืน
เริงเทานั้น 
 ตัวผลิตทุกขแกมวลสัตวมันผลิตอยูภายในใครไมอาจรูเห็นได นอกจากปราชญ
ที่เรียนรูและปลอยวางมัน และกลมารยาของมันแลวเทาน้ัน จึงทราบไดอยางชัดเจนวา
ภายในหัวใจของสัตวโลกคุกรุนอยูดวยไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ หาความอ่ิมเพียง
พอไมเจอ แมจะแสดงออกในทาราเริง ทาฉลาดแหลมคม ทาผูดีมีความสุขฐานะดีเพียง
ไร ก็ไมสามารถปดความจริงที่มีอยูในหัวใจใหมิดไดเลย ปราชญทั้งหลายรูเห็นจับได 
เพราะกลมายาของกิเลสกับธรรมละเอียดตางกันอยูมาก ทานผูเปนปราชญโดยธรรม 
จึงทราบไดไมยากเย็นอะไรเลย 
 ดวยเหตุน้ีจึงควรพยายามสรางความดีใหพอแกความตองการ จิตใจเปนของแก
ไขได ใจชั่วแกใหดีก็ได ทําไมจะแกไมได ถาแกไมไดพระพุทธเจาจะฝกพระองคใหดีได
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อยางไร บาปน้ันมีดวยกัน เพราะเราทุกคนเกิดมาทามกลางแหงบาป เกิดมากับกิเลส
และอยูในวงลอมของกิเลสดวยกัน เกิดมากับบุญกับบาป และอยูในทามกลางสิ่งที่ดีชั่ว
เหลาน้ีแล เน่ืองจากยังไมมีความดีพอจะใหอยูเหนือสิ่งเหลานี้ได แดนมนุษยเปนสถาน
ท่ีและกําเนิดอันเหมาะสมดีอยูแลว จะสรางอะไรก็ไดเต็มภูม ิ แตการสรางความดีน้ัน
เหมาะสมกับภูมิมนุษยอยางย่ิง ดังพวกเราสรางหรือบําเพ็ญอยูเวลานี้ อันใดควรแกไข
ดัดแปลง ก็แกไขและดัดแปลง สิ่งที่ควรสงเสริมก็สงเสริมไปเรื่อยๆ ดวยความไม
ประมาทนอนใจ 
 การไมประมาท สรางประโยชนเพื่อโลกและตัวเองอยูเสมอ แมไปเกิดภพใดก็ไม
เสียทา คนที่มีความดีแลวไมเสียท ี มีแตความสุขความเจริญไปเรื่อยๆ ในภพน้ันๆ มี
ความสุขสบายตลอดไป จนอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มท่ีแลว ก็ผานไปยังแดนเกษม
สําราญ การผานไปก็ผานไปดวยดี อยูดวยความดี ความดีเปนเคร่ืองสนับสนุนใหผาน
กองทุกขตางๆ ไปไดโดยไมมีอุปสรรค ถาไมมีความดีก็ไปไมได การไปสูความสุขความ
เจริญนั้น โลกอยากไปดวยกันทุกคนน่ันแล แตทําไมจึงไปไมได? ก็เพราะกําลังไมพอที่
จะไปน่ันเอง 
 ถาไปไดดวยความอยากไปเทาน้ัน โลกทั้งโลกใครจะไมทนรับความทุกขความ
ลําบากท่ีเปนอยูน้ีเลย แมแตสัตวเขายังกลัวทุกข ทําไมมนุษยฉลาดกวาเขาจึงจะไมกลัว
ทุกข จะทนแบกหามทุกขอยูทําไม? ทั้งๆ ที่รูอยูวาทุกขนะ สัตวอยากพนจากทุกขอยาง
เต็มใจดวยกัน ทําไมไมพนไปเสีย? ทั้งนี้ก็เพราะกรรมยังม ี วาสนาบารมียังไมสมบูรณ 
สุดวิสัยที่จะไปได จึงยอมอยูกันและเสวยทุกขตามที่ประสบ 
 ยิ่งหลวงตาบัวซึ่งเปนคลังแหงกองทุกขอยางเต็มตัวเต็มใจอยูแลว มีใครมา
กระซิบวา “โนน! ความเกษมสําราญอยูโนนนะ มานอนกอดทุกขอยูทําไม ไปซี!” จะ
โดดผางเดียวก็ถึงแดนเกษมนะ เอา! โดด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ จะถึงเด๋ียวน้ี” ถาเปนไปไดดัง
ท่ีวาน้ี ขาขาดแขนขาดไปขณะที่โดดก็ขาดไปเถอะ ขรัวตาบัวตองโดดผึงเลยอยางไมเสีย
ดาย เพ่ือไปเสวยความสุขใหบานใจหนอยก็ยังดี ดีกวานอนกอดทุกขอยูตลอดภพชาติท่ี
เต็มไปดวยทุกข ไมมีความสุขมาเยี่ยมเยียนบางเลย แตน่ีมันสุดวิสัย จึงยอมนั่งหาเหา
เกาหมัดแบบคนส้ินทาอยูอยางน้ี 
 ฉะนั้นขอทุกทานจงเห็นคุณคาแหงความเพียรเพื่อไปสูแดนเกษม อยาเอาเพียง
ความอยากไปมาหลอกลอใหจมอยูในทุกขเปลา ธรรมทานกลาวไววา “คนจะลวงพน
จากทุกขไปไดโดยลําดับๆ เพราะความเพียรพยายามเปนหลักใหญ” น่ีเปนธรรม
ของพระพุทธเจาผูพนจากความทุกขเพราะความเพียร ไมใชเพราะความอยากพนเฉยๆ 
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และความทอถอยออนแอแยลงทุกวัน กระท่ังรับประทานอาหารก็นอนรับเพราะข้ีเกียจ
ลุก นี่ขําด ี
 เราเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนพุทธบริษัท ทานหมายถึงอะไร หมายถึงลูกเตา
เหลากอของพระพุทธเจา พระองคทรงพาเราดําเนินไปอยางใด พระองคทรงดําเนินกาว
หนา เราเดินถอยหลังมันจะเขากันไดไหม? เราก็ตองเดินกาวหนาไปดวยความ
พากเพียรไมลดละทอถอย จะชาหรือเร็วก็ตาม ขอใหความพยายามน้ันเปนไปตามกําลัง
สติปญญาความสามารถ อยาละเวนความเพียรเทานั้น ก็เช่ือวา “เปนลูกศิษยที่มีครู
สอน ดําเนินตามครู” วาสนาเราสรางทุกวัน ทําไมจึงจะไมเจริญกาวหนา พระพุทธเจาก็
ทรงสอนใหสรางคุณงามความดีเพื่อเปนอํานาจวาสนา ทาํไมวาสนาจะไมสนับสนุนเรา 
ความจรงิตามธรรมแลว ธรรมเหลาน้ันตองสนับสนุนอยูโดยดี จงทําใหย่ิงๆ ขึ้นไปโดย
ลําดับ ผลสุดทายก็เปนไปไดเชนเดียวกับพระพุทธเจานั้นแล  
 ดังท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ีวา ทีแรกก็ยอมแพไปกอน สูไปแพไป ๆ ตอไปสูไปแพ
บางชนะบางสลับกันไป ทั้งแพทั้งชนะมีสลับขั้นกันไป ทีเขาทีเรา ตอไปทีเราชนะมาก
กวาทีเขาชนะ ตอไปทีเราชนะมากเขา ๆ สุดทายมีแตทีเราชนะ! 
 กิเลสหมอบลงเร่ือยๆ นอกจากหมอบแลว เราฆามันจนฉิบหายไปหมดไมมี
อะไรเหลือ เม่ือฆากิเลสใหตายแลวไมตองบอกเร่ืองความพนทุกข ใจหากพนไปเอง 
เทาที่หาความสุขอันพึงหวังไมเจอ ก็เพราะกิเลสเปนกําแพงขวางก้ันไวน่ันเอง พอ
ทําลายมันใหวอดวายไปแลว ความพนทุกขก็เจอเองไมตองถามใคร! 
 การที่สัตวมาเกิดและทนทุกขทรมาน ก็เพราะมาอยูใตอํานาจของกองกิเลสเทา
น้ัน ไมมีเรื่องอื่นใดเลยเปนสําคัญกวาเรื่องกิเลสชนิดตางๆ ซ่ึงเปนนายเหนือหัวสัตวโลก 
เราจึงไมควรมองขามกิเลสวาเปนของเล็กนอย เรื่องของกิเลสก็คือเรื่องกองทุกขนั่นเอง 
มองใหซึ้งๆ กิเลสอยูในใจของเรานี่แล มองใหเห็นกันท่ีน่ี ฝกกันน่ีท่ี แกกันท่ีน่ี ฆากันที่
น่ี ตายกันท่ีน่ี ไมตองเกิดกันก็ท่ีน่ีแหละ! ท่ีส้ินทุกขก็อยูท่ีน่ีไมอยูท่ีอ่ืน 
 ขอใหพากันนําไปพินิจพิจารณา และบําเพ็ญคุณงามความดีใหมากเทาที่จะมาก
ได ไมตองกลัวจะพนทุกขเพราะความดีมีมาก น่ันคิดผิด กิเลสหลอกลวงอยาเช่ือมัน 
เดี๋ยวจมจะวาไมบอก กิจการใดก็ตามที่จะใหเกิดความดี จะเกิดจากการใหทานก็ตาม 
ศีลก็ตาม ภาวนาก็ตาม เปนความดีดวยกันท้ังน้ัน รวมกันเขาก็เปนมหาสมบัติ เปน
เครื่องสนับสนุนจิตใจเราใหเปนสุข เปนสุขเรียกวา “สุคโตๆ” อยูก็สุคโต ไปก็สุคโต 
ถาคนมีบุญ เพราะการสรางบุญ ไมมีอยางอื่น มีอันน้ีเปนสําคัญของคนใจบุญ 

จึงขอยุติการแสดงแตเพียงเทานี้ 

aspire4935
Text Box
<<สารบัญ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐๖ 

๑๐๖

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สุญญกัป-ภัทรกัป 
 

 ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “สุญญกัป” คือระยะท่ีวางเปลาจากศาสนา ไมมี
อรรถไมมีธรรม คําวา “ศีล” วา “ธรรม” วา “บาป” วา “บุญ” นี้ไมปรากฏในความรู
สึกของประชาชนทั้งหลาย คงไมมีความสนใจกันและไมทราบวา “ศีลธรรม” หรือ 
“บาป-บุญ-คุณ-โทษ” เปนประการใดบาง ทานวาเปนระยะที่รอนมาก แตไมไดหมาย
ถึงดินฟาอากาศรอนผิดปกติธรรมดาท่ีเคยเปน แตมันรอนภายในจิตใจของสัตวโลกที่
เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติที่เผาลนใจสัตว เพราะเปนธรรมชาติที่รอนอยูแลว 
เมื่อเขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใด จุดนั้นตองรอน ในหัวใจใดหัวใจน้ันตองรอน เพราะไม
มีนํ้าดับคือ ศาสนธรรม 
 คําวา “นํ้า” ก็ไดแก “ศีลธรรม” เปนเครื่องดับความรุมรอนภายใน คือกิเลสที่
สุมใจ แมศาสนามีอยูเชนทุกวันน้ี ถาไมสนใจนํา “น้ําศีลธรรม” เขามาชะลางเขามาดับ
ความรุมรอนนี้ก็ไมวายที่จะรอน เชนเดียวกับ “สุญญกัป” คําวา “สุญญกัป” ในคร้ัง
โนนกับ”สุญญกัป” ของเราในบางเวลา หรือของบุคคลบางคนน้ัน มีอยูเปนประจํา ผูที่
ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรม หรือกับคุณงามความดีอะไรเลยน้ันนะ เปน “สุญญกัป”  
ผูไมสนใจอยางน้ันเราอยาเขาใจวาเขามีเกียรติมีคุณงามความดี เขาเปนคนเฉลียว
ฉลาด เขาเปนคนมฐีานะดี เขาเปนมนุษยที่มีสงาราศ ีตรงกันขามหมด! คือภายในจิต
ใจที่ไมมีศีลธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงและเปนน้ําดับไฟแลว จะใหความรมเย็นเกิดขึ้น
ไดอยางไร 

เพราะกิเลสมันฝงลึกอยูภายในจิตใจนั้นเปนประจํา แมมีสิ่งที่จะดับแตไมสนใจที่
จะนํามาดับ แลวจะหาความสุขความสบายมาจากท่ีไหน โลกเรามองกันสวนมาก มอง
อยางเผินๆ คือมองตามความคาดความหมาย ตามความรูสึกของโลกและของตัวเอง 
โดยไมไดนําเหตุนําผลนําอรรถนําธรรมเขามาเทียบเคียง หรือวัดตวงกับคนและส่ิงเหลา
น้ัน เนื่องจากเราไมมีความรูและมีปญญาลึกซึ้งทางดานธรรมซึ่งเปนความจริง และเปน
หลักเกณฑอันตายตัว มาทดสอบกับเร่ืองท้ังหลาย จึงไมทราบความจริงซึ่งมีอยูในหัวใจ
ดวยกันทุกคน 
 ที่ลวนแลวแตความจริงคือธรรม ทานสอนอรรถสอนธรรมแกสัตวโลกน้ัน ทาน
สอนความจริงไมไดสอนความปลอม แตจิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยูเสมอ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐๗ 

๑๐๗ 

เปนขาศึกตอตัวเองอยูเรื่อยๆ เวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเขาสูจิตใจ มัก
จะหาเร่ืองหาราวกออุปสรรคใหขัดของตอการประกอบความดีน้ันๆ กลายเปนมาร
สังหารตนเองโดยไมรูสึก โดยที่เราก็คิดวาเปนทางออกของเราอยางดี นี่ก็เปนเรื่องไฟที่
จะทําความรุมรอนใหแกเราแงหน่ึง 

เพราะฉะน้ันคําวา “สุญญกัป” อันเปนเรื่องใหญนั้น จึงมาเปนไดกับเรื่องยอยๆ 
ในบรรดาเราทั้งหลาย แมจะนับถือพระพุทธศาสนาอยูก็ตาม ระยะใดที่หางเหินจากศีล
ธรรม จากการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งคือการอบรมจิตใจใหมีความรม
เย็น ระยะนั้นมันก็เปน “สุญญกัป” ได ระยะใดที่เปนสุญญกัปภายในใจ ระยะน้ันใจก็
รอน ความรอนน้ันมันเปน “สุญญกัป” ในหัวใจคน มันจะรอนของมนัไปเร่ือยๆ 
 คําวา “สุญญกัป” คือวางเปลาจากเหตุจากผล จากคําวา “อรรถ” วา “ธรรม” 
คําวา “บาป” วา “บุญ” ไมไดระลึกพอที่จะหาทางแกไขและสงเสริมเลย ทานเรียกวา 
“สุญญกัปภายในจิตใจของสัตวโลก” และ เมื่อ “สุญญกัป” เขาสูจิตใจได แมจะมี
ศาสนาอยูโดยท่ีตนก็ปฏิญาณตนวานับถือศาสนาก็ตาม แตขณะที่ไมมีศาสนา ไมมีเหตุมี
ผลเปนเคร่ืองยับย้ังช่ังตวงทดสอบตนเองวาผิดหรือถูกประการใดบาง ระยะนั้นเปน
ความวุนวายรุมรอนของจติไมนอย ที่เรียกวา “สุญญกัป” ฉะน้ันสุญญกัป คือความวาง
เปลาจากศีลธรรมเครื่องใหความรมเย็น จึงมักเดนอยูที่จิตใจคนไมเลือกกาลวาเขาถึง
สุญญกัปหรือไม น่ีเราเทียบเขามาใหทราบเร่ือง “สุญญกัป” ตามหลักธรรมท่ีทาน
กลาวไว พอเลยจากน้ันก็มีพระพุทธเจามาตรัสรู และทรงสั่งสอนธรรมแกโลก โลกก็
เริ่มรูศีลรูธรรมแลวปรับตัวเปนคนด ี มีความรมเย็นไปโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงศีล
ธรรมเปน “นํ้า” สําหรับดับ “ไฟกิเลสตัณหาอาสวะ” ซึ่งเปนความรุมรอนโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน 
 ทานกลาวไวอยางน้ัน น่ีเรายนเขามาดวย “โอปนยิโก นอมเขามาสูตัวของ
เรา” ในวันหน่ึงคืนหน่ึง เดือนหนึ่งปหนึ่ง ตั้งแตวันเกิดมานี้ ก่ีวันก่ีคืน ก่ีเดือนก่ีป กี่ชั่ว
โมงนาท ีระยะใดบางในชวงที่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเปน “สุญญกัป” ภายในตัวเรา? 
ในระยะใดบางที่มีศาสนาประจําใจ เฉพาะอยางย่ิงแมในขณะท่ีน่ังภาวนามันก็เปน
“สุญญกัป” ไดอีก น่ังภาวนา “พุทโธ ๆ” สักประเดี๋ยวเผลอไปลงนรกแลว คือยุงกับ
เรื่องนั้น ยุงกับเรื่องนี้ วุนวายกับอารมณน้ัน วุนวายกับอารมณน้ี น่ันแหละมันเปน 
“สุญญกัป” แลวโดยที่เราไมรูตัว ทั้งๆ ท่ีเราก็วาเราน่ังภาวนาน่ี แตมันนั่งวุนนั่น น่ังวุน
น่ี จึงกลายเปนนั่ง นั่งสุญญกัปไป! ในหัวใจของนักภาวนาท่ีชอบน่ังสัปหงกงกงัน และ
จิตใจฟุงซานไปตามอารมณ โดยไมมีสติปญญาตามรักษาและแกไข 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐๘ 

๑๐๘ 

 เพื่อใหเขาใจในเรื่องเหลานี ้ และเพ่ือใหทันกับกลมารยาของกิเลส คือความลุม
หลงอันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง จําตองตั้งสตติั้งทาตั้งทางระมัดระวังและพินิจพิจารณา 
มีเจตนามุงหนาตอการงานของตนในขณะท่ีทํา อยาใหความพล้ังเผลอเหลาน้ันเขามา
แบงสันปนสวนเอาไปกิน และเอาไปกินเสียหมดกระทั่งไมมีอะไรเหลือติดตัว 
 พอออกมาจากท่ีภาวนา “เฮอ! ทําไมนั่งภาวนาจึงไมไดเรื่องไดราวอะไรเลยวัน
น้ี!” สิ่งที่ไดเรื่องไมพูดไดเรื่องอะไร? ก็เรือ่งยุงเรือ่งวุนวายนะซี เรื่องไปตกนรกทั้ง
เปนที่ไหนบางนั้นไมพูด แลวจะมาทวงเอาหน้ีเอาสินจากอรรถจากธรรม เหมือนศาสนา
เปนหนี้สินของตน ทําเหมือนเราเปนเจาหน้ีศาสนา ทวงอรรถทวงธรรมเอากับทาน มัน
ก็ไมไดนะซ ีเพราะเราทําเหตุไมดีใหแกตัวตางหากนี่ 
 “นั่งภาวนาตั้งนมตั้งนานไมเห็นเกิดผลเกิดประโยชนอะไร! วาสนานอย เรานี่
อยูเฉยๆ ไมทําเสียดีกวา นั่น! เอาอีกแลวน่ัน หลอกไปเรือ่ยๆ 
 แตนั่งภาวนาอยูมันยังไมไดเรื่อง สิ่งที่ตองการมันไมไดเพราะเหตุไร? เพราะ
เปนเพียงเจตนาขณะหนึ่งเทานั้นที่วาตองการจะทําภาวนา แตเจตนาที่แฝงขึ้นมาและ
เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับๆ จนถึงฉุดลากจติไปสูท่ีไหนๆ ไมรู ไมมีศีลมีธรรมประจําจิตใจ
ในขณะน้ันเลย ใจไปตกนรกทั้งเปนอยูที่ไหนก็ไมรู นั่นเราไมคิดไมเอามาบวกมาลบ ไม
เอามาเทียบเคียงดูทดลองดูพอใหทราบขอเท็จจริงกัน แลวก็ไปทวง “เอาหน้ีเอาสิน” 
จากอรรถจากธรรมวา “ทําแลวไมเกิดประโยชน ไมเกิดความสุขความสบาย ไมเกิด
ความสงบเย็นใจ” แนะ! 
 ก็เราไมหาความสงบ หาแตความวุน ผลมันก็ไดแตความทุกขความวุนน่ันนะซี 
 ความจริงตามหลักธรรมที่ทานแสดง ท่ีทานสอนไวโดยถูกตองน้ัน ทานไมได
สอน “ของปลอม” ใหพวกเราเลย สิ่งใดที่มีอยูภายในจิตใจเราทั้งดีทั้งชั่ว ทานสอนให
เขาใจดังที่กลาวมา ซึ่งมีอยูกับจิตใจของทุกคนที่เรียกวา “สุญญกัป”ๆ นะ ความวาง
เปลาจากอรรถจากธรรม ทั้งๆ ที่นั่งภาวนาอยูแตใจเผลอไปไหนก็ไมรู ปลอยไปเรื่อย ๆ 
แลววาตนน่ังภาวนา ผลก็ไมปรากฏอยูโดยดี เพราะใจเปน “สุญญกัป”! 
 ถาหากมีสติสตังกําหนดดูอยูน่ัน สมมุติวาจะกําหนดลมหายใจ ก็ตั้งหนาตั้งตา
ใหรูเฉพาะลมหายใจไมยุงกับอะไร ก็ยอมจะปรากฏผลเทาที่ควรเปนไดตามกําลัง อัน
ความอยากมันเปนเคร่ืองผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง มันอยากอยูตลอดเวลาไมมี
ความอิ่มพอในการคิดปรุงเพื่ออารมณ ใหทราบวาความอยากน้ีเปนภัยตอความสงบ 
เพราะมันผลักดันจิตใจใหคิดปรุงในเรื่องตางๆ ตามนิสัยที่เคยเปนมา พยายามใหเห็น
ภัยในจุดนี้ แลวบังคับไวไมใหใจคิดในแงท่ีเราไมตองการจะคิด เราตองการรูในส่ิง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๐๙ 

๑๐๙ 

ใดใหกําหนดจิตใจไวดวยดีเพ่ือรูส่ิงน้ัน เชน รูอานาปานสติหรือลมหายใจเขาออก ลม
เขาออกก็ใหรูอยูดวยสติ ใจยอมจะสงบเย็นได 
 พระพุทธเจาจะหลอกคนโกหกคนจริงๆ หรือ? หากพระองคเปนนักโกหกคน 
ทําไมพระพุทธเจาไดตรัสรูดวยธรรมของจริงละ ถาไมทําจริงจะรู “ธรรม” ของจริงได
อยางไร? เมื่อรูตามความจริงแลวจะมาโกหกโลกไดอยางไร มันเขากันไมได เหตุผลไม
มี! ทานทําจริง รูจริงเห็นจริง สอนจริง!ที่มันขัดกันก็ตรงท่ีเราเรียกเอาผลกอนทํา
เหตุน่ีเอง! หากการดําเนินของตนขัดกับธรรมที่ตรงไหน ควรรีบแกไขดัดแปลงจนเขา
กับธรรมไดใจก็สงบ 
 สวนมากผูท่ี “ปลอม” ก็คือเราผูรับโอวาทจากทานมา เอามาขย้ีขยําแหลกเหลว
หมด ทั้งๆ ที่เราวาเรานับถือทาน นับถือศาสนาเทิดทูนศาสนา แตเราทําลายศาสนาซึ่งมี
อยูภายในตัวของเรา และทําลาย “ตัวเอง” โดยไมรูสึก เพราะความเผลอความไม
รอบคอบในตัวเราน้ันแลเปนขาศึกตอเรา  
 ฉะนั้นเพื่อใหไดผลเทาที่ควรหรือใหไดผลยิ่งๆ ข้ึนไป จึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตน
ทํา คอยจดจองมองดูจุดที่ทําอยาใหเผลอ เชนกําหนด “พุทโธ” ก็ใหเปน “พุทโธ”
จรงิๆ ใหรูอยูกับ “พุทโธ” เทาน้ัน ไมตองการสวรรควิมานที่ไหนละ นอกจากคําวา 
“พุทโธ” ใหกลมกลืนกันกับความรู มีสติกํากับงานอยูเทาน้ัน เราจะเห็นความสงบ 
ที่เคยไดยินแตชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความเย็นความสบายความเปนสุขที่เกิดขึ้น
เพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวเรา เราจะเปนผูรู จะเปนผูเห็น เราจะเปนผูรับผล
อันน้ีเพราะเปนผูทําเอง ดวยเจตนาท่ีถูกตองตามหลักธรรม จะไมเปนอยางอ่ืน 
 ศาสนาเคยสอนโลกมาอยางน้ี ถาผูปฏิบัติทําตามหลักธรรมท่ีทานสอนน้ีแลวจะ
ไมเปนอ่ืน ใจตองหยั่งเขาถึงความสงบเปนอยางนอย และจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่
เคยกลุมรุมภายในจิตใจก็จะเห็นกันรูกัน เพราะอยูกับใจ คุณคาที่เกิดขึ้นจากใจเพราะ
การชําระการฝกทรมานปราบปรามกิเลสออกไปไดมากนอย ก็จะปรากฏข้ึนภายในใจ
เราเอง เราจะเปนผูเห็นเองรูเองโดยไมตองฟงขาวของใครๆ ทั้งนั้น เราเปนตัวจริง เรา
เปนตัวรู ผูรับทราบ เราเปนผูเสวยผลเกิดข้ึนจากการกระทําของเรา เราจะทราบ
เรื่องตางๆ เอง  
 เร่ืองภาวนาไมใชเรือ่งเล็กนอย เปนงานท่ีอัศจรรยมากมายในผลท่ีเกิดข้ึน 
พระพุทธเจาเปนผูรูโลกดีก็เพราะการทําภาวนา ทรงกําหนด “อานาปานสติ” ตาม
หลักทานกลาวไวอยางน้ัน แตกอนทรงอดพระกระยาหาร โดยมุงหวังความตรัสรูจาก
การอดพระกระยาหารเทานั้น ไมเสวย แตไมไดทรงพิจารณาทางใจซ่ึงเปนความถูก



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๑๐ 

๑๑๐ 

ตองประกอบกันเลย จึงไมไดสําเร็จ เมื่อยอนพระทัยหวนกลับไประลึกถึงเรื่องเมื่อ
คราวยังทรงพระเยาว ที่พระราชบิดาทรงพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไดทรงเจริญอานา
ปานสติ จิตใจมีความสงบ จึงทรงนําเร่ืองน้ันเขามาพิจารณาดวยอานาปานสติ และ
ทรงปรากฏผลข้ึนมาแตเร่ิมแรกพิจารณา เพราะพระจิตมีความสงบ และสงบละเอียด
ไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะทรงพิจารณาไตรตรองโดยทางพระสติปญญา  
 ทรงยก “ปฏิจจสมุปบาท” ขึ้นมา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” เปนตน เพราะมี
อยูในพระกาย มีอยูในพระจติน้ันดวยกัน ทรงไตรตรองตามเหตุตามผล ตามความสัตย
ความจริงที่มีอยูดวยพระปญญาปรีชาสามารถ และไดตรัสรู “เญยยธรรม” โดยตลอด
ท่ัวถึงในปจฉิมยามแหงราตรีของเดือนหกเพ็ญ  
 เมื่อ “อวิชฺชาปจฺจยา” ที่จูงมนุษยจูงสัตวทั้งหลายใหทองเที่ยวอยูใน “วัฏวน”
เหมือนกับคนหูหนวกสัตวตาบอด มาตั้งกัปตั้งกัลป พระองคไดทรงสลัดปดทิ้งบรรดา
ความบอดหนวกท้ังปวงในราตรีวันน้ัน ปรากฏในพระทัยวา “อาสวักขยญาณ” ไดสิ้น
ไปแลวจากอาสวะความมืดมนอนธการท้ังหลาย นอกจากน้ันยังทรงรู “ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ” ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดจนไมมีประมาณ และทรงรู 
“จุตูปปาตญาณ” รูความเกิดความดับของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ ญาณไหนๆ ก็
ทรงทราบโดยทั่วถึง แลวก็ทรงนําสิ่งที่ทรงทําแลว ทรงรูเห็นแลวทั้งเหตุทั้งผลนั่นอันเปน
ความถูกตองแมนยํา มาส่ังสอนโลกใหพอลืมตาอาปาก พูดเปนเสียงผูเสียงคนขึ้นมา
เปนลําดับ ไมหลับหูหลับตาอาปากพูดแบบปาเถ่ือนเล่ือนลอย เหมือนแตกอนที่ยังไมมี
ศาสนธรรมมาโสรจสรง ซ่ึงไมมีโอวาทคําส่ังสอนของผูใดท่ีจะถูกตองแมนยํา และ
สะอาดยิ่งกวาพระโอวาทของพระพุทธเจา “เอกนามกึ” คือ พระโอวาทคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหนึ่งไมมีสองนั่นแล และ “พระญาณ” ความหยั่งทราบในเหตุ
การณตางๆ ก็เปนหนึ่งไมมีสอง ทรงรูทรงเห็นตรัสมาอยางใด ตองเปนไปตามความ
จรงิน้ันโดยไมเปนอ่ืนไปไดเลย น่ีแหละ “เอกนามกึ” แปลวา หน่ึงไมมีสอง 
 พระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมาแตละพระองคนั้น ไมไดตรัสรูซํ้ากัน มีพระองคเดียว
เทานั้นที่ตรัสรูแตละครั้ง ๆ น่ีอันหน่ึงท่ีเรียกวา “เอกนามกึ” มีพระพุทธเจาครั้งละพระ
องคเดียวเทานั้น 
 เอา!ทีนี้ยนเขามาหาพวกเรา ที่กลาวมาทั้งนี้เปนไดทั้งเราทั้งพระพุทธเจา เปน
แตเพียงวากวางแคบตางกัน สําหรับหลักฐานแหงความจริงน้ันเหมือนกัน 
 “จุตูปปาตญาณ” ความรูความเกิดความดับ รูที่ไหนถาไมรูสังขารท่ีเกิดข้ึน
และดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยูภายในจิตใจ เอาตรงนี ้ ปรุงแตงเรื่องภพเรื่องชาติ เร่ืองกิเลส
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ตัณหาอาสวะ ก็คือตัวน้ีแหละ ปญญาพิจารณาใหเห็นอยางนี้ “อาสวะ”ก็หมายถงึ
กิเลส รูกันที่ตรงไหนก็ดับไป ๆ ท่ีตรงน้ัน จนกลายเปน “อาสวักขยญาณ” ความรู
แจงในความส้ินอาสวกิเลสท้ังหลายโดยส้ินเชิง เราอยูในกัปไหนเวลาน้ี? 
 เราตองทดสอบเราวา อยูในภัทรกัปหรือในสุญญกัป?  
 “ภัทรกัป” แปลวา กัปที่เจริญ เจริญในการประกอบความพากเพียร ในความมี
สารคุณภายในใจ ในวันหน่ึงๆ ถาไดสรางสารธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ ก็เปน 
“ภัทรกัป”เปนขณะเปนเวลา เปนกาลท่ีเจริญรุงเรือง น่ังสมาธิภาวนาก็เปนสมาธิ
ภาวนา ไมเปน “หัวตอ” ไมมีสติสตัง ทั้งๆ ท่ีไมหลับแตก็หลับอยูเร่ือยๆ ดวยความไม
มีสติ คิดฟุงซานวุนวาย ฝนดิบฝนสุกไปเรื่อยๆ เร่ืองน้ันเรือ่งน้ีตอกันไป ถึงลูกถึงหลาน 
ถึงบานถึงเรือน ถึงกิจการตางๆ ตลอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมด อดีตอนาคตยุง
ไปไมหยุดหยอน น่ีเปน “กัป” อะไร? ดูซี 
 ถาไมมีสติสตังก็เปนอยางน้ัน ถามีสติแลวจะไมไป เราบังคับนี่ เวลานี้เรา
ตองการจะทําหนาท่ีน่ีอยางเดียว “ใหเปนภัทรกัป อยาเปน สุญญกัป” น่ันมันเปน 
“สุญญกัป”ท่ีกลาวไปแลวน้ันมันนํา “ไฟ” มาเผาเจาของผูเปน “สุญญกัป”ท่ีไมมี
ศาสนาแฝงเลยขณะน้ันนะ คือไมมีสติสตัง ไมมีปญญาตามรักษาเลย ปลอยแตกิเลส 
ใหกิเลสฉุดลากจิตใจถายเดียวโดยเจาของไมรูสึก กวาจะรูสึกนะเขากินของดีหมดแลว 
เขาปลอยแลวถึงรูตัว เวลาถูกเขาฉุดเขาลากไปน้ัน ฝนสดไปกับเขา เวลาเขาปลอยแลว
จึงมารูตัว! 
 “โอยตาย! มันคิดไปอะไร? เรื่องราวอะไร!” ก็ยังดีอยูท่ีรูวาคิดไป ไอที่ไมรูเลย
น่ันซิ พอรูตัวลากกลับมา “เอ!มันยังไง? มาน่ังภาวนาเปนเวลาต้ังหลายนาที หรือเปน
ช่ัวโมงๆ ไมเห็นไดเรื่องอะไร นั่งอะไรไมไดเรื่องอยางนี้นะ นอนเสียดีกวา!” ลมไปเลย 
สิ่งที่ไดเรื่องไดราวก็คือ “หมอน” แมหมอนเองถามีวิญญาณ ก็จะเบื่อคนประเภท
ธรรมไมไดเร่ืองนี้เต็มประดา เพราะ “สุญญกัป” บนหมอนไมยอมปลอย เมื่อเปนเชน
นั้นมันจะดีกวายังไง? นอกจากมัน “ดีหมอน” เทานั้น 
 ถาดีกวาดวยหมอนดังความเขาใจน้ัน ใครๆ ก็พนทุกขไปไดดวยกันทั้งนั้น
แหละ! แตนี่มันไมดีกวา มันเปนเรื่องกิเลสหลอกเรา กลอมเราใหหลับวาเปนของดีกวา 
คือดีกวาภาวนา! 
 กิเลสมันตองแทรกธรรมอยูเสมอ พวกน้ีพวกกอกวน พวกยุแหย พวกทําลาย 
หาทําลายทุกแงทุกมุม ทุกกาลทุกเวลาทุกอิริยาบถ ลวนเปนเรื่องของกิเลส พระพุทธ
เจาจึงทรงสอนใหปราบกิเลสพวกท่ีแทรกซึมอยูภายในใจ ดวยสติปญญา มีความเพียร
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เปนเครื่องหนุนหลัง ความอดความทน ความพยายาม เราทําหนาท่ีการงานอันเปนสาร
ประโยชนสําคัญเพื่อเรา ใหเปน “ภัทรกัปบุคคล” ข้ึนภายในใจ จึงตองอาศัยความขยัน
หม่ันเพยีร 
 งานทุกดานที่เปนผลเปนประโยชน เราอยาสรางอุปสรรคมากีดขวางไมใหงาน
น้ันๆ เปนผลสําเร็จ 
 จิตถาสงบก็สบาย ถาไมสงบไมวาแตกาลไหนๆ จนกระท่ังวันตายก็หาความ
สบายไมได เพราะจติวุนน่ีจะหาความสบายท่ีไหน จงทําความเขาใจไววา “สุญญกัป” ก็
อยูกับความไมเอาไหนน่ันแล สวน “ภัทรกัป” ก็อยูในผูมีความเพียร มีสติปญญาเปน
เครื่องรักษาตัว “สุญญกัป” ก็คือการปลอยตามเรื่องตามราว ตามอารมณ ตามบุญตาม
กรรม ไมทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหน ปลอยเร่ือยไป ความปลอยเร่ือยไปน้ันคือความ
ผูกมัดตนเองโดยไมรูสึกตัว แลวก็จนตรอกจนมุม เจอแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ความ
ทุกขใครปรารถนาเลาในโลกน้ี? แตทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดน น่ีก็เพราะความปลอย
ตามบุญตามกรรมนั่นเอง มันไมมีเหตุผลนี่การปลอยอยางนั้น 
 ถาปลอยกิเลสวางกิเลสดวยสติปญญา นั่นมีเหตุมีผล! พระพุทธเจาทานทรง
ปลอยอยางน้ัน รูเหตุรูผลทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอยไดโดย
สิ้นเชิง สุดทายก็ปลอยกิเลสหมด เหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ ์พระพุทธเจาทานสอนให
ปลอยอยางน้ี  
 พวกเรามีแตเที่ยวยึดเที่ยวถือ เท่ียวแบกเท่ียวหาม หนักเทาไรอยางมากก็บนเอา
แลวก็ไมวายท่ีจะแบกจะหาม หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไมวาหนุมสาวเฒาแกชราเปนตัว
ขยันที่สุด ก็คือการแบกการหามอารมณความคิดความปรุงตางๆ น่ันเอง ไมไดคิดคํานึง
ถึงวัย ถึงปถึงเดือน อายุสังขารเจาของบางเลย 
 ขยันท่ีสุดก็คือเร่ืองแบกเร่ืองหามกองทุกข แบกสัญญาอารมณ การพูดเชนนี้
ก็เพื่อใหเราระลึกถึงตัวเรา ใหรูวาเราเคยเปนอยางน้ีมานานเทาไร แลวยังจะฝนใหเปน
อยางน้ีอยูหรือ ผลที่เปนมาเพราะการกระทําอยางนี้เปนอยางไร? เราก็ทราบในตัวเรา
เองเวลานี้ เราจะแกไขตัวเราอยางไรบาง? พอไดมีความผอนคลายภายในใจ ไดรับ
ความสะดวกกายสบายใจ 
 ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมานี ้ก็นับวาเปนบุญเปนกุศล เปนเจตนาดีที่สุดที่มา
บําเพ็ญ น่ีช่ือวา “มาหาสารประโยชน” เพราะฉะนั้นจึงกรุณาบําเพ็ญจิตตภาวนาให
เหมาะสมกับกาลเวลาท่ีมา น่ังสมาธิภาวนาดูตัวของเรา ตัวของเราเปนอยางไรถึงตอง
ดู ถาเปนคนไขก็ตองหมอเปนผูตรวจผูรักษา เวลานี้จิตเรามันเปน “โรค” เปนโรค
อะไร ใครจะเปนผูตรวจผูรักษา น่ีแหละสําคัญ 
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 โรคของจิตคือเรื่องของกิเลส “ยา” ก็คือธรรม “หมอ” ก็ไดแกครูแกอาจารย 
หรือตํารับตําราท่ีทานสอนไว เรานํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดเชื้อโรคอันสําคัญที่ฝงอยู
ภายในอยางจมมิดน้ี ใหถอนดวยความพากเพียรอยาลดละทอถอย ความหวังท่ี
ปรารถนาดวยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับๆ 
 เฉพาะอยางย่ิงคือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เร่ืองความเปนความตายใน
สกลกายน้ี เปนส่ิงสําคัญมากย่ิงกวาไปคิดถึงเรือ่งอ่ืนๆ เร่ืองความตายติดแนบกับตัว
เราทุกคน ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในรางกายและจติใจ ก็ติดแนบอยูกับราง
กายและจิตใจเราไมไดปลอยไมไดวาง นอนอยูมันก็ทับ น่ังอยูมันก็ทับ อิริยาบถทั้งสี่มี
แตเรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย นี่ทับเราอยูทั้งนั้น ความทุกขความลําบากทับเรา
อยูตลอดเวลา เราจะหาอุบายวิธีไหนเพ่ือจะใหรูเทาทันกับส่ิงเหลาน้ี เพือ่จะถอดถอนส่ิง
ท่ีควรถอดถอนดวยอุบายวิธีใดบาง? 
 น่ีเรียกวา “เรียนรูตัวเราเอง” ส่ิงท่ีเก่ียวกับตัวเรามีอะไรบางใหรูใหเขาใจ สม
กับศาสนาท่ีออกมาจากทานผูฉลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเปนพุทธบริษัท เพ่ือความ
ฉลาดแหลมคมใหทันกับกลมารยาแหงความโงของตนท่ีมีอยูภายใน ความโงก็คือกิเลส
พาใหโง ธรรมพาใหฉลาด เราวากิเลสมันโงนะ แตความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุด แตทํา
คนใหโงและโงท่ีสุดไดอยางสบายมาก เชน เราถูกกลอมไวเร่ือยอยางน้ี ดวยความ
แหลมคมของกิเลสทั้งนั้น แลวจะวากิเลสมันโงไดอยางไร ผูที่เชื่อกิเลสนั้นแลคือผูโง 
วาอยางน้ีถูกตองดี แลวใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลําดา มีใครบาง? ก็สัตวโลกน้ีเองเปน
พวกโงเพราะเชื่อ กิเลส มันกลอมเม่ือไรก็หลับเม่ือน้ัน เคลิ้มเมื่อนั้น ราบไปเมื่อนั้น ย่ิง
กวาเด็กถูกกลอมดวยบทเพลง ไมเคยตื่นเนื้อตื่นตัว  ไมเคยเห็นภัยแหงการกลอมของ
มันก็คือพวกเราน่ีแล 
 พระพุทธเจาและพระสาวกทาน เปนผูรูสึกพระองคและรูสึกตัว ไดนําธรรมเขา
ไปร้ือถอนตนออกจากไฟท้ังหลายเหลาน้ีเสียได แลวนําธรรมเหลาน้ันมาส่ังสอนพวกเรา 
ประกาศทั้งคุณทั้งโทษ “โทษ” ไดแกความลุมหลงไปตามกิเลสตัณหาอาสวะ คุณก็ได
แกสติปญญาศรัทธาความเพียร ท่ีจะร้ือถอนส่ิงเหลาน้ีออกจากใจ ใหกลายเปนผูฉลาด
แหลมคมขึ้นมา และหลุดพนออกจาก “แอก”ท่ีมันกดถวงอยูบนคอ ไดแกหัวใจของ
เรานี่ จนกลายเปนอิสระขึ้นมาได ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทาน พระพุทธเจาทาน
หมด หมดส่ิงกดถวงใจ ยึดอะไรหลงอะไร อันน้ันแหละกดถวง ความยึดความถือของ
ตัวเองน้ันแลมันกดถวงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูก ภูเขานั้นไมไดมากดถวงเรา แตความ
ยึดภูเขาทั้งลูกนั้นแลมันมากดถวงเรา ยึดอะไรหลงอะไร ความยึดความหลงอันน้ัน
แหละมันมากดถวง มาบีบบังคับจิตใจเรา ส่ิงท่ีเราไปยึดไปถือน่ันมันไมไดมาทําเรา 
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เชน เงินทอง ขาวของ ตึกราม บานชอง ท่ีไรท่ีนาอะไรก็ตาม มันก็อยูตามเรื่องของมัน 
มันไมถือวามันเปนขาศึก หรือเปนคุณเปนโทษแกผูใด แตผูท่ีไปหลงไปยึดไปถือส่ิง
เหลาน้ันน่ันแหละมันกลับมาทับตัวเอง จึงตองแกตัวน้ีดวยสติปญญา 
 การภาวนาก็เพ่ือใหรูเร่ืองความคะนองของใจ ที่คิดไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้
แหละ สั่งสมทุกขใหแกตัวมากเทาไรยังไมเคยเห็นโทษของมัน เมื่อไดเรียนทางดาน
ภาวนาแลวเร่ิมจะทราบข้ึนโดยลําดับๆ จนมาถึงเร่ืองธาตุเร่ืองขันธอันเปนสมบัติสําคัญ
ของเรา ไดแกรางกาย เล่ือนเขามาตรงนี ้รางกายทุกสวนน้ีมันก็จะตองสลายไปในวัน
หน่ึง ทุกวันน้ีมันก็เร่ิมของมันแลวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ความเปล่ียน
แปลงของธาตุขันธแตละช้ินละอันน้ี มันทําความทุกขใหแกเรามากนอยเพียงไร ถามนั
แสดงออกอยางเปดเผยก็ทราบชัดวา นี่มันเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี ้เชน เจ็บทอง ปวดหัว 
เปนตน ถามันไมแสดงอยางเปดเผย เปนไปอยูอยางลับๆ เราไมทราบได เรื่องธาตุเรื่อง
ขันธเปนอยางน้ี “เวทนา” ก็ความทุกข คือทุกขเวทนาบีบอยูอยางน้ันแหละ ยืน เดิน 
น่ัง นอน มันก็บีบบังคับอยูอยางน้ัน พิจารณาใหรูน้ีแลว แมธาตุขันธจะยังอยูกับเราก็
ตามก็ไมกดถวงเราได เพราะความยึดถือของเราไมม ี เนื่องจากเรารูเทาทันกับสิ่งเหลานี้ 
ปลอยวางไดตามความเปนจริงเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบาย อยูใน
ทามกลางแหงธาตุขันธก็ไมหลงธาตุขันธ ธาตุขันธก็ไมมาทับถมเราได เราก็เปนอิสระอยู
ภายในจติใจ 
 น่ีเรียกวา “ผูฉลาดครองขันธ ผูฉลาดรักษาขันธ ขันธไมสามารถมาเปนภัยตอ
เราได เพราะมีปญญาความเฉลียวฉลาดทันกับมัน นักปราชญทานวา “น้ีคือความฉลาด 
ฉลาดแกตัวใหรอดพนไปได” น้ันแลเปนความฉลาดของนักปราชญท้ังหลาย มีพระ
พุทธเจาเปนตน 
 ความฉลาดนอกน้ัน พาใหเจาของเสียมาก พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวา น้ัน
เปนความฉลาดอยางแทจริง ความฉลาดใดที่เปนไปเพื่อความสุขความเจริญแกตนและ
สวนรวมน้ันแล เปนความฉลาดแท เฉพาะอยางย่ิงความฉลาดเอาตัวรอดน่ีเปนสําคัญ! 
เอาตัวรอดไดกอน แลวก็นําผูอ่ืนใหรอดพนไปไดโดยลําดับๆ น่ีช่ือวา ความฉลาดแท! 

จึงขอยุติการแสดง ฯ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ 

 
 วันน้ีเทศนเร่ืองมนุษยสูงกวาบรรดาสัตว โลกสูงกวามนุษย ธรรมสูงกวาโลก 
เพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษยจึงเปนคูควรกัน มนุษยก็เหมาะสมกับธรรมที่จะรับธรรมไว
บนดวงใจเพื่อประพฤติปฏิบัต ิ ธรรมก็สมควรแกมนุษยท่ีจะเทิดทูนสักการบูชา นอก
เหนือจากธรรมแลวก็ยังมองไมเห็นอะไรที่เปนความเลิศประเสริฐในสกลโลกนี้ ไมมี
อะไรที่ยอดเยี่ยมยิ่งกวาธรรม 

ความฉลาดของโลกก็ไมมีใครจะเย่ียมย่ิงไปกวามนุษย ในโลกมนุษยที่มีพุทธ
ศาสนาประจาํ จึงเหมาะสมกับมนุษยผูใครธรรมและมีธรรมในใจ แตศาสนธรรมไม
เหมาะสมกับผูเปนมนุษยเพียงแตรางไมมีธรรมภายในใจบางเลย ท้ังนาเสียดายภูมิแหง
มนุษยชาต ิ สูสัตวบางประเภทบางตัวที่มีจิตใจสูงสงก็ไมได นับวาขาดทุนสูญดอก ไมมี
ความดีงามงอกเงยไดบางเลย เกิดมาเปนมนุษยทั้งท!ี 
 เราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติ ไดนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐอยูแลวโดยหลักธรรมชาติของธรรม ช่ือวาเราเปนผูเหมาะสม ทั้งไดเกิดมาเปน
มนุษย ท้ังไดนับถือพระพุทธศาสนา ไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามกําลังความ
สามารถของตนๆ 
 เฉพาะอยางย่ิงทางจิตตภาวนาเปนส่ิงสําคัญมาก ที่จะทําใหมองเห็นเหตุผล
ตางๆ ซ่ึงมีอยูภายในตัวเราใกลไกลรอบดาน จะรูเห็นไดดวยภาคปฏิบัติคือ “จิตต
ภาวนา” การภาวนาทานถือเปนสําคัญในภาคปฏิบัติศาสนา ครั้งพุทธกาลจึงถือภาค
ปฏิบัติเปนเย่ียม เชนทานกลาวไววา “ปริยัติ, ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” แนะ! 
 “ปริยัต”ิ ไดแกการศึกษาเลาเรียน 
 “ปฏิบัติ” ไดแกศึกษาเลาเรียนมาเปนที่เขาใจแลว ออกไปประพฤติปฏิบัติตาม
เข็มทิศทางเดินของธรรมที่ไดเรียนมาแลวนั้น 
 “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงตลอดไปเปนลําดับๆ กระทั่งรูแจงแทงตลอดโดย
ท่ัวถึง ธรรมทั้งสามนี้เกี่ยวเนื่องกัน เหมือนเชือกสามเกลียวท่ีฟนติดกันไว 
 คําวา “ปริยัต”ิ นั้นเมื่อครั้งพุทธกาล สวนมากทานเรียนเฉพาะเรียนจากพระ
โอษฐของพระพุทธเจามากกวาอยางอื่น ผูจะมาเปนสาวกอรหัตอรหันต สวนมากเรียน
จากพระโอษฐของพระพทุธเจา เรียนอะไร? ขณะที่จะบวชทานทรงสั่งสอน “ตจปญจก
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กรรมฐาน” ให คือ “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา” โดย
อนุโลมปฏิโลม ยอนกันไปกันมาเพ่ือความชํานิชํานาญ น่ีคือทานสอนธรรมเปนเคร่ือง
ดําเนินของนักบวช การสอนธรรมเปนเคร่ืองดําเนินน้ันแลเปนการใหโอวาท ผูที่สดับฟง
ในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทก็ไดชื่อวา การเรียนดวยและการปฏิบัติไปใน
ตัวดวย 
 การสอนวา “ส่ิงน้ันเปนน้ัน ๆ” เชนทานสอนวา “เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ” อยางน้ีเปนตน นี่คือทานสอนธรรมซึ่งเปนปริยัติจากพระโอษฐ เราก็เรียนให
ทราบวา “เกสาคืออะไร โลมา นขา ทันตา ตโจ แตละอยาง ๆ คืออะไร 
 ผูเรียนก็เรียน และปฏิบัติดวยความสนใจใครรูใครเห็นจริงๆ ไมสักวาเรียนวา
ปฏิบัติเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงใดๆ พระพุทธเจาทรงสอนสภาพความเปนจริง ความเปน
อยูและเปนไปของส่ิงเหลาน้ีท่ีมีอยูกับตัวเอง ตลอดถึงอาการ ๓๒ ทุกแงทุกมุมโดย
ลําดับ ใหทราบวาส่ิงน้ันเปนน้ัน สิ่งนั้นเปนจริงๆ ตลอดความเปนอยูของสิ่งนั้น ความ
แปรสภาพของสิ่งนั้นวาเปนอยางไร และธรรมชาติน้ันคืออะไรตามหลักความจริงของ
มัน ใหพิจารณาทราบอยางถึงใจ เพื่อจะแก “สมมุติ” ที่เปนเครื่องผูกพันจิตใจมานาน 
 ความสมมุติของโลกวา ส่ิงน้ันเปนน้ัน สิ่งนี้เปนนี้ ไมมีสิ้นสุด แมจะสมมุติวาสิ่ง
ใดเปนอะไรก็ยึดถือในส่ิงน้ัน รักก็ยึด ชังก็ยึด เกลียดก็ยึด โกรธก็ยึด อะไรๆ ก็ยึดทั้งนั้น 
เพราะเรื่องของโลกก็คือกิเลสเปนสําคัญ มีแตเรื่องยึดและผูกพัน ไมมีคําวา “ปลอย
วาง” กันบางเลย ความยึดถือเปนสาเหตุใหเกิดทุกขกังวล โลกจงึมีแตความทุกขความ
กังวลเพราะความยึดถือ ถาความยึดถือเปนเหมือนวัตถุมองเห็นไดดวยตาเนื้อแลว 
มนุษยเราแบกหามกันท้ังโลกคงดูกันไมได เพราะบนหัวบนบาเต็มไปดวยภาระความ
แบกหามพะรุงพะรัง ที่ตางคนตางไมมีที่ปลงวาง ราวกับเปนบากันท้ังโลกน่ันแล ยังจะ
วา “ดี มีเกียรติยศชื่อเสียง” อยูหรือ? จนปราชญทานไมอาจทนดูไดเพราะทานสงสาร
สังเวชความพะรุงพะรังของสัตวโลกผูหา “เมืองพอดี” ไมม ีภาระเต็มตัวเต็มหัวเต็มบา 
 ธรรมทานสอนใหรูและปลอยวางเปนลําดับ คือปลอยวางภาระความยึดม่ันถือ
ม่ันซ่ึงเปนภาระอันหนัก เพราะความลุมหลงพาใหยึด พาใหแบกหาม ตนจึงหนักและ
หนักตลอดเวลา ทานจึงสอนใหรูทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน แลวปลอยวางโดยส้ิน
เชิง ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจาแลวนําไปปฏิบัติ จนกลาย
เปน “ปฏิเวธ” คือความรูแจงเห็นจริงขึ้นโดยลําดับ 
 คร้ังพุทธกาลทานสอนกันอยางน้ีเปนสวนมาก สอนใหมีความหนักแนนม่ันคง
ในการประพฤติปฏิบัติย่ิงกวาส่ิงอ่ืนใด พระในครัง้พุทธกาลท่ีออกบวชจากตระกูลตางๆ 
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มีตระกูลพระราชา เปนตน ทานตั้งหนาบวชเพื่อหนีทุกขจริงๆ จึงสนใจอยากรูอยากเห็น
ธรรมดวยการปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ทั้งตั้งใจฟงทั้งตั้งใจปฏิบัติดวยความจดจอตอเนื่อง
ในทางความเพียร พยายามสอนตนใหรูเห็นธรรมกอน แลวจึงนําธรรมน้ันมาส่ังสอน
โลก ทานเปน “พระธรรมกถึก” เพือ่องคทานเองกอนแลวจงึเพ่ือผูอ่ืน ธรรมทานจึง
สมบูรณดวยความจริงมากกวาจะสมบูรณดวยความจดจํา 
 พระธรรมกถึกในครั้งพุทธกาลเชน “พระปุณณมันตานีบุตร” ทานเปนพระ
ธรรมกถึกเอก ซึ่งไดรับคํายกยองชมเชยจากพระศาสดา ทานมักยก “สัลเลขธรรม” 
ขึ้นแสดง กลาวถึงเรือ่งควรขัดเกลากิเลสท้ังน้ัน นับแต “อัปปจฉตา” ความมักนอยข้ึน
ไปจนถึง “วิมุตต ิวิมุตติญาณทัสสนะ” คือความรูแจงแหงการหลุดพน  
 พระพุทธเจาทานทรงยกยองใหเปน “เอตทัคคะ” ในทางธรรมกถึก เรียกวา
เปนธรรมกถึกเอก พระปุณณมันตานีบุตรนั้นทานเปนพระอรหันตดวย รูแจงสัจธรรม
ทั้งสี่โดยตลอดทั่วถึงดวย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนดวยเหตุดวยผล ดวยความสัตยความ
จริง ซึ่งออกมาจากจิตใจของทานที่รูแลวจริงๆ ไมไดสอนแบบ “ลูบๆ คลําๆ” ตามที่
เรียนมา ซึ่งตนเองก็ไมแนใจวาเปนอะไรกันแน เพราะจิตใจยังไมสัมผัสธรรม เปนแต
เรียนจําชื่อของธรรมไดเทานั้น เพราะฉะน้ันทานจึงอธิบาย “สัลเลขธรรม ทั้ง ๑๐ 
ประการนี้ไดโดยถูกตองถองแท ไมมีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริง เนื่องจากจิต
ทานทรงหลักความจริงไวเต็มสวน น่ีธรรมกถึกท่ีเปนอรรถเปนธรรม เปนความถูก
ตองดีงามแทเปนอยางนั้น 
 สวนธรรมกถึกอยางเราๆ ทานๆ ท่ีมีกิเลสน้ันผิดกัน แตไมตองกลาวไปมากก็
เขาใจกัน เพราะตางคนตางมี ตางคนตางรูดวยกัน คร้ังพุทธกาลก็ยังมีอยูบางท่ีทาน
เรียนจนจบพระไตรปฎก และมีลูกศิษยลูกหาเปนจํานวนมากนับรอยๆ ที่ไปเรียนธรรม
กับทาน ทานสอนทางดานปริยัติถายเดียว พระพทุธเจาทรงตําหนิ 
 ที่ทรงตําหนินั้นดวยทรงเห็นอุปนิสัยของทานสมควรแกมรรคผลนิพพาน ทาน
ช่ือ “โปฐิละ” ซ่ึงแปลวา “ใบลานเปลา” ทานเปนผูทรงธรรมไวไดมากมายจนเปน 
“พหูสูต” แตไมใช “พหูสูต”อยางพระอานนท ทานเปนผูเรียนมาก มีลูกศิษยบริวาร
ต้ัง ๕๐๐ ทานมีอุปนิสัยอยู แตก็ลืมตัวในเวลาน้ัน เมื่อไปเฝาพระพุทธเจา พระองคจึง
ทรงแสดงเปนเชิงตําหน ิ เพราะพระพุทธเจาทรงตําหนิใครก็ตาม ทรงสรรเสริญใครก็
ตาม ตองมีเหตุมีผลโดยสมบูรณในความติชมนั้นๆ 
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 เมื่อทานทรงตําหนิ “พระโปฐิละ” พระโปฐิละจึงเกิดสังเวชสลดใจ ขณะที่เขาไป
เฝา พระองคทรงยํ้าแลวยํ้าเลาอยูน่ันแหละวา “โปฐิละ” ก็แปลวา “ใบลานเปลา” 
เรียนเปลาๆ ไดแตความจําเต็มหัวใจ สวนความจริงไมสนใจ 
 อยางทานอาจารยม่ันทานเคยเทศนอยางน้ันน่ี! “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 แกกิเลสสักตัวเดียวก็ไมได 
เรียนเปลาๆ กิเลสมากและพอกพูนขึ้นโดยลําดับ ทานประทานอุบายใหพระโปฐิละรูสึก
ตัว และเห็นโทษแหงความลืมตัวมั่วสุมเกลื่อนกลนดวยพระเณรทั้งหลาย ไมหาอุบายส่ัง
สอนตนเองบางเพือ่ทางออกจากทกุขตาม “สวากขาตธรรม” 
 เวลาทูลลากลับไปแลว ดวยความสลดสังเวชเปนเหตุใหฝงใจลึก พอไปถึงวัดเทา
นั้นก็ขโมยหนีจากพระทั้งหลายซึ่งมีจํานวนตั้ง ๕๐๐ องคดวยกันบรรดาที่เปนลูกศิษย 
ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลําพังองคเดียวเทาน้ัน ทานมุงหนาไปสูสํานักหนึ่งซึ่งมีแตเปน
พระอรหันตทั้งนั้น นับแตพระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามเณรนอย เปนพระ
อรหันตดวยกันทั้งหมด เหตุท่ีทานออกไปทานเกิดความสลดสังเวชวา “เราก็เรียนมาถึง
ขนาดนี้ แทนที่พระพุทธเจาจะทรงชมเชยในการที่ไดศึกษาเลาเรียนมาของเรา ไมมีเลย 
มีแตอะไรๆ ก็ “โปฐิละ ๆ” ไปเสียหมด ทุกอาการเคลื่อนไหวไมมีแงใดที่จะทรงชมเชย
เลย แสดงวาเรานี้ไมมีสารประโยชนอะไรจากการศึกษาเลาเรียนมา หากจะเปน
ประโยชนอยูบางพระองคยอมทรงชมเชยในแงใดแงหนึ่งแนนอน” ทานนําธรรมเหลานี้
มาพิจารณาแลวก็ออกประพฤติปฏิบัติธรรม ดวนความเอาจริงเอาจัง 
 พอกาวเขาไปสูสํานักพระมหาเถระดังท่ีกลาวแลวน้ัน ก็ไปถวายตัวเปนลูกศิษย
ทาน แตบรรดาพระอรหันตทานฉลาดแหลมคมอยางลึกซ้ึง ฉลาดออกมาจากหลักธรรม
หลักใจท่ีบริสุทธ์ิ เวลาพระโปฐิละเขาไปมอบกายถวายตัวตอทาน ทานกลับพูดถอมตัว
ไปเสียทุกองค เพือ่จะหลีกเล่ียงภาระหนักน้ัน เพราะราวกับสอนพระสังฆราช หรือจะ
เปนอุบายอะไรก็ยากที่จะคาดคะเนทานไดถูก 
 ทานกลับพูดวา “อาว! ทานก็เปนผูท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาจนถึงขนาดน้ีแลว 
เปนคณาจารยมาเปนเวลานาน จะใหพวกผมสอนทานอยางไรได ผมไมมีความสามารถ
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จะสั่งสอนทานได” ทั้งๆ ที่ทานเปนพระอรหันตทั้งองค เต็มไปดวยความสามารถฉลาด
รูทุกแงทุกมุม 
 “ทานกลับไปถามทานองคน้ันลองดู บางทีทานอาจมีอุบายแนะนําส่ังสอนทาน
ได”  
 ทานก็ไปจากองคน้ีแลวไปถวายตัวตอองคน้ัน องคน้ันก็หาอุบายพูดแบบเดียว
กัน ใหไปหาองคน้ัน ๆๆ องคไหนก็พูดอยางเดียวกันหมด จนกระทั่งถึงสามเณรองค
สุดทาย แนะ! ยังพดูแบบเดียวกัน คือทานขอถวายตัวเปนลูกศิษยเณร เณรก็พูด
ทํานองเดียวกัน 
 ทีนี้พระมหาเถระทานเห็นทาจะไมไดการ หรือวาทานจะหากลอุบายใหเณรรับ
พระองคนี้ หรือใหองคนี้เขาไปเปนลูกศิษยเณรเพื่อดัดเสียบาง เพราะทานเปนพระที่
เรียนมาก อาจมีทิฐิมามากก็คาดไมถึง คาดยาก พระมหาเถระทานวา “ก็ทดลองดูซิ 
เณร จะพอมีอุบายส่ังสอนทานไดบางไหม?” 
 พอทราบอุบายเชนน้ันแลว พระโปฐิละก็มอบกายถวายตัวตอสามเณรน้ันทันที 
แลวเณรก็ส่ังสอนดวยอุบายตางๆ อยางเต็มภูม ิ
 เราลองฟงซิเณรสอนพระที่เปนมหาเถระ หาอุบายสอนดวยวิธีตางๆ เชนใหพระ
มหาเถระไปเอาอันน้ันมาให ไปเอาอันน้ีมาใหบาง แลวใหครองจวีร เชนตองการส่ิงของ
อะไรที่อยูในน้ํา ก็ใหมหาเถระครองผาไป ถาจะเปยกจวีรจริงๆ ก็ใหข้ึนมาเสีย “พอ
แลวไมเอา” ความจริงเปนการทดลองทั้งนั้น 
 ทานมหาเถระที่เปนธรรมกถึกเอกนั้นไมมีขัดขืนไมมีทิฐิมานะ สมกับคําวา 
“มอบกายถวายตัว” จรงิๆ เณรใชใหไปไหนไปหมด บางทีใหไปเอาอะไรอยูในกอไผ 
หนามๆ รกๆ ทานก็ไป แลวใหครองผาไปดวยทานก็ทํา เวลาถึงหนามเขาจริงๆ เณรก็
ใหถอยมาเสีย “หยุดเสียอาจารย ผมไมเอาละมันลําบาก หนามเกาะผา” เณรหาอุบาย
หลายแงหลายมุมจนกระทั่งทราบชัดวาพระองคนั้นไมมีทิฐิมานะ เปนผูมุงหนาตออรรถ
ตอธรรมจริงๆ แลวเณรจึงไดเริ่มสอนพระมหาเถระดวยอุบายตางๆ 
 เณรสอนพระมหาเถระโดยอุบายวา “มีจอมปลวกแหงหน่ึง มีรูอยู ๖ ร ูเหี้ยใหญ
มันอยูในจอมปลวกน้ี และเท่ียวออกหากินทางชองตางๆ เพื่อจะจับตัวเหี้ยใหได ทาน
จงปด ๕ ชองเสีย เหลือเอาไวเพียงชองเดียว แลวน่ังเฝาอยูท่ีชองน้ัน เหี้ยไมมีทางออก 
จะออกมาทางชองเดียวน้ี แลวก็จับตัวเหี้ยได” 
 นี่เปนขอเปรียบเทียบ แมภายในตัวของเรานี้ก็เปนเหมือนจอมปลวกนั่นแล  
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 ทานแยกสอนอยางน้ี ทานอุปมาอุปมัยเขามาใน “ทวาร ๖” คือ ตาเปนชองหนึ่ง 
หูเปนชองหนึ่ง จมูกเปนชองหนึ่ง ล้ินชองหน่ึง กายชองหน่ึง ใจชองหนึ่ง ใหทานปดเสีย 
๕ ทวารน้ัน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เหลือไวแตใจเพียงชองเดียว แลวใหมีสติรักษาอยู
ที่ใจแหงเดียว ขณะรักษาใจดวยสติ จงทําเหมือนไมรูไมเห็นไมรูไมชี้อะไรทั้งหมดที่มา
สัมผัส ทําเหมือนวาโลกอันน้ีไมมีเลย มีเฉพาะความรูคือใจอันเดียวที่มีสติควบคุมรักษา
อยูเทาน้ัน ไมเปนกังวลกับสิ่งใดๆ ในโลกภายนอกมีรูป เสียง เปนตน จงตั้งขอสังเกต
ดูใหดีวาอารมณตางๆ มันจะเกิดขึ้นที่จิตแหงเดียว ไมวาอารมณดีอารมณชั่ว มันจะ
ปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งมีชองเดียวเทานั้น เมื่อเรามีสติจองมองดูอยูตลอดเวลาไมประมาท
แลว ก็จะจบัเห้ียคือจติ และความคิดปรุงตางๆ ของจิตได 
 จิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่ว อดีตอนาคต ปรุงไปรัก ปรุงไปชัง เกลียดโกรธกับ
อะไร ก็จะทราบไดทุกระยะๆ เพราะความมีสติกํากับรักษาอยูกับความรูคือใจ ใหทํา
อยางน้ีอยูตลอดไป จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงโดยทางอารมณ และวิธีดัดแปลงแกไข 
 พระเถระพยายามทําตามอุบายที่เณรสอนทุกประการ ไมมีมานะความถือตัว 
พระเถระองคนั้นเมื่อไดฟงและปฏิบัติตามสามเณร ก็ไดสติและไดอุบายข้ึนมาโดยลําดับ
จนมีหลักใจ เณรเห็นวาสมควรที่จะพาไปเฝาพระพุทธเจาไดแลว ก็พาพระเถระนี่ไป 
เณรเปนอาจารย พระมหาเถระเปนลูกศิษย 
 เมื่อไปถึงสํานักพระศาสดา พระองคตรัสถามวา “เปนอยางไรเณร, ลูกศิษยเธอ
นะ?” เณรกราบทูล “ดีมากพระเจาคะ ทานไมมีทิฐิมานะใดๆ ทั้งสิ้น และตั้งใจปฏิบัติ
ดีนาเคารพเลื่อมใสมาก แมจะเปนผูเรียนมากและเปนขนาดมหาเถระก็ตาม แตกิริยา
อาการท่ีทานแสดงเปนความสนใจ เปนความออนนอมถอมตน เปนความสนใจที่จะรู
เห็นความจริงทั้งหลายตลอดมา” น่ัน! ฟงซิเปนยังไง นักปราชญสนทนากันและปฏิบัติ
ตอกัน ระหวางพระมหาเถระกับสามเณรผูเปนอาจารย ซึ่งหาฟงไดยาก 
 หลังจากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงสอนพระมหาเถระวา “ปฺญา เว ชายเต ภูริ” 
ปญญาซึ่งมีความหนักแนนมั่นคงเหมือนแผนดิน ยอมเกิดขึ้นแกผูใครครวญเสมอ! 
ฉะน้ันจงพยายามทําปญญาใหม่ันคงเหมือนแผนดิน และสามารถจะแทงทะลุอะไรๆ ได 
ใหเกิดข้ึนดวยการพิจารณาอยูเสมอ ไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาปญญา ปญญานี้แล
เปนเครื่องตัดกิเลสทั้งมวล ไมมีอะไรจะเหนือปญญาไปได พระองคทรงสอน 
“วิปสสนา”ในขณะน้ัน โดยสอนใหแยกธาตุแยกขันธ อายตนะ สวนตางๆ ออกเปน
ชิ้นเปนอัน อันน้ีเปนอยางน้ี อันน้ันเปนอยางน้ัน ใหพระมหาเถระเขาใจเปนลําดับๆ 
โดยทาง “วิปสสนา” จากนั้นก็แสดงเรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละ
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อยาง ๆ อันเปนอาการของจิต สรุปธรรมที่ทรงแสดงแก พระโปฐิละ ก็คือ อริยะสัจส่ี 
ปรากฏวาทานไดบรรลุอรหัตผลในวาระสุดทายแหงการประทานธรรม 
 จะอธิบายขันธหาตอ สวนมากจิตไปหลงอาการเหลาน้ี จึงไมทราบวาตัวของ
ตัวอยูท่ีไหน ไปอิงอยูกับอาการคือรูป วารูปเปนตนบาง วาเวทนาเปนตนบาง สัญญา
เปนตนบาง สังขาร วิญญาณ เปนตนบาง เลยหาตนไมได อะไรๆ ก็วา “ตน” เสียส้ิน 
เวลาจะจับ “ตน” เพื่อเอาตัวจริงเลยหาตัวจริงไมได! ทั้งนี้ก็เพราะจิตหลงไปควาไป
ยึดเอาสิ่งไมใชตนมาเปนตนเปนตัวนั่นแล ซึ่งเปนเพียงอาการหนึ่งๆ ท่ีอาศัยกันอยูช่ัว
ระยะกาลเทาน้ัน จึงทําใหจิตเสียเวลาเพราะความเกิดตาย ๆ อยูเปลาๆ แตละภพ
ละชาต!ิ 
 นอกจากเสียเวลาเพราะความหลงกับส่ิงเหลาน้ีแลว ยังไดรับความทุกขความ
บอบชํ้าท้ังทางกายและทางจติใจอีกดวย เพราะฉะนั้นจงใชปญญาพิจารณาใหเห็นตาม
ความจรงิของมันเสียแตบัดน้ีซ่ึงเปนกาลอันควรอยู ตายแลวหมดวิสัยจะรูความจริงได 
 พระพุทธเจาประทานพระโอวาทไวอยางชัดเจนแลว ไมนาสงสัยวาจะมีอะไรดี
กวาความพนจากทุกข อันมีการเกิดตายเปนตนเหต ุเอา! พิจารณาลงไป! 
 “รูป” มีอะไรบางที่เรียกวา “รูป?” มันผสมกับอะไรบาง? คําวา “รูป” นี้มีกี่
อาการ? อาการหน่ึง ๆ คืออะไร? ที่รวมกันอยู สภาพความเปนอยูของมันเปนอยาง
ไร? เปนอยูดวยความบําบัดรักษา เปนอยูดวยความปฏิกูลโสโครก เหมือนกับปาชาผี
ดิบซ่ึงเต็มอยูภายในรางกายน้ี แตใจเราก็ยังด้ือดานอาจหาญถือวา รูปนี้เปนเราเปนของ
เรา ไมทราบวาส่ิงน้ีเปนของสกปรกโสมม เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนปาชาผีดิบ
บางเลย ตางคนตางมีปาชาเต็มตัว ทําไมมัวเพลิดเพลิน มัวเสกสรรปนยอ ชนิดไมรูเนื้อ
รูตัววาเปนปาชาผีดิบกันบางเลย เวลา “เขา” แตกดับไป “เรา” จะเอาสาระอะไรเปน
เคร่ืองอบอุนใจ ถาปญญาไมถากถางใหเห็นความจรงิไวกอนแตบัดน้ี 
 ในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุ สมมุติเพิม่เขามาก็คือสกลกาย เต็มไปดวย 
“ปุพโพ โลหิต” นํ้าเหลือง นํ้าเลือด แสดงความปฏิกูลโสโครก และความทุกขใหรูให
เห็นอยูตลอดเวลานับแตวันเกิดมา ไมเคยขาดวรรคขาดตอนเลย มีอันใดสิ่งใดที่จะควร
ยึดวาเปน “เรา” เปน “ของเรา” ดวยความสนิทใจ? ไมมีเลย! 
 จึงควรพิจารณาดูตามหลักความจริงนี้ ทั้งความเปนอยู ท้ังความสลายทําลายลง
ไป มันลงไปเปนอยางนั้น คือลงไปเปนธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ 
 สวน “เวทนา” ก็พิจารณาแยกแยะใหเห็น ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ความ
เฉยๆ ก็ดี มันเกิดข้ึนไดท้ังทางกายและทางใจ สักแตวาอาการอันหน่ึง ๆ เกิดข้ึนและ
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ดับไปเทานั้น รูอยูเห็นอยูประจักษตาประจกัษใจ ทุกขปรากฏข้ึนมาก็เปนเพยีงความ
จริงอันหนึ่งของมัน ตัวมันเองก็ไมทราบความหมายของมัน การท่ีเราไปใหความหมาย
มันน้ันก็เทากับผูกมัดตนเอง เทากับเอาไฟมาเผาลนตนเอง เพราะความลุมหลงนี้เองจึง
ไปหมาย “เขา” ในทางที่ผิด โดยที่ถือเอาวาเปน “เรา” ทุกขก็เปนเรา เปนไฟทั้งกอง
ยังถือวาเปนเรา อะไรๆ ก็เปนเรา ๆ หมดทั้งที่หาตัวเราไมเจอ ไปเจอแตความทุกข
ตลอดเวลาท่ีสําคัญม่ันหมาย 
 สัญญา ก็คือความจํา จําแลวหายไป ๆ เม่ือตองการก็จาํข้ึนมาใหม มีความเกิด
ความดับ ๆ ประจําตัวของเขา ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ มีลักษณะเชน
เดียวกัน ถาพิจารณาส่ิงหน่ึงใหเขาใจแจมแจงหรือประจกัษดวยปญญาแลว อาการท้ัง
หาน้ีก็เหมือนกันหมด ความเขาใจหากกระจายท่ัวถึงกันไปเอง 
 เม่ือสรุปความแลว กองธาตุกองขันธเหลาน้ีไมใชเราไมใชของเราท้ังน้ัน เปน
ความจริงของเขาแตละอยาง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็เปนสาเหตุมาจากจิต แต
เพราะ “ใจ” เปนใหญ ใจเปนประธาน จงึสุดทายก็ใจเปน “บอยเขา” เพราะรับใชดวย
ความลุมหลง ตัวเองยังยืนยันวา “เขา” เปน “เรา” “เปนของเรา” ก็เทากับถือ 
“เขา” เปนนายเราน่ันเอง ฟงซิฟงใหถึงใจ จะไดถึงตัวกิเลสเสียบางและทําลายมันลงได
ดวยสติปญญา 
 ธรรมของนักปราชญทานสอนพวกเรา ยังจะพากันมามัวเมาไปหาความวิเศษวิโส
จากธาตุขันธ ซ่ึงเหมือนปาชาอะไรกันอีก! นอกเหนือจากความรูย่ิงเห็นจรงิในส่ิงเหลาน้ี
เทานั้น พวกเราพากันหลงตามความเสกสรรธาตุขันธ วาเปนเราเปนของเรา มาก่ีกัปก่ี
กัลปแลว สวนผลเปนอยางไร? เราภาคภูมใิจกับคําวา “เรา” “ของเรา” เหมือนเรามี
อํานาจวาสนาเหนือส่ิงเหลาน้ี และเปนผูปกครองสิ่งเหลานี้ 
 ความจริงเราเปน “คนรับใช” ส่ิงเหลาน้ี ลุมหลงก็คือเรา ไดรับความทุกขความ
ลําบาก ไดรับความกระทบกระเทือนและแบกหามส่ิงเหลาน้ีดวยความลุมหลง ก็คือเรา 
ผลสุดทายเราเปนคนแยและแยกวาอะไรบรรดามีในโลกเดียวกัน สิ่งทั้งหลายไมใชผู
หลงผูยึดถือ ไมใชผูแบกหาม ไมใชผูรับความทุกขทรมาน ผูรับภาระทั้งปวงจากสิ่งเหลา
น้ี คือเราคนเดียวตางหากนี ่
 เพราะฉะนั้นจึงควรแยกสิ่งเหลานี้ออกใหเห็นตามความจริงของมัน จิตจะได
ถอนตนออกมาอยูตามหลักธรรมชาติไมมีเครื่องจองจํา การพิจารณาน้ันเม่ือถึงความ
จรงิแลวก็ตางอันตางจริง ไมกระทบกระเทือนกัน และปลดเปลื้องภาระทั้งหลายจาก
ความยึดถือ คืออุปาทานเสียได ใจเปนอิสรเสรีและเรืองฤทธิ์เรืองเดชตลอดกาล 
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 ระหวางใจกับขันธก็ทราบกันตามความจริงและไมยึดไมถือกัน การพะวักพะวน
กันเร่ืองขันธเพราะอํานาจแหงอุปาทานน้ีไมมี เวลายังครองขันธอยูก็อยูดวยกันราวกับ
มิตรสหาย ไมหาเรื่องรายปายสีกันดังที่เคยเปนมา ฉะนั้นจึงอยากใหเราชาวปฏิบัติธรรม 
พิจารณาเขาไปถึงตัวจติน้ันแล “เหี้ยจริงๆ คือตัวจิต”เห้ียน้ันมันออกชองน้ีถึงได
พิจารณาชองนี้ จนกระทั่งเขาไปหาตัวมัน คือจิต 
 “จิต” คืออะไร? คือรังแหง “วัฏจกัร” เพราะกิเลสอาสวะสวนละเอียดสุดฝง
จมอยูภายในจิต ตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะ กําหนดเอาจิตน้ันเปนเปาหมายแหง
การพิจารณา เชนเดียวกับอาการตางๆ ที่เราไดพิจารณาลงไปเปนลําดับๆ ดวยปญญา
มาแลว 
 เม่ือถือจติเปนเปาหมายแหงการพิจารณา ดวยความไมสงวนสิ่งใดไวทั้งสิ้น 
ตองการทราบความจริงจากจิตที่เปนแหลงสรางปญหาทั้งมวลนี้โดยตลอดทั่วถึง การ
พิจารณาไมหยุดย้ัง ก็จะทราบดวยปญญาวา ในจิตน้ันมีอะไรฝงจมอยูอยางลึกลับ
สลับซับซอน อยูดวยกลมารยาของกิเลสท้ังปวง 
 จงกําหนดเขาไป พิจารณาเขาไป จติถาพูดตามหลักการพิจารณาแลว จิตก็เปน
ตัวอนิจฺจํ เปนตัวทุกฺขํ เปนตัวอนตฺตา เพราะยังมีสมมุติแทรกอยูจึงตองเปนลักษณะ
สาม คือ “ไตรลักษณ” ได จงฟาดฟนหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้น โดยไมตองยึดมั่นถือมั่น
วาจิตนี้เปนเรา จิตนี้เปนของเรา ไมเพียงแตไมยึดมั่นถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ วาเปนเราเปนของเราเทานั้น ยังกําหนดใหเห็นชัดเจนในตัวจติอีกวา ควรจะ
ถือเปนเราเปนของเราหรือไม เพราะเหตุไร! เอา กําหนดลงไปพิจารณาลงไป แยกแยะ
ใหเห็นชัดตามความเปนจริง 
 สิ่งที่เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจติน้ีจะกระจายออกหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย เมื่อธรรมชาตินี้ไดกระจายหายไปไมมีอะไรเหลือแลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่มีอยู
ภายในจติก็หายไปพรอมกัน เปนจิตที่สิ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว! 
 การใชคําวา “จิต” เราจะเรียก “จิต” ก็ไดไมเรียกก็ได เพราะนอกโลกนอก
สมมุติไปแลว เมื่อจิตแยกตัวออกจากสมมุติแลว คําวา “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา” จึง
ไมมีในจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล 
 เม่ือทุกส่ิงทุกอยางสลายตัวไปแลว แตความรูน้ันกลับบริสุทธ์ิข้ึนมา ไมสลาย
หรือไมฉิบหายไปกับส่ิงท้ังหลาย น่ีเรียกวา “จับตัวเห้ียไดแลว!” เห้ียใหญคือจติน้ีเอง! 
ที่เณรสั่งสอนพระโปฐิละนะ! จงจับตัวนี้ใหไดจะเปนผูสิ้นจากทุกข พระโปฐิละก็ไดหลุด
พนจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจาประทานพระโอวาทจบลง เพราะเขาถึงจุดนี ้
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คือเห้ียใหญตัวน้ี และทําลายเหี้ยใหญตัวนี้ไดดวยปญญา ที่ทานวา “ปฺญา เว ชายเต 
ภูร”ิ ทําปญญาใหเปนเหมือนแผนดิน มั่นคงตอความจริงทั้งหลาย พิจารณาใหเขาถึง
ความจริงใหรูความจริง สมกับปญญาคือความจริงอันฉลาดแหลมคมมากในองค 
“มรรคแปด” 
 ท่ีทานสอนใหหย่ังเขาถึงจุดสุดยอดแหงกิเลสท้ังหลายคืออะไร? ก็คือจิตที่เต็ม
ไปดวย “อวิชชา” น่ันแล เมือ่พิจารณาธรรมชาติน้ีใหแตกกระจายออกไปแลว จิตก็
บริสุทธ์ิ เมื่อจิตบริสุทธิ์ขึ้นแลว คําวา “เหี้ย” จะเรียกวา “ถูกจับไดและทําลายได” ก็
ถูก “ถึงตัวจริงของธรรม” ก็ถูก และหมดปญหา! 
 นี่แหละการพิจารณาธรรม พระพุทธเจาของพวกเราชาวพุทธทานสอนอยางน้ี 
 สวนพวกเราชาวพุทธพากันงัวเงีย ต่ืนหรือยัง? หรือยังหลับสนิทพากันฝนเพลิน 
วาดวิมานเพ่ือราคะตัณหาอยูรํ่าไป? 
 วันนี้พูดเรื่อง “ปริยัต,ิ ปฏิบัติ, ปฏิเวธ” ในคร้ังพุทธกาลก็มีมาอยางน้ันเหมือน
กัน แตทานมีความหนักแนนในการประพฤติปฏิบัติมากกวาอยางอ่ืน ไมเหมือนสมัย
ปจจุบันนี้ซึ่งมีแตการเรียนมากๆ ไมสนใจในการประพฤติปฏิบัติกันบางเลย ความจํา
อรรถจําธรรมไดมันก็ไมผิดอะไรกับนกขุนทองที่วา “แกวเจาขา ๆ”แตเวลาเอาแกวมา
ใหนกขุนทองดูจริงๆ แลว มันก็ไมทราบเลยวาน่ันคืออะไร นอกจากเปนผลไมนก
ขุนทองจะทราบและทราบดีกวาคน แตแกวนกขุนทองไมสนใจทราบ! 
 ธรรมเปรียบเหมือนแกวดวงประเสริฐ อยาพากันจาํแตช่ือจะเปนนกขุนทองไป 
 จงคนดูแกว คือธรรมภายในใจใหรู เมื่อรูแลว ช่ือของธรรมก็เจอกันท่ีน่ันเอง 
 คําวาธรรมคืออะไร? ถาไมสนใจกับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ไดร่ํา
เรียนมา ก็เทากับวา “แกว คืออะไร” น้ันเอง “ธรรมคืออะไรก็ไมทราบ “สมาธิ” คือ
อะไรใจไมเคยสัมผัส เพราะไมเคยนั่งสมาธิ “ปญญา” คืออะไร?ก็ไมไดสัมผัสอีก 
เพราะไมไดเจริญปญญาทางดานการปฏิบัต ิ“วิมุตติ” คืออะไร? ไมทราบ เพราะจิตไม
เคยหลุดพน นอกจากจะส่ังสมกิเลสใหเต็มหัวใจจนแบกไมไหว น่ังอยูก็คราง นอนอยูก็
คราง ไปไหนก็บนเปนทุกขยุงไปตลอดกาลสถานท่ี ทั้งๆ ที่เขาใจวาตนฉลาดเรียนรูมาก 
แตก็บนวา “ทุกขๆ” ไมไดวายแตละวัน 
 เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้และหายบน จึงตองเรียนและปฏิบัติ
ใหเขาถึงความจริง ใหสัมผัสสมาธิถึงความสงบเย็นใจ ดวยการปฏิบัติ ใหสัมผัสปญญา 
คือความฉลาดแหลมคม ดวยการปฏิบัติภาวนา ใหสัมผัส “วิมุตต”ิ ความหลุดพนจาก
กิเลสทั้งมวล ดวยการปฏิบัติภาวนา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๕ 

๑๒๕ 

 การสัมผัสสมาธิ ปญญา วิมุตต ิ ดวยการปฏิบัติของตัว และธรรมเหลานี้เปน
สมบัติของตัวแทแลว ยอมหายสงสัยไมถามใคร แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาเรา
น้ีก็ตาม จะไมทูลถามพระพุทธเจาใหทรงรําคาญและเสียเวล่ําเวลาเลย เพราะเปนการ
แสดงความโงออกมาทั้งๆ ท่ีตนรูแลว ใครจะแสดงออกมาละก็รูแลว ถามทําไม น่ัน! 
เพราะความจริงเหมือนกันและเสมอกัน ก่ีหม่ืนก่ีแสนองค ก่ีพันก่ีหม่ืนคน ที่ไดสัมผัส
วิมุตติธรรมดวยใจตัวเองแลว ไมมีแมรายหนึ่งจะทูลถามพระพุทธเจาใหทรงลําบาก
รําคาญเลย 
 เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองนั้น พระพุทธเจาไมทรง
ผูกขาด แตมีไวสําหรับผูปฏิบัติโดยท่ัวกัน ตั้งแตครั้งนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ตามหลัก
ธรรมท่ีทานทรงสอนไวไมมีเปล่ียนแปลงแตอยางใด ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ 
ธรรมเปนธรรมชาติที่คงเสนคงวาเสมอมา ถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามหลักธรรมนั้น เรื่อง
มรรคผลนิพพานไมตองไปถามใคร ผูปฏิบัติจะพึงขุดคนขึ้นมาชมอยางเต็มใจไดดวย
การปฏิบัติโดยทางศีล สมาธิ ปญญา ที่เปน “สวากขาตธรรม” ไมตองสงสัย และไมมี
สิ่งอื่นใดที่จะมีอํานาจมาปดกั้นมรรคผลนิพพานใหสิ้นเขตสิ้นสมัยได และไมมีสิ่งใดที่จะ
ขุดคนมรรคผลนิพพานขึ้นมาใหรูเห็นได นอกจากการประพฤติปฏิบัติดวยศีล สมาธิ 
ปญญา น้ีเทาน้ัน 
 เพราะฉะนั้นหลักมรรคแปด มีสัมมาทิฏฐ ิเปนตน มีสัมมาสมาธิเปนท่ีสุด ที่ทาน
เรียกวา “มัชฌิมา” จึงเปนธรรมคงเสนคงวาตอทางมรรคทางผลอยางสมบูรณ และ
เปนธรรมสม่ําเสมอ เปนธรรมศูนยกลางในการแกกิเลสอาสวะทุกประเภทตลอดมา ต้ัง
แตโนนจนบัดนี้และตลอดไปไมมีทางสิ้นสุด ตองเปน “มัชฌิมาปฏิปทา” แกผูปฏิบัติ
ถูกตองตามน้ันตลอดกาลสถานท่ี 
 ผลที่พึงไดรับจากการปฏิบัติจะไมตองไปถามใคร ขอใหดําเนินไปตามหลัก
ธรรมนี้ใหถูกตองเทานั้น จะเหมาะสมอยางยิ่งตอมรรคผลนิพพาน อันเปนสมบัติลนคา
ของตน ๆ แตผูเดียวไมมีใครเขายุงได 
 ท่ีวา “มรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไปแลว” น้ัน ก็คือคนที่ไมเคยปฏิบัติ คน
ไมเคยสนใจกับธรรมเลย แตอุตริตั้งตนเปนศาสดาเหนือพระพุทธเจา พระธรรม พระ
สงฆ คอยใหคะแนนตัดคะแนนพระรัตนตรัยและชาวพุทธทั้งหลาย เขาคนนั้นคือ “ตัว
แทนเทวทัต” จะไปรูเรื่องมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยไดอยางไร ไมมีอะไรมาคุย
อวด มีอยางไรก็พูดไปอยางนั้นตามประสาของคนที่มีนิสัยตางกัน เพื่อคนอื่นแมไมเชื่อ
แตสนใจฟงบางชั่วขณะก็ยังด ี



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๖ 

๑๒๖ 

 พระพุทธเจา สัตวโลกรูและกราบไหวกันทั้งนั้น แตสัตวแปลกประหลาดไมมีตน
มีตัว ปรากฏแตคําอวดฉลาด ไมมีใครนับถือและกราบไหวก็พูดอยางน้ันเอง ผลของ
การพูดก็ทําใหคนอื่นพลอยโงไปดวย ถาผูตองการจะโงอยูแลวก็โงไดจริงๆ เพราะคํา
พูดคํานี้เปนคําพูดที่ทําคนใหโง ไมใชเปนคําพูดใหคนฉลาด ถาผูปฏิบัติมีเหตุมีผลถอด
แบบ “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” แลวจะไมสนใจกับคําน้ีเลย แตสนใจกับหลักธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสอนไว แลวปฏิบัติตามน้ัน นั่นแลเปนสิ่งที่เหมาะสมหรือถูกตองที่สุด เรา
ท้ังหลายไดรับพระโอวาท คือศาสนธรรมจากพระพุทธเจามาโดยถูกตองแลว จึงพากัน
นําไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เปนภัยแกตน ผลที่จะพึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เพราะ
เราจะเปนผูรับ จะเปนผูครอง จะเปนเจาของสมบัติที่ตนปฏิบัติไดโดยทั่วกัน ตามหลัก
ธรรมวา “ผูทําดียอมไดด ี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว ผูทําตนถึงข้ันบริสุทธ์ิยอมพนจากทุกขท้ัง
มวล”   
 จงจําใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรม ผลพึงใจทั้งมวลคือเราเปนผูเสวย ไมมีใครแยง
ชิงไดตลอดไป จึงขอยุติเพียงนี ้ 
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ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๖ 

๑๒๖ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อะไรคือจิต –จิตพระอรหันต 

  
 ทานอาจารยม่ันทานวา “ใจ” มีภาษาเดียวเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนชาติใด
ภาษาใด มีเพียงความรูคือใจน้ี ฉะน้ันทานจงึวาเปนภาษาเดียว พอนึกออกมาก็เขาใจ 
แตเวลาแยกออกมาพดูตองเปนภาษาน้ันภาษาน้ี ไมคอยเขาใจกัน ความรูสึกภายในจิต
ใจนั้นเหมือนๆ กัน ธรรมกับใจจึงเขากันสนิท เพราะธรรมก็ไมไดเปนภาษาของอะไร 
ธรรมก็คือภาษาของใจ ธรรมอยูกับใจ” 
 ความสุขความทุกขอยูกับใจ การทําใหสุขหรือใหทุกขเกิดขึ้นก็ใจเปนผูคิดขึ้นมา 
ผลที่ปรากฏขึ้นเปนสุขเปนทุกข ใจเปนผูรับรู เปนผูรับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมา ใจ
กับธรรมจึงเขากันไดสนิท ไมวาจะเปนชาติใดภาษาใด เรื่องธรรมนั้นเขากันไดทั้งนั้น 
เพราะใจกับธรรมเปนของคูควรกันอยูแลว 
 ใจน้ีคือแกนในสกลกายของเรา เปนแกนอันหนึ่งหรือเปนของแข็ง หรือเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูในรางกายน้ี ไดแกใจเปนหลักใหญ อาการทีเ่กิดข้ึนจากใจ เชน ความ
คิดความปรุง เกิดแลวดับ ๆ ก็หมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมา คือความ
คิดปรุง ความหมายเก่ียวกับการคาดการจดจําน้ันหมายถึงสัญญา ยาวออกไปก็เปน
สัญญา ส้ันก็เปนสังขาร คือปรุงแพล็บก็เปนสังขาร สัญญา คือความหมายความจํา 
วิญญาณหมายถึงการรับรูในขณะท่ีส่ิงภายนอกเขามาสัมผัสอายตนะภายใน เชน ตากับ
รูปสัมผัสกันเกิดความรูขึ้นมา เปนตน เหลานี้มีการเกิดการดับอยูประจําตัวของเขาเอง 
ทานจึงเรียกวา “ขันธ” แตละหมวดแตละกองรวมแลวเรียก วา “ขันธ” 

ขันธหากองน้ีมีการเกิดการดับกันอยูเปนประจาํ แมแตพระขีณาสพทานก็มี
อาการเหลาน้ีเชนเดียวกับสามัญชนท่ัวๆ ไป เปนแตวาขันธของทานเปนขันธลวนๆ ไม
มีกิเลสเปนเครื่องบังคับบัญชาใชใหทํานี้ ปรุงนี้คิดนั้น เปนขันธที่คิดโดยธรรมชาติของ
มันเอง เปนอิสระของขันธ ไมมีอะไรมาบังคับใหคิดนั่นปรุงนี่เหมือนจิตสามัญชนทั่วๆ 
ไป ถาจะเทียบขันธของสามัญชนทั่วไป ก็เหมือนนักโทษท่ีถูกบังคับบัญชาอยูตลอดเวลา 
ความคิดความปรุง ความสําคัญม่ันหมายตางๆ เหลานี้ ลวนแตมีผูบังคับบัญชาออกมา 
ใหคิดอยางน้ันใหปรุงอยางน้ี ใหสําคัญม่ันหมายอยางน้ันอยางน้ี คือมีกิเลสเปนนาย หัว
หนา บังคับบัญชาขันธเหลาน้ีใหแสดงตัวข้ึนมา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๗ 

๑๒๗ 

 สวนพระขีณาสพคือพระอรหันตทานไมม ี ปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแลวก็ดับ
ไปธรรมดาไมมีเชื้อตอ ไมมีเชื้อกดถวงจิตใจ เพราะไมมีอะไรบังคับเหมือนดังขันธที่มี
กิเลสปกครองหรือมีกิเลสเปนหัวหนา ผิดกันตรงนี้ แตความจริงน้ันเหมือนกัน 
 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนอนิจจัง คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพของแตละ
ขันธๆ มีประจําตัวดวยกัน นับแตรูปขันธคือกายของเรา เวทนาขันธ ไดแกความสุข 
ความทุกข ความเฉยๆ น่ีก็เกิดดับๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ มีเกิดมีดับประจําตนอยู
ตลอดไป 
 สวนความรูจรงิๆ ท่ีเปนรากฐานแหงความรูเก่ียวกับส่ิงตางๆ ที่เกิดดับๆ นี้ไม
ดับ เราจะพูดวา “จิตนี้ดับไมได” เราจะพูดวา “จิตนี้เกิดไมได” เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์
แลวจึงหมดปญหาในเรื่องเกิดเรื่องตาย ท่ีเก่ียวกับธาตุขันธไปถือกําเนิดเกิดท่ีน่ันท่ีน่ี 
แสดงตัวอันหยาบออกมา เชน เปนสัตวเปนบุคคลเหลานั้น เปนตน จึงไมมีสําหรับจิต
ทานท่ีบริสุทธ์ิแลว 
 แตถาไมบริสุทธ์ิ ก็พวกน้ีแหละไปเกิดไปตาย หมายปาชาอยูไมหยุด เพราะจติ
ท่ีไมตายน้ีแหละ 
 ฉะน้ันพระพุทธเจาจงึทรงสอนโลก เฉพาะอยางยิ่งคือโลกมนุษยเรา ผูที่รูดีรูชั่ว รู
บาปบุญคุณโทษ และรูวิธีการที่จะแกไขดัดแปลงหรือสงเสริมได เขาใจในภาษาธรรมที่
ทานแสดง ทานจึงไดประกาศสอนโลกมนุษยเปนสําคัญกวาโลกอ่ืนๆ เพื่อจะไดพยายาม
ดัดแปลงหรือแกไขสิ่งที่เห็นวาไมเกิดประโยชนและเปนโทษ ออกจากจิตใจกายวาจา 
และสอนใหพยายามบํารุง สงเสริมความดีท่ีพอมีอยูบางแลวหรือมีอยูแลว และที่ยังไมมี
ใหมีใหเกิดขึ้น สิ่งที่มีแลวบํารุงรักษาใหเจริญ เพื่อเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความชุม
เย็นมีความสงบสุข มีหลักมีเกณฑดวยคุณธรรมคือความดี หากไดเคล่ือนยายจากธาตุ
ขันธปจจุบันน้ีไปสูสถานท่ีใด ภพใดชาติใด จิตที่มีความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ 
ยอมเปนจิตที่ดี ไปก็ไปดี แมจะเกิดก็เกิดดี อยูก็อยูดี มีความสุขเรื่อยๆไป 

จนกวาจิตน้ีจะมีกําลังสามารถอํานาจวาสนา มีบุญญาภิสมภารที่ไดสรางโดย
ลําดับลําดา นับตั้งแตอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ตอเนื่องกันมา เชนวานน้ีเปนอดีต
สําหรับวันน้ี วันน้ีเปนอดีตสําหรับวันพรุงน้ี ซึ่งเปนวันที่เราไดสรางความดีมาดวยกันทั้ง
น้ัน และหนุนกันเปนลําดับ จนกระทั่งจิตมีกําลังกลาสามารถ เพราะอํานาจแหงความดี
นี้เปนเครื่องสนับสนุน แลวผานพนไปได 
 คําวา “สมมุต”ิ คือการเกิดการตายดังท่ีเปนอยูน้ัน จะไปเกิดในภพที่เงียบๆ 
ละเอียดขนาดไหนก็ตาม ที่เปนเรื่องของสมมุติแฝงอยูนั้นจึงไมม ี ทานผานไปหมดโดย
ประการทั้งปวง นี่ไดแกจิตพระอรหันตและจิตพระพุทธเจา พูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของ 
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“พระวังคีสะ” พระวังคีสะ ทานเกงมากในการท่ีดูจติผูท่ีตายแลว ไปเกิดในภพใดแดนใด 
ตั้งแตทานเปนฆราวาส ใครตายก็ตาม จะวาทานเปนหมอดูก็พูดไมถนัด ทานเกงทาง
ไสยศาสตรน่ันแหละ เวลาใครตายเขานําเอากะโหลกศีรษะมาใหเคาะ ปอก ๆๆ 
กําหนดดูทราบวาอันน้ันไปเกิดท่ีน่ัน ๆ เชนไปเกิดเปนสัตวนรกก็บอก ไปเกิดในสวรรค
ก็บอก ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกิดเปนเปรตเปนผีอะไรทานบอกหมดไมมีอัดมีอั้น 
บอกไดท้ังน้ัน ขอใหไดเคาะกะโหลกศีรษะของผูตายน้ันก็แลวกัน 
 พอทานวังคีสะไดทราบจากเพื่อนฝูงเลาใหฟงวา พระพุทธเจายังเกงกวานี้อีก
หลายเทา ทานอยากไดความรูเพ่ิมเติม จึงไปยังสํานักพระพุทธเจาเพื่อขอเรียนวิชา
แขนงนี้เพิ่มเติมอีก พอไปถึงพระพุทธเจาทานก็เอาศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะ “เอา 
ลองดูซิไปเกิดที่ไหน?” เคาะแลวฟง เงียบ, เคาะแลวฟง เงียบ, คิดแลวเงียบ กําหนด
แลวเงียบ ไมปรากฏวาเจาของกะโหลกศีรษะน้ีไปเกิดท่ีไหน! 
 ทานจนตรอก ทานพูดสารภาพอยางตรงไปตรงมาวา “ไมทราบที่เกิด” 
 ทีแรกพระวังคีสะน้ีวาตัวเกงเฉลียวฉลาด จะไปแขงกับพระพุทธเจาเสียกอนกอน
จะเรียนตอ พอไปถึงพระพุทธเจา พระองคเอากะโหลกศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะนี ่
ซิ ! ทานมาติดตรงนี!้ ทีน้ีก็อยากจะเรียนตอ ถาเรียนไดแลวก็จะวิเศษวิโสมาก เมื่อ
การณเปนไปเชนนั้นก็ขอเรียนที่สํานักพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงสอนวิชาให สอน
วิธีให คือสอนวิชาธรรมน่ีให ฝกปฏิบัติไป ๆ พระวังคีสะก็เลยสําเร็จพระอรหันตขึ้นมา 
เลยไมสนใจจะไปเคาะศีรษะใครอีก นอกจากเคาะศีรษะเจาของ รูแจงชัดเจนแลวหมด
ปญหาไปเลย นี่เรียกวา “เคาะศีรษะที่ถูกตอง”! 
 เม่ือยกเร่ืองจิตท่ีไมเกิดข้ึนมา กะโหลกศีรษะของทานผูบริสุทธ์ิแลว เคาะเทา
ไรก็ไมรูวาไปเกิดท่ีไหน! ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแตกอนเกงมาก แตจิตที่บริสุทธิ์แลวหาที่
เกิดไมได ! เชน “พระโคธิกะ” ก็เหมือนกัน น้ีก็นาเปนคติอยูไมนอย ทานไปบําเพ็ญ
สมณธรรมเจริญขึ้นไปโดยลําดับๆ แลวเส่ือมลง 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 มันสุดวิสัยของ “สมมุติ” แลวจะเจอ
อยางไร! มันเลยวิสัยของคนท่ีมีกิเลสจะไปทราบอํานาจจิตของพระอรหันตทานได!  
 ในวงสมมุติท้ังหลาย ไมมีผูใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันตทานได 
เพราะทานนอกสมมุติไปแลว จะเปนจติเหมือนกันก็ตาม ลองพิจารณาดูซิ จิตของเราที่
กําลังลมลุกคลุกคลานอยูเวลาน้ีก็ตาม เมื่อไดถูกชําระเขาไปโดยสม่ําเสมอไมหยุดไม
ถอย ไมละความเพียรแลว จะคอยละเอียดไปได จนละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็
หมดไป เพราะความละเอียดนั้นเปนสมมุต ิ เหลือแตธรรมชาติทองทั้งแทงหรือธรรมทั้ง
ดวง ที่เรียกวา “จติบรสุิทธ์ิ” แลวก็หมดปญหาอีกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนจิต
ประเสริฐ เชนเดียวกับจติของทานท่ีพนไปแลวน้ันน่ันแล 
 จิตประเภทนี้เปนเหมือนกันหมด ไมนิยมเปนผูหญิงผูชาย นี่เปนเพศหรือสมมุติ
อันหน่ึงตางหาก สวนจติน้ันไมไดนิยมวาเปนหญิงเปนชาย ความสามารถในอรรถใน
ธรรมจึงมีไดทั้งหญิงทั้งชาย และความสามารถที่บรรลุธรรมขั้นตางๆ จนกระท่ังถึง
วิมุตติหลุดพนไปได ก็เปนไปไดทั้งผูหญิงผูชาย ไมมีกฎเกณฑที่จะบังคับกันได ขอแต
ความสามารถอํานาจวาสนาของตนพอแลว เปนอันผานไปไดดวยกันท้ังน้ัน 
 เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเรา อยางนอยก็ใหไดความสงบ
เย็น จะดวยธรรมบทใดก็ตาม ท่ีเปนธรรมซ่ึงจะกลอมใหจติมีความสงบ แลวปรากฏ
เปนความรมเย็นเปนสุขขึ้นมาภายในจิตใจ พึงนําธรรมบทน้ันมาเปนเคร่ืองกํากับ มา
เปนเครื่องพึ่งพึง เปนเครื่องยึดของจิต เชน อานาปานสติ ซึ่งเปนกรรมฐานสําคัญบท
หน่ึงในวงปฏิบัติท้ังหลาย รูสึกวาอานาปานสติจะเปนธรรมท่ีถูกกับจริตนิสัยของคน
จํานวนมากกวาธรรมบทอ่ืนๆ และนําเขามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราใหได
รับความสงบเย็น 
 เมื่อใจเริ่มสงบ เราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจ หรือจะเร่ิมเห็นใจวาเปนอะไร เปน
อยางไร ก็คือความท่ีจิตรวมกระแสของตัวเขามาสูจุดเดียว เปนความรูลวนๆ อยู
ภายในตัว น้ันแหละทานเรียกวา “จิต” ความรวมตัวเขามาของจติน้ี รวมเขามาตามขั้น 
ตามความสามารถ ตามความละเอียดของจิต ตามขั้นของจิตที่มีความละเอียดเปน
ลําดับ ถาจิตยังหยาบ รวมตัวเขามาก็พอทราบไดเหมือนกัน เมื่อจิตละเอียดเขาไปก็
ทราบความละเอียดลงไปอีกวา จิตนี้ละเอียด จิตนี้ผองใส จติน้ีสงบย่ิง จิตนี้เปนของ
อัศจรรยย่ิง ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับๆ จิตดวงเดียวนี้แหละ! 
 การชําระการอบรมเพื่อความสงบ การพิจารณาคนควาแกไขส่ิงท่ีขัดของภายใน
จิตดวยปญญา ซึ่งเปนวิธีท่ีจะทําใหจิตกาวหนา หรือทําใหถึงความจริงของจิตไดโดย
ลําดับ ดวยการกระทําดังท่ีกลาวน้ี ใจจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะ ถาลงความเพียร
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ไดพยายามติดตอกันอยูเสมอดวยความอุตสาหพยายามของเราอยูแลว ความหยาบน้ัน
ก็จะคอยหมดไป ๆ ความละเอียดจะคอยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทําหรือการ
บําเพ็ญของเรา จนกระทั่งสามารถผานพนดวยการฟาดฟนกิเลสใหแหลกไปไดเชนเดียว
กันหมดไมวาผูหญิงผูชาย 
 ในขณะที่เรายังไมสามารถจะทําอยางนั้นไดก็ไมตองเดือดรอนใจ ขอใหทําใจให
มีหลักมีเกณฑ เปนที่ยึดเปนที่พึ่งของตนเองได สวนสกลกายน้ีเราก็พ่ึงเขามาแลวต้ังแต
วันเกิด ทราบไดดวยกัน พาอยูพานอน พาขับพาถาย พาทํางานทําการ ทํามาหาเล้ียง
ชีพ ทั้งเราใชเขา ทั้งเขาใชเรา ทั้งเขาบังคับเรา ทั้งเราบังคับเขา เชน บังคับใหทํางาน 
แลวเขาก็บังคับเราใหเปนทุกข ปวดน่ันเจบ็น่ี ตองไปหาหยูกหายามารักษา ก็เขาน่ัน
แหละเปนคนเจ็บ และก็เขาน่ันแหละเปนคนหาหยูกหายา เงินทองขาวของก็เขาแหละ
หามา มันหนุนกันไปหนุนกันมาอยูอยางน้ี 
 ไมทราบวาใครเปนใหญกวาใคร ธาตุขันธกับเรา? เราบังคับเขาไดช่ัวกาล และ
เขาก็บังคับเราไดตลอด! การเจ็บไขไดปวย การหิวกระหาย การอยากหลับอยากนอน 
ลวนแตเปนเรื่องกองทุกขซึ่งเขาบังคับเราทั้งนั้น และบังคับทุกดาน แตเราบังคับเขาได
เพียงเล็กๆ นอยๆ ฉะน้ันในกาลอันควรท่ีเราจะบังคับเขา ใหพาเขาภาวนา เอา ทําลงไป 
เม่ือธาตุขันธมันปกติอยู จะหนักเบามากนอยเพียงไรก็ทําลงไป แตถาธาตุขันธไมปกต ิ
มีการเจ็บไขไดปวย เราก็ตองรูความหนักเบาของธาตุขันธ เร่ืองใจใหเปนความเพียร
อยูภายในตัวอยาลดละปลอยวาง เพราะเปนกิจจําเปน 
 เราอาศัยเขามานานแลว เวลานี้มันชํารุดทรุดโทรมก็ใหทราบวามันชํารุด อันไหน
ที่ควรจะใชได อันไหนที่ใชไมได เราเปนเจาของทราบอยูแกใจ ท่ีควรลดหยอนผอนผัน
ก็ผอนผันไป 
 สวนใจที่ไมเจ็บปวยไปตามขันธ ก็ควรเรงความเพียรอยูภายใน ไมขาดประโยชน
ที่ควรไดรับ ใหใจมีหลักมีเกณฑ อยูก็มีหลัก ตายก็มีหลัก เกิดท่ีไหนก็ใหมีหลักเกณฑ
อันดีเปนที่พึงพอใจ คําวา “บุญ” ก็ไมใหผิดคาดผิดหมาย ไมใหผิดหวัง ใหมีสิ่งที่พึงพอ
ใจอยูตลอดเวลา สมกับเรา “สรางบุญ” คือความสุขท่ีโลกตองการดวยกัน ไมมีใครอิ่ม
พอก็คือความสุขน่ีแหละ จะเปนสุขทางไหนก็ตามเปนสิ่งที่โลกตองการ เฉพาะอยางย่ิง
สุขทางใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําคุณงามความดีเปนลําดับๆ มีภาวนา เปนตน 
 น่ีเปนความสุขอันเปนแกน หรือเปนสาระสําคัญภายในใจ ฉะน้ันใหพากัน
บําเพ็ญในเวลารางกายหรือธาตุขันธยังเปนไปอยู เม่ือถึงอวสานแหงชีวิตแลวมันสุดวิสัย
ดวยกัน ทําไดมากนอยก็ตองหยุดในเวลาน้ัน 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 ตนจะจําไดหรือไมไดก็ตาม แต
เช้ือของมันซ่ึงมีอยูภายในใจน้ันก็ปดไมอยูในการใหผล เพราะเปนรากเหงาอยูในจิต 
เราก็ยอมรับไปตามกรรมนั้น แตเราอยาไปตําหนิมัน เมื่อเราทําลงไปแลวก็เปนอันทํา 
จะไปตําหนิไดอยางไร มือเขียนตองมือลบ ยอมรับกันไปเหมือนนักกีฬา เรื่องของกรรม
เปนอยางนั้น จนกวาจะพนไปได มันก็หมดปญหาน่ันแหละ 
 ตอไปใหทานปญญา (ภิกษุปญญาวัฑโฒ Peter John MORGAN ชาวอังกฤษ) 
อธิบายใหทานเหลาน้ีฟง เพราะมีชาวตางประเทศอยูดวย 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมือ่วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

จะฝกจิต ตองฝน 
  

เราเปนชาวพุทธ พระพุทธเจาของเราเปนนักเหตุผล เปนนักอรรถนักธรรม นักรู
นักฉลาดแหลมคม และเปนคลังแหงธรรม ผลธรรมที่อยูในคลัง คือพระทัยอันบริสุทธิ์
ของพระองคนั้น มีแตพระธรรมดวงประเสริฐเลิศโลก ทานไดมาดวยเหตุผลอันใดทาน
จึงไดร่ําลือ เราก็เปนคนๆ หนึ่งไมเห็นเปนที่ร่ําลือ พระพุทธเจาก็เปนคนๆ หน่ึง แต
ทําไมทานจงึรํ่าลือท่ัวโลกธาตุ “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย ทานรํ่าลือทุกอยางบรรดาความดีท้ังหลายไมวาฝายเหตุไมวาฝายผล ทานเปน 
“คลังแหงพระธรรมดวงประเสริฐ” 

พระธรรมท่ีปรากฏใหโลกผูสนใจกราบไหวบูชาอยูน้ี พระพุทธเจาทรงขุดคนได
มากอนใครทั้งโลก แลวทรงนําออกแจกจายโลก แมกระนั้นโลกยังไมเห็นสําคัญในธรรม
ดวงประเสริฐนั้น เห็นสําคัญแตเรื่องไมประเสริฐเรื่องเหลวไหล ท่ีกุมอํานาจอยูภายใน
จิตใจ ความเคลื่อนไหวไปมาของใจกายวาจา จึงเปนไปตามอํานาจเหลานี้เสียโดยมาก 

เมื่อเชนนั้น แมความตองการสิ่งประเสริฐเลิศโลกก็ “สักแตความตองการเทา
น้ัน” เพราะไมไดสนใจดําเนินตามเทาที่ควร ไมไดฝนส่ิงท่ีกุมอํานาจไวภายในใจเพ่ือการ
ปฏิบัติบําเพ็ญธรรม สมกับเปนลูกศิษยพระตถาคตผูทรงฝนอยางยิ่ง 

การฝนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นแล เปนความดียิ่งสําหรับเรา 
เพราะครูเราคือพระศาสดาและสาวก ทานพาฝนและไดดีสิริมหามงคลสูงเดนแกโลก
เพราะความฝน ความดีมีคุณคาของคนเรามีอยูที่ตรงนี ้ ไมใชมีอยูที่เนื้อที่หนังเหมือน
สัตว ตายแลวนําเขาสูตลาด ผลปรากฏออกมาเปนเงินเปนทอง เปนอาหารการบริโภคท่ี
สําเร็จประโยชนไดทั่วโลกดินแดน 

สวนมนุษยเราน้ี ไมไดมีคุณคาอยูที่เนื้อที่หนังอยางสัตวเหลานั้น แตมีคุณคาทาง
จิตใจ มีคุณคาทางความประพฤติอัธยาศัยหนาท่ีการงาน อันเปนประโยชนแกตนและ
สวนรวม 

ความประพฤติ ถาไมดําเนินมาจากจิตใจก็ไมมีทางดําเนิน จิตใจถาไมมีเหตุผล
เปนเครื่องดําเนินก็ไมปลอดภัย เพราะฉะนั้นมนุษยเราจึงควรมีเหตุผลแนบสนิทกับใจ 
ใจตองใครครวญเหตุวาดีหรือไมดีอยูเสมอ ทุกอาการท่ีเคล่ือนไหวไปมา ผลที่สําเร็จ
ออกไปจากเหตุน้ีจะเปนอยางไร? เมื่อเหตุไมดีแลวผลก็ตองไมด ี เพราะไมขึ้นอยูกับ
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ความเสกสรรปนยอหรือเสกเปาแลวก็วาดี ดังที่โลกๆ มักนิยมใชกันเสมอมา แตดีและ
ช่ัวอยูท่ีการทําเหตุเปนสําคัญกวาการ “เสก” ใดๆ นี่เปนหลักธรรมชาติที่ใครๆ ไมควร
ฝน เพราะเปนความจริง เมื่อเหตุดีผลตองดี ใครจะติเตียนวันยังค่ํา หรือยกโลกธาตุมา
ตําหนิติเตียนวา “ทําชั่วไดดี ทําดีกลับไดช่ัว” อยางน้ี ก็สักแตคําพูดหรือความเสกสรร
ปนยอของคนตางหาก แตนํามาใชเปนการยืนยันรับรองไมได เพราะเปนความคิดการ
กระทําของคนผูจะทําลายตนและสังคมตางหาก ธรรมแทไมเก่ียวกับเร่ืองจอมปลอม
อยางน้ี เพราะความจริงเปนเรื่องใหญโตมาก ในโลกทั้งสามไมมีอะไรจะจริงยิ่งกวา
ความจรงิดังท่ีกลาวมาน้ี 

พระพุทธเจาทานก็ทรงสั่งสอนโลกตามหลักความจริงนี้ทั้งนั้น ไมวาธรรมในแง
ใด ไมวาพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ ลวนแสดงตามหลักความจริง จะเคลื่อนคลาด
จากนี้ไปไมมี ฉะนั้นพวกเราที่เปนชาวพุทธ จึงตองพยายามประพฤติปฏิบัติตน และพึง
คํานึงถึงพระพุทธเจาเสมอ แมจะไมไดมุงความเปนพระพุทธเจาเหมือนพระองคก็ตาม 
แตก็ควรคํานึงถึงความเปน “ลูกศิษยของตถาคต” คือพุทธบริษัท ไดแกอุบาสก 
อุบาสิกา เปนตน แลวพยายามปฏิบัติบําเพ็ญตามธรรมของพระองค พระพุทธเจาทรง
ฝนทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่เปนขาศึกตอความด ี เราก็ตองฝนเชนเดียวกับพระพุทธเจา 
เพราะตองการความดีหรือของดีท่ีปราชญทานวาดี ไมใชดีแบบเสกสรรปนยอเสกเปา
แลวก็ต่ืนลมกัน โดยไมยอมเหลือบมองดูปราชญทานวาเปนอยางไรบาง 

อันความไมดีน้ันมีอยูแลวภายในจิตใจ สิ่งที่ฝนไมใหทําความดีนี้ลวนแตสิ่งที่ชั่ว
ทั้งนั้น ถาเราไมยอมฝนก็แสดงวา เรายอมจาํนนตอความช่ัวความตํ่าทรามท่ีมีอยูภายใน
จติใจมากนอยน้ัน ถาเราฝนก็แสดงวาเราเห็นโทษแหงความไมดีนั้น และฝนใหหลุดพน
จากความไมดี หรือทําลายความไมดีโดยลําดับดวยความฝน ความบากบ่ัน กล่ันกรอง
ตัวเอง ความเห็นโทษเปนเหตุปจจัยใหฝนสิ่งต่ําทรามเหลานี้ เพื่อความดีทั้งหลาย  

เรื่องของศาสนาเปนเรื่องฝนสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย ไมใชเปนสิ่งที่คลอยตามของไมดี 
แตเปนสิ่งที่ฝน ฝนตั้งแตเบื้องตนจนถึงที่สุด จนหาสิ่งที่ใหฝนไมได จิตก็สะดวกสบาย
ไมมีอะไรมาฝนกันอีกตอไป สิ่งที่ฝนมีมากมีนอยเพียงไรนั้นแลคือตัวภัย สิ่งนั้นเมื่อเรา
ดําเนินไปตามหรือคลอยไปตาม จะมีกําลังมากข้ึนโดยลําดับจนกลายเปนนิสัย คําวา 
“กลายเปนนิสัย” คือท่ีโลกเขาวา “ตามใจตัวเองจนเปนนิสัย” แตความจริงก็ตามธรรม
ชาติฝายตํ่าน้ันแหละ เพราะใจไมมีอํานาจเหนือสิ่งนั้น และส่ิงน้ันอยูเหนือใจ โลกเลย
พูดเสียวา “เอาแตใจตัวเอง ไมคํานึงถึงเหตุผลบางเลย” 
 ทีนี้การที่เรามาประพฤติปฏิบัต ิ เราจําตองฝน ดังท่ีทานท้ังหลายมาสูสถานท่ีน้ี 
หรือไปสูสถานท่ีใดเพ่ือคุณงามความดีท้ังหลาย ก็ตองฝนเชนเดียวกัน ถาไมฝนก็ไมได
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ของด ีปกติของคนสวนมาก เวลํ่าเวลาจะมีมากนอยเทาไร ส่ิงท่ีมันกดข่ีบังคับอยูภายใน
ใจ ซ่ึงเปนผูกุมอํานาจหรือผูคุมอํานาจน้ัน จะแยงชิงเอาไปกินจนหมดไมมีเหลือเลย จน
กระทั่งโนนละ ขณะที่จะสิ้นลมหายใจมันจึงจะปลอย กอนน้ันมันไมคอยปลอยใหมีเวลา
วางกัน! ดวยเหตุนี้โลกจึงไมคอยมีเวลาทําความดีกัน จาํตองมืดทั้งมา มืดทั้งอยูและมืด
ทั้งเวลาจะไปและไปกัน ไมมีเวลาสวางสรางซา 
 วันคืนปเดือนมีอยูเทาเดิม ปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน วันหน่ึงคืนหน่ึงมี ๒๔ ชั่วโมง ก็ไม
มีวาง! สําหรับธรรมชาติเจาอํานาจนี้จะไมยอมวางใหใครเลย กุมอํานาจอยูตลอดเวลา 
จนขณะจะสิ้นลมหายใจถึงจะเปดโอกาสใหวา “เวลาน้ีวาง จึงไดตาย!” นั่น จงพิจารณา
ใหถึงใจ เคียดเเคนใหถึงธรรม ดําเนินใหถึงแดนปลดปลอยอยาถอยมันเปนอันขาด 
ชาติมนุษยพุทธบริษัทที่ฉลาดและแข็งแกรงในโลก มีศาสดาเปนจอมทัพ ไมเคยพาพวก
เราใหกลับแพน่ี 
 เม่ือคิดเร่ืองเหลาน้ีมันนาสลดสังเวชมากท่ีสุด เพราะส่ิงเหลาน้ีเคยกดถวง เคย
ทรมาน เคยทําใหเราไดรับความทุกขมามากตอมากจนไมอาจคณนาได แมเชนน้ันก็ยัง
ไมทราบวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัยแกตัวเอง ถึงจิตใจจะวุนวายเดือดรอนขนาดหนักแทบไมมี
สติ ก็วา “วันนี้ใจไมดีเลย!” แลวก็ไมทราบวา ไมดีเพราะอะไรเปนเหตุทําใหใจไมดี  

ความจริงก็คือธรรมชาติอันน้ันแลทําคน จะเปนอะไรมาจากโลกไหนเลา? แตเรา
ไมอาจทราบได จึงตองอาศัยการอบรมใหทราบวา สิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งไหนดีสิ่ง
ไหนชั่ว ความดีเปนคุณแกจิตใจ ความช่ัวเปนภัยตอจติใจ มันติดอยูกับใจดวงเดียวทั้ง
สองอยาง มีเพียงมากกับนอยท่ีตางกัน 
 เพราะฉะน้ันเราจะหาอุบายวิธีใด แกส่ิงไมดีซ่ึงมีอยูในจติอันเดียวกัน ใหออกไป
ไดโดยลําดับ? นอกจากอรรถธรรมและตัวเราเองที่จะฝน โดยอาศัยหลักธรรมเปน
เครื่องมือเทานั้น ไมมีวันที่จะไดรับการปลดปลอยตัวออกสูความวางไดตลอดไป 
 “พระพุทธเจาทานทําไมจึงวาง?” เราตองคิดไปเชนน้ันเพือ่แกตัวเอง “ทานก็เปน
ถึงพระมหากษัตริย ทําไมทานถึงวางและออกบําเพ็ญพระองคได” เราไมมุงบําเพ็ญตาม
แบบพระพทุธเจาก็ตาม แตเรายกทานเปนครูในสวนที่เราจะยึดได มาปฏิบัติเพื่อตัวเอง  
 ทําไมพระพุทธเจาทานวาง ทานไมมีกิเลสหรือ? ทานไมหึงไมหวงอะไรบางหรือ? 
ลูกก็มี เมียก็มี สมบัติพัสถานมากนอย ไพรฟาประชาชีทั้งหลายเต็มแผนดิน ซึ่งเปน
สมบัติอันมีคามหาศาลของพระองคทั้งนั้น ทําไมพระองควางได พระองคปลอยไดและ
วางได จนไดตรัสรูและสะเทือนโลกธาต ุ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๕ 

๑๓๕ 

 เราไมถึงกับจะตองปลอยอยางพระพุทธเจา แตปลอยแบบลูกศิษยมีครู จึงควร
หาเวลาวางสําหรับตนใหไดบาง อะไรที่มีสาระสําคัญที่สุดในโลกนี้? จติของเรามุงตอ
อะไรทุกวันนี้? วาอะไรเปนศักด์ิสิทธ์ิและวิเศษท่ีสุด ที่จะเปนสารคุณอันสําคัญพึ่งเปนพึ่ง
ตายไดจริง ๆ มีอะไรบางอยูในโลกน้ี? เราเปนมนุษยพุทธบริษัททั้งคน ควรคิดใหเต็ม
ใจกอนจะหมดโอกาสคิดและทํา เพื่อสิ่งที่พึงหวังดังใจหมาย คิดรอบ ๆ ตัวก็พอสะดุด
สะเทือนใจไมเสียผล ดูเอาซีไปที่ไหนเห็นมีแตปาชาเกลื่อนไปหมด ไมวาสัตววาบุคคล 
“ปาชา” เต็มตัวดวยกัน เราหวังอะไรเปน “สรณะ” เราหวังอะไรเปนหลักเปนฐานเปนที่
มั่นใจเรา? เมื่อมองไปไหนมีแตภัยรอบดาน จนจะหาทางคืบคลานออกไมมี  
 ท้ังน้ีถาไมมีอรรถมีธรรมภายในใจบางแลว คนเราจะหาหลักเกณฑไมไดเลย จะ
รวนเรเลื่อนลอย จนกระท่ังวันส้ินชีพวายชนมก็เล่ือนลอยไปอยางน้ัน ไมมีอะไรเปนหลัก
ในอนาคต ถาไมรีบสรางหลักยึดไวเสียแตในบัดน้ี เม่ือจิตใจในปจจบัุนมันเล่ือนลอย
อยางไร ไมมีหลักเกณฑอยางไร อนาคตไมตองพดู ก็คือผูน้ีแหละ ผูเล่ือนลอยน้ีแหละ
จะไปเปนผูเดือดรอนระทมขมขื่นในอนาคต ไมใชอะไรจะพาใหเปน ตองใจดวงรวนเร
เล่ือนลอยน้ีแลจะพาใหเปน 
 พระสาวกทานมีจํานวนมาก ทานทําไมวางได? ทานทําไมฝนได คําวา “ฝน” เปน
สิ่งสําคัญมาก ทําไมทานฝนได กิเลสของทานเปนกิเลสประเภทใดทานจึงฝนได? กิเลส
ของเราเปนกิเลสประเภทใดเราจึงฝนไมได ก็เปนกิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมเครื่องแก
ไขก็เปนประเภทเดียวกัน ทําไมจะนํามาแกสิ่งที่ฝนธรรมไมได! 
 บุคคลผูจะตอสูแกไข หาเวลํ่าเวลาหรือหาโอกาสเพ่ือตัวเอง ก็เปนบุคคลเชน
เดียวกับเราไมผิดกันเลย ถาผิดก็ผิดแตวาทานมีความเขมแข็ง เรามีความออนแอ ทาน
เปน “นักตอสู” เราเปน “นักถอยหลัง” ทานกลาหาญ เราข้ีขลาดหวาดกลัวเทาน้ันท่ีผิด
กัน! แลวจะทําอยางไรกับตัวเราจงึจะเขากันไดกับทานและหลักธรรมของทาน จะไมเปน
ขาศึกกัน 
 ความออนแอ เปนตน น้ีแลเปนส่ิงท่ีจะทําใหเราไดรับความทุกขความลําบากบน
เพออยูตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ความบนไมเกิดประโยชนอะไรเลย แตเม่ือไดบนบางก็อาจ
เปนทางระบายออกแหงความทุกขทางหน่ึง ความจริงไมใชทางระบายออกแหงทุกข 
ความบนมันเปนแงท่ีนาคิดอันหน่ึงเหมือนกัน เพราะความคิดที่จะบนก็เปนงานของจิต 
การบนออกมาก็เปนงาน นอกจากน้ันยังทําใหบางคนรําคาญ อีกอยางหน่ึงเขาก็มีอะไร
อยูในใจของเขา พอมาพบเรือ่งของเราก็มาบวกกันเขา เลยไปกันใหญ สุดทายมีแตกอง
ทุกขทั้งสองฝาย จึงตางคนตางหาบหามอยางเต็มกําลังไมมีคําวา “ปลง”! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๖ 

๑๓๖ 

 เพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เราไมพึงปรารถนาทั้งหลาย จงึข้ึนอยูกับ 
“ความฝน” ฝนมากฝนนอย ฝนเถอะ การฝนเรา ฝนสิ่งไมดีของเราเปนความชอบธรรม 
ไมผิด ฝนไดมากไดนอยเปนสิริมงคล เปนความดีประจําตัวของเรา จนกลายเปนนิสัย
แหงการฝนสิ่งไมดีทั้งหลาย ใจจะมีความองอาจกลาหาญขึ้นมา ผลสุดทายเร่ืองท่ีเราฝน
น้ันก็เลยยอมจํานน 
 จะไปไหนมาไหน จะพูดอะไร มีเหตุผลอยางไร ท่ีเห็นวาถูกวาควรแลวก็ดําเนิน
ตามนั้น ไมมีอะไรมาขัดแยงกีดขวาง ยอมเปนไปตามเหตุผลนั้นอยางเดียว สิ่งที่จะมา
ฝน สิ่งที่มาคอยกีดกันขวางทางเดินของเรานั้น มันคอยสลายคอยละลายไป ในท่ีสุดก็
ลมละลายไป เมื่อเราเคยฝนเสมอๆ เคยตอสูตานทานมันเสมอ และเคยไดรับชัยชนะมา
แลว สิ่งนั้นจะมาชนะเราอีกไมได เราไดชัยชนะโดยลําดับ ชนะไปเรื่อยๆ และชนะจนไม
มีอะไรจะตอสูกับเราอีก น่ัน! ความฝนเปนผลอยางน้ีแล 
 ใจชอบอยางน้ี แตเหตุผลเปนอยางนั้น เราตองฝนความชอบใจเพื่อเหตุผลนั้นๆ 
ซ่ึงเปนความถูกตอง ถาจะดําเนินหรือทําไปตามความชอบใจ ก็ความชอบใจนี้มีเหตุผล
อะไรบาง? สวนมากไมมี นอกจากเหตุผลของกิเลสเพ่ือหาทางเล็ดลอดธรรมเทาน้ัน ซึ่ง
มีอะไรก็อางมาตามเรื่องของมัน สวนมากเราชอบเหตุผลของกิเลสมากกวาเหตุผลของ
ธรรม ฉะน้ันผลท่ีไดรับจึงมีแตความทุกขความรอนภายในใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการทําตาม
เหตุผลของกิเลส 
 แมน่ังอยูน่ิงๆ แตจิตไมไดนิ่ง จิตมีความคิดปรุงยุงเหยิงอยูตลอดเวลา ไมมี
อิริยาบถใดมาหามมันไดนอกจาก “สติปญญา” ปกติแลวจติลวนสรางความทุกขข้ึนแก
ตน ดวยความคิดปรุงในแงตางๆ ซึ่งเปนทางไมดี เราก็ไมยอมเห็นโทษ นี่แหละเหตุผล
ของกิเลสเปนอยางน้ี หาความถูกตองไมไดเลยแตไหนแตไรมา 
 สวนเหตุผลของธรรมน้ันมีความถูกตอง ผลที่ไดรับคือความสุขความเย็นใจ
ตลอดไป ต้ังแตข้ันเริม่ฝกหัดจนถึงข้ันสูงสุด 
 การปฏิบัติตัวหรือการปฏิบัติศาสนา เปนความลําบากผิดธรรมดาอยูบาง ถึงจะ
ผิดธรรมดา เราก็ทราบวาเราหักหามใจ ไมใหเปนไปตามสิ่งต่ําทรามที่กิเลสตั้งชื่อตั้ง
นามในส่ิงท่ีตนชอบวา “ธรรมดา” ฉะน้ันจําตองฝนกัน เมื่อฝนครั้งนี้ไดผล ครั้งตอไปสิ่ง
ท่ีจะใหเราฝนก็ออนลง ๆ ความเขมแข็งทางดานเหตุผลและความเพียรก็เพิ่มขึ้น เลยไม
คํานึงถึงสิ่งที่จะมาขัดขวางเรายิ่งกวาเหตุผลที่จะดําเนินไปตามที่เห็นวาถูกตอง น่ีแหละ
นักธรรมะมีพระพุทธเจาเปนตน ทานทรงดําเนินอยางนี้! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๗ 

๑๓๗ 

 ทําไมทานจึงไมหึงไมหวงไมหวงไมใยครอบครัวเหยาเรือน ทานเปนมนุษย
ปุถุชนเชนเดียวกัน ทานตองหวง ทานตองฝนอยางย่ิง เพื่อธรรมดวงเลิศ น่ันแลครูของ
พวกเรา! สาวกท้ังหลายทานก็ฝนเต็มกําลังของทาน จนไดเปน “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ 
คจฺฉามิ” เขามาสูใจของพวกเรา 
 เราที่เปนผูรับเอา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” เขามาสูใจ ก็อยาเอาเขามา
เหยียบยํ่าทําลายทานเลน โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติแหงธรรมน้ันๆ หรือแหงพุทธ แหง
ธรรม แหงสงฆ วามีคุณคามากเพียงไร จึงเอามาเหยียบย่ําทําลายกับความขี้เกียจออน
แอ ความเห็นแกตัว ความไมมีเหตุผล นําพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาสกปรก
ดวยทําไม ตองคิดอยางนี้เสมอ ซึ่งเปนเครื่องเตือนใจเราใหตื่นตัว จะไดพยายามแกไข
ตนตามทานไปโดยลําดับ 
 อะไรโลงก็สูจิตใจโลงไมได อะไรคับแคบตีบตันก็สูจิตใจคับแคบตีบตันไมได 
อะไรจะทุกขก็สูจิตทุกขไมได อะไรจะสุขก็สูจิตสุขไมได แนะ! รวมลงที่จิตแหงเดียว! 
 ดินฟาอากาศก็โลงอยางน้ันเอง เม่ือมีความทุกขภายในจติใจ แมจะอยูในกลาง
ทุงโลงๆ น้ัน อากาศโลงๆ ก็ชวยอะไรไมได จึงวามันอยูที่จิต ถาจิตมีความปลอดโปรง
โลงสบายแลวอยูท่ีไหนก็สบาย อยูในถํ้า ในเหว ในกระตอบ อยูในรมไมชายภูเขา ก็
สบายท้ังน้ัน ไมจําเปนตองคิดหาวาอากาศโปรงที่นั่น อากาศโปรงที่นี่ เพราะผูขัดของ
จรงิๆ ก็คือจติซ่ึงเปนตัวกอเร่ืองเทาน้ัน ฉะน้ันความสุขความทุกข ตลอดทั้งสาเหตุให
เกิดสุขเกิดทุกข จึงรวมอยูที่จิตเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ปราชญทานจึงสอนลงที่ใจอันเปน
ตัวการสําคัญ ใครจะสอนไดถูกตองยิ่งกวาปราชญคือพระพุทธเจาไมม!ี อยาพากันลูบ
คลําท่ีน่ันท่ีน่ี เดี๋ยวเวลามือไปโดนเอาแมงปองเขาจะรองไมเปนเสียงคน จะวา “ไมบอก” 
 สมบัติอันมีคามากก็คือใจ เปนหลักเปนประธานของส่ิงท้ังหลายก็คือใจ จงึไม
ควรปลอยใจใหส่ิงเลวทรามท้ังหลายเขามาเหยียบยํ่าทําลาย จนแหลกเหลวไปอยางนา
เสียดาย สวนผลอันไมพึงปรารถนามันโยนใหเราเปนคนรับเคราะห แมทุกขแทบเปน
แทบตายก็คือเราเองเปนผูรับ! สวนกิเลสความต่ําทรามเหลานั้นไมไดมารับทุกขกับเรา
เลย ผูเสียเปรียบจงึคือเรา ผูโงเขลาตอเลหเหลี่ยมของมันอยูเรื่อยไป 
 ฉะน้ันจงพยายามแกไขถอดถอนมันดวยเหตุดวยผล ความสุขอันพึงหวังนั้นเรา
จะไปหาท่ีไหนในโลกน้ี มันก็เพียงผานๆ ไปดังที่เคยไดประสบพบเห็นกันมาแลว ผาน
มาชั่วขณะๆ เทาน้ันแลวก็ผานไป มันไมเปนความสุขที่จีรังถาวรอะไรเลย 
 แตความสุขที่เปนขึ้นในจิตใจ เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของจิตดวยการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม น้ีเปนความสุขท่ีจรัีงถาวร จนกลายเปนความสุขอันตายตัว เปน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๘ 

๑๓๘ 

“อกุปปธรรม” คือเปนความสุขที่ไมกําเริบ  เพราะจิตใจไมกําเริบไมเปลี่ยนแปลง
ตลอดอนันตกาล 
 สมบัติในโลกน้ีก็คือใจซ่ึงเปนสมบัติอันลนคา จงพยายามรักษาใจใหดีโดย
สม่ําเสมอ เฉพาะอยางย่ิงจติตภาวนาอยาถือเปนเร่ืองเล็กนอย เชน ทําพอเปนพิธีรีตอง 
ก็เราไมใชเปนคนพิธี แตเราเกิดมาเปนคนทั้งคนไมใชตุกตา พอจะภาวนาเปนพิธี น่ัง
ภาวนาทีละ ๕ นาท ี ๑๐ นาที ๑๕ นาท ี ก็แทบลมแทบตาย แทบจะหามกายเขาโรง
พยาบาล ซ่ึงเปนเร่ืองอับอายขายหนาชาวพุทธและนักปฏิบัติจรงิๆ เกินกวาจะอภัยกัน
ได 
 เวลากิเลสพาเอาไปถลุงท้ังวันท้ังคืน ยังสนุกกับมันไดชนิดลืมตัวลืมตายลืมปาชา
ที่มีอยูกับตัว นั่นเรารูไหม? กิเลสมันกลอมคนดีขนาดไหนดูเอาก็รูเอง เพราะเคยถูก
กลอมถูกถลุงมาดวยกัน แมผูเทศนก็ไมมีการยกเวนในการถูกตมตุน ฟงเอามันกลอมดี
ขนาดน้ันแหละ กลอมจนเคล้ิมหลับไมรูสึกตัวเลย แมจะเขาโลงผีอยูแลว ยังอยากฟง
เสียงเพลงลูกทุงมันอยูเลยไมมีวันเวลาอิ่มพอ จนหมดลมหายใจไปเปลาๆ 
 ส่ิงเหลาน้ีนักปราชญทานตําหนินัก แตพวกเราทําไมจึงชอบนัก ชอบอะไรมันก็
ไมรู ตามความจริงแลวคนเราชอบอะไรยอมจะเจอสิ่งนั้น ชอบกิเลสก็เจอกิเลสและทุกข
ที่แฝงมากับกิเลส ชอบธรรมก็เจอธรรมและสุขที่แฝงมากับธรรม เพราะสิ่งเหลานี้มีอยู
ในโลกไมบกพรองจึงหาไดดวยกัน สุขก็หาไดจากเราคนเดียว ทุกขก็หาไดจากเราคน
เดียวตามสาเหตุที่เราดําเนินไป ผลก็ตองเปนอยางน้ันไมเปนอยางอ่ืน 
 นี่เราแนใจแลววาเราเกิดเปนมนุษย เปนภูมิที่สูงสง ในโลกน้ีถือวามนุษยสูงกวา
สัตว และไดพบพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนคําส่ังสอนท่ีถูกตองแมนยํามาจากหลักแหง 
“สวากขาตธรรม” พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว พยายามดําเนินใหเปนไปตามหลักแหง 
“สวากขาตธรรม” ผลที่พึงไดรับจะเปนที่พึงพอใจ เราอยาถือใครเปนหลักเปนเกณฑย่ิง
ไปกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในการยึดและการดําเนิน 
 วิถีทางแหงการครองชีพก็ตาม วิถีทางแหงการปฏิบัติธรรมเพือ่ความอบอุนแก
จิตใจก็ตาม ไมมีใครจะเกินพระพุทธเจาไปไดในความฉลาดแหลมคม ดวยอุบายวิธี
ปองกันหรือรักษาตัว ท้ังเก่ียวกับส่ิงภายนอกและส่ิงภายใน พระพุทธเจาเปน “นักรูนัก
ฉลาดแหลมคมทุกอยาง” “นักปกครองบานเมือง” ก็เปนพระองคหนึ่ง “นักปกครองดาน
จิตใจ” ก็เปนพระองคหนึ่ง นักปกครองโลกท่ัวๆ ไปดวยอุบายวิธีการอบรมส่ังสอนโดย
ถูกตองเหมาะสม ไมมีศาสดาองคใดจะแซงพระองคไปได โดยความฉลาดแหลมคมย่ิง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๓๙ 

๑๓๙ 

กวาพระพุทธเจา พระองคทรงสอนจนถึงขั้น “นิพพาน” เราจะหาขนาดไหนอีก มีใครที่
จะสอนใหเลย ‘นิพพาน” ไปเคยไดยินบางไหม? ไมเคยไดยิน!  
 เพราะถึงท่ีน่ันแลวเปนสถานท่ีสุดจดุหมายปลายทางโดยสมบูรณแลว เชนเดียว
กับเราข้ึนมาถึงบนบานแลว เปนที่เหมาะสมและถึงจุดที่หมายแลว เพราะไมใชขรัวตา
ดังที่ทานอาจารยมั่นทานเคยนํามาพูดเปนอุบายเพื่อเปนคติแกพระเสมอวา “ทําอะไร 
ทําแบบเถรตรงนี่ มันไมไดเรื่องอะไร? ทานวา แลวทานก็ยกนิทานขรัวตาข้ึนมาวา “ขรัว
ตาคนน้ันเดินเขาไปในบาน ถูกเขานิมนตข้ึนไปบนบาน การนิมนตข้ึนไปบนบานก็คือ
นิมนตข้ึนน่ังบนบานน่ันเอง แตขรัวตาไมเขาใจอยางนั้น พอถูกเขานิมนตใหข้ึนไปบน
บานก็ปนข้ึนไปบนข่ือโนน “อาว! ทานปนข้ึนไปบนข่ือโนนทําไมละ แลวกันพิสดารเกิน
เหตุแลวนี่ นิมนตทานลงมา” พอขรัวตาองคน้ันลงมาแลว ก็เผนออกจากบานเขาไปเลย
ไมมองหนามองหลัง น่ัน! เปนอยางนั้นไปเสีย 
 ความจริงเขานิมนตขึ้นไปนั่งบนบานเขาตางหาก แตทานกลับปนข้ึนไปบนข่ือ
บานเขาโนน เวลาถูกนิมนตใหลงมาก็ลงและเตลิดเลยบานเขาไปเสีย นี่คือความไมพอด ี
ไมมีประมาณ ไมมีเหตุมีผลเอาเลย เพราะความซื่อเสียจนเซอไปแบบไมรูสึกตัว 
 การส่ังสอนน้ัน เมือ่สอนถึงนิพพานแลวจะสอนไปไหนกันอีก เมื่อจิตบรรลุถึง
นิพพานแลวจะเตลิดไปไหนกันอีก ถาไมควาเอาแบบขรัวตามาใชก็ตองยุติการกาวไป
เพียงเทานี้ เพราะสุดยอดแหงธรรมแลว หรือสุดยอดแหงสมมุติ จิตเปนวิมุตติเต็มภูมิ
อรรถภูมิธรรมแลว ปญญาท้ังมวลก็ยุติกันลงแคน้ี 
 การกลาวนิทานเรื่องขรัวตามาแทรกก็เพื่อใหทราบวา เรื่องความไมใครครวญ 
คนไมใครครวญพินิจพิจารณา คนแบบ “เถรตรง” ตรงเสียจนเซอนั้น ไมยังประโยชน
ใดๆ ใหเกิดขึ้น จึงควรถือเปนคติตัวอยางไดด ี
 ในวงปฏิบัติของเราน้ีมบีางไหมท่ีปนข้ึนบนข่ือ มีซิ! มีแตจาํพวกท่ีคอยจะปนข้ึน
บนข่ือน่ันแหละเปนสวนมาก ไมไปกันละตามหลัก “มัชฌิมา” ตามหลักที่พระพุทธเจา
ทรงสอน ชอบปนข้ึนบนข่ือกันแทบทัง้น้ัน ทานยกนิทานขรัวตาปนข้ึนบนข่ือมาประกอบ
การแสดงธรรม นาฟง! เพราะขบขันดี “พวกบนข่ือ” ทานวาอยางน้ัน เปนคติสําคัญนา
ฟงมาก ฟงแลวซึ้งใจ ทั้งอดหัวเราะอยูภายในไมได นี่ทานพูดถึงเรื่องคนไมใชความคิด 
ไมใชความพินิจพิจารณาเหตุผลวาควรไมควร เรียกวา “เถรตรง” คําวา “เถรตรง” น้ีบาง
ทานก็จะไมเขาใจ น่ีทานพูดถึงครูบาอาจารย 
 ทานลางบาตรและเช็ดบาตรแหงแลว ทานเอาปากบาตรควํ่าลง แลวทานสองดู
กนบาตรทาน สองใหตรงกับตะวัน การสองดูกนบาตรตรงตะวันน้ัน ทานมีความหมาย



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๐ 

๑๔๐ 

วาบาตรน้ีอาจมีกนทะลุ เปนชองเปนรูตรงไหนบาง สองออกไปท่ีแจงหรือสองกับแสง
พระอาทิตย มองออกไป ถามีชองทะลุก็จะมองเห็นชัดเจนตรงที่ทะลุนั้น แลวก็จะไดอุด
ยาเสีย 
 ทีน้ีลูกศิษย “เถรตรง” เห็นอาจารยสองดูกนบาตร ตนก็ทําตามบางโดยไมทราบ
เหตุผลความมุงหมายวาทานทําเพื่ออะไร เวลาถูกถามวา “ทําเพื่ออะไร?” ก็บอกแบบ
เถรตรงวา “เห็นครูอาจารยทานสองเราก็เลยสองบาง เพราะทานขลังดี บางทีเราอาจ
ขลัง” น่ีฟงซิ เรื่องบนขื่อขําดีไหม? ฟงไดไหม ในวงผูปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ในคําที่
วา “บางทีเราอาจขลังอยางทานบาง” ถาอยางน้ีก็ปฏิบัติเพ่ือ “ความขลัง” ไมไดปฏิบัติ
เพื่อ “ความหลุดพน” อยางนอยก็เพ่ือความเปนคนดีมีความสงบสุข 
 ครูอาจารยผูฉลาดมีเหตุผล ทานทําอะไรยอมเปนไปตามเหตุผลทุกอยาง ไมได
ทําแบบลอยๆ เราผูมาศึกษากับทานควรพิจารณาดวยดีในส่ิงท่ีตนทํา ไมสักแตวาพูดวา
ทําไปแบบสุมเดา เพราะความไมสนใจดูตัวอยางทาน จึงเปนราวกับทัพพีอยูกับแกง ไม
รูรสชาติของแกงวา เปรี้ยวหวานเค็มประการใดบางเลย จึงหาความฉลาดรอบรูอะไรไม
ได นอกจากแสวงหาความขลังไปแบบโลกๆ ท่ีทํากัน 
 การศึกษาข้ึนอยูกับสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสําคัญ มิไดข้ึนอยูกับการ
กินอยูหลับนอนในสํานักของทานเฉยๆ โดยไมสนใจกับอะไร การปฏิบัติธรรมของพวก
เราทุกวันน้ีก็เหมือนกัน เห็นทานเดินจงกรมก็เดิน แตไมมีสติสตัง มีแตความคิดผิดคิด
เพลินเลินเลอเผลอตัวยุงไปหมด พอออกจากทางจงกรม “แหม วันนี้จิตไมเห็นมีความ
สงบบางเลย เราเดินจงกรมตั้งนานไมเห็นไดเรื่องอะไร?” จะไดเรื่องอะไร เพราะไมเอา
เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องความสงบเปนอารมณบางเลย เอาแตเรือ่งวุนวายมาพัวพันห่ัน
แหลกอยูกับจิตตลอดเวลาในทางจงกรม 
 จากน้ันก็มาน่ังภาวนา พอน่ังก็ “เอาละ เทานี้พอ!” เวลานั่งก็นั่งคิดนั่งปรุงยุง
เหยิงวุนวายแบบ “ตามรอยโคในคอก” นั่นแล แลวก็มาตําหนิแบบลมๆ แลงๆ ไปวา 
“น่ังไดเทาน้ันนาทีเทาน้ีนาที ไมเห็นไดเรื่องอะไร นอนเสียดีกวา” น่ัน! ไปลงเอยที่หมอน
น่ันแล เลยกลายเปนท่ีตัดสินกิเลสอยูบนหมอนไปเสีย คําวา “นอนเสียดีกวา” น้ัน แม
นอนก็ไมไดเร่ืองอยูน่ันแล เพราะคนไมไดเรื่องอยูแลว ก็ไดแตเรื่อง “หมอน” เทานั้น 
นะซี ไมไดมรรคผลนิพพานอะไร จิตลง “ภวังคหลวง” หลับครอกๆ จนตะวันสองกนก็
ไมถอนขึ้นมา (ไมต่ืนนอนน่ันเอง) 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๔๑ 

๑๔๑ 

 อยูท่ีใดไปท่ีใดก็มีแตกิเลสตามเหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดเวลา ที่จะไดเหยียบย่ํา
ทําลายกิเลสบางไมปรากฏ เพราะสติสตังไมมี ความจงใจไมมี มีแตกิเลสตามลาอยู
ตลอดทุกอิริยาบถ เรามันพวก “กิเลสตามลา’ จะวายังไง? ถาไมวาอยางน้ัน 
 เอา! พยายามตามลากิเลสนะ ทีน้ีเปนนายกิเลสเสียบาง ตองฝนกันบาง!  ทน 
และฝนตรงนี้! จิตไมอยากคิดไปในอรรถในธรรม เราตองบังคับใหคิด ทําไมจะบังคับ
ไมไดจิตเปนของเรา เราเปนเจาของจิต เราบังคับไมได ใครจะบังคับไดละ ถาจติแหวก
แนวแลวจิตจะมีหลักแหลงที่ตรงไหน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการแหวกแนวจะเปนอยางไร เรา
ตองรับเคราะหกรรมอยูดี ฉะนั้นเราตองคิดตองรูไวลวงหนา จึงเรียกวา “ปญญา” มัน
อยากไปไมยอมใหไป เอา! มันอยากทําส่ิงน้ันไมยอมใหทํา มันจะฝนเราไปไดอยางไร! 
เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะไมทํา เราตองไมทํา เมื่อเหตุผลพรอมแลวที่จะทํา ตองทําลง
ไป เปนก็เปน ตายก็ตาย! นี่คือนักธรรมะแท อยางไรกิเลสก็ไปไมพนมือ ตองตายใน
เง้ือมมือไมวันใดเวลาหน่ึงแนนอน 
 ทําไมโลกเขาทําได ทําไมเราทําไมได โลกเขาทําไมตาย ทําไมเราทําจะตาย ตายก็
ใหตาย ปาชามีทุกหนทุกแหงไมตองเปนกังวลกับความเปนความตาย ขอใหทําสิ่งที่ถูก
ตองดีงามอยางสมใจเถอะ ถาทําอยางน้ันบางกิเลสมันก็หมอบและตองไดผล ไมมีอะไร
มีอํานาจเหนือธรรมของพระพุทธเจาซึ่งเปนเครื่องแกและปราบปรามกิเลส เพราะกิเลส
ทุกประเภทกลัวธรรมเทานั้น อยางอ่ืนกิเลสไมยอมและไมกลัว ย่ิงความคลอยตามดวย
แลว กิเลสยิ่งรองเพลงรื่นเริงสนุกสนานอยูบนหัวใจ ไมมีวันจบเพลงเลยนั่นแล 
 ขณะท่ีฟงเทศนน้ีจติมีความสงบจติอยูกับตัว ถาจิตอยูกับตัว เวลาฟงทานอธิบาย
ก็เขาอกเขาใจไปโดยลําดับๆ ใหจิตอยูกับตัวน่ันแหละถูกตอง ในการฟงเทศนไมจําตอง
สงใจออกมาขางนอก ใหอยูกับตัว กระแสธรรมจะเขาไปสัมผัสกับความรูคือใจ เมื่อ
สัมผัสกันเร่ือยๆ จิตจะไดรับความสงบในขณะที่ฟง เม่ือจติสงบแลวความสุขน้ันเกิดข้ึน
เอง ที่ความสุขไมเกิดความสุขไมมีเพราะจิตไมสงบ จติยุงอยูตลอดเวลา กอกวนตนเอง
อยูไมหยุด ความทุกขก็มีเรื่อยๆ นะซี เพราะปอนเหตุใหเรื่อยๆ ทานจึงวา 
 “การฟงธรรมมีผล ๕ ประการ ประการสุดทายคือจิตผูฟงยอมผองใส” จิตจะ
ผองใสไดจิตจะตองอยูกับตัว รับสัมผัสกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปโดยลําดับไมให
ขาดวรรคขาดตอน ต้ังความรูไวเทาน้ันแหละ ไมตองไปเสียดายอะไรกับส่ิงภายนอก ไม
ตองไปวุนวายกับส่ิงใด ที่เราเคยรูเคยคิดเคยปรุงเคยเห็นมาแลว ไมเห็นเกิดประโยชน! 
 คราวนี้เราตองการใหรูใหเห็นใหเขาใจในอรรถในธรรม จึงใหธรรมเหลานั้น
สัมผัสจิตใจ เพราะใจถูกสิ่งอื่นมาสัมผัสเสียมากมายจนใจไมเปนใจของตน มันเปนใจ
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กิเลสตัณหาอาสวะ หรือเปนใจเปรตใจผีอะไรไปก็ไมรูละ ใจเปนนรกอเวจีไปหมดเพราะ
ส่ิงไมเปนทาเขามากอกวนวุนวาย เวลานี้ใหจิตเปนภาชนะสําหรับรับธรรม ตั้งหนาตั้งตา
ฟงโดยเฉพาะ จิตก็สงบ เม่ือสงบแลวก็เย็น พอจติเย็นเทาน้ันแหละก็สบายไปเองคน
เรา! เราหาความสบายไมใชเหรอ? เราไมหาความทุกข! 
 น่ีแหละจุดแหงความสบายอยูท่ีตรงน้ี ใหพยายามระงับจิต อยาปลอยใหคิดมาก
เกินไป ความคิดมากไมใชของดี คิดมากๆ ไปจนจะเปนบาก็มี เพราะเหตุไร? เพราะสิ่ง
ที่ไมดีนั่นแหละจิตชอบคิด จิตชอบไปเกี่ยวของพัวพัน ยิ่งความโกรธแคนจิตยิ่งติดยิ่ง
ชอบคิด ก็ย่ิงเพิม่ความรอนใหจติใจมากข้ึนโดยลําดับไมมีประมาณ ตั้งตัวไวไมได 
ฉะน้ันตองหักหามดวยการฝนใจ ใจจะขาดก็ใหขาดไป จิตเปนสมบัติของเราทําไมเราจะ
บังคับไมได และจะมอบใหใครเปนคนบังคับใหเรา? ใครเปนคนรับผิดชอบในจิตของ
เรา? เราเองเทานั้นเปนผูรับผิดชอบ 
 จงทุมกําลังลงไปไมทอถอยจติจะยอมจํานนเอง แลวสงบตัวลง เห็นผลละทีน้ี! 
วา “ออ! ผลแหงการบังคับจิตเปนอยางนี้หรือ!” ตอไปก็มีแกใจ หรือเกิดความกลาหาญ
ที่จะบังคับทรมานตน สุดทายจติก็เปนสมบัติอันมีคาข้ึนมาเปนลําดับๆ อยูไหนก็สบาย 
และมีความยับยั้งตั้งตัวไดดวยเหตุดวยผล ดวยสติปญญาซ่ึงเคยไดบําเพ็ญมาและเคย
ไดหลักไดเกณฑมาแลว 
 น่ีคือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ความอดความทนตอหลักศาสนา การพร่ํา
สอนตามหลักศาสนาดีกวาการพรํ่าสอนใครท้ังน้ัน ย่ิงผูท่ีสอนตนดีแลว พูดใหคนอ่ืนฟง
หรือส่ังสอนก็จบัใจไพเราะและเช่ือถือไมจดืจาง 
 ถาตนยังเหลวไหลพูดออกไปก็ไมมีรสชาติแกผูฟง ถึงแมจะนําคําสอนของพระ
พุทธเจาไปพูดเปนตูๆ หีบๆ มันก็ไมนาฟง มันมีลักษณะ จืดๆ ชืดๆ ราวกับอาหารไมมี
รสอรอยน่ันแล ถาจิตใจเขมแข็ง ความรูสึกอยูภายในก็ม่ันคง ใจมีพลังธรรมการแสดง
ออกก็มีรสชาติดี จับใจซาบซ้ึง เพราะธรรมออกไปจากใจที่เปนตัวการสําคัญ ซึ่งบรรจุไว
แลวหรือบรรจุเต็มแลว 
 จึงขอใหพยายามรักษาจิตใจใหมีสารคุณปรากฏเดนขึ้นโดยลําดับ ๆ จากการ
ปฏิบัต ิมีจิตตภาวนาเปนตน อยาเห็นวาเปนกิจนอกประเด็นหรือเปนกิจพิเศษนอกจาก
ความสําคัญไปเสีย การภาวนาน้ันแหละคือเร่ืองสําคัญท่ีสุดในชีวิตจิตใจของเรา มีธรรม
น้ีแหละเปนสําคัญมากกวาส่ิงอ่ืนใด นอกนั้นก็เปนเพียงปริยาย อาศัยกันไปช่ัวคราวช่ัว
กาลช่ัวเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเรา จะหาความจีรังถาวรไมได ท่ัวท้ัง
แดนโลกธาตุอันเปนสมมุติมันเปนอยางเดียวกัน จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

จิตวุนวาย 
 
 คนท่ีมีนิสัยวาสนาพรอมแลว คือจําพวก “อุคฆฏิตัญู” เชนพระยสกุลบุตร 
และพระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เปนตน นี่คือทานผูที่เปน “อุคฆฏิตัญู” ซึ่งคอยจะรู
จะเขาใจในธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยางรวดเร็วกวาทุกๆ จําพวกที่เปน
เวไนยชน ที่ควรจะรูหรือบรรลุธรรมตามศาสนธรรม 
 พระยสกุลบุตร อยูในบานอยูไมได เม่ือถึงกาลแลวบนวา “วุนวายๆ,ขัดของๆ” 
จนถึงกับออกจากบานหนีไปในเวลาเชาตรู โดยไมมีจดุหมายปลายทางวาจะกลับมาอยู
บานอีกหรือไมกลับ เพราะความขัดของวุนวายภายในใจ พอดีไปพบพระพุทธเจาซึ่ง
กําลังทรงจงกรมอยูขางทางที่พระยสกุลบุตรเดินผานไป พระองคจึงรับสั่งวา “มาท่ีน่ี ที่นี่
ไมยุงไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ท่ีน่ีแสนสบาย เธอจงเขามาหาเราที่นี่” 
 พระยสกุลบุตรเขาไป ก็ประทานพระโอวาท จนสําเร็จมรรคผลขึ้นในขณะนั้น
อยางรวดเร็ว 
 ถาอยางน้ีก็เหมือนงายๆ งายนิดเดียว และงายจนอาจลืมความทุกขความลําบาก
ของผูเปนศาสดา ซึ่งไดสลบไสลไปถึงสามครั้ง กอนไดตรัสรูธรรมนํามาสอนโลกที่มี
นิสัยมักงายเปนเจาเรือน พระยสกุลบุตรน้ันเหมือนกับคนเปนโรคซ่ึงคอยรับยาอยูแลว 
ยาก็พรอมท่ีจะยังโรคใหหายอยูดวย พอรับประทานยาเขาไป โรคก็หายวันหายคืนและ
ระงับดับไปโดยลําดับจนหายขาด ไมยากอะไรเลย! ถาเปนอยางน้ีหมอก็ไมตองเรียน
มากมายนัก คนไขก็ไมตองเปนทุกขเดือดรอนและทรมานไปนาน พอเปนข้ึนหมอใหรับ
ประทานยาก็หายไปเลย 
 น่ีถาเราพูดข้ันงายก็เปนอยางน้ี แตพึงทราบในหลายแงของโรคที่เกิดและฝงกาย
ฝงใจในมวลสัตว วามีประเภทตางๆ กัน ทั้งรักษายากทั้งรักษางาย เพราะมิใชโรคหวัด
แตอยางเดียว พอจะนัดยาแลวก็หายไปเลยอยางน้ัน 
 อีกข้ันหน่ึงก็หนักลงไปกวาน้ี หนักลงไปเปนขั้นๆ จนถึงขนาดท่ีกิเลสไมฟง
เสียงธรรม โรคไมฟงยา ธรรมจะดี ยาจะดีวิเศษวิโส พระพุทธเจา พระอรหันต และ
หมอ จะมีความรูดีเชี่ยวชาญฉลาดขนาดไหน มันก็เขากันไมไดกับกิเลสและโรคชนิดไม
รับยารับธรรม สุดทายก็ตองปลอยไปตามบุญตามกรรมไมมีใครชวยไวได นอกจาก “กุ
สลา ธมฺมา” ท่ีเช่ือถือกันวารับไดท้ังคนตายคนเปนไมเลือกหนา จนพระที่มุงตอ 
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“ธรรมาภิสมัย” ยุงแทบเปนแทบตายเพราะหาเวลาบําเพ็ญ ไมยุงกับ กุสลา ธมฺมา 
มาติกาบังสุกุล แทบเปนลมตาย 
 จิตของสัตวโลกท่ีมีกิเลสเคร่ืองวุนวายสับสน ก็มักเปนกันอยางน้ีแตไหนแต
ไรมาตําหนิกันไมลง เพราะตางคนตางมี 
 โรคที่คอยรับยาคือธรรมอยูแลว เชนประเภท “อุคฆฏิตัญ”ู ถัดลงมาคือ “วิปจิ
ตัญู” และถัดลงมาประเภท “เนยยะ” ท่ีพอแนะนําส่ังสอนหรือพอฉุดลากกันไปได ดัง
เราท้ังหลายท่ีไดพากันอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายดวยวิธีตางๆ หลายคร้ังหลายหน 
บําเพ็ญและฟงการอบรมซ้ําๆ ซากๆ ไมลดละทอถอย ธรรมก็คอยๆ หยั่งเขาถึงใจ ๆ 
เมื่อรับธรรมดวยการปฏิบัติบําเพ็ญไมหยุดไมถอย ธรรมก็เขาถึงใจและหลอเลี้ยงใจให
ชุมช่ืนเบิกบานดวยคุณธรรมในอิริยาบถตางๆ กิเลสท้ังหลายภายในใจท่ีเคยหนาแนน ก็
คอยๆ จางออกไป เบาบางลงไป ใจคอยดีดตัวขึ้นสูธรรม นําความสุขเขาไปหลอเล้ียง
น้ําใจไมขาดสาย ราวกับนํ้าซับนํ้าซึมไหลรินเย็นฉํ่าอยูตลอดเวลา ความหวังท้ังหลายก็
คอยเต็มต้ืนข้ึนมาเร่ือยๆ 
 ความจริงธรรมมีมากเพียงไร อํานาจใจก็มีมาก กิเลสก็มีอํานาจนอยลง ถา
ธรรมไมมีเลย กิเลสก็มีอํานาจเต็มที่ อยากแสดงอํานาจอยางไรก็แสดงออกมาอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ความเดือดรอนจึงมีมาก เพราะกิเลสมีมากและมีอํานาจมาก กอความ
เดือดรอนใหแกโลกไดมาก เม่ือธรรมแทรกซึมเขาถึงใจมากนอย กิเลสก็คอยออนกําลัง
ลงไป ธรรมก็มีอํานาจมากขึ้นไปโดยลําดับๆ 
 ฉะน้ันการปฏิบัติธรรมจึงมีความจาํเปนอยางย่ิง ที่จะพยายามใหธรรมเขาสูใจ
อยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ ควรมีธรรมเปนสรณะ เปนที่ยึดเหนี่ยวใจอยู
เสมอ เพราะกิเลสไมไดมีกาล ไมมีสถานท่ี เวลํ่าเวลา อดีต อนาคต ไมขึ้นอยูกับสิ่งใดทั้ง
ส้ิน แตข้ึนอยูกับการผลิตการกระทําของมันเทาน้ัน อยูไหนกิเลสก็สรางตัวใหเปนปก
แผนม่ันคงบนหัวใจของสัตวโลกไมเวนวันเวลาเลย กิเลสจึงไมมีขาดแคลนบนหัวใจสัตว
แตไหนแตไรมา 
 ถาเราไมระมัดระวังตัว มันตองผลิตผลออกมาเร่ือยๆ ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากไมมีส้ินสุดจดุหมายปลายทางเลย ความหวังในสิ่งที่พึงใจของสัตวโลก ก็มีแตนับ
วันเลือนรางหายไป เพราะกิเลสที่ตนผลิตขึ้นลบลางไปเสียหมด 
 การส่ังสมธรรม การประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนคูแขงหรือเครื่องปราบปราม
กิเลส จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเราผูมีความหวังประจําใจ และตองการความสงบรมเย็น
เปนมิ่งขวัญของใจ ตลอดหนาท่ีการงานท่ีเปนไปเพ่ือความราบร่ืนดีงามสมํ่าเสมอและ
ผลที่พึงพอใจ ตองอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางดานศีลธรรม เมื่อธรรมเขาสู
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จิตใจมากนอย ใจก็คอยๆ เกิดความย้ิมแยมแจมใส มีรัศมีแพรวพราว เพราะมี
ความสงบรมเย็นภายในตัวเปนพ้ืนฐานแหงธรรม พรอมกับเห็นคุณคาแหงใจและคุณ
คาแหงความพากเพียรไปโดยลําดับ ธรรมเปนสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูตองการความ
สุขความเจริญท้ังภายในและภายนอกโดยท่ัวกัน จงึควรอบรมศีลธรรมใหมีข้ึนภาย
ในจิตใจอยาไดลดละปลอยวาง แมจะยากแสนยาก ลําบากกายใจเพียงไร ก็ควรทํา
ความดีเปนคูเคียงกันไป จะเปนผูสมหวังทั้งเบื้องหลังเบื้องหนา ไมขาดทุนสูญดอกไป
เปลาจากความเปนมนุษย 
 ความยากลําบากเราไมตองยึดมาเปนอุปสรรค ท่ีเคยไดอธิบายมาหลายคร้ัง
หลายหนแลว การแกกิเลสจะไมยากไดอยางไร เพราะกิเลสมันกอตัวและแสนเหนียว
แนนมาแตเมื่อไรไมมีใครทราบไดเลย และไมทราบจนกระทั่งปูยาตายายของมันคือ
อะไร โคตรแซของกิเลสคืออะไร ไมทราบไดเลย ทราบไดแตเพียงวา มันเปนโคตรแซที่
เหนียวแนนแสนเอาเปรียบสัตวโลกมาเปนประจํา ไมยอมเสียเปรียบใครอยางงายๆ 
เลยแตไหนแตไรมาเทานั้น ฉะน้ันจงพากันผูกอาฆาตมันใหถึงใจทีเดียว 
 เราจะทําลายกิเลสซ่ึงฝงรากฐานลงอยางลึกทะลุข้ัวหัวใจ จะทําลายเอาอยางใจ
คิดใจหวัง ใหงายอยางปอกกลวยมันเปนไปไมได เพราะกิเลสไมใชกลวยพอท่ีจะปอก
แลวเอามารับประทานเลยอยางน้ันได ผูปฏิบัติธรรมจึงตองเปนผูมีหลักใจแนนหนามั่น
คง มีความมุงม่ันเปนตน น่ีคือคนมีหลักใจหรือใจมีหลัก ใจหนักแนน พูดงายๆ มี
เหตุมีผลประจําใจเสมอ เปนเครื่องบังคับใหใจดําเนินตาม หรือเดินตามเหตุผลที่
พิจารณาเห็นวาถูกตองแลวน้ันๆ เมื่อใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยูโดยสม่ําเสมอ 
ความเคยชินของใจก็มีดวย สิ่งที่จะมากอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ก็จะ
มีนอยลงเปนลําดับดวย ไมกําเริบเสิบสานดังท่ีมันมีอํานาจสังหารโลกใหยอยยับทางจิต
ใจ และศีลธรรมอยูในทามกลางที่ใครๆ ก็วา “โลกเจริญๆ” อยูเวลาน้ีแบบไมลืมหูลืมตา 
ดังผูเทศนอยูเวลานี้เองซึ่งกําลังมืดบอดเต็มที ่
 น่ีแหละท่ีทานสอนใหไปอยูปา หาที่สงบสงัดดังที่พระทานอยูกันเรื่อยมา เชน
พระในครั้งพุทธกาลมีจํานวนมากมายที่มุงตอแดนพนทุกข ไดประพฤติปฏิบัติตนดวย
วิธีท่ีไดกลาวมาน้ี องคน้ันสําเร็จมรรคผลอยูท่ีปาน้ัน องคน้ีบรรลุธรรมอยูท่ีภูเขาลูกน้ัน
เรื่อยมาโดยลําดับ ขาวของทานมีแตขาวดีวิเศษวิโส บทขาวของเรามีแตความโลภโกรธ
หลงเต็มตัว แทบเคล่ือนยายตัวไปไมได เพราะมันหนักส่ิงเหลาน้ีเหลือประมาณเกินกวา
จะหาบหามไปได 
 ถาดเูผินๆ แบบคนขี้เกียจทั้งหลายสมัยจรวดดาวเทียม ก็เหมือนทานลางมือ
เปบเอา ๆ งายเหลือเชื่อ ของคนสมัยท่ีไมอยากเช่ือใคร นอกจากเช่ือตัวผูเดียวท่ีกําลัง
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จะพาจมลงเหวลึกทั้งเปนๆ อยูทุกขณะไมมีขอบเขตอยูแลว แตเหตุคือการบําเพ็ญของ
ทาน ทานสละเปนสละตายมาแทบทุกองค ไมวาจะออกมาจากสกุลใดๆ เมื่อไดมุงหนา
มาประพฤติปฏิบัติธรรม ดวยความเช่ือความเล่ือมใสตอพระโอวาทคําส่ังสอนของพระ
พุทธเจาแลว ตองเปนผูเปล่ียนเคร่ืองแบบใหมเสียท้ังหมด จริตนิสัยใจคอที่เคยเปน
อะไรบาง ซึ่งไมดีไมงามมาแตกอน ทานพยายามสลัดปดท้ิงหมด เหลือแตนิสัยดี
ประจําเพศความเปนนักบวช ที่กลาหาญตอความเพียรเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียว 
ทานพยายามดําเนินตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนเทาน้ัน 
 เอา! หนักก็หนัก,เปนก็เปน, ตายก็ตาย, อดก็ยอมอด อ่ิมก็ยอมรับวาอ่ิม ขอให
ไดบําเพ็ญธรรมเพ่ือความพนทุกขสมความมุงหมายก็เปนท่ีพอใจแลว สาวกทานดําเนิน
อยางน้ี แลวก็ถายทอดขอปฏิบัติปฏิปทาเคร่ืองดําเนินอันดีงามน้ันมาจนถึงพวกเรา ซึ่ง
เปนปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ําเสมอควรแกมรรคผลนิพพาน และเปนปฏิปทาที่
สามารถแกกิเลส ถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงไมสงสัย ไมวากาล
ใดสมัยใด เมื่อผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไวแลว ตองไดผลเปนที่พอใจ
โดยลําดับทุกยุคทุกสมัย เพราะ “สวากขาตธรรม” ไมข้ึนกับโลกกับสมัย แตข้ึนกับความ
จริงอยางเดียว 
 คําวา “ท่ีน่ันวุนวาย ท่ีน่ีวุนวาย” จะหมายถึงอะไร? ถาไมหมายถึงใจตัวกอเหตุน้ี
เทานั้นพาใหเปนไปตางหาก สถานท่ีเขาไมไดวุนวาย นอกจากใจเปนผูวุนวายแตผู
เดียว ดินฟาอากาศเขาไมไดวาเขาเปนทุกขเปนรอนและวุนวายอะไร ถาดูแบบนัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอยางจริงใจ จะเห็นแตใจดวงเดียวนี้เทานั้นดิ้นรนวุนวายอยูตลอด
เวลา ย่ิงกวาหางจ้ิงเหลนขาด (หางจิ้งเหลนขาดมันดิ้นริดๆ) สถานท่ีใดก็เปนสถานท่ีน้ัน
อยูตามสภาพของเขา ผูท่ีวุนวายก็คือหัวใจทีเ่ต็มไปดวยกิเลสเคร่ืองกอกวนใหวุนวาย
น้ันเอง ข้ึนช่ือวา “กิเลส” แลว ทุกประเภทตองทําคนและสัตวใหอยูเปนปกติสุขไดยาก 
ตองลุกล้ีลุกลนกระวนกระวายสายแสไปตามความผลักดันของมันมากนอยอยูน่ันเอง 
 ที่พระพุทธเจาทานวา “จงมาสูสถานท่ีน้ี ท่ีน่ีไมวุนวาย!” คือพระองคไมวุนวาย 
พระองคไดชําระความวุนวายหมดแลว บรรดาสิ่งที่ทําใหวุนวายภายในพระทัยไมมี
เหลือแลว สถานท่ีน้ีจงึไมวุนวายไมขัดของ 
 “ยสกุลบุตร” ถาพูดถึงชื่อ ก็วา “ยส” เขามาน่ี ท่ีน่ีไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไม
เศราหมองขุนมัวไปดวยตมดวยโคลนคือกิเลสโสมมตางๆ แตครั้งนั้นพระพุทธเจาจะ
ทรงทราบชื่อทราบนามของเขาหรือไมก็ตาม ก็หมายเอาผูน้ันน่ันแหละ เมื่อเราทราบชื่อ
ของทานแลวก็ถือเอาความวา สถานท่ีน้ันก็คือสถานท่ีบําเพญ็เพ่ือความไมวุนวายน่ันเอง 
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สถานที่ที่พระพุทธเจาประทับอยูเวลานั้น ก็เปนสถานท่ีท่ีฆากิเลส ทําลายกิเลสทั้งมวล 
ไมใชเปนที่สั่งสมกิเลส เปนสถานท่ีไมวุนวายกับอะไรบรรดาขาศึกเคร่ืองกอกวน จึงทรง
เรียกพระยสเขามาวา 
 “มาท่ีน่ี ที่นี้ไมยุงเหยิง ท่ีน่ีไมวุนวาย ท่ีน่ีไมเดือดรอน” ท่ีน่ีเปนท่ีอบรมส่ังสอน
ธรรมเพื่อแกความเดือดรอนวุนวายภายในใจโดยตรง จนยสกุลบุตรไดบรรลุธรรมเปน
ท่ีพอใจในท่ีน้ัน 
 ท่ีน้ันควรเปนเคร่ืองระลึก ใหเราทั้งหลายไดคิดถึงเร่ืองความวุนวายวา มันอยู
ในสถานท่ีใดกันแน? ถาไมอยูในหัวใจน้ีไมมีในท่ีอ่ืนใด เม่ือความวุนวายท่ีกอกวนอยู
ภายในใจระงับดับลงไปแลว ดวยความประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเหมาะสม 
ความสงบเย็นใจก็เกิดข้ึน ไปท่ีใดอยูท่ีใดก็ไมวุนวาย เม่ือหัวใจไมวุนวายเสียอยาง
เดียว อยูท่ีไหนก็อยูเถอะไมวุนวายท้ังส้ิน สบายไปหมด! จะอดบางอ่ิมบางก็สบาย 
เพราะใจอิ่มธรรม ไมหิวโหยในอารมณเคร่ืองกอกวนใหวุนวาย เราสังเกตดูเผินๆ ก็ 
พอทราบได ดวยอาการท่ีแสดงออกของสัตวและบุคคล ในเวลามีความทุกขเขาทับถม
มากนอย เฉพาะอยางย่ิงขณะจะตายสัตวจะดิ้นรน คนจะอยูเปนปกติสุขไมได ตอง
กระวนกระวายทิ้งเนื้อทิ้งตัว จนไมมีสติประคองใจ กระทั่งตายไป 
 ฉะนั้นจึงมีใจดวงเดียวเปนตัวกอเหตุใหเกิดความวุนวาย แตใจนั้นมีสิ่งที่พาให
กอเหตุ ไมใชเฉพาะใจเฉยๆ จะกอเหตุข้ึนมาอยางด้ือๆ ส่ิงท่ีแทรกสิงอยูน้ันคือส่ิงวุน
วายหรือตัววุนวาย เมื่อเขาไปสิงในจิตใจของผูใด ผูน้ันก็ตองวุนวายไปดวยมัน การแก
กิเลสคือธรรมชาติท่ีทําใหวุนวายน้ี จึงแกลงที่ใจดวยขอปฏิบัติ เชน ทานสอนให
กําหนด “พุทโธ,ธัมโม,สังโฆ” เปนเครื่องบริกรรม หรือกําหนด “อานาปานสติ” เปน
อารมณ เพื่อใจไดรับความสงบระงับในข้ันเร่ิมแรก ซึ่งเปนธรรมเครื่องระงับความวุน
วาย ตอไปก็ตามดูใจวามันวุนวายกับเร่ืองอะไร? น่ีคือข้ันเร่ิมแรกท่ีปญญาจะเร่ิม
ออกกาวเดินเพ่ือคนหาสาเหตุ คือตัวกิเลสท่ีทําใหใจวุนวายไมหยุดหยอน จนกวาจะรู
เรื่องของมันไปโดยลําดับ ไมยอมถอยทัพกลับแพขาศึก ตวัแทรกซึมกอกวนทีแ่อบซอน
อยูภายในจิต 
 เชนใจวุนวายกับเร่ืองรูป รส กล่ิน เสียง เครื่องสัมผัส ซ่ึงเขาใจวาอันน้ันดี อันน้ี
ช่ัว อันน้ันเปนอยางน้ัน อันน้ีเปนอยางน้ี ดวยความสําคัญตางๆ ปญญา พิจารณาคลี่
คลายดูใหเห็นตามความเปนจริงในส่ิงน้ันๆ แลวยอนเขามาดูจติใจผูมีความสําคัญ
ม่ันหมายในส่ิงน้ันๆ วาเปนน่ันเปนน่ี จนเกิดความวุนวายข้ึนภายในตัว ใหเห็นชัดเจน
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ท้ังภายในภายนอก ใจก็สงบระงับลงไปได เปนอรรถเปนธรรม พอมีท่ีผอนคลายหาย
ทุกขไปไดไมรุนแรง 
 การแกความวุนวายแกตรงท่ีความวุนวายมีอยู คือใจน่ีเอง แกไมหยุดไมถอย ใจ
จะฝนเราไปที่ไหน จะตองสงบระงับความกําเริบลงจนไดไมเหนือธรรมเครื่องฝกทรมาน
ไปได ปราชญทานเคยฝกทรมานจนเห็นผลมาแลว จึงไดนําอุบายวิธีน้ันๆ มาสอนสัตว
โลกเชนพวกเรา ชาวปฏิบัติธรรมทางใจ 
 อยาลืม! อยาหนีจากจุดน้ี! “วัฏจักร” ก็คือจิต เร่ืองเกิดเร่ืองตาย เร่ืองทุกข
ลําบากท้ังหมด คือจิตเปนสําคัญ เอา! เอาลงที่นี่เลย! ตัวน้ีเปนตัวกอเหตุ คําวา “คือ
จิตนี้” ก็คือกิเลสมีอยูในจิตน่ันเอง จิตยังสํารอกปอกกิเลสออกไมไดหมด จึงตองมี
เรื่องไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นภายในจิตอยูเสมอ ทั้งๆ ที่ไมตองการใหมันเกิดแตมันก็เกิด 
เพราะธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น ทางเดินของมันอยูที่นั่น จึงลบลางไมไดดวย
ความสําคัญ ดวยความตองการเฉยๆ 
 แตตองลบลางดวยการปฏิบัติ กําจัดส่ิงน้ันๆ ดวยเหตุผลที่ควร ไดแกอรรถ
ธรรมน่ีแหละเปนหลักใหญ เอา! บําเพ็ญลงไป คําวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” “ตน
เปนที่พึ่งของตน” ดังที่เคยแสดงแลว ใหเดนภายในใจและความสามารถของเราเอง 
อยาหวังพ่ึงใครอ่ืนอันเปนการออนความสามารถไมฟตตัวใหเขมแข็ง ดังธรรมทาน
สอน 
 มนุษยเราเกิดมาชอบอาศัยผูอ่ืนอยูเปนนิสัย อะไรๆ ตองพึ่งผูอื่น อาศัยผูอ่ืน ต้ัง
แตเล็กจนโต ราวกับไมมีแขงมีขาไมมีมือมีเทา ไมมีสติปญญาใดๆ เลย มีแตปากกับ
ทอง เวลาเขาจนตรอกจนมุมไมมีผูอาศัยจะไมจมไปละหรือ? ฉะนั้นเราเปนนักปฏิบัติ
ธรรม ตองหัดพึ่งตัวเองตามหลักธรรมที่สอนไว จะเปนผูไมจนมุมในเวลาจําเปน 
พยายามสราง “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ข้ึนในตัว สติไมมีพยายามสรางใหมี ปญญาไม
มีพยายามสรางใหม ี ความข้ีเกียจพยายามปราบปรามมันลงไปใหส้ินซาก อยาใหมากีด
ขวางลวงใจอีกตอไป ความขยันผลิตขึ้นมาดวยความมีเหตุมีผล เมื่อมีเหตุมีผลความ
ขยันมันเกิดข้ึนไดเอง 

ความข้ีเกียจข้ีครานน้ี เราเคยไดเงินหมื่นเงินแสนเงินลานจากมันบางไหม? ถา
เราสรางโลกดวยความข้ีเกียจ จะเปนคนม่ังมีไดไหม? ความโงมันจะทําใหคนฉลาด
แหลมคมไดไหม? คนโงจะทําอะไรใหสําเร็จลุลวงไปดวยความนาชมมีไหม? ความโง 
ความข้ีเกียจออนแอนําหนา ทําอะไรทันเขาไหม? ความโง ความข้ีเกียจ เมื่อไดเขาเปน
อันเดียวกันแลวทําอะไรไมสําเร็จ ท่ีสําเร็จของมันคือบนหมอน “กอนแลวนิน กินแลว
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นอน!” อยูน่ันแล นี่แหละโทษของมันเปนอยางนี ้แตคุณของมันยังมองไมเห็น อาจเปน
เพราะขรัวตาเรียนนอยจึงไมอาจรูเทาทันมัน จึงขอมอบใหผูเรียนมากนําไปวินิจฉัยเอง
จะเหมาะสมกวา 
 ที่ตองการเห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความจริงของศาสนธรรมซึ่งมีอยูภายในใจ
เรา ดังที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไว เราจะทําวิธีไหน? จะนําความขี้เกียจขี้ครานนี้เขามา
เปนผูนําทางเหรอ? หรือจะเอาความโงเขามาเปนเครื่องบุกเบิกทาง นอกจากมันจะเพิ่ม
ความขี้เกียจและความโงขึ้นอีก หาอะไรเปนชิ้นเปนอันบางไมไดเทานั้น ไมมีอยางอื่นจะ
เปนสารคุณของทั้งสองสิ่งนี้ 
 เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแกสิ่งทั้งสองนี้ได จะตองพยายามผลิตสิ่งนั้นขึ้นมา ความ
ฉลาดผลิตได ความพยายามคิดอานไตรตรองอยูเสมอ เปนสิ่งที่ผลิตไดทําไดไมสุด
วิสัยมนุษยเรา ทีแรกตองพยายามพาคิดพาคนไปกอนเพราะยังไมเห็นผล ก็ยังไมมี
กําลังใจดูดดื่มในงานคิดคนไตรตรองเปนธรรมดา จนกวาผลปรากฏข้ึนมาแลว เรื่อง
ความอุตสาหพยายาม ความบึกบึน ความเช่ือความเล่ือมใส ความดูดดื่มภายในจิต จะ
เปนไปเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูดใหเปนไป 
 จงนําสติปญญาแกลงที่นี ่ กิเลสมันอยูท่ีใจ อยาไปคาดไปหมายท่ีโนนท่ีน่ี เปน
ความผิดทั้งนั้น กิเลสตัวพาเปนพาคาดพาหมายเราไมดูมัน คาดวาที่นั่นจะด ี ที่นี่จะด ี
ที่นั่นจะเปนสุข ท่ีน่ีจะสบาย ลวนแตมันหลอกเรา เม่ือไปแลวก็อยางวาน่ันเอง เพราะ 
“ตัวน้ี” มันรอน ไปไหนๆ ก็ตองรอน ตัวนี้มันทุกข ไปไหนๆ ก็ทุกข ถาไมดูตัวมันกอ
ทุกขกอเหตุกอความวุนวายอยูเสมอภายในใจน้ี จะไมเห็นที่จอดแวะ จะไมเห็นที่แกไข 
จะไมเห็นที่ระงับดับมันลงไปไดเลย ความสงบสุขความเย็นใจจะไมปรากฏ ถาไมระงับ
ดับลงที่นี่ ดวยการพิจารณาที่นี ่แกมันที่ตรงนี้ 
 มันรอนท่ีจุดไหนกําหนดดูท่ีมันรอนน้ัน มันวุนวายท่ีตรงไหนกําหนดดูท่ีมันวุน
วายน้ัน ต้ังสติจอเขาไป! ที่ตรงนั้น ใหเห็นความจริงและความวุนวายน้ีวา มันเกิดขึ้นมา
จากอะไร? ความทุกขเกิดขึ้นมาจากอะไร? อะไรเปนสาเหตุใหเกิดทุกข คนมันลงไปที่จิต
น้ัน ทุกขน้ันมันเปนสนามรบดวยดีแลวน่ี ความทุกขเกิดขึ้นก็เอาความทุกขเปนเปา
หมาย กําหนดลงไป หาเหตุมันเกิดข้ึนมาจากอะไร คนความันอยูที่ตรงนั้น คนมันที่ตรง
น้ัน ความวุนวายกับความทุกขมันเก่ียวพันกันอยู มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดมาจาก
ความสําคัญม่ันหมายน้ันแลไมใชเกิดจากอื่น วาอันน้ันเปนน้ัน อันน้ีเปนอยางน้ี ทั้งๆ 
ที่มันไมเปน จิตไปสําคัญเอาเองแลวหลงความสําคัญของตัว ก็โกยทุกขขึ้นมาเผาลนตน
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เองใหไดรับความทุกขความเดือดรอน มีเทาน้ี เร่ืองสําคัญอยูท่ีตรงน้ี เพราะฉะน้ันจงึ
ใหยอนจิตเขามาดูท่ีจุดน้ี 
 เอา! เปนก็ใหรู ตายก็ใหรู ใหเห็นความจริงกับส่ิงท่ีปรากฏอยูในเวลาน้ี มันทุกข
แคไหนใหดูตัวทุกข แตกอนมันยังไมเกิด ทําไมมาเกิดในขณะนี้ แลวมันเกิดขึ้นมาจาก
อะไร ตัวทุกขมันเปน “ทุกฺขํ” อยูแลวน่ี และเปนตัว “อนิจฺจ ํอนตฺตา” อยูแลวน่ี ดูใหชัด
ดวยปญญาจริงๆ น่ีแหละเปนหินลับปญญา กําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น แลวความ
เปลี่ยนแปลงของมันจะแสดงใหเราเห็น เมื่อสติจดจออยูที่ตรงนั้น ไมยอมใหจิตคิดไป
ทางอื่น ซ่ึงเปนการเพ่ิมกิเลสข้ึนมาอีก ไมมีสิ้นสุดยุติลงไดสักท ี
 จงดูเฉพาะจิตที่วามันเปนทุกขนั้นดวยปญญา ดวยสติ ใครครวญดวยความ
ละเอียดถ่ีถวน น่ีแหละช่ือวาพิจารณาถูกตอง และเปนทางระงับดับทุกขลงไดโดยไม
ตองสงสัย ปราชญทานดับทุกขทานดับท่ีน่ี ผูมีสติปญญาทานดับกันท่ีน่ี ตรงน้ีแหละ
คือสถานที่ทําความเพียรใหเกิดปญญา ไมตองไปปรารถนาวา ใหทุกขน้ีดับไปเสีย ไม
ตองไปตั้งความอยากใหทุกขมันดับ ความอยากน้ีเปนส่ิงกอกวนและเปนสมุทัย จะ
เพิ่มทุกขขึ้นมาเมื่อมันไมดับอยางใจหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมกับสิ่งที่
ปรากฏอยูคือความทุกขเวลาน้ี ก็คือการกําหนดใหรูเร่ืองราวรูราวของความทุกขวาเกิด
ขึ้นมาจากอะไร จะเห็นความจริงทั้งทุกขดวย จะเห็นความจริงท้ังส่ิงท่ีทําใหเกิดทุกข
ดวยปญญา นี่แหละเปนอุบายที่จะยุติความทุกขได และเปนอุบายที่จะระงับดับทุกขลง
ไดโดยไมตองสงสัย มีจุดน้ีเปนจุดสําคัญ 
 ไมตองไปปรารถนา ไมตองไปหมาย มันจะเพิ่มทุกข ตองการแตความจริง ใหรู
ความจรงิ ดูความจริงใหเห็น เมื่อทุกขไมดับมันจะตายไปดวยกันก็ใหรู “มันจะไปไหน
วะ?” เอายังงี้เลย เอาลงใหเด็ดถึงคราวเด็ด จิตไมตายไมตองกลัว! เอา! พิจารณาใน
สนามรบน้ี ระหวางขันธกับจิตน่ีเปนสนามรบของสติปญญากับกิเลสท่ีตอสูกัน สติ
ปญญา กิเลส น้ันเปนอันหน่ึง ขันธเปนอันหน่ึง มันเปนคนละอยางกันตามความจริง 
 ถาขันธไมปกติจะเปนขันธใดก็ตาม จิตตองกระเทือน ถาสติปญญาไมทันจติตอง
กระเทือนและทุกขรอนไปดวย เพราะตามปกติจิตแลว ตองยึดถือขันธเหลาน้ีวาเปนตน
อยางฝงใจ เพราะอะไร? เพราะกิเลสพาใหฝง การพิจารณาส่ิงเหลาน้ีโดยแยกสวนแบง
สวนออกไป ยอมเปนการถอดถอนกิเลส คือความสําคัญน้ันๆ ใหเบาบางลง จนกระทั่ง
ความสําคัญเหลาน้ีหมดไป คําวา “น่ันเปนเรา,นี่เปนเรา” ก็หมดไปไมตองบังคบั แตมัน
หมดไปดวยการพิจารณา นี่แหละที่วา “ปญญาตัดขาด ตัดขาดอยางน้ีเอง” 
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 กรุณาฟงใหถึงใจ เพราะเทศนอยางเต็มภูมิแบบถึงใจ ที่ไดปฏิบัติหรือสูรบกับสิ่ง
เหลาน้ี ชนิดเอาชีวิตเขาประกันความเปนความตาย ไมอาลัยเสียดายชีวิตมาแลว จงตัด
ความสําคัญวา “นั้นเปนเรา นี้เปนของเรา” ออกใหได เพราะทุกขจะพาใหจม ยังวาเปน
เราเปนของเราอยูอีกหรือ? ยึดเอามาทําไม ทุกขนั้นเปนเหมือนไฟ ยังวาเปนเราและนํา
มาเผาเราทําไมกัน ความรอนก็รูวารอน ความทุกขก็รูวาทุกข ยังจะกวาดเขามาเผาเจา
ของเขาไปอีกหรือ ทุกขก็ใหรูวามันเปนทุกข กําหนดดูตรงท่ีวามันทุกขดวยปญญา น่ัน
เปนความถูกตองท่ีสุดแลว อยาไปลูบคลํา หาขวากหาหนามมาทิ่มแทงหัวใจเพิ่มเขาอีก 
ถาไมอยากจมไปกับกองทุกขไมมีวันโผลข้ึนมาไดนะ 
 เอา ทุกขตั้งอยูก็ใหรูวาทุกขตั้งอยู ทุกขเกิดขึ้นขณะนี ้ตั้งอยูขณะนี้ แลวมันจะดับ
ไปขณะตอไปนั้น ก็ควรจะรูเห็นตามความเคล่ือนไหวของมัน แตจิตทําไมไมเห็นมัน
เกิดมันดับ จิตกับทุกขมันเปนผูเดียวกันหรือ? ทุกขเกิดทุกขดับ ทําไมไมเห็นจิตดับไป
ดวยกัน? นอกจากรูอยูตลอดเวลาเทาน้ัน ถามีสติคอยดูจองดูมัน ฉะน้ันจงพิจารณา
ใหชัดเจน เมื่อทุกขไมดับและมันจะตายไปดวยกันก็ใหมันตายไป จิตยังไงมันก็ไมตาย
แนนอน ขอใหรูตามความจรงิอันน้ีเถิด อยากลัวทุกขกลัวตายซ่ึงเปนสัจธรรม 
 นี่คือวิธีเผาผลาญกิเลสในหลักปจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจา ทานสอน
อยางน้ี ทานประพฤติปฏิบัติอยางนี ้ ทานรูเห็นมาอยางน้ี ไดผลมาอยางน้ี ไมเปนอยาง
อ่ืน เพราะกิเลสไมเปนอยางอื่น คือเปนกิเลสอยูโดยด ีและธรรมคือสติปญญาก็สามารถ
แกไดจรงิๆ ไมสงสัย 
 การแกกิเลสชนิดตางๆ ดวยศีล สมาธิ ปญญา ท่ีเราบําเพ็ญปฏิบัติอยูเวลาน้ี 
เปนการกระทําท่ีถูกตอง และเหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภทดังพระพุทธเจาพา
ดําเนินมา อยูท่ีไหนก็ตามอยาละกิจท่ีควรแกไข ควรถอดถอน กิจที่ควรจดจอ กิจที่ควร
สอดรู กิจที่ควรพยายามใหเขาใจ อยาเผลอตัวนอนใจวากิเลสจะตายไปเองโดยไมถูกฆา
ดวยความเพียรทาตางๆ เพราะกิเลสไมใชหนูพอจะใหแมวชวยกัดชวยฆาได โดยเจาตัว
ไมตองทํางาน 
 สวนอาการของจิตจะมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ถามีการชําระสะสางดวย
ขอปฏิบัติอยูเสมอ แมแตสมาธิก็ยังตองเปล่ียนสภาพไป จากความหยาบในเบ้ืองตน 
จนเขาสูความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ ฐานของจิตคือความแนนหนาม่ันคง ก็จะแนน
หนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความละเอียดของสมาธิ 
 สติปญญาเม่ือเรานํามาใชอยูเสมอ ก็จะคอยมีกําลังข้ึนเร่ือยๆ และรวดเร็วขึ้น
โดยลําดับเพราะฝกซอมอยูเสมอ น่ีแหละส่ิงท่ีจะทําหนาท่ีปราบปรามกิเลสคือสติกับ
ปญญา มีมากเพียงไรกิเลสยิ่งกลัวมากขึ้น ถามีนอยกิเลสก็เหยียบยํ่าทําลายจนแทบไม
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ปรากฏสติปญญาเลย มีแตนั่งเฝาทุกขอยูเทานั้น ปลอยใหทุกขมันเหยียบยํ่าทําลายเอา
และบนอยูเทาน้ัน บนเทาไรก็ไมเปนประโยชน จะบนไปทําไม 
 หนาที่ของเรามียังไง ฟาดฟนมันลงไปใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความ
จริงซึ่งมีอยูภายในจิตใจดวงนี ้ เมื่อเห็นชัดเจนแลวกิเลสไมตองบอก มันแตกกระจายไป
หมด น่ัน! และจะสูเหนือปญญาไปไมได 
 นั่นแหละจึงเห็นไดชัดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนกงจักร อะไรเปนตัวพาใหเกิด
ใหตาย อะไรเปนตัวทุกขตัวลําบากทั้งหลาย อะไรเปนตัวยุงเหยิงวุนวาย ที่ไหนเปนที่
เดือดรอน ท่ีไหนเปนท่ีวุนวาย ปญญารูชัดประจักษใจสิ้นสงสัย เพราะความเดือดรอน
วุนวายหมดไป เพราะกิเลสตัวกอใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย ส้ินไปดวยอํานาจของ
ปญญา น่ัน! 
 ความหมดทุกขหมดท่ีใจ รางกายมีก็เปนเรื่องของมันจะเปนไรไป มันมีของ
มันอยูจนกระท่ังวันสลายน่ันแหละ ยังเปนอยูเดี๋ยวแสดงนูน เดี๋ยวแสดงนี้ เดี๋ยวเจ็บ
ทอง เดี๋ยวปวดหัวไหล ปวดหลัง ปวดเอว ปวดน้ีปวดน้ันอยูยังง้ัน เรื่องของขันธไมมี
เวลาเปนปกติสุขไดจะวายังไง เราอยาไปสําคัญมั่นหมายมัน ใหเห็นความจริงของมันจะ
ไมเดือดรอน ถึงคราวจริงๆ มันก็เปนอยางน้ัน นี่เราเห็นชัดตามเปนจริงอยูแลว มันจะ
แตกก็แตก ย้ิมกับมันไดจะวายังไง เพราะไมมีอะไรจะมาทําลายใจไดน่ี 
 การตายของธาตขุองขันธ การสลายของธาตุของขันธ ไมใชสิ่งที่จะมาลบลางหรือ
ทําลายจิตใจใหฉิบหายไป มันเปนเรื่องของเขาทําหนาที่ตามธรรมชาติของเขา คือเขาทํา
หนาท่ีตาม “ไตรลักษณ” ไดแก “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาก็ทําของเขาไป สติปญญาเรา
มีเพียงไรก็พิจารณาไปไมหยุดยั้ง จนรูรอบตัวโดยสมบูรณ 
 ผูที่รูกฎไตรลักษณก็พิจารณาเห็นตามความเปนจริงไปชื่อวา “ผูฉลาด” น่ีแหละ
ทานวา “กุสลา ธมฺมา” ใหฉลาดที่ตรงนี้ สวดใหดีนะ “กุสลา ธมฺมา” อยาคอยแตจะให
เขาเอาพระไปสวดใหเวลาตาย เคาะโลง ปกๆ แปกๆ เฮอ! รําคาญจะตายไป เรานะไม
อยากพบอยากเห็น “กุสลา” แบบน้ัน น่ันมันแบบคนตายส้ินทาแลว ตอง”กุสลา” แบบ
มีทา นากิเลสกลัวซิ! คือคิดคนลงที ่“เบญจขันธ” ใหเกิดความฉลาดข้ึนมา และฆากิเลส
ไปดวยซิ ตอนยังเปนคนอยูไมอยากฉลาด เวลาตายแลวไปกวานเอาพระมาสวด “กุสลา 
ธมฺมา” ยุงไปหมด กุสลา ธมฺมา ก็เทาเดิมนั่นแหละจะวายังไง ตองสวดใหถูกจุด
ประสงคและความหมายซิ 
 สวด “กุสลา ธมฺมา” แปลวาความฉลาด เรียนเร่ืองของตัวใหรอบคอบใหรูรอบ 
ความโงก็อยูในตัวน่ี ความฉลาดก็อยูในตัว ผลิตขึ้นมาได “อกุสลา ธมฺมา”  ก็อยูท่ีจิต 
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แกจิตจนบริสุทธิ์แลวไมตองพูดไมตองสวด! “กุสลา ธมฺมา” ใหเสียเวลา “อกุสลา ธมฺ
มา” ก็เสียเวลา “อพฺยากตา ธมฺมา” ก็เสียเวลา ถาตัวเราเปน “โมฆะ” ไมสนใจกับ “กุสลา 
ธมฺมา” เพ่ือความฉลาดดวยสติปญญา ดังพระพุทธเจาไดสั่งสอนไว ขณะที่ยังมีชีวิตอยู
และสามารถทําไดอยูขณะน้ียอมฉลาด รอบรูตามความจรงิแลวสบายดี ตายแลวไมตอง
หาพระมา กุสลา ธมฺมา นะ ! จงทําใหถึงเหตุถึงผลเถอะ เวลารูมันรูจริงๆ นะภายในจิต
ใจนี ่เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน ถาต้ังใจคนหาตองเจอ 
 พระพุทธเจาไมหลอกลวงโลกนี่ พระองคเห็นกอนแลวรูกอนแลว จึงนําความรู
จรงิเห็นจรงิมาสอนโลก แลวธรรมน้ันๆ จะปลอมไปไหน! นอกจากจิตใจเรามันถูกกิเลส
พาใหปลอมเทาน้ันเอง มันถึงปลอมไดวันยังค่ําคืนยังรุง ไดยินไดเห็นอะไรปลอมไป
หมด เพราะกิเลสมันพาใหปลอม ถาสติปญญาไดหยั่งเขาไปตรงไหน ความจริงก็ชัดขึ้น
มาตรงนั้น ปญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไมสงสัย นี่แหละทานเรียกวา “เรียน
ธรรมปฏิบัติธรรมจบ” จบที่ดวงใจนี้ 
 เรียนเรื่องของ “วัฏจักร” “แก วัฏจกัร” จบท่ีจิตแลวแสนสบาย! ทานวา
โลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก” ทั้งๆ ท่ีอยูในโลกอยูในขันธ ก็เหนือโลกเหนือขันธ ไม
ยอมใหขันธกดข่ีบังคับไดเหมือนแตกอน รูตามความจริงของมันเสียทุกอยางแลวไมมี
อะไรมากระเทือนจิตใจ ไมมากดข่ีบังคับจติใจไดเลย จึงเรียกวา “เหนือโลก” “โลก” คือ 
“ขันธ” เหนือที่ตรงนี้เอง 
 “โลกุตรธรรม” แปลวา “ธรรมเหนือโลก” “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ถามหาอะไร? ขอ
ใหจิตบริสุทธิ์เทานั้น กับคํา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ก็เขากันไดเอง เพราะเปนธรรมอัน
เดียวกัน 
 สวดไมสวด วาไมวาก็อันเดียวกัน จงพยายามสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหตัวเองนะ 
อยาไปคอยเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ใหยุงไป โดยท่ีตนไมสนใจกับ “กุสลา ธมฺมา” 
ท่ีมีอยูในตนน้ีเลย 
 ถาเปนพระผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ทานไมอยากยุง ทานราํคาญทานไมอยาก
ไป เพราะเสียเวลาบําเพ็ญเพียร นอกจากเปน “พระหากิน” น่ันแลท่ีอยากไป เชนหลวง
ตาบัวอยางน้ีนะ ไมแนนะอาจเปน ขรัวตา “กุสลา” ก็ไดใครอยาดวนเช่ือนัก ใหใชสติ
ปญญาดวยดี 
 “เฮอ! วันน้ีคนตายนะ กุสลาอาหารวางเถิด วันน้ี!” มันอาจเปนไปได 
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 แตพระทานมุงอรรถมุงธรรมทานไมสนใจอะไร ทานข้ีเกียจยุง เวลาสอนให “กุ
สลา ธมฺมา” ไมสนใจ เวลาตายแลวมากวานพระไป “กุสลา ธมฺมา”  ใหยุงทําไม? น่ัน! 
ทานวาอยางน้ี เพราะทานแสวงธรรม ไมไดแสวงอะไรอื่นนี่ 

เอาละ เอวัง จบเสียท ีขืนพูดไปมากคนเขาจะแชงเอา 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
อุบายฝกจิตทางลัด 

 
มีผูถามปญหาพอระลึกไดบางก็ปญหา “ปากคอก” น่ีแหละ มีอยูกับทุกคน วา 

“โลกหนามีไหม? โลกหนากับผูไปโลกหนาโลกหลังอะไรเหลาน้ี มันก็ไมใชเรื่องของใคร 
แตเปนเรื่องของเราทุกคนที่กําลังแบกภาระอยูนี ้ มีผูถามอยางน้ัน เราก็ถามเขาวา “เมื่อ
วานน้ีมีไหม แลวเมื่อเชานี้มีไหม? ปจจบัุน ณ บัดนี้มีไหม?” เขาก็ยอมรบัวามี “แลววัน
พรุงนี้จะมีไหม วันมะรนื เดือนน้ีเดือนหนา ปน้ีปหนา ปตอๆ ไปจะมีไหม? 

ส่ิงท่ีมีมาแลวพอจาํไดก็พอเดาไปได ถึงเรื่องยังไมมาถึงก็ตาม ก็เอาสิ่งที่จําไดซึ่ง
ผานมาแลว มาเทียบเคียงกับส่ิงท่ีเคยมีเคยเปนมาแลว ขางหนาจะตองเปนไปตามที่เคย
เปนมานี้ เชนเมือ่วานน้ีมีมาแลว วันน้ีก็มี มันเคยผานมาอยางน้ีเปนลําดับ เรารูและจาํ
ไดไมลืม แลวตอนบาย ตอนคํ่า ตอนกลางคืนจนถึงวันพรุงนี้เชา เราก็เคยรูเคยเห็นมา
แลว เรื่องมันเปนมาผานมาอยางนั้นซึ่งไมมีอะไรผิดกัน และยอมรับวามีดวยกัน 

ความสงสัยโลกน้ีโลกหนา หรือเก่ียวของกับตัว ก็คือความหลงเร่ืองของตัวน่ัน
แหละ มันจึงกลายเปนเรื่องใหญโต และกวนใจใหยุงอยูไมหยุดท่ัวโลกสงสาร วา “โลก
หนามีไหม? คนตายแลวไปเกิดอีกไหม?” น่ันมันคูกัน ก็ที่เกิดที่ตายนี้คือใครละ? ก็คอื
เราน่ันเองท่ีเกิดท่ีตายอยูตลอดมา มาโลกน้ีไปโลกหนาก็คือเราจะเปนใคร ถาไมใช 
“สัตวโลก” ผูเปนนักทองเที่ยวนี ้ไมมีใครเปนผูแบกหามปญหาและภาระเหลานี้! 

นี่โทษแหงความหลง ความจําไมได มันมาแสดงอยูกับตัวเรา แตเราจับสาเหตุ
ของมันไมไดวาเปนมาเพราะเหตุใด สิ่งที่เปนมาที่ผานมาแลวมันก็จําไมได เรือ่งของ
ตัวเลยหมุนตัวเอง พันตัวเอง ไมทราบจะไปทางไหน ความหลงตัวเองจึงเปนเรื่องยุง
ยากอยูไมหยุด หลงส่ิงอ่ืนก็ยังคอยยังช่ัว หลงตัวเองนี้มันปดตันหาทางออกไมได ผลก็
สะทอนกลับมาหาตัวเราเองไมไปท่ีอ่ืน คือนําความทุกขมาสูตัวเราน่ันแล เพราะความ
สงสัยเชนน้ีเปนปญหาผูกมัดตัวเอง มิใชปญหาเพื่อแกตัวเองใหหลุดไปไดเพราะความ
สงสัยน้ัน ถาไมพิสูจนดวยธรรมทางจิตตภาวนาไมมีหวังเขาใจได 

พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหคลี่คลายดูเรื่องของตัว แตการจะคลี่คลายเรื่อง
ของตัวน้ันสําคัญมาก จะทําแบบดนเดาเอาดวยวิธีคาดคิด หรือดวยวิธีอ่ืนใดไมสําเร็จ
ได! นอกจากจะทําคุณงามความดีขึ้นมาโดยลําดับเปนเครื่องสนับสนุน และยนเขามาสู 
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“จิตตภาวนา” เพื่อคลี่คลายดูเรื่องของตัว อันรวมอยูในวงของจิตตภาวนา ซึ่งจะพาใหรู
แจงแทงความสงสัยนั้นใหทะลุไปได พรอมทั้งผลอันเปนที่พึงใจ หายสงสัยท้ังการตาย
เกิดตายสูญ 

เรื่องของตัวคืออะไร? ก็คือเรื่องของใจ ใจเปนผูแสดง เปนผูกอเหตุกอผลใสตัว
อยูตลอดเวลา ทั้งความสุขความทุกข ความยุงเหยิงวุนวายตางๆ สวนมากมักแสดง
ความผูกมัดตัวเองมากกวาการบํารุงสงเสริม ถาไมใชความบังคับบัญชาในทางท่ีดี ใจ
จึงมีแตความรุมรอนเปนผล คือความทุกขท่ีเกิดข้ึนจากความฟุงซานวุนวาย ใจคิดสาย
แสไปในแงตางๆโดยหาเหตุหาสาระไมได แตผลที่จะพึงไดรับนั้น มันเปนส่ิงสําคัญอัน
หนึ่งที่จะทําใหเราเกิดความทุกขความกระทบกระเทือนได จึงเปนเรื่องยากเรื่องหนัก
สําหรับบรรดาผูยังหลงโลกหลงตัวเอง และต่ืนโลกต่ืนตัวเองอยู โดยไมสนใจพิสูจนตัว
เองดวยหลักธรรมอันเปนหลักรับรองความจริงทั้งหลาย เชน ตายแลวตองเกิดอีก 
เปนตน เม่ือยังมีเช้ือใหงอกท่ีพาใหเกิดอยูภายในใจ ตองเกิดอีกอยูร่ําไปไมเปนอยางอื่น 
เชน ตายแลวสูญ เปนตน 

พระพุทธเจาทานทรงสอนใหดูตัวเรื่อง คือดูใจตัวเองผูพาใหเกิดตาย ถายังไม
เขาใจก็ตองบอกวิธีการในแงตางๆ จนเปนท่ีเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง เฉพาะอยาง
ยิ่งการสอนใหภาวนา โดยนําธรรมบทใดก็ตามมาบริกรรมภาวนา เพื่อใหจิตดวงที่หา
หลักยึดยังไมได กําลังวุนวายหาที่พึ่งยังไมเจอ จนกลายเปนความหลงใหลใฝฝนไมมี
ประมาณ ไดยึดเปนหลักพอตั้งตัวได และมีความสงบเย็นใจไมวอกแวกคลอนแคลน 
อันเปนการทําลายความสงบสุขทางใจทีเ่ราตองการ เชน ทานสอนใหภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” หรือ “อัฏฐิ เกสา โลมา” บทใดบทหน่ึงตามแตจรติชอบ โดยความมีสติควบ
คุมในคําบริกรรมภาวนาของตน อยาใหเผลอสงใจไปท่ีอ่ืนจากคําบริกรรมภาวนา เพื่อ
ใหจิตที่เคยสงไปในที่ตางๆ น้ัน ไดเกาะหรืออาศัยอยูกับอารมณแหงธรรม คือคํา
บริกรรมภาวนาน้ันๆ ความรูที่เคยฟุงซานไปในอารมณตางๆ ก็จะรวมตัวเขามาอยูใน
จุดนั้น คือจิตซึ่งเปนที่รวมแหงความรู กระแสแหงความรูทั้งหมดจะรวมตัวเขามาสู
อารมณแหงธรรม ท่ีบริกรรมหรือภาวนาอยูดวยความสนใจ ก็เพราะบทธรรมบริกรรม
อันเปนเครื่องเกาะของจิต เปนเครื่องยึดของจิต ใหต้ังหลักข้ึนมา เปนความรูอยาง
เดนชัดเปนลําดับน้ันแล ฉะน้ันข้ันเร่ิมแรกของการภาวนา คําบริกรรมจึงสําคัญมาก 

เม่ือไดเห็นคุณคาสารธรรม ท่ีปรากฏข้ึนเปนความสงบสุขเชนน้ีแลว ในขณะ
เดียวกันก็เห็นโทษแหงความฟุงซานวุนวายของจิตท่ีหาหลักยึดไมได และกอความ
เดือดรอนใหแกตัวอยางประจกัษใจในขณะน้ัน โดยไมตองไปถามใคร คุณและโทษของ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๗ 

๑๕๗ 

จิตที่สงบและฟุงซาน เราทราบภายในจิตของเราเองดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา นี่
เปนข้ันหน่ึงอันเปนข้ันเร่ิมแรกท่ีทานสอนใหรูเร่ืองของจิต 

แลวพยายามทําจิตใหมีความสงบแนวแนลงไปเปนลําดับ ดวยการภาวนากับบท
ธรรมดังที่กลาวมานี ้ เจริญแลวเจริญเลาจนมีความชํานิชํานาญ กระทั่งจิตสงบไดตาม
ความตองการ ความสุขเกิดขึ้นเพราะใจสงบก็ยิ่งเดนชัดขึ้นทุกวันเวลา พอจิตสงบตัวขึ้น
มาปรากฏเปนความรูเดนชัดแลว ในขณะเดียวกันก็เปนการรวมกิเลสเขามาสูจุด
เดียวกันเพ่ือเห็นไดชัด และสังเกตความเคลื่อนไหวของมันไดงายขึ้น และสะดวกแก
การแกการถอดถอนดวยปญญา ตามขั้นของปญญาที่ควรแกกิเลสประเภทหยาบ กลาง 
ละเอียด ตามลําดับไป 

คําวา “กิเลส” ซึ่งเปนเครื่องบังคับจิตใจใหฟุงซานไปในแงตางๆ จนคํานึง
คํานวณไมไดนั้น เราไมสามารถท่ีจะจับตัวของมันไดวาอะไรเปนกิเลส อะไรเปนจิต 
เปนธรรม ตองอาศัยความสงบของใจเปนพ้ืนฐานกอน เมื่อจิตสงบตัวเขามา กิเลสก็
สงบตัวเขามาดวย เม่ือจิตหดตัวเขามาเปนตัวของตัว หรือเปนจุดหมายพอเขาใจได 
เร่ืองของกิเลสก็รวมตัวเขาสูวงแคบในจุดเดียวกัน คือรวมตัวเขามาที่จิต ไมคอยออก
เพนพานกอกวนจติใจเหมือนแตกอนท่ีจติยังไมสงบ พอจิตสงบเย็นพอต้ังตัวไดบาง
แลว หรือตั้งตัวไดแลว จากน้ันทานสอนใหพิจารณาคล่ีคลายดูอาการตางๆ ของราง
กายอันเปนท่ีซุมซอนของกิเลสทางดานปญญาวา “จิตไปสนใจกับอะไร? ในขณะที่ไม
สงบใจไปยุงกับเร่ืองอะไรบาง?” แตในขณะท่ีใจสงบเปนอยางน้ี ไมกอกวนตัวเอง 

แตปกตินิสัยของคนเรา พอมีความสงบสบายบางมักข้ีเกียจ คอยแตลมลง
หมอน ไมอยากคล่ีคลายรางกายธาตุขันธดวยสติปญญาเพ่ือรูความจริง และถอดถอน
กิเลสตางๆ ออกจากใจ โดยไมคํานึงวาการละการตัดกิเลสประเภทตางๆ ที่แทรกสิงอยู
ในกายในขันธน้ัน ทานละทานถอนดวยสติปญญา สวนความสงบของจิตหรือ “สมาธิ” 
น้ัน เปนเพียงการรวมตัวของกิเลสเขามาสูวงแคบเทาน้ัน มิใชเปนการละการถอน
กิเลส จึงกรุณาทราบไวอยางถึงใจ 

ใจขณะที่ยังไมสงบ มักไมยุงกับรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส แลวนาํมาเปน
อารมณกวนใจ บรรดารูป เสียง ฯลฯ นั้น จิตไปหนักในอารมณอะไร ซึ่งพอทราบได
ดวยสติปญญา ขณะพิจารณาจิตแสดงออกไปเกี่ยวของกับอารมณอันใด ก็พอทราบกัน
ไดโดยทางสติปญญา เรื่องราวของจิตก็พอมองเห็นได เพราะจิตเคยสงบ พอเริ่มออกไป
สูอารมณตางๆ ก็ทราบ ทานจงึสอนใหพิจารณาคล่ีคลายดวยปญญาเพ่ือใหทราบวา ส่ิง
ท่ีจติไปเก่ียวของน้ันคืออะไรบาง พยายามดูใหรูใหเห็นอยางชัดเจนดวยสติปญญาขณะ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๘ 

๑๕๘ 

ออกพิจารณา เวนแตขณะทําใจใหสงบโดยทางสมาธิก็ไมพิจารณา เพราะ “สมาธิ” 
กับ “ปญญา” น้ันผลัดเปล่ียนทํางานคนละวาระ ดังท่ีไดเคยอธิบายแลว 

ขณะที่พิจารณา “รูป” คือรูปอะไรท่ีใจไปเก่ียวของมากกวาเพ่ือน เพราะเหตุใด? 
ดูรูปขยายรูป แยกสวนแบงสวนรูปน้ัน ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของมัน เมื่อแยก
แยะสวนรูป จะเปนรูปอะไรก็ตาม ใหเห็นตามเปนจริงของมันดวยปญญา ในขณะเดียว
กันก็จะไดเห็นความเหลวไหลหลอกลวงของจติ ท่ีไปยึดม่ันถือม่ันสําคัญผิดตางๆ โดย
หาสาเหตุอะไรไมได หามูลความจริงไมได เพราะเม่ือพจิารณาละเอียดแลว ไมมีอะไร
เปนสาระตามท่ีใจไปสําคัญม่ันหมาย มีแตความสําคัญของจิตไปลุมหลงเขาเทานั้น 
เม่ือพิจารณาแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย “เขา” หรือรางกาย “เรา” ออกดูโดย
ละเอียดถ่ีถวนแลวไมเห็นสาระอะไร ใจก็เห็นโทษของความสําคัญม่ันหมาย ความยึด
ม่ันถือม่ันของใจไปเอง เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเทาไรก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งรูป
และเสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัสตางๆ ท้ังอาการของจติท่ีไปเก่ียวของกับอาการน้ันๆ 
จนรูแจงเห็นชัดดวยปญญา เพราะคล่ีคลายอยูอยางสมํ่าเสมอท้ังภายนอกและภายใน รู
แจงเห็นชัดอาการของจิตทางภายในที่ไปเกี่ยวของวา เปนเพราะเหตุนั้นๆ อันเปนเรื่อง
เหลวไหลทั้งเพ 

แตกอนไมทราบวามันเกี่ยวของกันเพราะเหตุไร ตอมาก็ทราบชัดวามันไปเก่ียว
ของเพราะเหตุนั้นๆ คือเพราะความหลงความสําคัญผิด เมื่อพิจารณาตามความจริง 
เห็นความจริงในส่ิงภายนอกแลว ก็ทราบชัดทางภายในวา “จิต ไปสําคัญวาสภาวธรรม
ตางๆ เปนอยางน้ันๆ จงึเกิดอุปาทานความยึดม่ันถือม่ัน หรือเกิดความรักความชังข้ึน
มา เปนกิเลสเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ ใจก็ทราบถึงความเหลวไหลของตน 

จิตเมื่อทราบวาตัวเปนผูลุมหลงเหลวไหลแลวก็ถอนตัวเขามา เพราะแมจะฝน
คิดไปยึดมั่นถือมั่น สิ่งเหลานั้นก็ถูกปญญาแทงทะลุไปหมดแลว ไปยึดม่ันถือม่ันหา
อะไร! การพิจารณาทราบชัดแลววาส่ิงน้ันเปนน้ัน ส่ิงน้ีเปนน้ี ตามความจริงของแตละสิ่ง
ละอยาง นี่แหละคือวิธีคลี่คลาย “กองปญหาใหญ” ท่ีรวมแลวเปนผลคือกองทุกขภาย
ในใจ ทานสอนใหคล่ีคลายอยางน้ี 

เมื่อปญญาคลี่คลายอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ จนเขาใจแจมแจงชัดเจนแลว ไม
ตองบอกใหปลอย จติรูแลวปลอยเอง ยอมปลอยเอง จิตที่ยึดคือจิตที่ยังไมรูไมเขาใจ
ดวยปญญา เมื่อรูอยางเต็มใจแลวก็ตองปลอยเต็มที่ ไมมีอาลัยเสียดาย ความกังวลท้ัง
หลายท่ีจติเคยกังวลเสียดายน้ันก็หายไปเอง เพราะปญญาสอดสองมองทะลุเห็นแจง



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๕๙ 

๑๕๙ 

เห็นชัดไปหมดแลวจะไปงมอะไรอีก ปญหาของใจที่เคยกวางขวางก็แคบเขามา เก่ียวกับ
เรื่องตางๆ ภายนอกก็หมดไป ๆ เขาทํานองที่เคยเทศนนั้นเอง 

จากน้ันก็มาคล่ีคลายดูจิต อันเปนท่ีรวมของกิเลสสวนละเอียดวา แย็บออกไป
หาเร่ืองอะไรบาง?” และ “แย็บออกไปจากท่ีไหน? มีอะไรเปนเคร่ืองผลักดันใหจิต
คิดปรุงเรื่องตางๆขึ้นมา?” พอสติปญญาทันความคิดปรุงท่ีแย็บออกในขณะน้ัน มันก็
ดับในขณะน้ัน ไมถึงกับเปนเร่ืองเปนราวอะไรข้ึนมาใหยุงยากเหมือนแตกอน เพราะ
สติทันปญญาทัน คอยตีตอนปราบปรามกันอยูเสมอ เพราะขยับตามรองรอยแหงตน
เหตุเขาไปเร่ือยๆ จนถึง “ตนตอกิเลส” วามีอยู ณ ท่ีใดกันแน ลูกเตาหลานเหลน
กิเลสมันออกมาจากไหน สัตวตางๆ ยังมีพอแม พอแมของกิเลสเหลาน้ีคืออะไร? และ
อยูท่ีไหน? ทําไมจึงปรุงแลวปรุงเลา คิดแลวคิดเลา ทําใหเกิดความสําคัญม่ันหมาย
ขยายทุกขอยูไมหยุดไมถอย? 

ความจริงการคิดปรุงก็คิดปรุงขึ้นที่จิต ไมไดคิดปรุงจากที่อื่น จงพิจารณาตาม
เขาไปโดยลําดับๆ ไมลดละรองรอยอันจะเขาหาความจริงจนถึงตัว นี่คือการคิดคนดู
เร่ืองของกิเลสท้ังมวลดวยกําลังของสติปญญาอยางแทจริง จนทราบวาจิตนี้ไดขาด
จากส่ิงใดแลว ส่ิงใดท่ียังมีความสัมผัสสัมพันธ และสนใจอยากรูอยากเห็นกันอยูเวลาน้ี 
จึงตามส่ือตามเช้ือน้ีเขาไป กิเลสก็นับวันเวลาแคบเขามา ๆ เพราะถูกตัดสะพานท่ี
สืบตอกับรูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัสสัมพันธ และสิ่งตางๆ ทั่วโลกดินแดน ออก
จากใจดวยสติปญญาไปเรื่อยๆ จนหายสงสัย เหมือนโลกภายนอกไมมี เหลือแต
อารมณที่ปรุงยิบแย็บๆ ไปภายในจติเทาน้ัน ซึ่ง “กษัตริยใหญตัวคะนอง” ก็อยูท่ีน้ี ตัว
ปรุงแตง ตัวด้ินรนกระวนกระวายนอยใหญ จึงอยูที่นี่ 

แตกอนใจดิ้นไปไหนบางก็ไมทราบ ทราบแตผลที่ปรากฏขึ้นมาเทานั้น ซึ่งไม
เปนที่พึงใจเลยทุกระยะไป คือมีแตความทุกขซึ่งโลกไมตองการกัน ใจเราเองก็แบกแต
กองทุกขจนหาทางออกไมได เพราะไมทราบเงื่อนแกเงื่อนไขกัน ทีน้ีพอทราบแลว เรื่อง
เหลานี้คอยหมดไปสิ้นไป ก็ยิ่งรูชัดเห็นชัดที่จิต ซึ่ง”อวิชชา” มาแสดงเปนตัวละคร เปน
ตัวเร่ืองราวอยูภายในตัวเอง หาที่ยึดที่เกาะอะไรกับภายนอกไมได เปนแตแสดงอยูภาย
ในตัว เพราะเหตุใดจึงไมยึดไมเกาะ ก็เพราะสติปญญาเขาใจและหวานลอมไวแลว จะ
ไปยึดไปเกาะอะไรไดอีก เรื่องมันก็มีแต “ยิบแย็บๆๆ” อยูเฉพาะภายในจิต ยิ่งเห็นได
ชัด กําหนดเขาไปพิจารณาเขาไป คุยเข่ียขุดคนดวยสติปญญาเขาไปจนรอบตัว ทุก
ขณะท่ีอาการของจติเคล่ือนไหวไมมีการพล้ังเผลอ ดังสติปญญาขั้นเริ่มแรกที่ลมลุก
คลุกคลาน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๐ 

๑๖๐ 

ความเพียรขณะน้ีไมวาทุกอิริยาบถเสียแลว แตกลายเปนทุกขณะที่จิตกระเพื่อม
ตัวออกมา สติปญญาตองรูท้ังขณะท่ีกระเพือ่มออก รูทั้งขณะที่ดับไป เรื่องราวที่จะเกิด
ขึ้นขณะที่จิตปรุงแตงและสําคัญมั่นหมายจึงไมมี เพราะสติปญญาประเภทจรวดดาว
เทียมตามทันกัน พอกระเพื่อมก็รู รูแลวก็ดับ เรื่องราวไมเกิดไมตอ เกิดขึ้นมาขณะใดก็
ดับไปพรอมขณะนั้น ไมแตกก่ิงแตกกานออกไปไหนได เพราะถูกตัดสะพานออกแลว
จากเรื่องภายนอกดวยปญญา 

เม่ือสติปญญาคนควาอยูอยางไมลดละไมทอถอย ดวยความสนใจอยากรูอยาก
เห็น และอยากทําลายส่ิงที่เปนภัย ท่ีใหกอกําเนิดเกิดเปนสัตวเปนบุคคล พาทอง
เท่ียวในวัฏสงสาร คืออะไรกัน? อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหสืบตอ และมีอยูท่ีไหน
เวลาน้ี? นี่เรียกวา “คุยเข่ียขุดคน” จิตอวิชชาดวยสติปญญา ก็ไมพนท่ีจะรูจะเห็นและ
ตัดขาดตัวเหตุปจจัยอันสําคัญท่ีกอทุกขใหแกสัตวโลก คือกิเลสอวิชชา ที่แทรกอยู
ในจิตอยางลึกลับนี้ไปได น่ัน! เห็นไหม อํานาจของสติปญญา ศรัทธา ความเพียรขั้นนี ้
ที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมเคยคาดคิดมากอน วาจะเปนไปไดถึงขนาดนี้ 

ทีนี้กิเลสเริ่มเปดเผยตัวขึ้นมาแลว เพราะไมมีที่หลบซอน รูป เสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส ซึ่งเปนที่เคยหลบซอนแตกอนไมมีแลว เพราะไดตัดสะพานออกหมดแลว 
ก็มีท่ีหลบซอนอยูเฉพาะจติแหงเดียวเทาน้ัน คือจติเปนท่ีหลบซอนของ “อวิชชา” เมื่อ
คนควาลงไปที่จิตจนแหลกแตกกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลือ เหมือนกับพิจารณา
สภาวธรรมท่ัวๆ ไปที่เคยดําเนินมาโดยทางปญญา “จิตอวิชชา” น่ีก็ถูกพิจารณาแบบ
น้ัน สุดทายกิเลสชั้นยอดคืออวิชชา จอมกษัตริยของวัฏจกัร ก็แตกกระจายออกจากใจ
หมด! ทีน้ีเราจะไมทราบยังไงวา ตัวไหนเปนตัวกอเหตุใหเกิดภพน้ันภพน้ี สวนจะ
เกิดที่ไหนไมเกิดที่ไหนนั้นไมสําคัญ สําคัญท่ีตัวน้ีเปนตัวเหตุใหเกิดตายอยางประจักษ
ใจ 

น้ีแลการพิสูจนการตายแลวเกิดอีก หรือตายแลวสูญ ตองพิสูจนตัวจิตดวย
การปฏิบัติตามหลักจติตภาวนา ดังพระพุทธเจาและสาวกทรงปฏิบัติและทรงรูเห็น
ประจักษพระทัยมาแลว อยางอื่นๆ ไมมีทางรูได อยาพากันลูบคลําดนเดาเกาหมัด จะ
กลายเปนขี้เรื้อนเปอนไปทั้งตัว โดยไมเกิดผลใดๆ เลย 

เมื่อถึงขั้นนี ้ เรียกวาไดทําลายความเกิดซ่ึงเปนเช้ือสําคัญอยูภายใน ออกโดยส้ิน
เชิงแลว ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปไมมีสิ่งใดจะสืบตอกอแขนงไปอีกแลว สติปญญาขั้น 
“ธรรมภิสมัย” ทราบไดอยางสมบูรณ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๑ 

๑๖๑ 

น่ีแหละท่ีวา “โลกหนามีไหม?” คือตัวน้ีแลเปนผูไปจบัจองโลกหนา ตัวน้ีแลเปน
ผูเคยจองโลกท่ีผานมาแลว ตัวน้ีแลเปนตัวท่ีเคยเกิดเคยตายซํ้าๆ ซากๆ ไมหยุดไมถอย 
จนไมสามารถจดจาํเรือ่งความเกิดความตาย ความสุขความทุกข ความลําบากมากนอย
ในภพกําเนิดน้ันๆ ของตนได คือตัวนี้แล!  

กรุณาจาํหนาตาของมันไวใหถึงใจ และขุดคนฟนลงไปอยางสะบ้ันห่ันแหลกอยา
ออมแรง จะเปนการทําอาหารไปเลี้ยงมันใหอิ่มหมีพีมัน แลวกลับมาทําลายเราอีก 

เมื่อประมวลกิเลสทั้งหลายก็มาอยูที่จิตดวงเดียว รวมกันที่นี่ ทําลายกันท่ีน่ี พอ
ทําลายมันเสร็จส้ินลงไปโดยไมมีอะไรเหลือแลว ปญหาเร่ืองความเกิดความตาย 
ความทุกขความลําบาก อันเปนผลมาจากความเกิดความตายน้ีก็ไมมี รูไดอยางชัดๆ 
โดย “สนฺทิฏฐิโก” อยางเต็มภูมิ 

เรื่องโลกหนามีไหม? ก็หมดปญหา โลกท่ีเคยผานมาแลวก็ละมาแลว โลกหนาก็
ตัดสะพานขาดกระเด็นออกไปหมดแลว ปจจุบันก็รูเทา ไมมีอันใดเหลืออยูในจติน้ันเลย
ข้ึนช่ือวา “สมมุติ” แลวแมละเอียดเพียงไร! นี่แลคือจิตที่หมดปญหาแท! การแกปญหา
ใหจิตก็แกที่ตรงนี้ เมื่อแกตรงนี้หมดแลวจะไมมีปญหาอะไรอีก! 

โลกจะกวางแสนกวางหรอืมีก่ีจกัรวาลน้ัน เปนเร่ืองหน่ึงตางหากของ “สมมุติ” 
ซึ่งหาประมาณไมได ใจท่ีรูรอบตัวแลวไมยุงเก่ียวดวย 

เรื่องสําคัญที่ทําความกระทบกระเทือนแกตนอยูเสมอมาไมลดละกระทั่งปจจุบัน 
และจะเปนไปขางหนาก็คือเรื่องของจิต ตัวมีภัยฝงจมอยูภายในตัวน้ีเทาน้ัน เมือ่แกภัย
น้ีออกหมดแลว ก็ไมมีอะไรจะเปนพิษเปนภัยตอไปอีก เร่ืองโลกหนาโลกหลังจะมีหรือ
ไมมีนั้นหมดความสนใจที่จะคิด เพราะทราบอยางถึงใจแลววาตัวนี้หมดปญหาที่จะไป
สืบตอในโลกไหนๆ อีกแลว น่ีแหละการเรียนแกปญหาตนเอง จงแกลงที่ตรงนี้จะมี
ทางสิ้นสุดลงได ท้ังไมเปนโทษภัยแกตัวและผูอ่ืนแตอยางใด 

พระพุทธเจาก็ทรงแกที่ตรงนี ้ สาวกอรหัตอรหันตทานก็แกท่ีตรงน้ี รูกันที่ตรงนี้ 
ตัดไดขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี ้ การประกาศองคศาสดาข้ึนมาวา “เปนผูส้ินแลวจากทุกข 
เปนศาสดาเอกของโลก” ก็ประกาศข้ึนมาจากความรูและความหมดเร่ืองอันน้ีเอง การ
เรียน”โลก” จบก็จบลงที่จิตอันนี้เอง! การเรียนธรรมจบก็จบโดยสมบูรณที่ตรงนี้ 

“โลก” คือหมูสัตว สัตวแปลวา “ผูของ” ของอยูที่จิต ตัดขาดกันตรงนี ้เรียนรูกัน
ท่ีน่ี สาวกอรหัตอรหันตก็เรียนรูกันท่ีน่ีอยางเต็มใจ หมดปญหา! ทานเหลาน้ีเปนผูแก
ปญหาตก ไมมีสิ่งใดเหลือหลอเลย 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๒ 

๑๖๒ 

พวกเราเปนผูรับเหมากองทุกขทั้งมวล เปนผูรับเหมาปญหาท้ังมวล แตไมยอม
แกปญหา มีแตจะกวาดตอนเขามาแบกหามอยูตลอดเวลา กองทุกขจึงเต็มที่หัวใจอะไร
ก็ไมเทา เพราะไมหนักเทาหัวใจที่แบกกองทุกข การแบกกองทุกขและปญหาท้ังหลาย
มันหนักท่ีหัวใจ เพราะเรียนไมจบ แบกแตกองทุกขเพราะความลุมหลง! 

เรื่อง “วิชชา” คือ ความรูจริงไดปรากฏข้ึนแลว และทําลายส่ิงท่ีเปนภัยท้ัง
หมดออกจากใจแลว ชื่อวา ‘เปนผูเรียนจบ” โดยหลักธรรมชาติ ไมมีการเสกสรรปนยอ 
ทั้งที่หลอกตัวเองใหลุมหลงเพิ่มเขาไปอีก แตการเรียน “ธรรมในดวงใจ” จบ เปนการ
ลบลางความลุมหลงออกไดโดยส้ินเชิงไมมีซากเหลืออยูเลย 

คําวา ‘ไตรภพ” กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็หมดปญหาลงในขณะน้ัน เพราะมัน
อยูท่ีใจ “กามภพ” ก็คือจิตใจท่ีกอตัวดวยส่ิงน้ัน(กาม) “รูปภพ อรูปภพ” ก็คือสมมุติสิ่ง
น้ันๆ ในสามภพน้ีฝงอยูท่ีใจ เม่ือใจไดถอดถอนส่ิงเหลาน้ีออกไปแลว ก็เปนอันหมด
ปญหา น่ีแกปญหาแกท่ีตรงน้ี โลกน้ีโลกหนาอยูท่ีน่ี เพราะการกาวไปในโลกไหนๆ ก็อยู
ท่ีน่ี จะกาวไปรับทุกขมากนอย ก็ตัวจิตนี้แล กงจักรเคร่ืองพัดผันมีอยูภายในใจน้ีไม
มีในท่ีอ่ืน 

พระพุทธเจาจึงทรงสอนลงที่จุดอันถูกตองเหมาะสมที่สุด คือใจ อันเปนตัวการ
สําคัญ ส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีมีอยูกับใคร ถาไมมีอยูกับเราทุกๆ คน การแกถาไมแกท่ีตรง
น้ีจะไปแกท่ีไหนกัน? 

สัตวโลกจําเปนท่ีจะตองไปตามโลกน้ันๆ ดวยอํานาจแหงกรรมดี-ช่ัวท่ีมีอยู
กับใจ ผูท่ีจะไปสูโลกสูกองฟนกองไฟคือใจน้ี ถาไมแกตรงน้ีแลวก็ไมพนจะไปโดนกอง
ไฟคือความทุกขรอน ถาแกตรงน้ีไดแลวก็ไมมีปญหาวาไฟอยูท่ีไหน เพราะรักษาตัวได
แลว มันก็มีเทานั้น! เหลาน้ีเปนโลกหนักมากสําหรับมวลสัตว ปญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็
เกิดขึ้นที่ตรงนี้ วา “ตายแลวเกิดหรือตายแลวสูญ” “โลกหนามีไหม?” นรกมีไหม? 
สวรรคมีไหม? “บาป บุญ มีไหม?” 

ไปท่ีไหนมีแตคําถามวา “นรก สวรรค มีไหม?” เราขี้เกียจจะตอบ ไมทราบจะ
ตอบไปทําไมกัน ก็ผูแบกนรก สวรรค ก็คือหัวใจซ่ึงมีอยูกับทุกคนอยูแลว จะตอบไป
ใหเสียเวลํ่าเวลาทําไมกัน เพราะเราไมไดเปน “สมุหบัญชีนรก สวรรค น่ี” 

แกตัวเหตุที่จะไปนรกสวรรคนี่ซ!ิ แกเหตุช่ัวและบํารุงเหตุดี คําวา “ทุกข” มันก็
ไมมี ถาแกถูกจุดแลวมันจะผิดไปไหน! เพราะ “สวากขาตธรรม” สอนใหแกถูกจุด ไม
ผิดจุด! คําวา “นิยยานิกธรรม” ก็เปนเคร่ืองนําผูท่ีติดอยูในความทุกขรอนดวยอํานาจ



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๓ 

๑๖๓ 

แหงความลุมหลงออกไป ดวย “สวากขตธรรม” อยูแลว จะแกท่ีไหนถาไมแกท่ีจิต 
ปญหาอันใหญโตก็มีอยูท่ีจติน่ีเทาน้ัน ความรูอันน้ีแหละ หยาบก็อยูกับความรูน้ี 
ละเอียดก็อยูกับความรูน้ี ทําใหคนหยาบทําใหคนละเอียดก็คือความรูน้ี เพราะกิเลส
เปนผูหนุนหลัง ทําใหคนละเอียดใจละเอียด ก็เพราะความดีเปนเครื่องหนุน ละเอียด
จนกระท่ังสุดความละเอียดแลวก็สุดสมมุติ ยุติดวยความพนทุกข ไมมีเช้ือสืบตออีก
ตอไป 

มีปญหาท่ีมีคนมักถามอยูเสมอวา การแกความข้ีเกียจจะแกวิธีไหน? ถาจะเอา
ความขี้เกียจไปแกความขี้เกียจ มันก็เทากับสอนคนน้ันใหเปนขาศึกกับท่ีนอนหมอนมุง
ดวยการนอนจนไมรูจกัต่ืน และเหมือนคนน้ันตายแลวน่ันเอง เพราะความขี้เกียจมันทํา
ใหออนเปยกไปหมดเหมือนคนจะตายอยูแลว จะเอาความข้ีเกียจไปแกความข้ีเกียจ
อยางไรกัน เมื่อไดที่นอนดีๆ ก็เปนเคร่ืองกลอมใหคนนอนจมแบบตายแลวน่ันเอง ตาย
อยูบนหมอน นะ! จะวายังไง! ต่ืนแลวก็ยังไมยอมลุก ก็ความข้ีเกียจมันเหยียบยํ่าทําลาย
และบังคับไมใหลุกน่ี การเอาความข้ีเกียจไปแกความข้ีเกียจมันก็เปนอยางน้ันแหละ 

ถาเอาความขยันหมั่นเพียรเขาไปแก ก็ลุกปุบปบข้ึนมาสูกัน ถามีการตอสูมันก็มี
หวังชนะจนได ถายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแตแพทาเดียว แตจะเรียกวา “แพ” หรือ
เรียกอะไรก็เรียกไมถูก เพราะไมมีการตอสูจะวาแพอยางไรได ถามีการตอสู สูเขาไมได 
เชน คนนี้แพ คนน้ันชนะ แตนี่หาทางตอสูไมมีเลย ยอมราบไปโดยถายเดียว จะไมวา 
“บอยกลางเรอืนของกิเลส” จะวาอะไร? มัน ก็บอยกลางเรือนของมันน่ันแหละ จะเอา
ความข้ีเกียจจนเปนบอยมันไปแกกิเลส ก็ย่ิงกลับเสริมกิเลสใหมากมูนย่ิงข้ึนจะวายังไง! 
โดยปกติมันก็เต็มหัวใจอยูแลว จะสงเสริมใหมากมายอะไรอีก จะเอาไปไวที่ตรงไหน? 
ใจก็มีดวงเดียว นอกจากจะแกมันออกพอใหหายใจไดบาง ไมยอมใหมันน่ังทับนอนทับ
จมูกจนหายใจไมไดตลอดไป 

จงปลดเปลื้องมันออกพอใหมองดูตัวเองไดบางวา ‘โอโห! นับแตเร่ิมภาวนามา
วันน้ีเห็นเหลนของกิเลส คือตัวข้ีเกียจ หลุดลอยจากตัวไปหน่ึงสะเก็ด เทากันกับสะเก็ด
ไมหลุดออกจากตนของมัน วันน้ีพอดูตัวเองไดบาง ไมมีแตกิเลสเอาปากเอาจมูกไปใช
เสียหมด นาโมโห!” 

ความขยันหม่ันเพียร ความอุตสาหพยายาม โดยทางเหตุผลที่เกิดประโยชน 
เปนทางของปราชญทานดําเนินกัน แมยากลําบากเราก็สู เหมือนถอนหัวหนามออกจาก
เทาของเรา เจ็บก็ตองทนเอา ถาจะยอมใหมันฝงจมอยูอยางนั้น ฝาเทาก็จะเนาเฟะไปทั้ง
เทาแลวกาวไปไหนไมไดเลย และเสียกระทั่งเทาดวย เพราะฉะน้ันเหตุผลมีอยูอยาง
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๑๖๔ 

เดียว คือตองถอนหนามออกใหได! เจ็บขนาดไหนตองอดทน ถอนหนามออกใหได 
เหตุผลนี้ตองยอมรับ เม่ือถอนออกหมดแลวมันก็หมดพิษ ใสยาลงไปเทาก็จะหายเจ็บ 
ไมมีการกําเริบอีกตอไปเหมือนที่หนามยังจมอยู 

กิเลสก็คือหัวหนามเราดีๆ น่ีเอง เราจะยอมใหมันฝงจมอยูในหัวใจตลอดเวลา 
มันก็ฝงจมอยูอยางน้ัน ใจเนาเฟะอยูใน “วัฏสงสาร” เปนที่นาเบื่อหนายรําคาญไมมีที่สิ้น
สุด เราตองการอยูหรือ? การเปนคนเนาเฟะนะ จงถามตัวเองอยาไปถามกิเลส จะเพิ่ม
โทษเขาอีก ถาไมตองการตองตอสูมัน เมื่อตอสูแลวตองมีทางชนะจนได หรือจะแพก่ี
ครั้งก็ตาม แตจะตองมีทางชนะมันครั้งหนึ่งจนได ลงชนะครั้งนี้ตอไปก็ชนะไปเรื่อยๆ 
ชนะๆๆ เรื่อยไปเลย กระทั่งไมมีอะไรจะมาใหเราตอสู เพราะกิเลสหมดประตูสูแลว! 

คําวา “ชนะ” น้ันชนะอะไร! ก็ชนะความข้ีเกียจดวยความขยัน ชนะกิเลสดวยวิริย
ธรรมนะซี แลวก็พนจากทุกข น่ีแหละการแกปญหาเร่ืองความเกิดตาย คือแกท่ีดวงใจ 
มีจดุน้ีเทาน้ันท่ีควรแกท่ีสุด เปนจุดที่เหมาะสมอยางยิ่ง เปนจุดท่ีถูกตองในการแก แกท่ี
ตรงนี้ แกที่อื่นไมมีทาง จะสําคัญมั่นหมายไปตั้งกัปตั้งกัลป ก็แบกปญหาพาเกิดพาตาย
พาทุกขพาลําบากไปอยูน่ันแหละ จึงไมควรหาญคิดดนเดาเสียเวลาและตายเปลา เพราะ
เปน “อฐานะ” คือสิ่งเปนไปไมไดตามความคาดหมายดนเดา  

วา “ทุกขไมมี บุญบาปไมมี หรือทุกขมี บุญบาปมี” เราก็เสวยกันอยูทุกคนไมมี
การหลีกเวนได คําวา ‘บาป” ก็คือความเศราหมองความทุกข “คําวาบุญ” ก็คือความสุข
ความสบายใจน่ันเอง ก็มีอยูในกายในใจของคนทุกคนแลวจะปฏิเสธอยางไร? คําวา 
“บุญ” ก็ช่ือความสุขน้ันแลทานใหช่ือวา ‘บุญ” ความทุกขทานใหช่ือวา “บาป” ทั้งบุญทั้ง
บาปเราก็สัมผัสอยูทุกวันเวลา จะอยูโลกน้ีหรือไปโลกหนาก็ตองเจอ “บุญบาป” อยูโดย
ดี! 

นรกหรือไมนรกก็ตามเถอะ ถามีทุกขอยูเต็มกายเต็มใจแลว ใครอยากมาเกิดมา
เจอละ? เรารูอยูดวยกันอยางน้ี จะไปถามเรื่องนรกนเรกที่ไหนอีกเลา เพราะอยูดวยกัน
อยางน้ี ทุกขมันเผาอยูท่ีไหนก็รอนเชนเดียวกับไฟจีน่ั้นแล จี้เขาตรงไหนก็จี้เขาซิ มัน
ตองรอนเหมือนกันหมด จะวานรกหรือไมนรกก็ตามใจ แตใครก็ไมตองการ เพราะ
ความทุกขรูอยูกับตัว จะหาสวรรคท่ีไหน? ใหยุงยากในหัวใจละ 

เจอความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางย่ิงคือความสุขทางใจ 
นับตั้งแตความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งตั้งหลักตั้งฐานของจิตไดแนนหนา
ม่ันคงภายในใจ แนใจในตัวเอง ย่ิงกวาน้ันเราไดหลุดพนไป แลวจะไปถามหาท่ีไหน
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๑๖๕ 

สวรรค นิพพานนะ ไมจําเปนตองถาม เรารูอยูกับใจของเรา เราเปนเจาของใจ ซึ่งเปน
ตัวเหตุตัวการอยูอยางชัดๆ และครองกันอยูเวลาน้ี จะไปหากันท่ีไหนอีกช่ือนรกสวรรค 
นะ งมหาอะไร! 

เราไดตัวมันแลวก็อยูกับตัวน่ันซิ เรื่องก็มีเทานั้น ธรรมของพระพุทธเจาไมได
หลอกคนใหลูบน้ันคลําน้ี เอาตัวจริงที่ตรงนี้! 

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควรฯ 
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๑๖๖ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมือ่วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๑๘ 
อุบายชําระจิตใหเปนธรรม 

  
จิตที่ไดชําระดวยดีมีความผองใสเปนประจํา ขณะที่เราอยูในสถานที่ที่เงียบๆ ไม

มีเสียงตางๆ ปรากฏเลย เชนเวลากลางคืนดึกสงัด จติทั้งๆ ที่ไมรวมไมสงบลงเปน
สมาธิก็ตาม เม่ือกําหนดดูท่ีจุดแหงความรูน้ัน จะเห็นวาเปนความละเอียดออนมากท่ี
สุดจนพูดอะไรไมถูก ความละเอียดน้ันเลยกลายเปนเหมือนกับรัศมีแผกระจายไป
รอบตัวและรอบทิศ สิ่งที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  ก็ไม
ปรากฏในขณะน้ัน ทั้งๆ ท่ีจิตไมไดรวม ไมไดเปนองคแหงสมาธิ แตเปนฐานม่ันคง
ของจิตท่ีชําระกันดวยดีมาแลว แสดงความรูความสงางามออยอ่ิงใหเดนชัดอยูภาย
ในตัวเอง 

ความรูชนิดน้ีเหมือนไมมีรางมีกายเปนท่ีอาศัยอยูเลย เปนความรูท่ีละเอียด
มาก เดนอยูเฉพาะตัว แมจิตไมรวมเปนสมาธิก็ตาม เพราะความละเอียดของจิต 
เพราะความเดนของจิต เลยกลายเปนความรูเดนท่ีไมมีภาพนิมิตใดๆ มาปรากฏ รู
เดนอยูโดยลําพังตนเอง น่ีเปนระยะหน่ึงของจิต 

อีกระยะหน่ึงจิตที่ไดชําระดวยดีแลวนี้หยั่งเขาสูความสงบ ไมคิดไมปรุงอะไร 
พักกิริยาคือความกระเพื่อมความคิดความปรุงตางๆ ภายในจิต พักโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความรูลวนๆ ท่ีเรียกวา “จิตเขาสูความสงบ” ยิ่งไมมีอะไรๆ ปรากฏเลย จะปรากฏ
เฉพาะความรูน้ันอยางเดียว เหมือนครอบโลกธาตุไปหมด เพราะกระแสของจิตไม
เหมือนกระแสของไฟ กระแสของไฟมีท่ีส้ินสุด มีระยะใกลหรือไกลตามกําลังของไฟ 
เชน แสงสวางของไฟฟา ถาแรงเทียนสูงก็สวางไปไกล แรงเทียนตํ่าก็สวางใกล 

แตกระแสจิตนี้ไมเปนเชนนั้น คําวา “ใกล ไกล”ไมมี ท่ีพูดไดชัดๆ ก็วาไมมี
กาลสถานท่ีน่ันแหละ จิตครอบไปไดหมด ไกลก็เหมือนใกล ใกลหรือไกลพูดไมถูก 
เห็นแตความรูน้ันครอบไปหมดสุดขอบจักรวาล โลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแตความรูอัน
เดียวเทานั้น เหมือนไมมีอะไรเลยในความรูสึก ท้ังท่ีทุกส่ิงทุกอยางท่ีเคยมีก็มีอยูตาม
ปกติของตน นี่แหละอํานาจของจิต กระแสของจิตท่ีชําระส่ิงปดบังมัวหมองออกไป
แลว เปนอยางน้ัน 

ยิ่งจิตมีความบริสุทธิ์หมดจดดวยแลว อันน้ีย่ิงพูดไมถูกเลย ไมทราบจะพูดจะ
คาดวาอยางไร เพราะไมใชสิ่งที่คาดไมใชสิ่งที่หมาย ไมใชสิ่งที่จะนํามาพูดไดเชนสมมุติ
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๑๖๗ 

ท่ัวๆ ไป เน่ืองจากส่ิงน้ันไมใชสมมุติแลว เปนวิสัยของผูมิใชสมมุติ รูเรื่องความไม
ใชสมมุติของตนเทาน้ัน จึงนํามาพูดอะไรไมได 

ทีนี้โลกเต็มไปดวยสมมุต ิ พูดอะไรก็ตองมีภาพสมมุติขึ้นมาเปรียบเทียบทุกๆ 
เรื่องไป เชนเห็นจะเปนอยางนั้น เห็นจะเปนอยางนี้ หรือเปนอยางน้ัน เปนอยางนี้ 
คลายกับส่ิงน้ัน เปนตน ยกตัวอยางเชน ยกคําวา “นิพพาน” ข้ึนมาพูด เรื่องของกิเลส
สามัญ คือจิตสามัญธรรมดาเรา จะตองคาดวานิพพานจะตองกวางขวางเว้ิงวางไปหมด 
ไมมีอะไรปรากฏอยูในนั้นเลย แตไมไดคิดในคําวา ‘นิพพาน” ที่เปนคําสมมุติที่ยังมีหลง
เหลืออยู ดีไมดีก็อาจคิดไปวา มีแตผูคนที่บริสุทธิ์เดินขวักไขวกันอยูในพระนิพพานนั้น
เทานั้น ซึ่งมีทั้งหญิงทั้งชายเพราะถึงความบริสุทธิ์ดวยกัน มีแตพวกที่บริสุทธิ์เทานั้นเดิน
ขวักไขวกันไปมา หรือน่ังอยูอยางสะดวกสบายผาสุกเจริญ ไมมีความโศกเศราเหงา
หงอยเขาไปเก่ียวของพัวพันเหมือนโลกสมมุติเรา ที่เต็มไปดวยความทุกขวุนวาย 

ความจริงหาไดทราบไมวา ความที่วามีผูหญิงผูชายที่บริสุทธิ์เดินขวักไขว หรือ
นั่งอยูตามธรรมชาติตามธรรมดาของตน ดวยความสุขความเกษม ไมมีอะไรเขาไปยุง
กวนน้ัน ก็เปนสมมุติอันหน่ึง ซ่ึงเขากับ “วิมุตต”ิ นิพพานแทๆ  ไมได การท่ีนํามา
กลาวในสิ่งที่สุดวิสัยของสมมุต ิ แมผูน้ันไมสุดวิสัยแหงความรูก็ตาม เปนวิสัยแหงความ
รูของตนดวยดีก็ตาม แตไมสามารถที่จะนําออกมาพูดไดในทางสมมุต ิ พดูออกมาก็ตี
ความหมายไปผิดๆ ถูกๆ เพราะตามธรรมดาจิตก็คอยแตจะผิดอยูแลว หรือยังมีความ
ผิดภายในตัวอยู พอแย็บอะไรออกมาก็ตองคาด และดนเดาไปตามความเขาใจที่ไมถูก
ตองไมแนนอนเสมอไป 

อยางพระยมกพูดกับพระสารีบุตรวา “พระอรหันตตายแลวสูญ” เพราะพระ
ยมกเปนปุถุชนอยู พระสารีบุตรเปนพระอรหันต และเปนผูชี้แจงใหฟงยังไมยอมเขาใจ 
จนพระพุทธเจาเสด็จมาชี้แจงใหฟงเสียเอง แมเชนนั้นถาจําไมผิดก็ปรากฏวาพระยมก
ยังไมเขาใจตามความจริงที่ทรงชี้แจงนั้น ตามคัมภีรวา พระยมกก็ดูเหมือนไมไดสําเร็จ
มรรคผลนิพพานอะไร แตตองมีเหตุผลพระพุทธเจาจึงจะทรงแสดง หากไมมีความ
หมายในการแสดงนั้นพระองคจะไมแสดงเลย เพราะธรรมบางอยางแมผูฟงนั้นจะไมได
รับประโยชนเทาที่ควร แตผูอื่นที่เกี่ยวของยอมไดรับ วิสัยของพระพทุธเจาเปนอยางน้ัน 
จะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาตองมีเหตุมีผล คือมีสิ่งที่จะไดรับประโยชนสําหรับผูฟง จึงจะ
ทรงแสดงออกมา หากไมมีอะไรเลยก็ไมทรงแสดง 

นี่เปนเรื่องของพระพุทธเจาที่พรอมดวยเหตุดวยผล รูรอบขอบชิดทุกสิ่งทุก
อยาง ไมพูดไปแบบปาวๆ เปลาๆ เหมือนโลกท่ัวๆ ไป เพราะฉะนั้นในเวลารับสั่งอะไร
กับพระยมกนั้น เราชักลืมเสียแลว เพราะผานเร่ืองน้ีมานานแลว จนลืมวามีใครไดผล
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๑๖๘ 

บางในเวลาน้ัน หรือวาพระยมกก็ได นี่สงสัยไมแนใจแลว เรามาถือเอาตอนท่ีวา “พระ
อรหันตตายแลวสูญ” เปนธรรมอันสําคัญก็แลวกัน 

พระองคทรงแสดงวา “พระอรหนัตเปนรูปหรือถึงตายแลวสูญจากรูป พระ
อรหันตเปนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หรือ พระอรหันตเปน ดิน นํ้า ลม ไฟหรือ 
เม่ือตายแลวจงึไดสูญจากส่ิงน้ันๆ” รับสั่งถามไปเรื่อย สรุปความแลววา รูปไมเที่ยง รูป
ก็สลายไป,เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมเที่ยง ก็มีความสลายไป เม่ือเรือ่งของ
สมมุต ิเปนไปตามสมมุติอยางนั้น 

สวนเร่ืองของ “วิมุตต”ิ คือเรื่องของความบริสุทธิ ์ จะใหเปนอยางน้ันไมได
เพราะไมใชอันเดียวกัน จะนําเร่ือง “วิมุตติธรรม” หรือ “วิมุตติจิต” เขามาคละเคลา 
หรือมาบวกกับขันธหาซ่ึงเปนเร่ืองของสมมุติยอมไมถูก ไมใชฐานะจะเปนไปได ขันธ
หาเปนสมมุติข้ันหน่ึง จิตแบบเปน “สามัญจิต” ก็เปนสมมุติข้ันหน่ึง 

ความละเอียดของจติ ละเอียดจนอัศจรรย แมขณะที่ยังมีสิ่งพัวพันอยู ก็ออก
แสดงความอัศจรรยตามขั้นภูมิของตนใหเห็นไดอยางชัดเจน ยิ่งสิ่งที่พัวพันทั้งหลาย
หมดไปแลว ก็จิตนั้นแลเปนดวงธรรม หรือธรรมนั้นแลคือจิต หรือจิตนั้นแลคือ
ธรรม ธรรมทั้งแทงก็คือจิตทั้งดวง จิตทั้งดวงก็คือธรรมทั้งแทงอยูโดยดี ทีน้ีก็สมมุติ
อะไรไมได เพราะเปนธรรมลวนๆ แลว แมทานจะครองขันธอยู ธรรมชาติน้ันก็เปน
อยางน้ันโดยสมบูรณ 

ขันธก็เปนขันธอยูอยางพวกเราๆ ทานๆ น้ีเอง ใครมีรูปลักษณะมีกิริยามารยาท
มีจรตินิสัยอยางใด ก็แสดงออกตามจริตนิสัยของตน ตามเรื่องของสมมุติที่มีการแสดง
ตัวอยางน้ัน จึงนํามาคละเคลาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมได เมื่อจิตหลุดพนแลว 
ธรรมชาติของ “วิมุตติ” น้ันเปนอีกอยางหน่ึง 

ขันธโลกก็เปนอีกโลกหน่ึง แมใจท่ีบริสุทธ์ิจะอยูในโลกแหงขันธ ก็เปน “จิต
วิมุตต”ิ อยูตลอดเวลา จะเรียกวา “โลกุตรจิต” ก็ไมผิด เพราะอยูเหนือสมมุติคือธาตุ
ขันธแลว 

“โลกุตรธรรม” คือธรรมเหนือโลก ทานถึงทราบไดในเร่ืองความสืบตอของจิต 
เมื่อชําระเขามาโดยลําดับๆ ยอมเห็นเง่ือนตนเง่ือนปลาย เห็นความแสดงออกของ
จิตวาหนักไปทางใด ยังมีอะไรเปนเคร่ืองใหสืบตอหรือเก่ียวของกันอยู ทานก็ทราบ 
ทานทราบชัด เม่ือทราบชัดทานก็หาวิธีตัดวิธีปลดเปล้ืองส่ิงท่ีสืบตอน้ันออกจากจิต
โดยลําดับ 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๖๙ 

๑๖๙ 

เวลากิเลสมันหนาแนน ภายในจิตมืดดําไปหมด ระยะน้ีไมทราบวาจิตเปน
อะไร และส่ิงท่ีมาเก่ียวของพัวพันคืออะไร เลยถือเปนอันเดียวกันหมด ทั้งสิ่งที่มา
ของท้ังตัวจิตเองคละเคลาเปนอันเดียวกัน ไมมีทางทราบได ตอเม่ือไดชําระสะสางไป
โดยลําดับๆ จึงมีทางทราบไดเปนระยะๆ ไป จนทราบไดอยางชัดเจนวา เวลานี้จิตยังมี
อะไรอยูภายในตัวมากนอย แมยังมีอยูนิดก็ทราบวามีอยูนิด เพราะความสืบตอใหเห็น
ชัดเจนวา น่ีคือเช้ือท่ีจะทําใหไปเกิดในสถานท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงบอกอยูภายในจิต เมื่อได
ทราบชัดอยางน้ีก็ตองพยายามแกไข ดวยวิธีการตางๆ ของสติปญญา จนกระทั่งสิ่งนั้น
ขาดไปจากจิตไมมีอะไรติดตอกันแลว จิตก็เปนจิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ หมดทางติดตอ เห็น
ไดอยางชัดเจนแลว นี่คือ “ผูหลุดพนแลว” น่ีคือผูไมไดตาย 

เพราะการปฏิบัติจริง เปนผูรูจริงๆ ตามหลักความจริง เห็นไดชัดเจนประจักษ
ใจ ทานพูดจริงทําจริงและรูจริง แลวนําส่ิงท่ีรูจริงเห็นจริงออกมาพูด จะผิดไปไดอยาง
ไร! พระพุทธเจาของเราแตกอนพระองคก็ไมทรงทราบวาเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เกิด
เปนอะไรบาง แมปจจุบันจติมีความติดตอเก่ียวเน่ืองกับอะไรบาง เพราะกิเลสมีมากตอ
มาก ในระยะนั้นพระองคก็ยังไมทราบไดเหมือนกัน 

ตอเมื่อทรงบําเพ็ญ จนกระทั่งตรัสรูเปนธรรมทั้งดวงขึ้นมาในพระทัยแลว จึง
ทราบไดชัด เมื่อทรงทราบอยางชัดเจนแลว จึงทรงนําความจริงอันน้ันออกมาประกาศ
ธรรมสอนโลก และใครผูที่จะสามารถรูธรรมประเภทนี้ไดอยางรวดเร็ว ก็ทรงเล็งญาณ
ทราบ ดังทานทราบวาดาบสทั้งสองและปญจวัคคียทั้งหา มีอุปนิสัยพรอมจะบรรลุธรรม
อยูแลว เปนตน แลวเสด็จมาโปรดปญจวัคคียทั้งหา ก็สมพระประสงคที่ทรงกําหนด
ทราบดวยพระญาณไวแลว 

ทานเหลานี้ก็ไดบรรลุธรรมเปนขั้นๆ โดยลําดับ จนกระทั่งบรรลุธรรมเปน “พระ
ขีณาสพ” ดวยกันท้ัง ๕ องค เพราะเอาของจริงออกมาแสดงตอผูมุงความจริงอยูดวยกัน
อยางเต็มใจอยูแลว จึงรับกันไดงาย ผูตองการหาความจริงกับผูแสดงความจริงสมดุล
กันแลว เม่ือแสดงออกตามหลักความจริง ผูนั้นจึงรับไดอยางรวดเร็ว และรูตามพระ
องคเปนลําดับจนรูแจงแทงตลอด บรรดากิเลสท่ีมีอยูมากนอยสลายตัวไปหมด คว่ํา 
“วัฏจักร” ลงไดอยางหายหวง นี้แลผูรูจริงเห็นจริงแสดงธรรม ไมวาจะเปนแงธรรมเก่ียว
กับทางโลกหรือทางธรรม ยอมเปนที่แนใจได เพราะเห็นมาดวยตา ไดยินมาดวยหู ได
สัมผัสดวยใจตัวเอง แลวจํานํามาพูดจะผิดไปไหน ผิดไมได เชนรสเค็ม ไดทราบที่ลิ้น
แลววาเค็ม พูดออกมาจากความเค็มของเกลือน้ันจะผิดไปไหน รสเผ็ด พริกมันเผ็ด มา
สัมผัสล้ินก็ทราบแลววาพริกน้ีเผ็ด แลวพูดออกดวยความจริงวาพรกิน้ีเผ็ด จะผิดไปที่
ตรงไหน 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๐ 

๑๗๐ 

การรูธรรมก็เหมือนกัน ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรูตองรูเปนลําดับลําดา รูธรรมหรือ
การละกิเลสยอมเปนไปในขณะเดียวกันนั้น กิเลสสลายตัวลงไป ความสวางท่ีถูกปดบัง
อยูน้ัน ก็แสดงข้ึนมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวไป ความจริงไดปรากฏอยางชัด
เจน กิเลสซ่ึงเปนความจรงิอันหน่ึงก็ทราบอยางชัดเจน แลวตัดขาดไดดวย “มรรค” อัน
เปนหลักความจริง คือสติปญญา แลวนํามาพูดมาแสดงเพื่อผูฟงดวยความตั้งใจตองเขา
ใจ 

ธรรมเหลาน้ีพระองคแสดงไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ไมไดนอกเหนือไป
จาก “เบญจขันธของเรา” มีใจเปนประธานสําหรับรับผิดชอบช่ัวดีทุกส่ิงท่ีมาเก่ียวของ
สัมผัส ธรรมแมจะมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ตาม ทานแสดงไปตามอาการ
ของจิต อาการของกิเลส อาการของธรรม เพื่อบรรดาสัตวที่มีนิสัยตางๆ กัน จึง
ตองแสดงออกอยางกวางขวางถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เพื่อใหเหมาะสมกับจริต
นิสัยน้ันๆ จะไดนําไปประพฤติปฏิบัติและแกไขตนเองในวาระตอไป และควรจะทราบ
ไววา ผูฟงธรรมจากผูรูจริงเห็นจริง ควรจะแกกิเลสอาสวะได ในขณะสดับธรรมจาก
พระพุทธเจาและพระอรหันต หรือครูอาจารยท้ังหลาย โดยไมเลือกกาลสถานท่ี 

ธรรมทั้งหลายรวมลงที่จิต จิตเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งในธรรมทุกขั้น การ
แสดงธรรมมีอะไรเปนเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู ที่จําตองพูดถึงสิ่งนั้นๆ เพ่ือความ
เขาใจและปลอยวาง สําหรับผูฟงท้ังหลายก็มีธาตุขันธ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส
ภายนอกอันหาประมาณมิได เขามาเกี่ยวของกับตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา ซึ่งเปน
ภายในตัวเรา จึงตองแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายใน เพราะจิตหลงและติดไดทั้งภาย
นอกและภายใน รักไดชังไดทั้งภายนอกภายใน 

เมื่อแสดงใหทราบตามเหตุผลทั้งขางนอกขางในตามหลักความจริง จิตที่
ใครครวญหรือพิจารณาตามหลักความจริงอยูโดยเฉพาะแลว ตองทราบไดโดยลําดับ
และปลอยวางได เม่ือทราบส่ิงใดแลวก็ยอมปลอยวางส่ิงน้ัน และหมดปญหาในการท่ีจะ
พิสูจนพิจารณาอีกตอไป คือสิ่งใดที่เขาใจแลว สิ่งนั้นก็หมดปญหา เพราะเมื่อเขาใจแลว
ก็ปลอยวางส่ิงน้ันๆ ปลดปลอยไปเรื่อยๆ เพราะความเขาใจถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ 
โดยสมบูรณแลว 

การพิจารณาธรรมในข้ันท่ีควรแคบก็แคบ ในข้ันท่ีควรกวางก็ตองกวางขวางเต็ม
ภูมิจิตภูมิธรรม ดังน้ันใจของนักปฏิบัติธรรมท่ีควรใหอยูในวงแคบ ก็ตองจํากัดใหอยูใน
วงนั้น เชน การอบรมในเบ้ืองตน จิตมีแตความวาวุนขุนมัวอยูตลอดเวลาหาความ
สงบสุขไมได จึงตองบังคับใหจิตอยูในวงแคบ เชน ใหอยูกับคําบริกรรม “พุทโธ” 
หรือลมหายใจเขาออก เปนตน เพื่อจะตั้งตัวไดดวยบทบริกรรม เพื่อความสงบนั้น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๑ 

๑๗๑ 

เปนบาทเปนฐานหรือเปนรากฐานของใจพอตั้งตัวไดในการปฏิบัติตอไป จึงตองสอน
ใหจิตมีความสงบจากอารมณตางๆ ดวยธรรมบทใดบทหนึ่งตามจริตชอบไปกอน พอ
เปนที่พักผอนหยอนใจทางความสงบ 

เมื่อจิตไดรับความสงบเพราะธรรมบทนั้นๆ พอเปนปากเปนทางแลว ก็เริม่พินิจ
พิจารณาปญญา ความรูก็คอยแตกแขนงออกไปโดยลําดับ หรือตีวงกวางออกไปจนไมมี
ประมาณ เม่ือถึงกาลอันควรท่ีจะพักจติดวยสมาธิภาวนา ก็กําหนดทาง “สมถะ” ดวยบท
ธรรมดังทีเ่คยทํามาแลว โดยไมตองสนใจทางดานปญญาแตอยางใด ในขณะน้ันต้ังหนา
ตั้งตาทําความสงบดวยธรรม บทที่เคยเปนคูเคียงของใจ หรือท่ีเคยไดปฏิบัติเพ่ือความ
สงบมาแลว กําหนดธรรมบทน้ันเขาไปโดยลําดับ ดวยความมีสติควบคุม จนปรากฏเปน
ความสงบขึ้นมา แลวมีความสุขความเย็นใจ เรียกวา “การพักผอนหยอนจิตดวยสมาธิ
ภาวนา” 

เม่ือจิตถอนออกจากการพกัสงบน้ันแลว ปญญาก็ตองคล่ีคลายพิจารณาดูส่ิง
ตางๆ อันใดที่ควรจะพิจารณาในระยะใดเวลาใด ก็พิจารณาในเวลาน้ันๆ จนเปนที่เขา
ใจ เม่ือปญญาไดเร่ิมไหวตัวเพราะพลังคือสมาธิเปนเคร่ืองหนุนแลว ปญญาจะตอง
ทําการพิจารณาอยางกวางขวางโดยลําดับๆ ตอนน้ีปญญาจะวากวางก็กวาง ธรรมจะวา
กวางก็กวางตอนน้ี ปญญามีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใด ก็ยิ่งพิจารณากระจาย
ออกไปจนรูเหตุรูผลในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง แลวหายสงสัยและปลอย
วางไปโดยลําดับ ตามข้ันของสติปญญาท่ีควรแกการถอดถอนกิเลสประเภทน้ันๆ ออก
จากใจเปนลําดับๆ ไป 

จิตคอยถอนตัวเขามาสูวงแคบเทาที่เห็นจําเปนโดยลําพัง ไมตองถูกบังคับ
เหมือนแตกอน ก็เมื่อพิจารณารูตามความเปนจริงแลว จะไปพัวพันไปกังวลกับสิ่งใดอีก
เลา เทาท่ีกังวลวุนวายน้ัน ก็เพราะความไมเขาใจจึงไดเปนเชนนั้น เมื่อเขาใจดวยปญญา
ที่ไดพิจารณาคลี่คลายเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ แลว จิตก็ถอยและปลอยกังวลเขามา
เรื่อยๆ จนกลายเปนวงแคบเขามา ๆ จนถึงธาตุถึงขันธถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะ ระยะนี้
จติทํางานในวงแคบ เพราะตัดภาระเขามาโดยลําดับแลว 

ธาตุขันธมีอะไรบาง? แจงลงไป ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
จนหายสงสัยในเง่ือนหน่ึงเง่ือนใดก็ตาม เชน พิจารณาในรูป เรื่องเวทนานั้นก็เปนอัน
เขาใจไปตามๆ กัน หรือพิจารณาเวทนา ก็ว่ิงมาถึงรูป ถึงสัญญา สังขาร วิญญาณ อันมี
ลักษณะเชนเดียวกัน เพราะออกจากกระแสจิตอันเดียวกัน สรุปความแลวขันธท้ังหา
ทานก็บอกวา “เปนคลังแหงไตรลักษณ หรือเปนกองแหงไตรลักษณ” ท้ังส้ินอยาง
สมบูรณอยูแลว 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๒ 

๑๗๒ 

มีส่ิงใดท่ีควรจะถือเอา รูปธาตุรูปขันธ รูปทั้งปวง ก็เปนกองแหงธาตุอยูแลว 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ก็เปนเพียงนามธรรม ปรากฏ “ยิบ
แย็บๆๆ” แลวหายไปในขณะๆ จะถือเปนสาระแกนสารอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ปญญา
หยั่งทราบเขาไปโดยลําดับคือทราบความจริง และซ้ึงถึงจติจรงิๆ แลวก็ปลอยวางดวย
ความรูซึ้งนั้น คือปลอยวางอยางถึงใจ เพราะรูอยางถึงใจก็ปลอยอยางถึงใจ งานก็แคบ
เขาไป ๆ ตามความจําเปนของการทํางานทางดานปญญา 

น่ีแหละการพิจารณาและรูวิถีทางเดินของจิต ท่ีไปเก่ียวของกับอารมณตางๆ 
ยอมทราบเขามาและปลอยวางเขามาโดยลําดับ ตัดทางเสือโครงที่เคยออกเที่ยวหากิน 
ดังทานวาไวในหนังสือธรรมบทหน่ึง “ตัดทางเสือโครงออกเที่ยวหากิน” คือออกจากทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ไปเที่ยวเกี่ยวของกับทางรูป ทางเสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส แลวกวานเอาอาหารท่ีเปนพิษเขามาเผาใจ ปญญาจึงตองเที่ยวพิจารณา
ตามรูป ตามเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เพื่อตัดทางเสือโครงที่เคยหากิน โดยการ
คิดคนเขาไป ๆ ตามสายทางเสือโครงเสือดาวท่ีชอบเท่ียวทางน้ี ทานวา คนเขามาตัด
ทางของมันเขามา จนกระทั่งเอาเสือโครงเขาใสกรงได คือ “อวิชชา” ท่ีเปรียบเหมือน
เสือโครงเขารวมตัวในจิตดวงเดียว กิเลสอาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียว ก่ิงกาน
สาขาตัดขาดไปหมด เหลือแตจิต กิเลสอยูในจิตดวงเดียว ไมมีท่ีออกเท่ียวเพนพานหา
อาหารกินไดดังแตกอน 

“จิตอวิชชา” น้ีจะวาเปนเหมือนลูกฟุตบอลก็ได เพราะปญญาคลี่คลายถีบเตะไป
เตะมาจนแตกแหลกละเอียด คือกิเลสอวิชชาแตกกระจายภายในน้ัน จิตข้ันน้ีเปนข้ัน
รวมตัวของกิเลส ขณะที่ถูกปญญาคลี่คลายไปมา จงึเหมือนลูกฟุตบอลถูกถีบถูกเตะ
น่ันแหละ ถูกเตะไปเตะมาอยูในวงขันธเสียจนแตกกระจายดวยปญญา เม่ือจิตท่ีเปน 
“สมมุติ” แตกกระจายไป จิตที่เปน “วิมุตติ” ก็แสดงตัวข้ึนมาอยางเต็มท่ี 

ทําไมจึงเรียกวา “จิตเปนสมมุติ” กับ “จิตเปนวิมุตติ” เลา? มันกลายเปนจิต
สองดวงอยางนั้นเหรอ? ไมใชอยางน้ัน! จิตดวงเดียวนั้นแหละที่มี “สมมุติ คือกิเลส
อาสวะครอบอยูน้ัน” เปนจิตลักษณะหนึ่ง แตเมื่อไดถูกชําระขยี้ขยําดวยปญญาจนจิต
ลักษณะนั้นแตกกระจายไปหมดแลว สวนจิตแทธรรมแทที่ทนตอการพิสูจนไมได
สลายไปดวย สลายไปแตส่ิงท่ีเปน “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ท่ีแทรกอยูในจติเทาน้ัน 
เพราะกิเลสอาสวะแมจะละเอียดเพียงใดก็ตาม มันก็เปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” และ
เปน “สมมุต”ิ อยูโดยดีน่ันแล 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๓ 

๑๗๓ 

เม่ือส่ิงน้ีสลายไป จิตแทเหนือสมมุติจึงปรากฏตัวอยางเต็มที่ ที่เรียกวา “วิมุตติ
จิต” ส่ิงน้ีแลทานเรียกวา “จิตบริสุทธิ์” ขาดจากความสืบตอเก่ียวเน่ืองใดๆ ท้ังส้ิน 
เหลือแตความรูลวนๆ ที่บริสุทธิ์สุดสวนอยางเดียว 

ความรูลวนๆ นี ้ เราพูดไมไดวาเปนจุดอยู ณ ท่ีใดในรางกายเรา แตกอน
เปนจุดเดนรูเห็นไดอยางชัดเจน เชน สมาธิ เราก็ทราบวาอยูในทามกลางอก ความรู
เดนอยูตรงนั้น ความสงบเดนอยูที่ตรงนั้น ความสวางความผองใสของจิตเดนอยูที่ตรง
นั้นอยางชัดเจนโดยไมตองไปถามใคร บรรดาทานผูมีจิตสงบเปนฐานแหงสมาธิแลว จะ
ปรากฏชัดเจนวา จุดผูรูเดนอยูในทามกลางอกนี้จริงๆ ทั้งสิ้น ไมมีการถกเถียงกันวา
อยูมันสมอง เปนตน ดังท่ีผูไมเคยรูเห็นทางดานสมาธิภาวนาพูดกัน หรือถกเถียงกัน
เสมอในที่ทั่วไป 

ทีน้ีเวลาจิตน้ีกลายเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิแลว จุดน้ันหายไป จึงพูดไมไดวาจิตอยู
เบื้องบน เบ้ืองลาง หรืออยูสถานท่ีใด เพราะเปนความรูที่บริสุทธิ์ดวย เปนความรูที่
ละเอียดสุขุมเหนือสมมุติใดๆ ดวย แมเชนนั้นก็ยังแยกเปนสมมุติมาพูดวา “ละเอียด
สุด” ซึ่งไมตรงตอความจริงนั่นนักเลย คําวา “ละเอียดสุด” น่ีมันตองเปนสมมุติอันหน่ึง
นะซิ พูดไมไดวาอยูสูงอยูตํ่า มีจุดมีตอมอยูท่ีไหน ไมมีเลย! มีแตความรูเทานั้นไมมี
อะไรเขาไปแทรกซึม แมจะอยูในธาตุในขันธซ่ึงเคยคละเคลากันมากอน ก็ไมเปนเชน
น้ันอีกแลว กลับเปนคนละโลกไปแลว! 

ทราบไดอยางชัดเจน ขันธก็เปนขันธ จิตก็เปนจิต กายก็เปนกาย เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ท่ีมีอยูภายในรางกายน้ี ก็เปนขันธแตละอยางๆ สวนเวทนาในจิตน้ัน
ไมมี นับแตจิตไดหลุดพนกิเลสท้ังมวลไปแลว เพราะฉะน้ันคําวา “ไตรลักษณ” ใดก็
ตามซ่ึงเปนตัวสมมุติ จึงไมมีในจิตดวงนั้น จิตดวงน้ันไมมีการเสวยเวทนา นอกจาก 
“ปรมํ สุขํ” อันเปนธรรมชาติของตัวเอง และคําวา “ปรมํ สุขํ” ไมใชสุขเวทนา 

ท่ีทานวา “นิพพฺานํ ปรมํ สุขํ’ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง คําวา “สุขอยางยิ่ง” 
น้ันไมใชสุขเวทนา เหมือนเวทนาของจิตท่ียังมีกิเลส และเวทนาของกายซึ่งเปนสุข
เปนทุกขแสดงอยูเสมอๆ “ปรมํ สุขํ” น้ันไมใชเวทนาเหลาน้ี ทานนักปฏิบัติพึงทราบ
อยางถึงใจ และปฏิบัติใหรูดวยตัวเองน่ันแลจะหมดปญหา สมดังธรรมทานวา “สนฺทิฏ
ฐิโก” ซึ่งไมทรงผูกขาดไวโดยเฉพาะพระองคผูเดียว  



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๔ 

๑๗๔ 

จิตที่ “บริสุทธ์ิลวนๆแลว” เราจะเรียกวา “จิตมีเวทนา” จึงเรียกไมได จิตน้ีไมมี
เวทนา คําวา “ปรมํ สุขํ” น้ัน เปนสุขในหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธ์ิ  จึงหา อนิจฺจ ํ
ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปแทรกใน “ปรมํ สุขํ” น้ันไมได 

นิพพานเท่ียง ปรมํ สุขํ เที่ยง อันเดียวกัน ทานวา “นิพพานเทีย่ง ปรมํ สุขํ ก็
เที่ยง ปรมํ สฺุญํ ก็เที่ยง เปนอันเดียวกัน” แตสูญแบบพระนิพพานที่นอกสมมุต ิไมได
สูญแบบโลกสมมุติกัน 

จะพูดอะไรแยกอะไรก็ไดถารูประจักษใจแลว ถาไมเขาใจพูดวันยังคํ่าก็ผิดวันยัง
ค่ําไมมีทางถูก เพราะจิตไมถูก พดูออกมาดวยความเขาใจวาถูกตามอรรถตามธรรม
เพียงใดก็ตาม แตจิตผูแสดงตัวออกมาน้ันไมถูกอยูแลว จะถูกไดอยางไร เหมือนอยาง
เราเรียกคําวา “นิพพฺานํ ปรมํ สุขํ นิพพฺานํ ปรมํ สฺุญํ” เรียกจนติดปากติดใจก็ตาม 
จติก็คือจิตท่ีมีกิเลสอยูน่ันแล มันถูกไปไมได เมื่อจิตไมพาถูกเสียอยางเดียวอะไรก็ถูก
ไปไมได! 

พอจิตถูกเสียอยางเดียว ไมพูดก็ถูก เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยูแลว พูดหรือไม
พูดก็ถูก เม่ือถึงข้ันท่ีถูกแลวไมมีผิด  น่ีแหละความอัศจรรยท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
ศาสนธรรม 

พระพุทธเจาก็ทรงสอนถึงภูมินี้เทานั้น ไมทรงสอนอะไรตอไปอีก หมดสมมุติ 
หมดบัญญัติ หมดกิเลส หมดทุกข ดวยประการท้ังปวง! จึงไมทรงแสดงอะไรตอไป
อีก เพราะถึงจุดที่มุงหมายอยางเต็มที่แลว หรือเต็มภูมิของจิตของธรรมแลว 

ในเวลาจะปรินิพพานทรงแสดงพระโอวาท เรียกวา “ปจฉิมโอวาท”วา 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เราเตือนทานท้ังหลาย สังขารมีความเกิดขึ้นและดับไป

ตลอดเวลา ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแลวเสื่อมไป หรือเกิดแลวดับไป 
ดวยความไมประมาทเถิด!” 

เทาน้ัน แลวปดพระโอษฐไมรับสั่งอะไรอีกตอไปเลย 
ในพระโอวาทที่เปนขนาดนั้น “ปจฉิมโอวาท” แลว เราจะถือหรือเขาใจคําวา 

“สังขาร” นี้เปนสังขารประเภทใด โดยแยกออกเปน สังขารภายนอกหรือสังขารภายในก็
ไดไมผิด 

แตในขณะน้ันสวนมากแนใจวา มีแตพระสงฆผูเปนนักปฏิบัติที่มีภูมิจิตภูมิธรรม
สูงทั้งนั้น นับแตพระอรหันตลงมา ที่เขาเฝาพระองคในขณะที่ประทาน “ปจฉิมโอวาท” 
ในปจฉิมยามนั้น 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๗๕ 

๑๗๕ 

หลักใหญจึงคิดวา พระองคประทานเพื่อสังขารภายในที่คิดปรุงอยูภายในจิต รบ
กวนจติอยูตลอดเวลา ใหพิจารณาถึงความเกิดความดับแหงสังขารอันน้ัน ดวยความไม
ประมาท คือพิจารณาดวยสติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง สังขารอันน้ีครอบโลกธาตุ! 

ถาเราจะแยกไปเปน “สังขารภายนอก” ก็ได เชน ตนไม ภูเขา สัตว บุคคล ก็ได 
แตไมเหมาะกับภูมิพระสงฆที่สันนิบาตอยูในที่นั่น และไมเหมาะกับกาลเวลาท่ีเปนเวลา
สุดทายของพระพุทธเจาที่จะปรินิพพาน แลวประทานพระโอวาทอันเปนยอดคําสอนใน
วาระสุดทายใหแกพระสงฆในขณะนั้น 

การแสดงปจฉิมโอวาทเก่ียวกับเร่ืองสังขารในขณะท่ีจะปรินิพพานน้ัน จึง
ควรหมายถึงสังขารท่ีละเอียดท่ีสุดท่ีมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ เม่ือทราบ “สังขารภาย
ใน” นี้ชัดเจนแลว ทําไมจะไมทราบรากฐานของสังขารนี้วามันเกิดขึ้นมาจากอะไร ก็ตอง
หยั่งเขาไปถึง ‘บอแหงวัฏจักร” คือ “จิตอวิชชา” อันเปนทางที่จะหยั่งเขาในจุดสําคัญนั้น 
ผูท่ีอยูในภูมิน้ันจะตองทราบ ผูท่ีกําลังกาวเขาไปโดยลําดับลําดาท่ียังไมถึงภูมิน้ันสนิท ก็
ทราบชัดเจน เพราะกําลังพิจารณาอยูแลว ซึ่งเปนพระโอวาทในทามกลางเหตุการณอัน
สําคัญอยางย่ิงดวย 

น่ีคิดวาเหมาะกับโอกาสและเวลํ่าเวลาท่ีพระองคประทานพระโอวาท เพราะเหตุ
ใด เพราะปกติของจิตที่ไดพิจารณา มีภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลําดับแลว สังขารภายในคือ
ความคิดปรุงตางๆ จึงเปนส่ิงสําคัญมากตอการพิจารณา เพราะอันนี้แสดงอยูทั้งวันทั้ง
คืน และเปนไปอยูทุกระยะภายในจิต จิตท่ีมีภูมิควรพิจารณาธรรมข้ันภายในแลว ก็ตอง
ถือเอาสังขารน้ันเปนเปาหมายแหงการพิจารณา ซ่ึงเปนเร่ืองเก่ียวเน่ืองกันกับปจฉิม
โอวาทอยางยิ่งทีเดียว 

การท่ีจะ ‘ควํ่าอวิชชา” ใหลมจมลงไปได ก็ตองสืบทอดไปจากการพิจารณา 
“สังขารภายใน” เปนสําคัญ พอกําหนดตามลงไป ๆ เขาไปถึงรากเหงาเคามูลของกิเลส 
และทําลายสังหารกันลงได หลังจากน้ันสังขารน้ีก็ไมมีความหมายท่ีจะยังกิเลสใหเกิด
อีก นอกจากนํามาใชใหเปนประโยชนในดานอรรถธรรม ใชคิดปรุงแตงอรรถธรรมเพื่อ
ประโยชนแกโลก การแสดงธรรมก็ตองใชสังขาร สังขารประเภทน้ีก็เลยกลายเปนเคร่ือง
มือของธรรมไป 

สังขารที่เปนเครื่องมือของ “อวิชชา” บังคับใหใชน้ัน เปนอันวาเปล่ียนตัวผูปก
ครองขันธไปแลว กลายมาเปนสังขารซึ่งเปนเครื่องมือของธรรมไป คือเครื่องมือของใจ
ท่ีบริสุทธ์ิ ทานนําสังขารน้ีออกแสดงธรรมแกโลก ดวยการปรุงอรรถปรุงธรรมตางๆ 
ธรรมที่กลาวมาทั้งนี้ไมไดมีอยูในครั้งพุทธกาล หรืออดีตท่ีผานมาแลว ไมไดมีอยู
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๑๗๖ 

อนาคตที่ยังไมมาถึงโดยถายเดียว พอที่จะใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดหวัง แตมีอยูใน
ระหวางขันธกับจิตของเราเอง หรืออยูในธาตุในขันธในจิตใจของเราน้ี ไมมีอยูท่ีอ่ืนใด 
นอกจากกายกับจิตของมนุษยหญิงชาย ทั้งฝายกิเลสทั้งฝายมรรค ท้ังความบริสุทธ์ิมีอยู
ที่ใจน้ี ไมอยูท่ีกาลโนนสมัยโนน กับคนโนนคนน้ี แตอยูกับผูปฏิบัต ิ ผูมีสติปญญา
พิจารณาอยูเวลาน้ี 

เพราะเหตุไร เพราะวาเราตางคนตางมุงตออรรถตอธรรม มุงตอความจริง เชน
เดียวกับธรรมของจริงที่ทานแสดงไวแลวในสมัยนั้นๆ และเขากับหลักวา “มัชฌิมา” 
เปนศูนยกลางเสมอ ไมเอียงไปสมัยโนน ไมเอียงมาสมัยนี ้ ไมเอียงไปกาลโนน สถานท่ี
น้ี เปนธรรมคงเสนคงวา เพราะอยูในทามกลางแหงธาตุแหงขันธของเรานี ้ มัชฌิมา 
ทามกลางหรือเหมาะกับการแกกิเลสอยูตลอดเวลา ขอจงปฏิบัติใหถูกตองตามธรรมนี้
เถิด จะเห็นผลแหง “มัชฌิมา” อันเปนธรรมเหมาะสมตลอดกาลสถานท่ีแสดงออก ดัง
กลาวมาวา ‘นิพฺพาน ํปรมํ สุขํ” จะไมพนไปจากจิตดวงรูๆ น้ีเลย จึงขอยุติเพียงเทานี้   
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๑๗๗

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตตานุปสสนา 
 

“จิต”  “ธรรม” 
 จิตท่ีหิวธรรมและอ่ิมธรรม  ผิดกับความหิวและอ่ิมในส่ิงท้ังหลาย 
 คําวา “หิวธรรม” นี่เรามาแยกออกพูด จิตมีความรักใครชอบใจพอใจในธรรม 
อานธรรมฟงธรรมปฏิบัติธรรมไมเบ่ือหนายจืดจาง จิตมีความดูดดื่มอยูกับธรรมมากนอย
เพียงไร ยอมมีความสุขมากนอยเพียงนั้น ไมเหมือนความดูดดื่มกับสิ่งอื่นๆ มี รูป เสียง 
กลิ่น รส เปนตน ซึ่งมีเคลือบแฝงกันไป และอยางหลังนี้มีทุกขสอดแทรกสับปนไปดวย
เสมอ 
 ความ “อ่ิมธรรม” ต้ังแตเร่ิมแรกปฏิบัติบําเพ็ญ ทานเรียกวา “ปต”ิ คือความอิ่ม
ใจ ปตินี้จะมีไปเรื่อยๆ ตามข้ันแหงธรรม ถาทําจิตใจใหละเอียด ปติก็ละเอียด จิตใจหยาบ
คือยังหยาบอยู ปติแสดงขึ้นก็หยาบ บางรายและบางคร้ังทานก็เรียก “อุเพงคาปติ” คือ
เกิดปติอยางผาดโผนก็ม ีอันน้ีก็ข้ึนอยูกับนิสัยเปนรายๆ ไป  ไมใชจะปรุงแตงใหเปนดังนั้น
ได 
 การแนะนําส่ังสอนบรรดาทานผูมาอบรมศึกษาไมวาพระไมวาฆราวาส มีความมุง
หวังอยางเต็มใจ อยากใหไดอยากใหเห็น อยากใหรูในธรรมท้ังหลาย เพราะความรูความ
เห็นความไดธรรม ผิดกับความรูความเห็นความไดส่ิงอ่ืนใดในโลก ฉะน้ันเวลาครูบา
อาจารยทานแสดงธรรม ยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเทาไร ลักษณะสุมเสียงและเนื้อธรรมจะมี
ความเขมขนข้ึนเปนลําดับๆ จนถึงกับอาจคิดไดวาทานอาจมีโทสะ หรือมีอะไรในทํานอง
น้ัน ขณะไดยินสุมเสียงและเนื้อธรรมเขมขนมากๆ ความจริงแลวเพราะความอยากใหรู
อยากใหเห็นเปนพลังอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ใหแสดงออกมาดวยความเขมขนนั้น ทานแสดง
ออกมาจากจิตใจที่มีความมุงมั่น มีความหวังตอบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย และถอดออกมา
จากความจริงที่ไดรูไดเห็นอยูแลวประจักษใจ ไมตองไปควาเอามาจากที่ใด ไมวาฝายเหตุ
และฝายผล เปนส่ิงท่ีสมบูรณอยูกับใจท่ีไดรูไดเห็นจากการบําเพ็ญมาแลวท้ังน้ัน 
 การรูการเห็นซ่ึงเปนผลของการปฏิบัติจากหลักธรรมชาติ เปนสิ่งที่เปดเผยอยูกับใจ
ตลอดเวลา ไมมีความปดบังล้ีลับแมแตวินาทีหน่ึง เปนสิ่งเปดเผยอยูตามความจริงของตน
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๑๗๘

ทุกๆ สภาวธรรม ไมวาภายในรางกายและจิตใจ ตลอดจนกิจการภายนอก เปนสิ่งที่มีอยู
ตามหลักธรรมชาติของตน และรูไดตามหลักธรรมชาติของจิตที่ไดรับการอบรมมาจนพอ
ตัวแลว 
 แตความลุมหลง ที่จะไปติดอยูในสิ่งตางๆ ของผูไมไดรับการฝกฝนอบรมมากอน 
หรือเคยอบรมแตยังไมสมบูรณ  จึงมักหลงและติดไดไมเลือกกาลสถานที ่ ที่ใจมีความคิด
ความปรุงได สําคัญมั่นหมายได รักได ชังได เกลียดได โกรธได ทุกกาลสถานที่และ
อิริยาบถตางๆ เพราะสิ่งที่จิตไปคิดไปเกี่ยวของ ก็เปนของที่มีอยูตามธรรมชาติของตน สิ่งที่
คิดท่ีปรุงข้ึนมาภายในจิตใจ ก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู ตางอันตางมีอยูดวยกันจึงคิดไดติดได
ดวยกัน 
 ทานวา “ธรรม” น้ันเปดเผยอยูตลอดเวลา นอกจากสติปญญาของเรายังไม
สามารถท่ีจะทราบความจริงน้ันได แมส่ิงน้ันๆ จะเปดเผยความจริงนั้นออกมาตลอดเวลา
นาที ส่ิงเหลาน้ันเราจะพึงทราบไดดวยอํานาจของสติปญญาน้ีเทาน้ัน ฉะนั้นใจของปุถุชน
เราจึงมักเปนลักษณะลุมๆ ดอนๆ อยูเสมอ วันน้ีภาวนาเปนอยางน้ี แตวันน้ันเปนอยางน้ัน
ไมสม่ําเสมอ บางวันไมรูเร่ืองอะไรเลย บางวันใจมีความสวางไสว บางวันมีความสงบเย็นใจ 
เพราะจิตข้ันน้ีเปนลุมๆ ดอนๆ ยังไมสม่ําเสมอ เรียกวา “ตั้งตัวยังไมได” จึงตองมีไดบาง
เสียบางเปนธรรมดา 
 อยางไรก็ตามเราไมตองเสียอกเสียใจกับการไดการเสียเหลาน้ี เพราะเปนการเร่ิม
แรก จิตของเรายังตั้งตัวไมไดแนนอน หรือยังเกาะธรรมไมไดถนัด ก็เปนอยางนี้เหมือนกัน 
แมครูอาจารยท่ีส่ังสอนพวกเราทานก็เคยเปนอยางน้ันมาแลว ไมใชปุบปบก็จะตั้งเนื้อตั้งตัว
ไดปจจุบันทันท ี แลวเปนครูสอนโลกไดดีเต็มภูมิจิตภูมิธรรมถายเดียว ตองผานความลม
ลุกคลุกคลานมาดวยกันแทบทั้งนั้น 
 คิดด ูพระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญดวยความลําบากอยางยิ่งอยูถึง ๖ พรรษา ชนิดเอา
จริงเอาจังเอาเปนเอาตายเขาวา ท่ีเรียกวา “ตกนรกทั้งเปน” ดวยความอุตสาหพยายาม
ตะเกียกตะกายทุกดานทุกทาง ซ่ึงลวนแตเปนความทุกขเพราะความเพียรท้ังน้ันตลอดเวลา 
๖ ป จะไมเรียกวาลําบากลําบนไดอยางไร ขนาดสลบไสลไปก็มี พวกเราก็เปนลูกศิษยทาน 
มีความหนาบางตางกันตามจริตนิสัยหรืออุปนิสัยของแตละคน เชนเดียวกับนํ้าในพ้ืนดิน 
 ในพ้ืนดินน้ีนํ้ามีอยู ขุดลงไปก็เจอ เปนแตลึกตื้นตางกัน บางแหงขุดลงไปไมกี่เมตร
ก็เจอน้ํา บางแหงขุดลงไปเสียจนลึกแสนลึกถึงเจอน้ําก็ม ีเร่ืองเจอนํ้าน้ันตองเจอเพราะแผน
ดินนี้เต็มไปดวยน้ําทําไมจะไมเจอ ถาขุดไมหยุดกอนท่ีจะถึงนํ้า ! 
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 ความเพียรเพ่ือเจออรรถเจอธรรมก็เชนเดียวกัน ตองเจอโดยไมตองสงสัย เพราะ
ธรรมมีอยูตลอดเวลา  “อกาลิโก”  เรื่องความจริงมีอยู เปนแตสติปญญาของเราอาจรูได
เพียงเทาน้ัน ซึ่งตางกันเกี่ยวกับ “อุปนิสัย” การปฏิบัติจึงมียากมีงาย มีชามีเร็ว ตางกัน ดัง
ท่ีทานสอนไววา 
     “ทุกขาปฏิปทา  ทันธาภิญญา” ท้ังปฏิบัติลําบาก ทั้งรูไดชา  น่ีประเภทหน่ึง 
     “ทุกขาปฏิปทา  ขิปปาภิญญา” ปฏิบัติลําบาก   แตรูไดเร็ว  น่ีประเภทหน่ึง 
     “สุขาปฏิปทา    ขิปปาภิญญา” ทั้งปฏิบัติสะดวก ทั้งรูไดเร็ว น่ีประเภทหน่ึง 
     “สุขาปฏิปทา    ทันธาภิญญา” ปฏิบัติสะดวก   แตรูไดชา   น่ีประเภทหน่ึง 
 น่ีเปนพ้ืนฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกผูจะควรบรรลุธรรมท้ังหลาย ซึ่งจะตอง
เปนไปตามธรรมสี่ประการนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนแตเพียงไมทราบวารายใดจะเขาใน
ลักษณะใดแหงการปฏิบัติและรูธรรมตามปฏิปทาสี่นี้ เราเองก็นาจะอยูในขายแหงปฏิปทา
ทั้ง ๔ นี้อยางใดอยางหนึ่ง 
 แตจะเปนประการใดก็ตาม ก็เปนหนาที่ของเราควรประพฤติปฏิบัติ ตะเกียกตะกาย
ไปตามความสามารถและวาสนาของตน เพราะไมใช “อภัพบุคคล” ถาเราอยูประเภทท่ีวา 
“ตานํ้าอยูลึก”ก็ตองขุดลงไปจนถึงน้ํา ถาอยูในประเภท “ตานํ้าต้ืน”  เราก็ขุดไดสะดวก
และเจอนํ้าเร็ว นาน ! 
 เรื่องสัจธรรมนั้นนะมีอยูตื้นๆ รูไดเห็นไดดวยตาดวยใจธรรมดาอยางชัดเจน แต
ความรูความเขาใจ ความสามารถของสติปญญา อาจมีกําลังยังไมพอ ซึ่งกวาจะพอใหขุดคน
สัจธรรม คือความจริงน้ีข้ึนมาอยางเปดเผยและประจักษภายในเวลาอันสมควร จึงตอง
อาศัยความพยายาม แตสําคัญท่ีความพากเพียรพยายามเปนเคร่ืองหนุน 
 เราอยาทอถอย นี่เปนทางของนักปราชญ เปนทางแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ  
ไมใชทางอับเฉาเบาปญญาหรือตกนรก เปนทางท่ีจะพยุงเราใหมีความเจริญรุงเรืองโดย
ลําดับ การปฏิบัติเราอยาไปคาดวันน้ัน เดือนน้ี ปนั้น ซึ่งจะทําใหเรามีความทอถอยออนแอ 
ทอใจ แลวหมดกําลังใจไปดวย 
 เมื่อหมดกําลังใจเสียอยางเดียว ความพากเพียรโดยวิธีตางๆ นั้นจะลดลงไปโดย
ลําดับ จนกระทั่งไมมีความพากเพียรเอาเลยซึ่งไมใชของดี พึงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะ
เปนภัยตอการดําเนินของตน! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๐ 

๑๘๐

 เราต้ังหนาเขาสูแนวรบดวยกันอยูแลว ตั้งหนาจะถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกอยูแลว
ดวยกัน ทําไมเราจะเปนคนนอกบัญชีไปได บัญชีมีอยูกับการกระทําของเราอยูแลวเวลาน้ี 
บัญชีเพ่ือความรูแจงเห็นจริง เพื่อความปลดเปลื้องทุกขไปโดยลําดับๆ อยูกับการกระทํา
ของเราซึ่งกระทําอยูทุกวันทุกเวลา เราเองจะเปนผูรับรอง หรือเปนผูประกันตัวของเรา โดย
อาศัยธรรมของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือพิสูจนหรือขุดคน 
 ทานไดมอบใหแลว  เปนหนาท่ีของเราจะเขาสูแนวรบ เมื่อไดอาวุธแลวก็ไมใชหนา
ที่ของผูอื่นใด ท่ีจะทําหนาท่ีในการรบดวยเคร่ืองมือท่ีไดรับมาแลวน้ัน ทุกขเพียงไรก็ให
ทราบ ทุกขเพราะความเพียรไมใชทุกขที่ไรประโยชน ไมใชทุกขที่ทรมานอยางการเจ็บไขได
ปวย ซ่ึงไมมีประโยชนอะไรสําหรับผูท่ีไมพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรม น่ีเราพิจารณาเปน
อรรถเปนธรรมอยูแลว ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย ก็ใหทราบไปในตัววาน้ีคือสัจธรรม ซึ่งเปน 
“หินลับสติปญญา” ใหคมกลาไปกับความเพียรของเรา 
 คนมีความเพียร คนมีสติปญญา ยอมจะทราบเรื่องตางๆ ที่ปรากฏขึ้นกับตัวไดเปน
อยางดีมีทุกขสัจ เปนตน เราอยาไปทอถอยในเรื่องความทุกข อยาไปออนใจในเรื่องความ
ทุกข การออนใจในเรื่องความทุกข คือการออนใจตอการประพฤติปฏิบัต ิคือความออนใจ
ตอทางดําเนินเพ่ือความพนทุกขของตน ซึ่งไมใชของดีเลย 
 ทุกขมากทุกขนอยในขณะปฏิบัติ เปนหนาที่ของสต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
หรือกําลังวังชาของเราจะขุดคน เพื่อเห็นความจริงของทุกขทุกดาน จะเกิดในดานใดสวนใด
ของอวัยวะ หรือจะเกิดข้ึนภายในจิต ก็เรียกวา “ทุกข”  เชนเดียวกัน ส่ิงเหลาน้ีจะเห็นจริง
เห็นแจงกันดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราเทาน้ัน ไมมีอยางอื่นที่จะขุดคนความ
จริงที่มีอยูนี้ใหเห็นไดอยางประจักษใจจนกระทั่งปลอยวางกันได เรียกวา “หมดคดีเกี่ยว
ของกัน” ท่ีจะพาเราใหหมุนเวียนเกิดตาย ซ่ึงเปนเหมือนหลุมถานเพลิงเผามวลสัตว 
 ครูบาอาจารยท่ีพาดําเนิน และท่ีดําเนินมาแลวมาสอนพวกเรา องคไหนที่ปรากฏชื่อ
ลือนามวาเปนที่เคารพนับถือของประชาชนพระเณรมากๆ รูสึกวาทานจะเปน “พระที่เดน
ตาย” มาแลวดวยกัน ไมใชคอยๆ ทําความเพียรธรรมดา แลวรูข้ึนมาเปนครูเปนอาจารย
ของบรรดาลูกศิษยทั้งหลาย ควรเรียกไดวา “เปนอาจารยเดนตายมาแลว” ดวยกันแทบทั้ง
น้ัน 
 องคทานเองมีแตบาตร บาตรก็มีแตบาตรเปลาๆ ผาสามผืนเปนไตรจีวร คือ 
สบง จีวร สังฆาฏิ และผาอาบนํ้าเทาน้ัน ความที่ไมมีอะไรเปนของของตัว ตองอาศัยคนอื่น



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๑ 

๑๘๑

ทุกชิ้นทุกอันเชนนี ้ จะหาความสะดวกความสบายมาจากไหน เพราะเร่ืองของพระจะตอง
เปนผูสมํ่าเสมอ เปนผูอดผูทน จะหิวกระหาย จะลําบากลําบนแคไหน ตองอดตองทนเต็ม
ความสามารถ ดวยความพากเพียรแหงสมณะ หรือแหง “ศากยบุตร”หรือ“ลูก
ตถาคต” เพื่ออรรถเพื่อธรรมที่ตนมุงหวังเปนสําคัญกวาสิ่งอื่นใด 
 เวลาทําความเพียรก็ไปทุกขอยูกับความเพียร การแกกิเลส สูกันกับกิเลสประเภท
ตางๆ เพราะกิเลสบางประเภทน้ันผาดโผนมาก เน่ืองจากเคยอยูบนหัวใจของเรามานาน 
การที่จะกดเขาลงอยูใตอํานาจนั้นยอมเปนของลําบากไมใชนอย แมเราเองก็ยังไมอยากจะ
ปลดเปลื้องเขาอีกดวย ความรูสึกบางเวลาแทรกข้ึนมาวา “เขาดีอยูแลว” บางวา“เขาก็คือ
เราน่ันเอง” บาง “ความข้ีเกียจ” ก็คือเราน่ันเองบาง “เห็นจะไปไมไหว” ก็คือเราน้ันเอง
บาง “พักผอนนอนหลับใหสบาย” ก็คือเราน่ันเองบาง “ทอดธุระเสียบาง” “วาสนานอย
คอยเปนคอยไปเถอะ” ก็คือเราบาง หลายๆ อยางบวกกันเขา แทนท่ีจะเปนความเพียร
เพื่อแกกิเลส เลยกลายเปนเร่ือง “พอกพูนกิเลส” โดยเจาตัวไมรูตัว  เพราะฉะน้ันในการ
ประกอบความเพียรในทาตางๆ  เชน ในทายืน ทาเดิน ทาน่ัง หรือทานอน จึงเปนความ
ลําบากไปตามกัน 
 คําวา “ทานอน”ไมใชนอนหลับ ทานอนคือทาทําความเพียรของผูปฏิบัติธรรม เชน
เดียวกับทายืน ทาเดิน ทาน่ัง น่ันเอง บางจริตนิสัยชอบนอนก็ม ีแตไมหลับ นอนพิจารณา
อยูอยางน้ันเชนเดียวกับน่ังพิจารณา ทานจึงเรียกวา “จริตนิสัยตางกัน” ชอบภาวนาดี 
เวลานอน เวลาน่ัง เวลายืน เวลาเดิน ตางกันอยางนี้ตามจริตนิสัย  และความพากเพียรทุก
ประเภทเปนเรื่องที่จะถอดถอนกิเลส ขุดคนกิเลสออกจากใจของตน จะเปนเร่ืองงายๆ 
เบาๆ สบายๆ ไดอยางไร ตองลําบาก เพราะความรักก็เหนียว ความเกลียดก็เหนียว ความ
โกรธก็เหนียว ขึ้นชื่อวา “กิเลส” แลวเหนียวแนน และฝงหยั่งลึกลงถึงขั้วหัวใจนั่นแล 
 เราจะถอดถอนไดงายๆ เมื่อไร และเคยฝงมากี่กัปกี่กัลป ฝงอยูที่หัวใจของสัตวโลก
นะ การถอดถอนสิ่งที่ฝงจมลึกอยางนี้ตองเปนของยาก เปนภาระอันหนักไมใชนอย เม่ือ
เปนภาระอันหนัก ความทุกขเพราะความเพียรก็ตองมาก ไมวาจะเปนกิเลสประเภทใดก็
ตาม มันออกมาจากรากเหงาเคามูลของมันคือหัวใจ ฝงอยางลึกดวยกันทั้งนั้น เพราะฝงจม
กันมานาน เราตองใชความพยายามเต็มที่เพื่อถอดถอนตัวอุบาทวเหลานี้ออกใหได จะได
เปนบุคคลส้ินเคราะหส้ินกรรมเสียที ไมเปนคนอุบาทวโดนแตทุกขถายเดียวตลอดไป 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๒ 

๑๘๒

 แตการกลาวดังน้ีอยาคาดคะเนหรือสําคัญเอาวา “เราน้ีย่ิงลึกกวาเพ่ือน” นี่ก็จะยิ่ง
เปนการจมลงไปอีกดวยอุบายของกิเลสหลอกเรา 
 น่ีเราพูดถึงความเพียร หรือความทุกขความลําบากของครูของอาจารย ที่ทานมา
แนะนําส่ังสอนใหเรา ทานตองใชความอุตสาหพยายาม จนกระทั่งไดเหตุไดผลจากการ
ประพฤติปฏิบัต ิ เรียกวา “มีตนทุนข้ึนมาภายในจิตใจ” ใจก็ตั้งหลักได สติปญญาก็พอคิด
อานไตรตรองได 
 ตอนนั้นแหละเปนตอนที่เพลิน เพลินตอการถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีการทอ
ถอยออนใจ มุงหนามุงตาที่จะถอดถอนใหหมด จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจเลย ทีนี้
ความเพียรก็เกง ไมวาทาไหนเกงทั้งนั้น อุตสาหพยายามพากเพียร ความคิดใครครวญ
ตางๆ  ละเอียดลออไปตามๆ กัน หรือ “สุขุมไปตามๆ กัน” เพราะธรรมรวมตัวเขาแลวมี
กําลังดวยกัน ศรัทธาก็รวม วิริยะก็รวม รวมไปในจุดเดียวกัน  “พละ ๕”  รวมอยูในน้ัน  
“อิทธิบาท ๔”  รวมลงไปภายในจิตท่ีเคยเต็มไปดวยกิเลสท้ังหลาย 
 แมจะยากก็เถิด !  อารมณคําวา “ยาก” ก็คอยหมดไปเมื่อปรากฏผลขึ้นภายในที่
เรียกวา “ตนทุน” น้ันแลว ยากก็เหมือนไมยาก แตกอนเรายังไมมีตนทุน คาดวยกําปนมัน
ก็ลําบากอยูบาง พอมีเครื่องมือมีตนทุนบางแลว ถึงจะลําบากก็เหมือนไมลําบาก เพราะ
ความพอใจ สติปญญามีพอตอสู ความพากเพียรไมถอยหลังไมลดละ จิตใจก็มีความเจริญ
รุงเรืองข้ึนโดยลําดับๆ เปนความสงาผาเผยข้ึนท่ีดวงใจดวงท่ีเคยอับเฉามาเปนเวลานานน้ัน
แล น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติดวยความทุกขยากลําบาก ดวยความเพียรทาตางๆ จิต
โลงดวยความสงบเย็น พูดถึงความสงบก็สงบ คือสงบจิต ไมใชสงบแบบคนส้ินทา สงบ
อยางเยือกเย็น เวลาถึงกาลปญญาจะออกพิจารณาคนควาก็เต็มเม็ดเต็มหนวย สูไมถอย  
กลางคืนกลางวันเต็มไปดวยความพากเพียร ความลําบากลําบนดวยปจจัยส่ีไมสนใจ  ขอให
ไดประกอบความพากเพียรเต็มสติกําลังความสามารถ เปนที่พอใจของนักปฏิบัติเพื่อหวังรู
ธรรม  ผูหวังรูแจงเห็นจริงในธรรมโดยถายเดียวเทาน้ัน 
 ผลสุดทายจิตที่เคยมืดดําก็เปดเผยตัวออกมา ใหเห็นเปนความสวางกระจางแจง
เปนความอัศจรรย ! อุบายสติปญญาที่เคยมืดมิดปดตาคิดอะไรไมออก ก็กลายเปนสติ
ปญญาท่ีหมุนตัวออกมาดวยลวดลายแหงความเฉลียวฉลาด ทันกับเหตุการณของกิเลสที่
แสดงตัวออกมาทุกแงทุกมุม 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๘๓ 

๑๘๓

 เม่ือสติปญญาเขาข้ันน้ีแลว กิเลสที่เคยสั่งสมตัว สั่งสมกําลังมานั้น ก็ลดนอยลงไป
โดยลําดับๆ จนสามารถพูดไดวากิเลสไมมีทางสั่งสมตัวได แมแตกิเลสที่มีอยูก็ถูกทําลายไป
โดยลําดับดวยสติปญญาขุดคน ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน มีอิริยาบถใดๆ เปนอุปสรรคกีด
ขวางความเพียร มีแตธาตุแหงความเพียรไปทั้งวันทั้งคืน  น่ีหมายถึงสติปญญาหมุนตัวอยู
ตลอดเวลาไมวาอิริยาบถใดๆ 
 ย่ิงเห็นชัดเจน จิตยิ่งเดน เหนือกิเลสข้ึนมาเปนลําดับๆ เพราะฉะน้ันคําวา “ไมยอม
แพกิเลสน้ี” ทําไมจะพูดไมได ! เม่ือเห็นประจักษใจในกําลังของตัววาเปนผูสามารถแค
ไหนอยูแลว 
 สติปญญาท่ีออกตระเวนคนควาหากิเลสน้ันหมุนรอบตัวอยูตลอดเวลา กิเลสตัวไหน
จะสามารถออกมาเพนพานกลาหาญตอสติปญญาประเภทนี้ก็ออกมา ตองโดนดีกับสติ
ปญญาชนิดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายไมสงสัย นอกจากจะหลบซอนตัว แมหลบซอนก็
ตองตามขุดคนกันไมหยุดหยอนอยูนั่นแล  เพราะถึงคราวธรรมะไดทีแลว น่ีแหละท่ีทานวา 
“สติปญญาอัตโนมัติ” หรือ “มหาสต ิ มหาปญญา”  ตองทํางานขุดคนไมหยุดไมถอย
อยางนี้แล 
 เวลาไปเจอกับกิเลสชนิดใดเขาแลว น่ันถือวาเจอขาศึกเขาแลว และพัลวันหรือ
ตะลุมบอนกันเลยจนเห็นเหตุเห็นผล จนกระทั่งถึงความปลอยวาง หรือละกิเลสประเภทน้ัน
ได เมื่อหมดประเภทนี้แลวก็เหมือนไมมีอะไรปรากฏ แตสติปญญาขั้นนี้จะไมมีหยุดไมมี
ถอย จะคุยเขี่ยขุดคนอยูอยางนั้น มันอยูที่ตรงไหนขุดคนหาสาเหต ุ เสาะทาน้ันแสวงทาน้ี 
ขุดคนไปมาจนเจอ พอปรากฏตัวกิเลสขึ้นมาปบ จับเง่ือนน้ันปุบ ตามเขาไปคนควาเขาไป
ทันทีจนไดเหตุไดผลแลวปลอยวาง 
 น่ีการแกกิเลสข้ันน้ี ตองแกไปเปนลําดับๆ เชนนี้กอน จนกระท่ังกิเลสมันรวมตัว ที่
เคยพูดเสมอวา “อวิชชา”  น่ันนะรวมตัว ธรรมชาติน้ันตองผานการขุดคนภายในจิต  
ขุดคนเฉพาะจิต เมื่อไดที่แลว เวลาถอนก็ถอนพรวดเดียวไมมีเหลือเลย สวนกิ่งกานของ
มันน้ัน ตองไดตัดกานนั้นกิ่งนี้เรื่อยไป สาขาไหนที่ออกมากนอย เล็กโตขนาดไหน ตัดดวย
ปญญา ๆ ขาดลงไป ๆ ผลสุดทายก็ยังเหลือ  “หัวตอ” ถอดหัวตอถอนหัวตอนี้ยากแสน
ยาก แตถอนเพียงครั้งเดียวเทานั้น คือพรวดเดียวหมด ! ก็ไมมีอะไรเหลือแลว ! ส้ินวัฏ
จักรส้ินท่ีจิต พนท่ีจิต บริสุทธ์ิท่ีจิต หมดปญหาเกิดตายทั้งมวลที่จิตนี่แล 
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๑๘๔

 น่ีแหละความทุกขความลําบากในการประกอบความเพียรมามากนอย เราจะไมเห็น
คุณคาอยางไรเลา เมื่อกองทุกขทั้งมวลมากนอยซึ่งทับอยูบนหัวใจ ไดทลายลงไปหมดดวย
อํานาจแหงความเพียรท่ีวา ทุกขๆ ยากๆ ลําบากของเราน้ันคุมคา ! ตายก็ตายไปเถอะตาย
ดวยความทุกขเพราะความเพียร ไมเสียดายชีวิต เพราะไดเห็นคุณคา หรือไดเห็นผลของ
ความเพียรเปนอยางไรบางประจักษกับจิตของตนเองแลว 
 ฉะน้ันการบําเพ็ญเพียร ตองเปนผูไมทอถอย มีอะไรพิจารณากันภายในจิตใจ มืด
เราก็ทราบวามืด จิตไมเคยมืด ความรูจริงๆ ไมปดตัวเอง ทุกขขนาดไหนก็ทราบวาทุกข  
สุขขนาดไหนก็ทราบ มืดก็ทราบวามืด สวางก็ทราบวาสวาง หนักเบาแคไหน ผูรับรู รับรูอยู
ตลอดเวลา ไมยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมด ไมปดกั้นตัวเองเลย ผูน้ีคือผูรับรูอยูตลอดเวลา  
แมจะถูกกิเลสรุมลอมอยูขนาดไหน ความรูอันน้ีจะรูเดนอยูเสมอ รูตัวเองอยูเสมอ สมกับ
ชื่อวา “ผูรูคือจิต” 
 น่ีแหละจะเอาผูน้ีแหละใหพนจากส่ิงเก่ียวของหรือส่ิงพัวพันท้ังหลาย มาเปนอิสระ
ภายในตนเอง เหลือแตความรูลวนๆ น้ี จึงตองไดพิจารณาแกไขกันเต็มกําลัง  ยากงาย
ลําบากเพียงไรก็ตองทํา เพราะส่ิงเหลาน้ันเปนภัยตอเรา ไมมีชิ้นสวนที่ปราชญทั้งหลายนา
จะยกยองกันบางเลย! เรารูเห็นมันวาเปนตัวทุกขประจักษใจ ถาไมถอดถอนพิษภัยออก
จากจิตใจแลว เราก็ไมมีทางกาวเดินออกจากทุกขไดเลย เชนเดียวกับการถอนหัวหนาม
ออกจากเทาเราน่ันแล 
 การถอดถอนหัวหนามออกจากเทา ถาเราถือวาเจ็บปวดมากไมกลาถอน น่ันแหละ
คือเทาจะเสียหมด เพราะหนามฝงจมอยูที่นั่น เปนตนเหตุสําคัญท่ีจะทําใหเทาเรากําเริบ
มากถึงกับเสียไปหมด เพราะฉะน้ันโดยทางเหตุผลแลว จะทุกขลําบากขนาดไหน ตองถอน
หัวหนามออกจากเทาจนได ไมถอนหนามนั้นออกเสียเปนไปไมได เทาจะกําเริบใหญ และ
จะทําใหอวัยวะสวนอ่ืนเสียไปดวยมากมาย ฉะนั้นแมจะทุกขขนาดไหน ก็ตองถอนออกให
ไดโดยถายเดียว 
 การบําเพ็ญเพียรเพื่อถอดถอนหนาม คือกิเลสเปนเครื่องเสียดแทงจิตใจอยูตลอด
เวลา ถาไมถอนมันเสียจะเปนอยางไร? การถอนหัวหนามคือกิเลสดวยความเพียร จะทุกข
ยากลําบากขนาดไหนก็ตองทําโดยเหตุผล ตายก็ตองยอม เพื่อใหหนามนี้ออกจากจิตใจ จะ
ไมตองเสียดแทงกันไปนานตลอดกัปนับไมจบสิ้นได! 
 พูดถึงกิเลส มีอยูทุกแหงหนในบรรดาสัตวบุคคล มีอยูรอบตัวของเรามากมายไมมี
เวลาบกพรองเบาบางลงบางเลย แตหาไดทราบไมวาน่ันคือกิเลสท้ังมวล เวลาพิจารณาแลว
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๑๘๕

ถึงไดรูวามันมีอยูรอบตัวเรา และกวาดเขามาหาตัวเราทุกวันเวลา ไมมีคําวา “หนัก” วา 
“พอแลว” เลย มันติดรูป ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส ติดสมบัติพัสถานตางๆ มากตอมากจน
กลายเปนกิเลสไปหมด เพราะจิตพาใหเปน ส่ิงเหลาน้ันเขาไมเปนกิเลส แตจิตไปติดกับ
ส่ิงใด เราก็ถือวาส่ิงน้ันเปนกิเลส จําตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามส่ิงน้ัน เพื่อจิตจะได
หายสงสัยและถอนตัวเขามาสวนแคบ และพิจารณางายเขา จนสุดทายก็มาอยูที่ในธาตุขันธ
ของเราน่ีแหละ! 

กิเลสคือความรักความสงวนตัวน่ีสําคัญมาก ไมมีอันใดจะเหนือความรักตัวสงวน
ตัวไปได เมื่อกิเลสประเภทนี้ไมมีที่เกาะแลว จึงตองยอนกลับเขามารวมตัวอยูในใจดวง
เดียว มันตองไดใชสติปญญาขับไลกันที่ตรงนี้ ไลตรงนี้ไลยากหนอย ยากก็ไล เพราะแมตัว
จัญไรเขามารวมท่ีน่ี ก็มาเปนกิเลสอยูที่นี่เหมือนกันกับเวลาซานอยูขางนอก เปนเส้ียนเปน
หนามทิ่มแทงเหมือนกัน เปนพิษเปนภัยเหมือนกัน ตองไลใหออกดวยการพิจารณาเรื่อง
ธาตุขันธ แยกแยะออกดูใหเห็นตามความเปนจริงทุกแงทุกมุม พิจารณาแลวพิจารณาอีก 
จนเปนพื้นเพของจิตไดอยางมั่นคงและชัดเจนวา “สักแตวาธาตุ สักแตวาขันธ เทาน้ัน”! 
 เม่ือพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมันเปนเชนน้ัน  “มันสักแตวา.ๆ” เม่ือ
พิจารณาถึงขั้น  “สักแตวาแลว” จะไปยึดมั่นถือมั่นไดอยางไร! เพราะปญญาหวานลอมไป
หมด ปญญาชําระไปหมด ชะลางไปหมด มลทินคือกิเลสที่ไปติดพันอยูกับใจ ความสําคัญ
มั่นหมายตางๆ ที่เกี่ยวของติดพันอยูที่ตรงไหน สติปญญาชะลางไปหมด ปลดเปลื้องไป
โดยลําดับๆ สุดทายก็รูข้ึนมาอยางชัดเจน “สวากขาตธรรมทั้งปวง ก็เปนธรรมที่ซึ้งใจ
สุดสวน  ใจไมยึดม่ันถือม่ันในธรรมและส่ิงใด” 
 รูปก็สักแตวารูป ไมวาอาการใดท่ีเปนอยูในรางกายเราท่ีใหนามวา “รูป” ก็สัก
แตวาเทาน้ัน ไมยิ่งกวานั้นไป จะยิ่งไปไดอยางไรเมื่อจิตไมสงเสริมใหมันยิ่ง ความจริงจิต
เปนผูสงเสริม จิตเปนผูกดถวงตัวเองตางหาก เม่ือสติปญญาพิจารณารูตามหลักความ
จริงแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็จริงของมันเอง  “สักแตวา” น่ัน! เม่ือ “สักแตวา” แลว จิตไม
เห็นส่ิงน้ันส่ิงน้ีมีคุณคามีราคาย่ิงกวาตนพอจะไปหลงยึดถือ จิตก็หายกังวล รูปก็สัก
แตวา ถึงยังเปนอยูก็สักแตวา ตายไปแลวก็สักแตวาความเปล่ียนแปรสภาพของมันเทาน้ัน 
 เวทนาเกิดข้ึนมาก็สักแตวา เมื่อสลายลงไปก็สักแตวา ตามสภาพของมันและตาม
สภาพของทุกอาการ ๆ ปญหาทั้งปวงในขันธในจิตก็หมดไปโดยลําดับ 
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 สุดทายจิตท่ีมีความรักความสงวนดวยอํานาจแหงกิเลสประเภทหน่ึง ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญท่ีเกาะอยูในน้ัน ก็พิจารณาลงไป ซึ่งเรียกวา “จิตตานุปสสนา”  คือความเห็น
แจงในจิตและอาการของจิตทุกอาการวา “สักแตวาจิต” คือเปนสภาพหน่ึงๆ เชนเดียว
กับสภาวธรรมท้ังหลาย ไมถือจิตเปนตน ไมสําคัญจิตวาเปนตน ถาถือจิตวาเปนตนเปน
ของตนจะพิจารณาไมได เพราะความรักความสงวนความหึงหวง กลัววาจิตจะเปนอะไร
ตออะไรไปเสีย แลวกลายเปนกําแพงก้ันไว จึงตองพิจารณาตามที่ทานวา “จิตตานุปสส
นา”  พิจารณาลงไปใหเห็น  “สักแตวาจิต” คิดก็สักแตวาคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วก็สักแตวา
ปรุง แลวก็ดับไป ๆ สักแตวา ๆ จนถึงรากฐานของ “จิตอวิชชา” 
 รากฐานของ “จิตอวิชชา” คืออะไร? คือกิเลสชนิดละเอียดสุดอยูภายในจิต 
ไมพิจารณาจิตน้ันไมได  จิตจะสงวนจิตไว  แลวพิจารณากิเลสประเภทน้ีตางหากน้ัน 
ยอมหาทางไมได! เพราะกิเลสประเภทสงวนตัวมันหลบอยูในอุโมงค คือจิตน้ีแหละ! 
จะเสียดายอุโมงคอยูไมได ถาโจรเขาไปอาศัยอยูในอุโมงคน้ีเราจะเสียดายอุโมงคไมได 
ตองระเบิดหมดทั้งอุโมงคนั่นนะ  ใหมันแตกทลายกลายเปนช้ินสวนไปหมด นี่ก็เหมือน
กัน ระเบิดดวยสติปญญาใหหมดเลยท่ีตรง “อุโมงค คือจิตอวิชชา” น้ีใหส้ินซากไป 
 เอา ถาจิตเปนจิตจริง ทนตอการพิสูจน ทนตอความจริงจริงๆ จิตจะไมฉิบหาย  
จะฉิบหายไปแตส่ิงท่ีเปนสมมุติเทาน้ัน! ธรรมชาติตัวจริงของจิตแทๆ จะไมฉิบหาย 
และอะไรจะเปน “วิมุตต”ิ? ถาจิตสามารถเปนวิมุตติได ทนตอการพิสูจน ทนตอการ
พิจารณาทุกอยางได ก็ใหจิตรูตัวเอง จิตนั้นจะยังคงเหลืออยู 
 อันใดที่ไมทนตอการพิจารณา อันใดที่เปนสิ่งจอมปลอม ก็จะสลายตัวของมันไป จง
พิจารณาลงท่ีจิต  ดีชั่วเกิดขึ้นก็แตเพียงแย็บๆๆ  อยูภายในจิต ดับไปก็ดับที่จิต คนลงไป
พิจารณาลงไป เอาจิตเปนสนามรบ 
 เราเอาเสียง เอากลิ่น เอารส เปนสนามรบ พิจารณาดวยปญญา ผานเขามาถึงขั้น
เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนสนามรบ พิจารณาจนรูแจงเห็นจริงแลวปลอย
วาง ๆ ปลอยวางไปตามเปนจริง 
 อาว!ที่นี่กิเลสมันไมมีที่ซอนก็วิ่งเขาไปอยูในจิต ตองเอาจิตเปนสนามรบอีก ฟาด
ฟนกันดวยปญญาสะบ้ันห่ันแหลกลงไปเปนลําดับๆ โดยไมมีขอแมขอยกเวนวาจะควร
สงวนอะไรไวเลย อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาฟาดฟนใหอันนั้นแหลกไปหมด ใหรูเขาใจไป
หมด น่ัน! 
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 สุดทายกิเลสก็ทนตัวอยูไมได กระจายออกไป น่ัน ! ของจอมปลอมตองสลายตัวไป 
ของจริงอันดั้งเดิมแทไดแกจิต ก็เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแทนทีท่ี่กิเลสหายไป หา
ความสลายหาความฉิบหายไปไมมีเลย น้ีแลคือความประเสริฐแท เราชนะเพ่ืออันน้ี  
ธรรมชาติแทไมตายไมฉิบหาย ถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนก็ตาม แตสติปญญาจะฟาด
ฟนจิตใหแหลกละเอียดจนฉิบหายไปหมดน้ันเปนไปไมได น่ัน 
 สุดทายจิตก็บริสุทธิ์ไดดวยปญญา  พอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว  ปญญาก็หมดหนาที่ไป
เอง หรือหมดภาระหนาที่ของตนไปเองตามหลักธรรมชาติของสติปญญา พอจิตบริสุทธิ์
เต็มที่แลวปญญาก็หมดหนาที่ไปเอง หนาที่ของตนไปเอง ตามหลักธรรมชาติของสติปญญา
ที่เปนสมมุติฝายแกกิเลสทั้งมวล นอกจากเราจะนําไปใชบางกาลบางเวลาในแงธรรมตางๆ 
หรือธุระหนาที่ตางๆ เทาน้ัน 
 ที่จะนํามาแก มาทําลายกิเลส ถอดถอนกิเลสดวยปญญาดังที่ไดทํามาแลวนั้น ไมมี
กิเลสจะใหแกใหถอน สติปญญาจะถอนอะไร ตางอันตางหมดหนาที่ของตัวไปเองโดย
อัตโนมัติหรือธรรมชาติ 
 สิ่งที่ยังเหลืออยู เหนือสัจธรรมท้ังส่ี คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็ไดแกความ
บริสุทธ์ิ คือผูรูลวนๆ ผูนี้แลเปนผูพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวง พนจากกิเลสโดย
ประการทั้งปวง ทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ที่ทานเรียกวา“วิมุตต”ิ เราจะไปหา “วิมุตต”ิที่
ไหน? ความหลุดพนอยูที่ไหน? ก็มันติดของอยูที่ไหน? เมื่อพนจากความติดของแลว มัน
ก็เปนความหลุดพนท่ีเรียกวา “วิมุตต”ิ เทาน้ันเอง การแสดงธรรมจึงยุติเพียงเทานี ้ ไมมี
ความรูความสามารถแสดงใหย่ิงกวาน้ีได 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
จิตผองใส คือ อวิชชา 

     
 ปกติจิตเปนสิ่งที่ผองใส และพรอมที่จะสัมผัสสัมพันธกับทุกสิ่งทุกอยางอยูเสมอ 
สภาพท้ังหลายเปน “ไตรลักษณ” ตกอยูในกฎแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกันทั้งนั้นไม
มีเวน แตธรรมชาติของจิตที่แทจริงนั้นไมไดอยูในกฎนี ้เทาที่จิตเปนไปตามกฎของ “อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ” ก็เพราะสิ่งที่เปนไตรลักษณ คือสิ่งที่หมุนเวียนเขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึง
หมุนเวียนไปตามเขา แตหมุนเวียนไปดวยธรรมชาติที่ไมแตกไมสลาย  หมุนไปตามสิ่งที่มี
อํานาจใหหมุนไป แตที่เปนอํานาจของจิตอยูโดยหลักธรรมชาตินั้น คือ “รูและไมตาย” 
ความไมตายน้ีแลเปนส่ิงท่ีเหนือความแตก ความไมแตกสลายนี้แลเปนสิ่งที่เหนือกฎไตร
ลักษณและ “หลักสากลนิยม” ท้ังหลาย แตที่ไมทราบก็เพราะธรรมชาติที่เปนสมมุติเขาไป
เกี่ยวของรุมลอมจิตเสียหมด จิตจึงกลมกลืนกับเรื่องเหลานี้ไปเสีย 
 ท่ีเราไมทราบวาการเกิดตายเปนของมีมาด้ังเดิมประจําจิตท่ีมีกิเลสเปนเช้ือ ก็เพราะ
ความไมทราบเปนเรื่องของกิเลส ความเกิดตายเปนเรื่องของกิเลส เร่ืองเราจริงๆ เร่ืองเรา
ลวนๆ คือเรื่องจิตลวนๆ ไมมีอํานาจเปนตัวของตัวเองได อาศัยของจอมปลอมมาเปนตัว
ของตัวเรื่อยมา การแสดงออกของจิตจึงไมตรงตามความจริง มีการแสดงออกตางๆ ตาม
กลมารยาของกิเลส เชนทําใหกลัว ทําใหสะทกสะทาน กลัวจะเปนกลัวจะตาย กลัวอะไร
กลัวไปหมด แมทุกขนอยทุกขใหญอะไรมาปรากฏก็กลัว อะไรกระทบกระเทือนไมไดเลยมี
แตกลัว ผลท่ีสุดในจิตจึงเต็มไปดวยความหวาดความกลัวไปเสียส้ิน น่ัน! ทั้งๆ ท่ีเร่ืองความ
หวาดความกลัวเหลาน้ีไมใชเร่ืองของจิตโดยตรงเลย  แตก็ทําใหจิตหวั่นไหวไปตามจนได 
 เราจะเห็นไดเวลาท่ีจิตชําระจนบริสุทธ์ิลวน ๆ แลว ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดแลว 
จะไมปรากฏเลยวาจิตน้ีกลัว กลาก็ไมปรากฏ กลัวก็ไมปรากฏ ปรากฏแตธรรมชาติของตัว
เองอยูโดยลําพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลา “อกาลิโก” เทาน้ัน น้ีเปนจิตแท จิตแท
นี้ตองเปน “ความบริสุทธ์ิ” หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระอรหันตทานเทานั้น  นอก
จากน้ีไมอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได สําหรับผูแสดงกระดากใจไมอาจเรียก
ได 
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 “จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุนไปเวียน
มา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิตเดิมแทผองใส”  
น่ัน! “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึงทําใหจิตเศราหมอง”  ทานวา 
 “จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความเดิมแท
ของความบริสุทธิ ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภสฺสรมิท ํจิตฺต ํ ภิกฺขเว” “ปภสฺสร” หมายถึง 
ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหา
ที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิน้ันจะมีท่ีคานกันวา “ถาบริสุทธ์ิแลวมาเกิด
ทําไม?” น่ัน แนะ! 
 ทานผูชําระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสุทธ์ิแลวชําระกันทําไม มัน
มีที่แยงกันตรงนี ้ จะชําระเพื่ออะไร? ถาจิตผองใสก็ชําระ เพราะความผองใสน้ันแลคือตัว 
“อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตนในขณะที่จิตไดผานจากความ
ผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสน้ีจะไมปรากฏตัวเลย น่ัน! ทราบไดตรงน้ี
อยางประจักษกับผูปฏิบัติ และคานกันไดก็คานกันตรงนี้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับ
ใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว 
 ฉะนั้นจิตของพวกเรากําลังตกอยูในวงลอม ทําใหหวาดใหกลัว ใหรักใหชัง ใหเปน
ทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุต ิ เปนอาการของกิเลสโดยส้ินเชิง  ตัวเราเองไมได
พลังจิตเปนของตนเอง  มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มันผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน 
เดิน น่ัง นอน แลวเราจะหาความสุขความสบายมาจากท่ีไหน  เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของ
แปรสภาพอยูตลอดเวลา  ยังมายั่วยุจิตใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก 
 โลกน้ีจะหาความสุขท่ีไหน หาไมได  ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออกจากจิต
ใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอยางสบายหายหวงไมไดเลย จะตองกระดิก
พลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมากนอย ฉะนั้นทานจึงสอน
ใหชําระจิต ซึ่งเปนการชําระความทุกขทรมานของตนนั้นแล 
 ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองคเดียวที่
เรียกวา “สยัมภู” โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ในการแกกิเลส
ออกจากพระทัยของพระองค ทรงทําหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครูไปในตัวลําพังพระ
องคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา” 
 สวนทางสมาธิดานความสงบน้ัน ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับดาบส
ทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญู” ได เวลาจะเปน 
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“สัพพัญู” ก็เสด็จออกจากดาบสทั้งสองไปบําเพ็ญลําพังพระองคเดียว และทรงรูเองเห็น
เองโดยไมมีครูสั่งสอนเลย แลวนําธรรมน้ันมาส่ังสอนโลก พอไดรูบุญรูบาป รูนรกสวรรค 
ตลอดนิพพานมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ หากไมมีใครมาส่ังสอนเลย สัตวโลกก็จะแบกแตกอง
เพลิงเต็มหัวใจไมมีวันเวลาปลอยวางไดเลย เม่ือเปนเชนน้ีควรจะเห็นคุณคาแหงธรรมท่ี
ทานนํามาสอนโลกไดโดยยาก ไมมีใครในโลกสามารถทําไดอยางทานเลย 
 เวลาน้ีอะไรเปนเคร่ืองหุมหอจิตใจ หาความ “ผองใส” และ “ความบริสุทธ์ิ” ไมได  
ทั้งๆ ท่ีเราตองการหาความบริสุทธ์ิดวยกันทุกคน อะไรเปนเคร่ืองปดบังอยูเวลาน้ี? ถาพูด
ตามหลักธรรมชาติแลว ก็มีขันธหาเปนที่หนึ่ง สวน “จิตอวิชชา” นั้นยกไวกอน เอาแตที่
เดนๆ คือขันธหาน้ันเปนท่ีหน่ึง และท่ีเปนสหายกันน้ันก็คือรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
ซึ่งติดตอสื่อสารกันกับตา หู จมูก ล้ิน กาย และเขาไปประสานกับใจ จากน้ันก็เปน “ความ
สําคัญ” ข้ึนมาอยางน้ันอยางน้ีจากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวนําเอาอารมณท่ีผาน
ไปแลวน้ันแล เขามาผูกมัดวุนวาย หรือมาหุมหอตัวเองใหมืดมิดปดตาไปดวยความรัก 
ความชัง ความเกลียด ความโกรธ และอะไรๆ เต็มไปหมด ซึ่งไดมาจากสิ่งดังกลาวทั้งนั้น 
 สวนที่ฝงอยูลึกก็คือขันธของเรานี้ เราถือวาเปนตัวเปนตนของเรามาตั้งแตดึกดํา
บรรพกาลไหนๆ ทุกชาติทุกภาษา แมจะเปนสัตวก็ตองถือวาเรานี้เปนของเรา น้ีเปนสัตว 
เปนตัวของสัตว เปนตัวของเรา จะเปนกายทิพย รางกายทิพยก็เปนตัวของเรา จะเปนเปรต 
เปนผีเปนอะไรก็ตามเถอะ ส่ิงท่ีอาศัยอยูรางหยาบรางละเอียด ตองถือวาเปนเราเปนของ
เราดวยกันท้ังน้ัน จนกระทั่งที่มาเปนมนุษยที่รูจักดีรูจักชั่วบางแลว ก็ยังตองถือวา “น้ีเปน
เราเปนของเรา” ในขันธหา รูปก็เปนเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนเราเปนของ
เรา เหลานี้ยังฝงอยูอยางลึกลับ 
 ฉะน้ันทานจึงสอนใหพิจารณา การพิจารณาก็เพ่ือจะใหรูชัดเจนตามความจริงของ
มัน แลวถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดวาตน เพื่อความเปนอิสระนั่นเองไมใชเพื่ออะไร 
ตามปกติของเขาแลวจะพิจารณาเขาทําไม? รูปก็เปนรูป เสียงเปนเสียง กลิ่นเปนกลิ่น รสก็
เปนรส เครื่องสัมผัสตางๆ เปนธรรมชาติของเขาอยูดั้งเดิม เขาไมไดวาเขาเปนขาศึกอะไร
ตอเราเลย ไปพิจารณาเขาทําไม? 
 การพิจารณาก็เพ่ือใหทราบความจริงของส่ิงน้ันๆ ตามความเปนจริงของเขา แลว
ทราบความลุมหลงของตนดวยการพิจารณาน้ี และถอนตัวเขามาดวยความรู การที่จิตเขา
ไปจับจองยึดขันธวาเปนตนเปนของตน ก็เพราะความลุมหลงน่ันเอง 
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 เม่ือพิจารณาเขาใจวาส่ิงน้ันเปนอะไรอยางชัดเจนแลว จิตก็ถอนตัวเขามาดวยความ
รูความเขาใจดวยปญญา หมดกังวลกับส่ิงเหลาน้ัน การพิจารณาอันใดท่ีเดนชัดในบรรดา
ขันธหาน้ี ไมตองไปสําคัญมั่นหมาย คือคาดคะเนวาเราไมไดพิจารณาขันธหาโดยท่ัวถึง คือ
ทุกขันธไปโดยลําดับ ไมตองไปทําความสําคัญ ขอแตวาขันธใดเปนที่เดนชัดซึ่งควร
พิจารณาในเวลาน้ัน และเหมาะสมกับจริตนิสัยของเรา ก็ใหพิจารณาคนควาในขันธน้ันให
ชัดเจน เชน รูปขันธ เปนตน 
 ในรูปขันธ มีอาการใดเดนในความรูสึกของเรา ท่ีเกิดความสนใจอยากจะพิจารณา
มากกวาอาการอื่นๆ เราพึงจับจุดน้ัน กําหนดพิจารณาใหเห็นความจริงของมันวา “ทุกฺขํ 
คืออะไร?” 
 ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขํ” คือความทนไมได มันไมคอยสนิทใจเราซ่ึง
เปนคนมีนิสัยหยาบ จึงชอบแปลแบบลางเน้ือชอบลางยาเปนสวนมากวา “ทุกฺขํ คือความ
บีบบังคับอยูตลอดเวลาน้ีแล” น่ีเหมาะกับใจเราท่ีหยาบมาก ดังธรรมบทวา  “ยมฺปจฺฉํ น 
ลภต ิตมฺป ทุกฺขํ” น้ีตรงกับคําท่ีวาน้ี คือปรารถนาสิ่งใดไมไดสมใจก็เปนทุกข เปนทุกขคือ
อะไร? ก็คือบีบค้ันตัวเองน้ันแล หรือเกิดความไมสบายน่ันแลว ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น
ก็ไมสบาย ปรารถนาส่ิงใดแมไดแลว แตสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปเสียก็เปนความทุกขขึ้นมา 
ความทุกขอันนี้เขากันไดกับคําวา “มันบีบบังคับ” ความบีบบังคับน้ันแลคือความทุกข
ความทนไมได เมื่อทนไมไดก็เปนไปตามเรื่องของเขา ไปยุงกับเขาทําไม! ความจริงจะเปน
ขันธใดหรือไตรลักษณใดก็ตาม ใจของเราไปยึดไปถือเขาตางหาก จึงตองมาพิจารณาใหชัด
เจนในขันธ 

รูปขันธ อาการใดดูใหเห็นชัดเจน ถายังไมทราบชัดใน “ปฏิกูล” ซึ่งมีอยูในรูปขันธ
ของเรา ก็ใหดูปาชาในตัวของเราน้ีใหเห็นชัดเจน คําวา “เย่ียมปาชา” ใหเย่ียมท่ีน่ี แมเย่ียม
ปาชานอกก็เพื่อนอมเขามาสูปาชาในตัวของเรา “ปาชานอก” คนตายในครั้งพุทธกาล มัน
ปาชาผีดิบทิ้งเกลื่อน ไมคอยจะเผาจะฝงกันเหมือนอยางทุกวันนี้ ทานจึงสอนใหพระไป
เย่ียมปาชา ท่ีตายเกาตายใหมเกล่ือนกลาดเต็มไปหมดในบริเวณน้ัน เวลาเขาใหเขาทางทิศ
น้ันทิศน้ี ทานก็สอนไวโดยละเอียดถี่ถวน ดวยความฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาผูเปน 
“สยัมภู” หรือ “ผูเปนศาสดาของโลก” ทานสอนใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม จะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะกล่ินซากศพท่ีตายเกาตายใหมน้ันๆ 

เมื่อไปเจอซากศพเชนนี้เขาแลว ความรูสึกเปนอยางไร แลวใหไปดูซากศพชนิด
น้ันๆ ความรูสึกเปนอยางไร ใหประมวลหรือ “โอปนยิโก”  นอมเขามาสูตัวเองซึ่งเปนซาก
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อันหน่ึง ทานสอนใหพิจารณาอยางน้ี เม่ือเราไดสักขีพยานคือตัวเราเอง วาซากศพที่อยูใน
ปาชาภายนอกน้ันเปนอยางไรแลว นอมเขามาสูปาชาภายในคือตัวเราเอง เมื่อไดหลักเกณฑ
ท่ีน่ีแลว การเย่ียมปาชาน้ันก็คอยจางไป ๆ แลวมาพิจารณาปาชาน้ีใหเห็นชัดเจนข้ึนโดย
ลําดับ คือกายน้ีเปนบอปฏิกูลนาเกลียด ตองชะลางอาบสรง ทําความสะอาดอยูตลอดเวลา 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มาเกี่ยวของกับทุกสวนของรางกายเรานี้ มีอะไรที่เปนของสะอาด 
แมเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อนํามาบริโภคก็กลายเปนของปฏิกูล นับแตขณะเขาทางมุข
ทวารและผานลงไปโดยลําดับ เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ มันก็สกปรก ตองไปชะลางซัก
ฟอกยุงไปหมด ที่บานที่เรือนก็เหมือนกัน ตองชะลางเช็ดถูปดกวาดอยูเสมอ ไมเชนนั้นก็
จะกลายเปนปาชาข้ึนท่ีน่ันอีก เพราะความสกปรกเหม็นคลุงท่ัวดินแดน มนุษยไปอยูที่ไหน
ตองทําความสะอาด เพราะมนุษยสกปรก แนะ! ในตัวเราซ่ึงเปนตัวสกปรกอยูแลว สิ่งที่มา
เกี่ยวของกับตัวเรามันจึงสกปรก แมแตอาหารหวานคาวท่ีมีรสเอร็ดอรอยนารับประทาน สี
สันวรรณะก็นาดูนาชม พอเขามาคละเคลากับสิ่งสกปรกที่มีอยูภายในรางกาย เชน นํ้าลาย 
เปนตน ก็กลายเปนของสกปรกไปดวย อาหารชนิดตางๆ ท่ีผานมุขทวารเขาไปแลว เวลา
คายออกมา จะนํากลับเขาไปอีกไมได รูสึกขยะแขยงเกลียดกลัว เพราะเหตุไร? ก็เพราะราง
กายนี้มีความสกปรกอยูแลวตามหลักธรรมชาติของตน อันใดที่มาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึง
กลายเปนของสกปรกไปดวยกัน 

การพิจารณาอยางน้ีเรียกวา “พิจารณาปาชา”  “พิจารณา อสุภกรรมฐาน” 
เอา กําหนดเขาไป ในหลักธรรมชาติของมันเปนอยางไร ดูทุกแงทุกมุมตามความ

ถนัดใจ คือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แลว มันจะคอยซึมซาบไปจุดนั้นๆ โดยลําดับ ถาสติกับ
ความรูสึกสืบตอกันอยูแลว ปญญาจะตองทํางานและกาวไปไมลดละ จะมีความรูสึกซาบซ้ึง
ในการรูจริงเห็นจริงโดยลําดับ น่ีเปนปญญาระดับแรกของการพิจารณา 

เม่ือพิจารณาในข้ัน “ปฏิกูล” แลว พิจารณาความเปล่ียนแปรสภาพของรางกาย คือ
ความปฏิกูลก็อยูในรางกายนี ้ ปาชาผีดิบก็อยูในรางกายน้ี ปาชาผีแหงผีสดผีรอยแปดอะไร
ก็รวมอยูในนี้หมด เวลานําไปเผาไปตมแกงในเตาไฟ ไมเห็นวาเปนปาชากันบางเลย แต
กลับวา“ครัวไฟ” ไปเสีย ความจริงก็คือปาชาของสัตวนั่นแหละ และขนเขามาเก็บเอาไวท่ีน่ี 
(ทองคน) ในหลุมในบออันนี้เต็มไปหมด นี่ก็คือที่ฝงศพของสัตวตางๆ เราดีๆ น่ันแลถา
คิดใหเปนธรรม คือใหความเสมอภาค เพราะศพใหมศพเกาเกลื่อนอยูที่นี ่ เม่ือพิจารณา
อยางนี้แลวจะไมเกิดความสะอิดสะเอียน ไมเกิดความสังเวชสลดใจแลวจะเกิดอะไร? 
เพราะความจริงเปนอยางน้ันแทๆ  
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พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงความจริง เพราะความจริงมีอยูอยางน้ี ถาเราไมปน
เกลียวกับความจริง ใครๆ ก็จะไดปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิด อันเปน
ความโงเขลาเบาปญญาของตนออกไดเปนลําดับๆ จิตใจจะมีความสวางกระจางแจง ฉาย
แสงออกมาดวยความสงาผาเผยองอาจกลาหาญตอความจริง ที่สัมผัสสัมพันธกับตนอยู
ตลอดเวลา พอใจรับความจริงทุกแงทุกมุมดวยความเปนธรรมไมลําเอียง แมยังละไมขาดก็
พอมีความเบาใจ มีที่ปลงที่วางบาง ไมแบกหามอุปาทานในขันธเสียจนยํ่าแยตลอดไป แบบ
ภาษิตทานวา “คนโงน้ันหนักเทาไรย่ิงขนเขา” “ปราชญทานเบาเทาไรย่ิงขนออกจนหมด
ส้ิน!” 
 เม่ือพิจารณาอยางน้ีแลว จงพิจารณาความแปรสภาพของขันธ ขันธแปรทุกชิ้นทุก
อันทุกสัดทุกสวนบรรดาท่ีมีในรางกายน้ี แมแตผมเสนหน่ึงไมไดเวนเลย แปรสภาพเหมือน
กันหมด อันไหนท่ีเปนเรา  อันไหนที่เปนของเรา  ที่ควรยึดถือ? 

คําวา “อนตฺตา” ก็เหมือนกัน  ยิ่งสอนย้ําความไมนายึดถือเขาไปอยางแนบสนิท  
อนตฺตาก็อยูในชิ้นเดียวกัน ชิ้นเดียวกันนี่แหละที่เปนอนตฺตา ไมใชเรา! และของใครทั้งสิ้น!  
เปนสภาพธรรมแตละอยาง ๆ ที่คละเคลากันอยูตามธรรมชาติของตน ๆ ไมสนใจวาใครจะ
รักจะชัง จะเกลียดจะโกรธ จะยึดถือหรือปลอยวาง 
 แตมนุษยเราน้ันมือไวใจเร็ว อะไรผานมาก็ความับ ๆ ไมสนใจคิดวาผิดหรือถูกอะไร
บางเลย มือไวใจเร็วยิ่งกวาลิงรอยตัว แตมักไปตําหนิลิงวาอยูไมเปนสุขกันทั้งโลก สวน
มนุษยเองอยูไมเปนสุข ทุกอิริยาบถเต็มไปดวยความหลุกหลิก คึกคะนองน้ําลนฝงอยู
ตลอดเวลา ไมสนใจตําหนิกันบางเลย “ธรรม” ท่ีทานสอนไว จึงเปรียบเหมือนไมสําหรับตี
มือลิงตัวมือไวใจคะนองนั้นแล! 
 “ไตรลักษณ” มี อนตฺตา เปนตน  ทานขูไวตบไว ตีขอมือไว “อยาไปเอื้อม!” ตบไว
ตีไว “อยาไปเอ้ือมวาเปนเราเปนของเรา” น่ัน! คําวา “รูป อนตฺตา” ก็อุปมาเหมือนอยาง
น้ันเอง “อยาเอื้อม”  “อยาเขาไปยึดถือ!” น่ัน! ใหเห็นวามันเปนอนตฺตาอยูแลว  น่ันแนะ!  
ธรรมชาติของมันเปนอนตฺตา ไมเปนของใครทั้งหมด  “อนตฺตา ไมเปนตน” ก็บอกอยูแลว 
น่ีคือการพิจารณารางกาย 
 เอาละท่ีน่ีกําหนดใหมันสลายไป จะสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดใจ อัน
น้ันเปอยลง อันนี้เปอยลง อันน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง กําหนดดูอยางเพลินใจดวยปญญา
ของตน อันน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง ขาดลงไปจนขาดลงไปทุกชิ้นทุกอัน ตั้งแตกะโหลก
ศีรษะขาดลงไป กระดูกแตละชิ้นละอันเมื่อหนังหุมมันเปอยลงไปแลว เนื้อก็เปอยลงไปแลว 
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เสนเอ็นที่ยึดกันขาดเปอยลงไปแลว มันทนไมไดตองขาดไป ๆ เพราะมีชิ้นติดชิ้นตอกันอยู
อยางน้ีดวยเอ็นเทาน้ัน เมื่อเสนเอ็นเปอยลงไป สวนตางๆ ตองขาดลงไป  ขาดลงไปกองอยู
กับพื้น และเร่ียราดกระจัดกระจายเต็มบริเวณ มิหนํายังกําหนดใหแรงกาหมากินและกัดทิ้ง
ไปท่ัวบริเวณ ใจจะมีความรูสึกอยางไรบาง 
 เอา กําหนดด!ู สวนท่ีเปนนํ้ามันก็กระจายลงไป ซึมซาบลงไปในดินดวย เปนไอขึ้น
ไปบนอากาศดวย แลวก็แหงเขาไป ๆ จนไมปรากฏสิ่งที่แข็ง เมื่อแหงเขาไปแลวก็กลายเปน
ดินตามเดิม  ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ซอยลงไป อันใดก็ตามในธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม 
ไฟนี้ เปนสิ่งประจักษในทางสัจธรรมดวยกันทั้งนั้น เราไมตองคิดวาเราพิจารณาดินชัด แต
สวนน้ันไมชัดสวนน้ีไมชัด ไมตองวา พิจารณาใหมันชัดไปสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม มันตอง
ทั่วถึงกันหมด เพราะดิน นํ้า ลม ไฟ เปนท่ีเปดเผยอยูแลวในสายตาของเราก็เห็น ภายใน
รางกายน้ีนํ้าเราก็มีอยูแลว ลมคือลมหายใจ เปนตน ก็มีชัดๆ เห็นชัดๆ อยูแลว แนะ! ไฟ
คือความอบอุนในรางกายเปนตน แนะ! ตางก็มีอยูแลวภายในรางกายน้ี ทําไมจะไมยอมรับ
ความจริงของมันดวยปญญาอันชอบธรรมเลา เม่ือพิจารณาหลายคร้ังหลายหนมันตองยอม
รับ ฝนความจริงไปไมได  เพราะตองการความจริงอยูแลวน่ี 
 พิจารณาลงไป คนหาช้ินใดวาเปนเราเปนของเรา หาดูซิไมมีเลยแมแตชิ้นเดียว ! 
มันเปนสมบัติเดิมของเขาเทานั้น คือดิน นํ้า ลม ไฟ เปนสมบัติเดิมของธาตุตางๆ นี่อัน
หน่ึง ดูอยางนี้ จิตสงบแนวลงไปได และไมใชอารมณที่พาใหจิตฟุงเฟอเหอเหิมคะนอง แต
เปนธรรมท่ีทําใหใจสงบเย็นตางหาก ทานจึงสอนใหพิจารณาเนืองๆ จนเปนท่ีเขาใจและ
ชํานาญ 
 เมื่อจิตไดเห็นประจักษดวยปญญาแลว จิตจะเปนอื่นไปไมได ตองถอนตัวเขาไปสู
ความสงบแนวแนอยูภายใน ปลอยความกังวลใดๆ ทั้งหมด น่ีเปนข้ันหน่ึงในการพิจารณา
ธาตุขันธ! 
 เอา วาระตอไปพิจารณาทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่เจ็บไขไดปวย หรือ
ขณะที่นั่งมากๆ เกิดความเจ็บปวดมาก เอาตรงน้ีแหละ ! นักรบตองรบในเวลามีขาศึก ไม
มีขาศึกจะเรียกนักรบไดอยางไร อะไรเปนขาศึก? ทุกขเวทนาคือขาศึกของใจ เจ็บไขไดปวย
มีทุกขตรงไหน นั้นแหละคือขาศึกอยูแลว ถาเราเปนนักรบเราจะถอยไปหลบอยูท่ีไหน? 
ตองสูจนรูและชนะดวยความรูน้ี 
 เอา เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไร? ต้ังแตเกิดมาจนเราเร่ิมน่ังทีแรกไมเห็นเปน แต
กอนเรายังไมเริ่มเปนไข ไมเห็นปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมา น่ีเวลาเราเจ็บไขไดปวย 
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ทุกขเวทนาจึงปรากฏขึ้นมา แตกอนนี้มันไปหลบซอนอยูที่ไหน? ถาเปนตัวของเราจริง จิต
เรารูอยูตลอดเวลา ทุกขเวทนาชนิดนี้ทําไมไมปรากฏอยูตลอดเวลา ทําไมจึงมาปรากฏใน
ขณะนี้? ถาทุกขเวทนาเปนเรา เวลาทุกขเวทนาดับไปทําไมจิตจึงไมดับไปดวย ถาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันจริงๆ ตองดับไปดวยกัน จิตยังมีความรูสึกอยูตราบใด ทุกขเวทนาก็ควรจะ
มีอยูตราบน้ัน ถาเปนอันเดียวกันแลวไมควรดับไป ตองพิจารณาดูใหชัด และแยกดูกาย
ดวย ขณะที่ทุกขเกิดขึ้น เชน เจ็บแขงเจ็บขา ปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี ้จงกําหนดดูกระดูก ถา
มันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆ ในเวลาน้ัน 
 “กระดูกนี้หรือเปนตัวทุกข?” เอาถามด ูและถามที่ตรงไหนใหจอจิตลงที่นั่นดวยนะ 
อยาถามแบบเผอเรอไปตางๆ ใหถามดวย “จอจิตเพ่ือรูความจริง” จอจิตแนวอยูกับทุกข 
จองอยูกับกระดูกชิ้นนั้นทอนนั้นที่เขาใจวาเปนตัวทุกข ดูใหดีวากระดูกชิ้นนี้หรือเปนทุกข 
กําหนดดูเพื่อเปนขอสังเกตดวยปญญาจริงๆ ถากระดูกนี้เปนทุกขจริงๆ แลว เวลาทุกขดับ
ไปทําไมกระดูกนี้ไมดับไปดวย น่ัน! ถาเปนอันเดียวกันจริง เมื่อทุกขดับไปกระดูกนี้ตองดับ
ไปดวยไมควรจะยังเหลืออยู แตน่ีเวลาโรคภัยไขเจ็บหายไป หรือเวลาเราลุกจากท่ีน่ังภาวนา
แลว ความเจ็บปวดมากๆ น้ีหายไป หรือทุกขนี้หายไป กระดูกทําไมไมหายไปดวยถาเปน
อันเดียวกัน นี่แสดงวาไมใชอันเดียวกัน เวทนาก็ไมใชอันเดียวกันกับกาย กายก็ไมใชอัน
เดียวกันกับเวทนา กายกับจิตก็ไมใชอันเดียวกัน ตางอันตางจริงของเขา แลวแยกดูใหเห็น
ชัดเจนตามความจริงน้ี จะเขาใจความจริงของสิ่งเหลานี้โดยทางปญญาไมสงสัย 
 เวทนาจะปรากฏเปนความจริงของมัน ผลสุดทายการพิจารณาก็จะยนเขามา ๆ ยน
เขามาสูจิต เวทนาน้ันจะคอยหดตัวเขามา ๆ จากความสําคัญของจิต คือจิตเปนเจาตัวการ 
จิตเปนเจาของเร่ือง เราก็จะทราบ ทุกขเวทนาในสวนรางกายก็คอยๆ ยุบยอบ คอยดับไป 
ๆ รางกายก็สักแตวารางกาย มีจริงอยูอยางนั้นตั้งแตทุกขเวทนายังไมเกิด แมทุกขเวทนา
ดับไปแลว เน้ือ หนัง เอ็น กระดูก สวนไหนท่ีวาเปนทุกข ก็เปนความจริงของมันอยูอยาง
น้ัน มันไมไดเปนทุกขนี ่ กายก็เปนกาย เวทนาก็เปนเวทนา ใจก็เปนใจ กําหนดใหเห็นชัด
เจนตามเปนจริงน้ี เม่ือจิตพิจารณาถึงความจริงแลวเวทนาก็ดับ น่ีประการหน่ึง 
 ประการที่สอง แมเวทนาไมดับก็ตาม น่ีหมายถึงเวทนาทางกาย แตก็ไมสามารถทํา
ความกระทบกระเทือนใหแกจิตได สุดทายใจก็มีความสงบรมเย็น สงาผาเผยอยูใน
ทามกลางแหงทุกขเวทนาซึ่งมีอยูภายในรางกายของเรานี ้ จะเปนสวนใดหรือหมดทั้งตัวก็
ตามที่วาเปนทุกข ใจของเราก็ไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรทั้งหมด มีความเย็นสบาย เพราะ
รูเทาทุกขเวทนาดวยปญญาในเวลาน้ัน น่ีคือการพิจารณาทุกขเวทนาท่ีปรากฏผลอีกแงหน่ึง 
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 การพิจารณาทุกขเวทนา ยิ่งเจ็บปวดมากเทาใดสติปญญาเราจะถอยไมได มีแตขยับ
เขาไปเร่ือยๆ เพ่ือรูความจริง ไมตองไปตั้งกฎเกณฑ ต้ังความสําคัญม่ันหมายข้ึนวา “ให
ทุกขเวทนาดับไป” ดวยความอยากของตนนั้น จะเปนเคร่ืองชวยเสริมทุกขเวทนาใหหนัก
ข้ึนโดยลําดับ ความจริงก็พิจารณาใหเห็นความจริงเทาน้ัน ทุกขจะดับหรือไมก็ตาม ขอให
ทราบความจริงที่เปนทุกขหรือเกิดทุกขขึ้นมา ดวยการรูเทาทางปญญาของเราเปนที่พอใจ 
เรากําหนดท่ีตรงน้ัน และส่ิงเหลาน้ีมันเกิดมันดับอยูอยางน้ันภายในขันธ 
 กายมันเกิดข้ึนมาเปนเวลาช่ัวกาลช่ัวระยะก็แตกสลายลงไป ท่ีเรียกวา “แตกดับ” 
หรือ “ตาย” ทุกขเวทนาเกิดรอยคร้ังพันคร้ังในวันหน่ึง ๆ ก็ดับรอยครั้งพันครั้งเหมือนกัน 
จะจีรังถาวรท่ีไหน เปนความจริงของมันอยางนั้น เอาใหทราบความจริงของทุกขเวทนาท่ี
เกิดขึ้นอยางชัดเจนดวยปญญาอยาทอถอยเลื่อนลอย สัญญามันหมายอะไรบาง สัญญาน่ี
เปนตัวการสําคัญมาก พอสังขารปรุงแพล็บเทาน้ันแหละ สัญญาจะยึดเอาเลย แลวหมาย
น้ันหมายน้ียุงไปหมด ที่วาพวกกอกวนพวกยุแหยใหเกิดเรื่องนั้นใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือ
พวกนี้เอง คือพวกสังขารกับพวกสัญญา ท่ีสําคัญม่ันหมายวาน้ันเปนเราน้ันเปนของเรา 
หรือนั้นเปนทุกข เจ็บปวดท่ีตรงน้ันเจ็บปวดท่ีตรงน้ี กลัวเจ็บกลัวตาย กลัวอะไรๆ ไปเสีย
ทุกสิ่งทุกอยาง กลัวไปหมด คือพวกนี้เปนผูหลอกใหกลัว จิตก็เลยหวั่นไปตามและทอถอย
ความเพียรแลวแพ น่ัน! ความแพดีละหรือ? แมแตเด็กเลนกีฬาแพ เขายังรูจักอับอายและ
พยายามแกมือ สวนนักภาวนาแพกิเลสแพทุกขเวทนา ไมอายตัวเองและกิเลสเวทนาบาง ก็
นับจะดานเกินไป 
 จงทราบวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการหน่ึงๆ ของจิตที่แสดงออก
เทาน้ัน เกิดขึ้นแลวก็ดับ “สฺญา อนตฺตา” น่ัน ! มันก็เปนอนตฺตาอยางนั้นเอง แลวไปถือ
มันยังไง ไปเช่ือมันยังไงวาเปนเราเปนของเรา วาเปนความจริง จงกําหนดตามใหรูอยางชัด
เจน ดวยสติปญญาอันหาวหาญชาญชัย ใจเพชรเด็ดดวงไมยอทองอกิเลสและเวทนาทั้งมวล 
สังขารความปรุง เพียงปรุงแพล็บๆๆ “ข้ึนมาภายในใจ” ใจกระเพื่อมขึ้นมา “แย็บๆๆ” 
ชั่วขณะ เกิดขึ้นในขณะไหนมันก็ดับไปขณะนั้น จะเอาสาระแกนสารอะไรกับสังขารและ
สัญญาอันน้ีเลา 
 วิญญาณเมื่อมีอะไรมาสัมผัส ก็รับทราบแลวดับไป ๆ ผลสุดทายก็มีแตเรื่องเกิด
เรื่องดับเต็มขันธอยูอยางนี้ ไมมีอันใดที่จีรังถาวรพอเปนเนื้อเปนหนังแกตัวเราอยางแทจริง
ไดเลย หาชิ้นสาระอันใดไมไดในขันธอันนี้ เร่ืองปญญาจงพิจารณาใหเห็นชัดโดยทํานองน้ี 
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จะเห็น “ธรรมของจริง” ดังพระพุทธเจาสอนไวไมเปนอื่นมาแตกาลไหนๆ ทั้งจะไมเปนอื่น
ไปตลอดกาลไหนๆ อีกเชนกัน 
 เม่ือพิจารณาจนถึงขนาดน้ีแลว ทําไมจิตจะไมหดตัวเขามาสูความสงบจนเห็นไดชัด
เจนเลา ตองสงบและตองเดน ความรูสึกที่จิตนี้ตองเดนดวงเพราะหดตัวเขามา เพราะ
ความเห็นจริงในส่ิงน้ันๆ แลว จิตตองเดน เวทนาจะกลาแสนสาหัส ก็จะสลายไปดวยการ
พิจารณาเห็นประจักษอยูกับจิตแลวตามความจริง ถาไมดับก็ตางคนตางจริงใจ ก็มีความ
สงาผาเผยอาจหาญอยูภายในไมสะทกสะทาน ถึงกาลจะแตกก็แตกไปเถอะ ไมมีอะไรสะทก
สะทานแลว เพราะเรื่องแตกไปนั้นลวนแตเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง
น้ัน ไมใชเรื่องผูรูคือใจนี้แตกไป ไมใชผูรูคือใจนี้ตายไป! มีแตส่ิงเหลาน้ันเทาน้ันท่ีแตกดับ
สลายลงไป มีความสําคัญมั่นหมายของใจที่หลอกตนเองนี้เทานั้นทําใหกลัว ถาจับจุดแหง
ความสําคัญม่ันหมายน้ีวาเปนตัวมารยาท่ีไมนาเช่ือถือแลว จิตก็ถอยตัวเขามาไมเชื่อสิ่งเหลา
น้ี แตเชื่อความจริงเชื่อปญญาที่พิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแลว 
 เอา เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอย ความชํานิชํานาญในขันธหา
จะปรากฏขึ้น รูปขันธจะถูกปลอยไปกอนดวยปญญาในขั้นเริ่มแรกพิจารณารูปขันธ ปญญา
จะรูเทากอนขันธอื่นและปลอยวางรูปได  จากนั้นก็คอยปลอยเวทนาได สัญญาได สังขารได 
วิญญาณไดในระยะเดียวกัน คือรูเทา พูดงายๆ พอรูเทาก็ปลอยวาง ถายังไมรูเทามันก็ยึด 
พอรูเทาดวยปญญาแลวก็ปลอย ปลอยไปหมด เพราะเห็นแตจิตกระเพ่ือมแย็บๆๆ ไมมี
สาระอะไรเลย คิดดีขึ้นมาก็ดับ คิดชั่วขึ้นมาก็ดับ คิดอะไรๆ ข้ึนมาข้ึนช่ือวาสังขารปรุงแลว
ดับดวยกันทั้งนั้นรอยทั้งรอย ไมมีอะไรตั้งอยูไดนานพอจะเปนสาระแกนสารใหเปนที่ตาย
ใจไดเลย 
 แลวมีอะไรที่คอยปอนหรือผลักดันสิ่งเหลานี้ออกมาเรื่อยๆ เด๋ียวผลักดันส่ิงเหลาน้ี
และสิ่งเหลานั้นออกมาหลอกเจาของอยูเรื่อย น่ีแหละทานวา “ประภัสสรจิต” จิตเดิมแท
ผองใส ภิกษุทั้งหลาย แตอาศัยความคละเคลาของกิเลส หรือความจรมาของกิเลส มาจาก
รูปเสียงกล่ินรส จากเครื่องสัมผัสตางๆ จรมาจากรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ความสําคัญม่ันหมายตางๆ ไปกวานเอามาเผาลนตัวเองน่ีแหละ ท่ีมาทําใหจิตเศราหมอง 
เศราหมองดวยส่ิงเหลาน้ีเอง 
 ดังน้ันการพิจารณา จึงเพื่อจะถอดถอนสิ่งเหลานี้ออกเพื่อเปดเผยตัวจิตขึ้นมาดวย
ปญญาอยางประจักษ จึงจะเห็นไดวา ในขณะจิตที่ยังไมไดออกเกี่ยวของกับอารมณใดๆ  
เพราะเครื่องมือคืออายตนะยังไมสมบูรณ ยังออนอยู จิตประเภทนี้ยอมสงบตัวและผองใส 
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ท่ีเรียกวา “จิตเดิมเปนจิตผองใส” แตเปนจิตเดิมของ “วัฏจักร” เชนจิตเด็กแรกเกิดน้ันแล 
ซ่ึงความเคล่ือนไหวตางๆ ยังไมสมบูรณพรอมพอรับอารมณตางๆ ไดเต็มที่ ไมใชจิตเดิม
ของวิวัฏจักรที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
 ทีน้ีเวลาพิจารณารอบไปโดยลําดับแลว อาการของกิเลสท่ีเคยเพนพานจะรวมตัวเขา
สูจุดน้ัน เปนความผองใสข้ึนมาภายในใจ และความผองใสน้ีแล แมแตเครื่องมือประเภท 
“มหาสต ิ มหาปญญา” ก็ยังตองลุมหลงความผองใสในระยะเริ่มแรกที่เจอกัน เพราะเปน
สิ่งที่ไมเคยเห็นไมเคยพบมากอนเลย นับแตวันเกิดและเร่ิมแรกปฏิบัติ จึงเกิดความแปลก
ประหลาดและอัศจรรย ดูเหมือนสงาผาเผยไมมีอะไรจะเปรียบเทียบไดในขณะนั้น ก็จะไม
สงาผาเผยยังไง เพราะเปน “ราชาแหงวัฏจักร” ท้ังสามโลก คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
มาแลวเปนเวลานานแสนกัปนับไมไดโนนนะ เปนผูมีอํานาจเหนือจิต ครอบครองจิตอยู
ตลอดมา ในเวลาที่จิตยังไมมีสติปญญาเพื่อถอนตัวออกจากใตอํานาจนั้น ก็จะไมสงาผาเผย
ยังไง! จึงสามารถบังคับถูไถจิตใหไปเกิดในที่ตางๆ โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑ แลวแต
อํานาจแหง “วิบากกรรม” ที่ตนสรางไวมากนอย เพราะกิเลสประเภทนางบังเงาเปนผูบง
การ ความท่ีสัตวโลกเรรอนเกิดตายอยูไมหยุด ก็เพราะธรรมชาติน้ีแลทําใหเปนไป 
 เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองพิจารณาใหเห็นชัด ความจริงแลว “ความผองใส” กับ 
“ความเศราหมอง” เปนของคูกัน เพราะตางก็เปนสมมุติดวยกัน ความผองใสเพราะการ
รวมตัวของกิเลสตางๆ น้ี จะเปนจุดใหเราทราบไดอยางชัดเจนวา “น้ี คือจุดแหงความผอง
ใส” เมื่อมีความเศราหมองขึ้นมา ตามสภาพของจิตหรือตามขั้นภูมิของจิต ก็จะเกิดความ
ทุกขอันละเอียดในลักษณะเดียวกันขึ้นมาในจุดที่วาผองใสนั้นแล ความผองใส ความเศรา
หมอง และความทุกขอันละเอียด ท้ังสามน้ีเปนสหายกัน คือเปนคูกัน เพราะฉะนั้นจิตที่
เปนความผองใสน้ี จึงตองมีความพะวักพะวนระมัดระวังรักษาอยูตลอดเวลา กลัวจะมีอะไร
มารบกวนใหกระทบกระเทือน และทําใหจิตที่ผองใสนี้เศราหมองไป แมจะเปนความเศรา
หมองอันละเอียดเพียงใด แตเปนเรื่องของกิเลสที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมควรนอนใจทั้งนั้น จํา
ตองพิจารณาดวยปญญาอยูไมหยุดหยอน 
 เพื่อใหตัดภาระกังวลลงไปโดยเด็ดขาด จงตั้งปญหาถามตัวเองวา “ความผองใสนี้
คืออะไร?” จงกําหนดใหรู ไมตองกลัวความผองใสนี้จะฉิบหายวายปวงไป แลว “เราท่ีแท
จริง” จะลมจมฉิบหายไปดวย การพิจารณาจงกําหนดลงไปในจุดน้ันใหเห็นชัดเจน ความ
ผองใสนี้ก็เปน “อนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนัตตลักขณะ” เหมือนกันกับสภาพธรรมทั้ง
หลายท่ีเราเคยพิจารณามาแลวไมมีอะไรผิดกันเลย นอกจากมีความละเอียดตางกันเทานั้น 
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จึงไมควรไวใจกับอะไรทั้งสิ้นขึ้นชื่อวา “สมมุต”ิ แลว ปญญาใหฟาดฟนลงไป กําหนดลงไป
ท่ีตัวจิตน่ีแหละ สิ่งจอมปลอมแทๆ มันอยูที่ตัวจิตนี้เอง ความผองใสนั่นแหละคือตัว
จอมปลอมแท ! และเปนจุดเดนท่ีสุดในเวลาน้ันแทบไมอยากแตะตองทําลาย เพราะเปน
สิ่งที่รักสงวนมากผิดสิ่งอื่นใด ในรางกายนี้ไมมีอะไรที่จะเดนยิ่งไปกวาความผองใสนี้ จนถึง
กับใหเกิดความอัศจรรย ใหเกิดความรักความสงวนออยอิ่งอยูภายใน ไมอยากจะใหอะไร
มาแตะตอง น่ันนะ จอมกษัตริยคืออวิชชา ! 
 เคยเห็นไหม? ถาไมเคยเห็น เมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี ้ก็จะหลงเองแลวก็จะรูเอง ไมมี
ใครบอกก็รูเมื่อสติปญญาพรอมแลว น่ีแหละทานเรียกวา “อวิชชา” คือตรงนี้ที่เปนอวิชชา
แท ไมใชอะไรเปนอวิชชาแท อยาพากันวาดภาพ “อวิชชา” เปนเสือโครงเสือดาว หรือเปน
ยักษเปนมารไป ความจริงแลวอวิชชา ก็คือนางงามจักรวาลที่นารักนาหลงใหลใฝฝนของ
โลกดีๆ นี่เอง อวิชชาแทกับความคาดหมายผิดกันมากมาย เมื่อเขาถึงอวิชชาแทแลว เราไม
ทราบวาอวิชชาคืออะไร? จึงมาติดกันอยูที่ตรงนี้ ถาไมมีผูแนะนําสั่งสอน ไมมีผูใหอุบาย 
จะตองติดอยูเปนเวลานานๆ กวาจะรูไดพนได แตถามีผูใหอุบายแลวก็พอเขาใจและเขาตี
จุดนั้นได ไมไวใจกับธรรมชาตินี้ การพิจารณาตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรมท้ัง
หลาย 
 เม่ือพิจารณาดวยปญญาอันแหลมคมจนรูเห็นประจักษแลว สภาพน้ีจะสลายตัวลง
ไปโดยไมคาดฝนเลย ขณะเดียวกันจะเรียกวา “ลางปาชาของวัฏจักรของวัฏจิตสําเร็จเสร็จ
สิ้นลงแลวใตตนโพธิ์ คือความรูแจงเห็นจริง” ก็ไมผิด เม่ือธรรมชาติน้ีสลายตัวลงไปแลว 
สิ่งที่อัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาตินี้ซึ่งถูกอวิชชาปกปดเอาไว จะเปดเผยขึ้นมาอยางเต็มตัวเต็ม
ภูมิทีเดียว น้ีแลท่ีทานวา “เหมือนโลกธาตุหว่ันไหว” กระเทือนอยูภายในจิต เปนขณะจิตที่
สําคัญมากที่ขาดจาก “สมมุต”ิ ระหวาง “วิมุตติกับสมมุติขาดจากกัน” เปนความอัศจรรย
สุดจะกลาว ท่ีทานวา “อรหัตมรรคพลิกตัวเขาถึงอรหัตผล” หมายความถึงขณะจิตขณะนี้
เอง ขณะที่อวิชชาดับไปนั้นแล! ทานเรียกวามรรคสมบูรณเต็มท่ีแลว กาวเขาถึงอรหัตผล 
“อันเปนธรรมและจิตท่ีสมบูรณแบบ” จากนั้นก็หมดปญหา 
 คําวา “นิพพานหน่ึง” ก็สมบูรณอยูภายในจิตดวงน้ี ขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลง
ไปนั้น ทานเรียกวา “มรรคกับผลกาวเขาถึงกัน” ซึ่งเปนธรรมคู ถาเปรียบกับการเดินข้ึน
บันได เทาขางหน่ึงกําลังเหยียบอยูบันไดข้ันสุด เทาอีกขางหน่ึงกาวข้ึนไปเหยียบบนบาน
แลว แตยังไมไดกาวขึ้นไปทั้งสองเทาเทานั้น พอกาวขึ้นไปบนบานทั้งสองเทาแลว น้ันแล
เรียกวา “ถึงบาน” ถาเปนจิตก็เรียกวา “ถึงธรรม” หรือบรรลุธรรมข้ันสุดยอด ขณะเดียว
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กับการบรรลุธรรมส้ินสุดลง” ทานเรียกวา “นิพพานหน่ึง” คือเปนอิสระอยางเต็มที่แลว ไม
มีกิริยาใดที่แสดงอีกตอไปในการถอดถอนกิเลส น่ันทานเรียกวา “นิพพานหน่ึง” จะวา 
“อรหัตผล” ก็ได เพราะไมมีกิเลสตัวใดมาแยงแลว “นิพพานหน่ึง” ก็ได แตเมื่อจะแยกให
เปนสมมุติโดยสมบูรณตามหลักธรรมชาต ิ ไมใหมีความบกพรองโดยทางสมมุติแลว ตอง
วา “นิพพานหน่ึง” ถึงจะเหมาะเต็มภูมิ “สมมุต”ิ กับ “วิมุตต”ิ ในวาระสุดทายแหงการ
ลางปาชาของ “จิตอวิชชา” 
 พระพุทธเจาทานวา “นตฺถิ สนฺติ ปร ํสุขํ” สุขอื่นนอกจากความสงบไมม ีน้ีหมายถึง
ความเปนผูสิ้นกิเลสของผูได “สอุปาทิเสสนิพพาน” ซึ่งยังทรงขันธอยู ดังพระอรหันตทาน 

การปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติตอจิตใจเราเอง ใครเปนผูรับทุกขรับความลําบาก 
เปนผูตองหาถูกจองจําอยูตลอดเวลา คือใคร? ใครเปนผูถูกจองจําถาไมใชจิต! ใครเปนผู
จองจําจิตถาไมใชกิเลสอาสวะทั้งปวง! การแกก็ตองแกที่ตัวของขาศึกที่มีตอจิตใจนั้นดวย
ปญญา มีปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะสามารถแกกิเลสไดทุกประเภท จนกระทั่งสลายตัว
เองไปดังที่กลาวมาแลว หมดปญหาใดๆ ทั้งสิ้น ! 
 เร่ืองรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนแตเพียงอาการ ๆ เทาน้ัน ไมอาจมา
กระทบกระเทือนจิตใจใหกําเริบไดอีกเลย รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ก็เชนเดียวกัน  
ตางอันตางจริง ตางอันตางวา  “มีก็ม ี ไมมีก็ไมมีปญหาอะไร มีแตจิตไปสําคัญมั่นหมาย
เพราะความโงเขลาของตน เมื่อจิตฉลาดพอตัวแลว จิตก็จริง สภาวธรรมท้ังหลายท้ังในและ
นอกก็จริง ตางอันตางจริงไมขัดแยงกัน ไมเกิดเรื่องกันดังที่เคยเปนมา 
 เมื่อถึงขั้นตางอันตางจริงแลวก็เรียกไดวา “สงครามกิเลสกับจิตเลิกรากันแลว ถึง
กาลสลายก็สลายไป เมื่อยังไมถึงกาลก็อยูไปดังโลกๆ เขาอยูกัน แตไมโกรธกันเหมือนโลก
เขาเพราะไดพิจารณาแลว 
 คําวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ถาไมหมายถึงขันธที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึง
อะไร? เราก็เรียนจบแลว คือจบ “ไตรลักษณ” ไมใชจบพระไตรปฎก แตพระไตรปฎกก็คือ
พระไตรลักษณอยูนั่นเอง เนื่องจากพระไตรปฎกพรรณนาเรื่องของพระไตรลักษณตลอด
เร่ือง 
 อนิจฺจํ คือความแปรสภาพ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ไมใชเราอยูแลว ยังอยูก็ไมใชเรา ตาย
แลวจะไปยึดอะไร เม่ือทราบความจริงอยางน้ีแลวก็ไมหว่ันไหวพร่ันพรึง ทั้งความเปนอยู
แหงขันธ ทั้งความสลายไปแหงขันธ จิตเปนแตเพียงรูไปตามอาการที่ขันธเคลื่อนไหวและ
แตกสลายไปเทาน้ัน ธรรมชาตินี้ไมไดฉิบหายไปตามธาตุขันธ จึงไมมีอะไรที่นากลัวในเรื่อง
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ความตาย  เอา จะตายเมื่อไรก็ตายไปไมหาม ยังอยูก็อยูไปไมหาม เพราะเปนความจริง
ดวยกัน 
 การเรียนใหจบเร่ืองความตายเปนยอดคน คือยอดเรา ผูเรียนจบเร่ืองความตาย
แลวไมกลัวตาย ยังเปนอยูก็อยูไป ถึงวาระที่ตายก็ตายไป เพราะไดกางขายดวยปญญาไว
รอบดานแลว เราจะไมหว่ันไหวตอความจริงน้ันๆ ซ่ึงรูอยูกับใจทุกวันเวลานาทีอยูแลวโดย
สมบูรณ 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร  พอดีเทปก็หมด 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
จิตวางเพราะวางกาย 

 
ขณะฟงเทศนใหจิตอยูกับตัวไมตองสงออกไปที่ไหน ใหรูอยูจําเพาะตัวเทาน้ัน แม

แตที่ผูเทศนก็ไมใหสงออกมา จะเปนทํานองคนไมอยูบาน ใครมาท่ีบานก็ไมทราบท้ังคน
รายคนดี จิตสงออกมาอยูขางนอก ความรูสึกภายในก็ดอยลงไปไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถา
จิตอยูกับที่ความรูสึกภายในมีเต็มที่ ความสัมผัสแหงธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหนวย ผล
ประโยชนเกิดจากการฟงธรรมก็ตองเกิดขึ้น ในขณะที่จิตเรามีความรูสึกอยูกับตัวไมสงออก
ภายนอก มีแตกระแสธรรมที่เขาไปสัมผัสใจเต็มเม็ดเต็มหนวย จิตใจก็มีความสงบเย็นใน
ขณะฟงธรรมทุกๆ ครั้งไป 
 เพราะเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรมเปนเสียงท่ีเย็น เสียงโลกเปนเสียง
ท่ีแผดเผาเรารอน ความคิดในแงธรรมกับความคิดในแงโลกก็ตางกัน ความคิดในแงโลก
เกิดความไมสงบทําใหวุนวาย ผลก็ทําใหเปนทุกข ความคิดในแงธรรมใหเกิดความซาบซ้ึง
ภายในใจ จิตมีความสงบเยือกเย็น ทานจึงเรียกวา “ธรรม” เรียกวา “โลก” แมอาศัยกัน
อยูก็ไมใชอันเดียวกัน โลกกับธรรมตองตางกันเสมอไป เชนเดียวกับผูหญิงและผูชายที่อยู
ดวยกันมองดูก็รูวา นั่นคือผูหญิง น่ีคือผูชาย อยูดวยกันก็รูวาเปนคนละเพศ เพราะลักษณะ
อาการทุกอยางนั้นตางกัน เรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึงตางกันโดยลักษณะนี้เอง 
 วันน้ีเปนวันถวายเพลิงศพทานอาจารยกวา ไปปลงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และ 
เคารพศพทาน ขณะไปถึงพอกาวขึ้นไปสูเมรุทานก็ไปกราบ เพราะมีความสนิทสนมกับทาน
มานาน อาจลวงเกินทานโดยไมมีเจตนาก็เปนได เลยตองไปกราบขอขมาทาน 
 ทานเปนคนไมชอบพูด มาคิดดูเรื่องปฏิปทาการดําเนินของทานโดยลําดับ ทานไม
เคยมีครอบครัว ทานเปนพระปฏิบัติมาอยูกับทานอาจารยม่ัน ทานอาจารยไดชมเชยเร่ือง
การนวดเสนถวายทาน เพราะบรรดาลูกศิษยที่มาอยูอุปถัมภอุปฏฐากทานมีมากตอมาก
เร่ือยมา ซึ่งมีนิสัยตางๆกัน ทานเคยพูดเสมอวาการนวดเสนไมมีใครสูทานอาจารยกวาได
เลย ทานวา “ทานกวาน้ี เราทําเหมือนกับหลับ ทานก็เหมือนกับหลับอยูตลอดเวลา เราไม
ทําหลับทานก็เหมือนหลับตลอดเวลา แตมือท่ีทํางานไมเคยลดละความหนักเบา พอให
ทราบวาทานกวาน้ีหลับไปหรืองวงไป” 
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 น่ีทานอาจารยม่ันทานชมทานอาจารยกวา แตดูอาการนั้นเปนเรื่องของคนสัปหงก 
“เวลานวดเสนใหเราน้ีสัปหงกงกงันเหมือนคนจะหลับ แตมือนั้นทํางานอยางสม่ําเสมอ 
แสดงวาไมหลับ พระนอกนั้นถาลงมีลักษณะสัปหงกแลว มือมันออนและตายไปกับเจาของ
แลว” ทานวา 
 ทานอาจารยมั่นทานเปนพระพูดตรงไปตรงมาอยางนั้น วา“มือมันตาย เจาของ
กําลังสลบ” ก็คือกําลังสัปหงกนั่นเอง วาเจาของกําลังสลบแตมือมันก็ตายไปดวย ตายไป
กอนเจาของ ทานวา “ทานกวาไมเปนอยางน้ัน การอุปถัมภอุปฏฐากเกงมาก! 
 ทําใหเราคิดยอนหลังไปวา เวลาทานอุปถัมภอุปฏฐากทานอาจารยมั่น ดูจะเปนสมัย
ที่อยูทางอําเภอ “ทาบอ” หรือที่ไหนบางออกจะลืมๆ ไปเสียแลว 
 จากนั้นจิตใจของทานก็เขวไปบาง การปฏิบัติก็เขวไปในตอนหนึ่ง คือทานคิดอยาก
จะสึก ตอนเหินหางจากทานอาจารยม่ันไปนาน แตแลวทานก็กลับตัวไดตอนท่ีทานอาจารย
มั่นกลับมาจากเชียงใหม เลยกลับตัวไดเร่ือยมาและไมสึก อยูมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และ
ถึงวาระสุดทายของทาน 
 ไดไปดูเมรุทานดูหีบศพทาน กราบแลวก็ดูพิจารณาอยูภายใน น่ีเปนวาระสุดทาย
ของชีวิตมาถึงแคนี ้ เดินไปไหนก็เดิน เที่ยวไปไหนก็ไป แตวาระสุดทายแลวจําตองยุติกัน 
ไมมีความเคล่ือนไหวไปมาวาระท่ีข้ึนเมรุน้ี แตจิตจะไมข้ึนเมรุดวย! 
 ถาจิตยังไมส้ินจากกิเลสอาสวะ จิตจะตองทองเที่ยวไปอีก ท่ีข้ึนสูเมรุน้ีมีเพียงราง
กายเทาน้ัน ทําใหคิดไปมากมาย แมแตนั่งอยูนั่นก็ยังเอามาเปนอารมณคิดเรื่องนี้อีก ปกติ
จิตทุกวันนี้ไมเหมือนแตกอน ถามีอะไรมาสัมผัสแลวใจชอบคิดหลายแงหลายทางในธรรม
ท้ังหลาย จนเปนท่ีเขาใจความหมายลึกต้ืนหยาบละเอียดแลว จึงจะหยุดคิดเรื่องนั้นๆ 
 ขณะน้ันพิจารณาถึงเร่ือง “วัฏวน” ที่วนไปวนมา เกิดข้ึนมาอายุส้ันอายุยาว ก็ทอง
เที่ยวไปที่นั่นมาที่นี ่ ไปใกลไปไกล ผลสุดทายก็มาที่จุดนี้ จะไปไหนก็มีกิเลสครอบงําเปน
นายบังคับจิตไปเร่ือยๆ จะไปสูภพใดก็เพราะกรรมวิบาก ซึ่งเปนอํานาจของกิเลสพาใหเปน
ไป สวนมากเปนอยางน้ัน มีกรรม วิบาก และกิเลส ควบคุมไปเหมือนผูตองหา ไปสู
กําเนิดน้ันไปสูกําเนิดน้ี เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ ก็เหมือนผูตองหา ไปดวยอํานาจกฎแหงกรรม 
โดยมีกิเลสเปนผูบังคับบัญชาไป สัตวโลกเปนอยางนี้ดวยกัน ไมมีใครที่จะเปนคนพิเศษใน
การทองเที่ยวใน  “วัฏสงสาร” น้ี ตองเปนเชนเดียวกัน ผูที่เปนคนพิเศษคือผูที่พนจากกง
จักร คือเครื่องหมุนของกิเลสแลวเทานั้น 
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 นอกนั้นรอยทั้งรอย มีเทาไรเหมือนกันหมด เปนเหมือนผูตองหา คือไมไดไปโดย
อิสระของตนเอง ไปเกิดก็ไมไดเปนอิสระของตนเอง อยูในสถานที่ใดก็ไมเปนอิสระของตน
เอง ไมวาภพนอยภพใหญภพอะไรก็ตาม ตองมีกฎแหงกรรมเปนเครื่องบังคับบัญชาอยู
เสมอ  ไปดวยอํานาจของกฎแหงกรรม  เปนผูพัดผันพาใหไปสูกําเนิดสูงต่ําอะไรก็ตาม 
กรรมดีกรรมชั่วตองพาใหเปนไปอยางนั้น  ไปสูท่ีดีมีความสุขร่ืนเริง ก็เปนอํานาจแหงความ
ดี แตที่ยังไปเกิดอยูก็เพราะอํานาจแหงกิเลส ไปตํ่าก็เพราะอํานาจแหงความช่ัว และกิเลส
พาใหไป 
 คําวา “กิเลส” ๆ นี้จึงแทรกอยูตลอดเวลาไมวาจะไปภพใด แมที่สุดพรหมโลก ก็
ยังไมพนที่กิเลสจะตองไปปกครอง ถึงชั้น “สุทธาวาส” ก็ยังตองปกครองอยู “สุทธาวาส ๕ 
ชั้นคือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา” เปนช้ันๆ สุทธาวาส แปลวาที่อยูของผู
บริสุทธ์ิ ถาแยกออกเปนชั้นๆ อวิหา เปนช้ันแรก ผูท่ีสําเร็จพระอนาคามีข้ันแรก  อตัปปา 
เปนชั้นที่สอง เม่ือบารมีแกกลาแลวก็ไดเล่ือนข้ึนช้ันน้ี เล่ือนข้ึนช้ันน้ันๆ จนถึงช้ันสุทธาวาส 
ก็ยังไมพนท่ีกิเลสจะไปบังคับจิตใจ เพราะเวลาน้ันยังมีกิเลสอยู ถึงจะละเอียดเพียงใดก็
เรียกวา “กิเลส” อยูน่ันแล จนกระทั่งพน เม่ือจิตเต็มภูมิแลวในช้ันสุทธาวาส ก็กาวเขาสู
อรหัตภูมิและถึงนิพพาน น่ันเรียกวา “เปนผูพนแลวจากโทษแหงการจองจํา” 
 นี่พูดตามวิถีความเปนไปของกิเลสที่เรียกวา “วัฏวน” แลวพูดไปตามวิถีแหงกุศลที่
สนับสนุนเราใหเปนไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งผานพนไปได ดวยอํานาจของบุญกุศลที่ได
สรางไวน้ี สวนอํานาจของกิเลสท่ีจะใหคนเปนอยางน้ัน ไมมีทาง มีแตเปนธรรมชาติที่กด
ถวงโดยถายเดียว 
 บุญกุศลเปนผูผลักดันส่ิงเหลาน้ีออกชวยตัวเองเปนลําดับๆ ไป เพราะฉะน้ันทานจึง
สอนใหบําเพ็ญกุศลใหมาก หากจะยังตะเกียกตะกายเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารอยู ก็มี
สิ่งที่ชวยตานทานความทุกขรอนทั้งหลายพอใหเบาบางลงได เชน เวลาหนาวมีผาหม เวลา
รอนมีนํ้าสําหรับอาบสรง เวลาหิวกระหายก็มีอาหารรับประทาน มีที่อยูอาศัย มีหยูกยา
เคร่ืองเยียวยารักษา พอไมใหทุกขทรมานอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย บุญกุศลคอยพยุงอยู
เชนน้ีจนกวาจะพนไปไดตราบใด ตราบน้ันจึงจะหมดปญหา แมเชนนั้นบุญกุศลก็ยังปลอย
ไมได จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่บุญกุศลจะสนับสนุนได 
 ที่กลาวมาทั้งนี้เปนคําพูดของนักปราชญ ผูเฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามไมมี
ใครเสมอเหมือนได คือพระพุทธเจา ถาใครไมเชื่อพระพุทธเจาแลวก็แสดงวา ผูน้ันหมด
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คุณคาหมดราคา ไมมีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไวได  แสดงวากายก็ปลอมทั้งกาย 
จิตก็ปลอมทั้งจิต ไมสามารถรับความจริงอันถูกตองนั้นได  เพราะความจริงกับความปลอม
นั้นตางกัน  
 ธรรมเปนของจริง แตจิตเปนของปลอม ปลอมเต็มที่จนไมสามารถจะรับธรรมไวได 
อยางนี้มีมากมายในโลกมนุษยเรา สวนใจดานหนึ่งจริงอีกดานหนึ่งปลอม ยังพอจะรับธรรม
ไวได รับธรรมขั้นสูงไมได ก็ยังรับขั้นต่ําไดตามกําลังความสามารถของตน นี่ก็แสดงวายังมี
ขาวมีดําเจือปนอยูบางภายในจิต ไมดําไปเสียหมดหรือไมปลอมไปเสียหมด คนเราถาไม
เช่ือพระพุทธเจาก็แสดงวาหมดคุณคาภายในจิตใจจริงๆ ไมมีชิ้นดีอะไรพอที่จะรับเอาสิ่งที่
ดีไวไดเลย ใจไมรับธรรมไมรับสงฆก็มีลักษณะเชนเดียวกัน 
 แตเรานับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ท่ีเรียกวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ” อยางเทิดทูนฝงไวในจิตใจ แสดงวาจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ มีสาระ
สําคัญ จึงรับเอา “ธรรมสาระ” มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนตน เขาสูจิตใจ 
ฝากเปนฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามทาน ยากลําบากเพียงไรก็ไมทอถอย 
เพราะความเชื่อในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนสําคัญ เรียกวา “จิตน้ันมีสาระ
สําคัญกับธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยูแลว จึงไมควรตําหนิติเตียนตนวาเปนผูมี
วาสนานอย” 
 การติเตียนตนโดยที่ไมพยายามพยุงตัวขึ้น และกลับเปนการกดถวงตัวเองใหทอ
ถอยลงไปนั้น เปนการติเตียนท่ีผิด ไมสมกับคําวา “รักตน” ความรักตนตองพยุง จุดไหน
ที่มีความบกพรองตองพยายามพยุง สงเสริมจุดบกพรองใหมีความสมบูรณข้ึนมาเปน
ลําดับ สมชื่อสมนามวาเปนผูรักตน และสมกับวา “พุทฺธํ 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” ท่ีเราวกวนกันอยูน้ี  ไมมีอันใดที่จะเปนเครื่องยึดดวยความแนใจและ
รมเย็นใจเหมือนธรรมะน้ีเลย  “ธมฺโม หเว รกฺขต ิ ธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผู
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ปฏิบัติธรรม คําวา “พระธรรมรักษาคืออยางไร?” ทําไมธรรมจึงมารักษาคน ตนเหตุเปน
มาอยางไร? 
 ตนเหตุคือคนตองรักษาธรรมกอน เชนเราท้ังหลายรักษาธรรมอยูในเวลาน้ี รักษา
ธรรมคือรักษาตัว ดําเนินตามหลักธรรมท่ีทานส่ังสอนไว ไมใหเคล่ือนคลาดจากหลักธรรม 
พยายามรักษาตนใหดีในธรรม ดวยความประพฤติทางกายทางวาจา ตลอดถึงความคิดทาง
ใจ อันใดที่เปนขาศึกตอตนและผูอื่นอันนั้นไมใชธรรม ทานเรียกวา “อธรรม” เรา
พยายามกําจัดสิ่งเหลานี้ออก ดําเนินตามหลักธรรมท่ีทานส่ังสอน ดังท่ีเราท้ังหลายทําบุญ
ใหทาน รักษาศีล และอบรมสมาธิภาวนา ฟงเทศนฟงธรรมเรื่อยมาจนถึงปจจุบันนี้ ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติธรรม นี่คือการรักษาธรรม 
 การปฏิบัติธรรมดวยกําลังและเจตนาดีของตนเหลาน้ีช่ือวารักษาธรรม ผลตองเกิด
ข้ึนเปนธรรมรักษาเราข้ึนมา คําวา “ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว” นั้นก็คือ 
ผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี้แล เปนเคร่ืองสนับสนุนและรักษาเรา ไมใชอยูๆ 
พระธรรมทานจะโดดมาชวยโดยท่ีผูน้ันไมสนใจกับธรรมเลย ยอมเปนไปไมได เพราะ
ฉะนั้นเหตุที่พระธรรมจะรักษา ก็คือเราเปนผูรักษาธรรมมากอน ดวยการปฏิบัติตามธรรม 
ผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาธรรมนั้น  ก็ยอมนําเราไปในทางแคลวคลาดปลอดภัย มีความอยู
เย็นเปนสุข ท่ีทานเรียกวา “ธรรมรักษาผูปฏิบัติธรรม” การปฏิบัติธรรมมีความหนักแนน
มั่นคงละเอียดลออมากนอยเพียงไร ผลเปนเครื่องสนองตอบแทนที่เห็นชัดประจักษใจ ก็
ยิ่งละเอียดขึ้นไปโดยลําดับๆ ตามเหตุท่ีทําไวน้ันๆ จนผานพนไปจากภัยทั้งหลายไดโดยสิ้น
เชิงท่ีเรียกวา “นิยยานิกธรรม” นําผูปฏิบัติธรรมเต็มสติกําลังความสามารถน้ันใหผานพน
จาก “สมมุต”ิ อันเปนบอแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือแหลงแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย 
น้ีไปเสียไดอยางหายหวงถวงเวลา 
 พระพุทธเจาเปนผูหายหวง พระอริยสงฆเปนผูหายหวงไดดวยการปฏิบัติธรรม 
ธรรมรักษาทานพยุงทานจนถึงภูมิแหงความหายหวง ไมมีอะไรเปนอารมณเยื่อใยเสียดาย  
เปนผูส้ินภัย ส้ินเวรส้ินกรรม สิ้นวิบากแหงกรรมโดยตลอดทั่วถึง คือพระพุทธเจาและ
พระสงฆสาวกทาน 
 ธรรมจึงเปน “ธรรมจําเปน” ตอสัตวโลกผูหวังความสุขเปนแกนสาร ฝงนิสัย
สันดานเร่ือยมาแตกาลไหนๆ ผูหวังความสุขความเจริญจําตองปฏิบัติตนตามธรรมดวยดี
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เพื่อความหวังดังใจหมายไมผิดพลาด ซ่ึงเปนการสรางความเสียใจในภายหลังไมมี
ประมาณ ซึ่งสัตวโลกไมพึงปรารถนากัน 
 อันความหวังนั้นหวังดวยกันทุกคน แตสิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้น ขึ้นอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของตนเปนสําคัญ เราอยาใหมีความหวังอยูภายในใจอยูอยางเดียว ตอง
สรางเหตุอันดี ที่จะเปนเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นดวยด ี ดังเราทั้งหลายไดปฏิบัติ
ธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันและปฏิบัติตอไปโดยลําดับ น้ีแลคือการสรางความหวังไว
โดยถูกทาง ความสมหวังจะไมเปนของใคร จะเปนสมบัติอันพึงใจของผูสรางเหต ุ คือกุศล
ธรรมไวดีแลวน่ันแล ไมมีผูใดจะมาแยงไปครองได เพราะเปน “อัตสมบัติ” ของแตละ
บุคคลท่ีบําเพ็ญไวเฉพาะตัว ไมเหมือนสมบัติอื่นที่โลกมีกัน ซึ่งมักพินาศฉิบหายไปดวยเหตุ
ตางๆ มีจากโจรผูราย เปนตน ไมไดครองดวยความภูมิใจเสมอไป ทั้งเสี่ยงตอภัยอยูตลอด
เวลา 
 ไปกราบท่ีเมรุทานวันน้ี ก็เห็นประชาชนมากมาย และเกิดความสงสาร ทําใหคิดถึง
เร่ืองความเปนความตาย เฉพาะอยางยิ่งคิดถึงองคทานที่ประพฤติปฏิบัติมาก็เปนวาระสุด
ทาย รางกายทุกสวนมอบไวท่ีเมรุ เปนอันวาหมดความหมายทุกส่ิงทุกประการภายในราง
กาย จิตใจเรายังจะตองกาวไปอีก กาวไปตามกรรม ตามวิบากแหงกรรมไมหยุดยั้ง ไมมา
สุดส้ินอยูท่ีเมรุเหมือนรางกาย แตจะอยูดวยกรรมและวิบากแหงกรรมเทาน้ัน เปนผูควบ
คุมและสงเสริม 
 กรรมและวิบากแหงกรรมอยูท่ีไหนเลา? ก็อยูที่จิตนั่นแหละจะเปนเครื่องพาใหเปน
ไป ที่ไปดูไปปลงอนิจจังธรรมสังเวชกันที่นั่น ก็ดวยความระลึกรูสึกตัววาเราทุกคนจะตอง
เปนอยางน้ัน เพราะฉะน้ันจงพยายามสรางความดีไวใหเต็มท่ี จนเพียงพอแกความตองการ
เสียแตบัดน้ี จะเปนท่ีภูมิใจท้ังเวลาปกติและเวลาจวนตัว 
 ใครก็ตามที่พูดและกระทําไมถูกตองตามอรรถตามธรรม อยาถือมาเปนอารมณ
ใหเปนเครื่องกอกวนใจโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเอง เพราะ
ความคิดไปพูดไปกับอารมณไมเปนประโยชนนั้น 
 ผูใดจะเปนสรณะของเรา ผูใดจะเปนท่ีพ่ึงท่ียึดท่ีเหน่ียวของเรา เปนคติเครื่อง
สอนใจเราในขณะที่เราไดเห็นไดยินไดฟง  ผูน้ันแลคือกัลยาณมิตร ถาเปนเพื่อนดวยกัน
นับแตพระสงฆลงมาโดยลําดับ จะเปนเด็กก็ตาม ธรรมน้ันไมใชเด็ก คติอันดีงามนั้นยึดได
ทุกแหงทุกหนทุกบุคคล ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวาเด็กวาผูใหญยึดได แมแตกับสัตว
เดรัจฉาน  ตัวใดมีอัธยาศัยใจคอดีก็นายึดเอามาเทียบเคียง ถือเอาประโยชนจากเขาได 
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 ผูท่ีเปนคนรกโลก อยานําเขามาคิดใหรกรุงรังภายในจิตใจเลย รกโลกใหมันรกอยู
เฉพาะเขา โลกของเขาเอง รกในหัวใจของเขาเอง อยาไปนําอารมณของเขามารกโลกคือ
หัวใจเรา น้ันเปนความโงไมใชความฉลาด เราสรางความฉลาดทุกวัน พยายามเสาะแสวง
หาความฉลาด ทําไมเราจะไปโงกับอารมณเหลาน้ี ปฏิบัติไปอยามีความหวั่นไหวตอสิ่งใด  
ไมมีใครรับผิดชอบเราย่ิงกวาเราจะรับผิดชอบตัวเองในขณะน้ีโดยธรรม จนถึงวาระสุด
ทายปลายแดนแหงชีวิตของเราหาไม เราจะตองรับ รับผิดชอบตัวเราเองอยูตลอดสาย จะ
เปนภพหนาหรือภพไหนก็ตาม ความรับผิดชอบตนนี้จะตองติดแนบไปกับตัว แลวเรา
จะสรางอะไรไวเพื่อสนองความรับผิดชอบของเราใหเปนที่พึงพอใจ นอกจากคุณงาม
ความดีน้ีไมมี! 
 เราไมไดตําหนิเร่ืองโลก เราเกิดมากับโลกธาตุขันธทั้ง ๕ รางกายนี้ก็เปนโลกทั้งนั้น 
พอแมเราก็เปนโลก ทุกสิ่งทุกอยางที่มารักษาเยียวยาก็เปนโลก เราเกิดมากับโลกทําไมจะดู
ถูกโลกวาไมสําคัญ? ทั้งนี้เพื่อจะเปนเครื่องเตือนตนวา จะไมอาจยึดเปนหลักเปนฐานเปน
กฎเกณฑไดตลอดไป การหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับสิ่งนั้นจริงๆ มันพึ่งไมได! เพราะฉะน้ัน
เราจึงเห็นความสําคัญของมันในขณะปจจุบันที่เปนเครื่องมือ ท่ีจะใชทํางานใหเปนผล
เปนประโยชนทั้งทางโลกและทางธรรม แตเราอยาถือวาเปนสาระสําคัญจนกระทั่งลืม
เนื้อลืมตัวและหลงไปตามโลก ไมคิดถึงอนาคตของตนวาจะเปนอยางไรภายในใจซ่ึง
เปนสวนสําคัญ วาจะไดรับผลอะไรบาง 
 ถามีแตความเพลิดเพลินจนไมรูสึกตัว มัวยึดแตรางกายน้ีวาเปนเราเปนของเรา ก็
จะเปนความเสียหายสําหรับเราเองท่ีไมไดคิดใหรอบคอบตอธาตุขันธอันน้ี เราทุกคนเปน
โลก พึ่งพาอาศัยกันไปตามกําลังของมันไมปฏิเสธ โลกอยูดวยกันตองสรางอยูสรางกิน 
เพราะรางกายนี้มีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลาจะอยูเฉยๆ ไมได ตองพานั่ง พา
นอน พายืน พาเดิน พาขับถาย พารับประทาน อะไรทุกสิ่งทุกประการลวนแตจะนํามา
เยียวยารักษาความบกพรองของรางกายซึ่งเปนโลกนี้เอง 
 เม่ือเปนเชนน้ันไมทํางานไดหรือคนเรา อยูเฉยๆ อยูไมได  ตองทํางานเพื่อธาตุขันธ  
น่ีเปนความจําเปนสําหรับเราทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปนความจําเปนสําหรับจิตที่ตอง
เรียกหาความสุขความเย็นใจ รองเรียกหาความหวัง หาความสมหวัง รองเรียกหาความ
ชวยเหลือจากเราเชนเดียวกับธาตุขันธน้ันแล เราอยาลืมความรูสึกอันน้ีซึ่งมีอยูภายใน
ใจของโลกที่ยังปรารถนากัน 
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 แมจะมีวัตถุสมบัติอะไรมากมาย ความหิวโหยของจิต ความเรียกรองของจิต จะ
แสดงอยูตลอดเวลา เพื่อเปนเครื่องสนองตอบแทนกันใหเหมาะสมทั้งภายนอกและภายใน 
จําตองขวนขวายไปพรอมๆ กันดวยความไมประมาท ภายนอกไดแกรางกาย ภายในได
แกจิตใจ เราจึงตองสรางส่ิงเยียวยารักษา เปนเคร่ืองบํารุงไวใหพรอมมูลท้ัง ๒ ประการ 
 สวนรางกายก็เสาะแสวงหาทรัพยสมบัติเงินทองมาไวสําหรับเวลาจําเปน คุณงาม
ความดีก็เสาะแสวงหาเพ่ือเปนเคร่ืองบรรเทาจิตใจ หรือพยุงสงเสริมจิตใจใหมีอาหาร
เคร่ืองหลอเล้ียงเชนเดียวกับสวนรางกายจนมีความสุขสบาย เฉพาะอยางยิ่งสรางสติ
สรางปญญาข้ึนใหรอบตัว เราเกิดมาไมไดเกิดมาเพื่อความจนตรอกจนมุม เราเกิดมาเปน
คนทั้งคน เฉพาะอยางยิ่งหลักวิชาทุกแขนงสอนใหคนฉลาดทั้งนั้น ทางโลกก็ด ีทางธรรมก็ดี
สอนแบบเดียวกัน 
 เฉพาะทางธรรมที่พระพุทธเจาผูซึ่งฉลาดแหลมคมที่สุด ทรงสั่งสอนวิชาชนิดที่
มนุษยไมสามารถสอนกันได รูอยางที่มนุษยไมสามารถรูกันได ถอดถอนสิ่งที่มนุษยหึงหวง
ที่สุด ไมสามารถจะถอดถอนกันได แตพระพุทธเจาถอดถอนไดทั้งสิ้น เวลามาสอนโลกไมมี
ใครที่จะสอนแบบพระองคได ผูน้ีเปนผูท่ีนายึดถือกราบไหวอยางย่ิง ผลท่ีปรากฏจากความ
ฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาก็คือ ไดเปนพระพุทธเจา เปนศาสดาเอกของโลก สั่งสอน
โลกจนสะเทือนกระทั่งวันปรินิพพาน แมนิพพานแลวยังประทาน “ธรรม” ไวเพ่ือสัตวโลก
ไดปฏิบัติตามเพื่อความเกษมสําราญแกตน ไมมีอะไรบกพรองสําหรับพระองคเลย ทานผู
น้ีแลสมพระนามวา“เปน สรณํ คจฺฉามิ” โดยสมบูรณของมวลสัตวในไตรภพไป
ตลอดอนันตกาล 
 เราพยายามสรางเน้ือสรางตัวคือจิตใจ ใหมีความสมบูรณพูนสุขไปดวยคุณงาม
ความด ีความฉลาดภายในอยาใหจนตรอกจนมุม พระพุทธเจาไมพาจนตรอก ไมเคยทราบ
วาพระพุทธเจาจนตรอก ไปไมไดและติดอยูที่ตรงไหนเลย ติดตรงไหนทานก็ฟนตรงนั้น 
ขุดตรงนั้นจนทะลุไปไดไมจนมุม ไมใชติดอยูแลวนอนอยูนั่นเสีย จมอยูน่ันเสีย อยางสัตว
โลกทั้งหลายที่จนตรอกจนมุมแลวทอถอยออนแอถอนกําลังออกไปเสีย อยางนี้ใชไมได ! 
สุดทายก็ยิ่งจมใหญ ย่ิงกวาคนตกนํ้าทามกลางมหาสมุทรทะเลหลวง 
 ที่ถูกติดตรงไหน ขัดของตรงไหน น้ันแลคือคติธรรมอันหน่ึง เปนเคร่ืองพรํ่าสอน
เราใหพินิจพิจารณา สติปญญาจงผลิตขึ้นมาใหทันกับเหตุการณที่ขัดของ แมจะประสบเหตุ
การณอันใดก็ตาม อยาเอาความจนตรอกจนมุมมาขวางหนาเรา จงเอาสติปญญาเปนเคร่ือง
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บุกเบิก อะไรมันขวางบุกเบิกเขาไปเรื่อยๆ คนเราไมใชจะโงไปเรื่อยๆ แตไมใชจะฉลาด
มาต้ังแตวันเกิด ตองอาศัยการศึกษาอบรม อาศัยการพินิจพิจารณา อาศัยการอบรมส่ัง
สอนของครูอาจารย อาศัยการคนควา ความฉลาดจะเกิดข้ึนโดยลําดับๆ และไมมี
ประมาณ ในนํ้ามหาสมุทรจะวากวางแคบอะไรก็ตาม ปญญายังแทรกไปไดหมด  และกวาง
ลึกยิ่งกวาแมน้ํามหาสมุทร! 
 ความโง อะไรจะโงย่ิงกวาจิตไมมี ถาทําใหโง โงจนตั้งกัปตั้งกัลป เกิดดวยความโง 
ตายดวยความโง อยูดวยความโง โงตลอดไปถาจะใหโง ใจตองโงอยางนั้น! ถาจะใหฉลาด 
ฉลาดท่ีสุดก็ท่ีใจดวงน้ี! ฉะน้ันจงพยายาม เราตองการอะไรเวลาน้ีนอกจากความฉลาด? 
เพราะความฉลาดพาใหคนดี พาคนใหพนทุกข ไมวาทางโลกทางธรรมพาคนผานพนไปได
ทั้งนั้นไมจนตรอกจนมุมถามีความฉลาด น่ีเรากําลังสรางความฉลาดใหกับเรา จงผลิตความ
ฉลาดใหมากใหพอ เฉพาะอยางย่ิงเราแบกหามเบญจขันธอันน้ีมานาน เราฉลาดกับมันแลว
หรือยัง? 
 สวนมากมีแตบนใหมันโดยท่ีมันไมรูสึกตัวกับเราเลย บนใหแขงใหขาอวัยวะสวน
ตางๆ ปวดน้ันปวดน้ีบนกันไป มันออกมาจากใจนะความบนนะ ความไมพอใจนะ การบน
น้ันเหมือนกับเปนการระบายทุกข ความจริงไมใชการระบายทุกข มันกลับเพิ่มทุกข แตเรา
ไมรูสึกตัววามันเปนทุกขสองชั้นขึ้นมาแลว ขณะน้ีรูหรือยัง? ถายังขณะตอไป วันเวลาเดือน
ปตอไป จะเจอกับปญหาเพิ่มทุกขสองชั้นอีก  ชนิดไมมีทางสิ้นสุดยุติลงได 
 เรื่องของทุกขนะเรียนใหรูตลอดทั่วถึง ขันธอยูกับเรา สมบัติเงินทองมีอยูในบานเรา 
มีมากนอยเพียงไรเรายังมีทะเบียนบัญช ี เรายังรูวาของน้ันมีเทาน้ัน ของนี้มีเทานี้ เก็บไวที่
น่ันเทาน้ัน เก็บไวท่ีน่ีเทาน้ี เรายังรูเรื่องของมันจํานวนของมัน เก็บไวในสถานท่ีใด ยังรูได
ตลอดทั่วถึง 
 แตสกลกายนี้  ธาตุขันธของเรานี ้ เราแบกหามมาต้ังแตวันเกิด  เรารูบางไหมวามัน
เปนอยางไร มีอะไรอยูที่ไหน มันมีดีมีชั่ว มีความสกปรกโสมม หรือมีความสะอาดสะอานที่
ตรงไหน มีสาระสําคัญอยูที่ตรงไหน ไมเปนสาระสําคัญมีอยูที่ตรงไหน มี อนิจฺจํ หรือ นิจฺจํ 
ท่ีตรงไหนบาง มีทุกฺขํ หรือ สุข ํ ท่ีตรงไหนบาง  มีอนตฺตา หรือ อตฺตา อยูที่ตรงไหนบาง  
ควรคนใหเห็นเหตุผล เพราะมีอยูกับตัวดวยกันทุกคน 
 ในธาตุในขันธ จงใชสติปญญาขุดคนลงไป พระพุทธเจาทรงสอนสวนมากอยากจะ
วารอยท้ังรอยวา “รูป อนตฺตา” น่ัน! ฟงซ ิ“รูป อนิจฺจํ”  คําวา “อนิจฺจํ” คืออะไร? มัน
เตือนเราอยูตลอดเวลา ความ อนิจฺจํ มันเตือน ถาหากจะพูดแบบนักธรรมกันจริงละก็ มัน
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เตือนเราอยูตลอดเวลา“อยาประมาท อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยาไปถือไฟ รูไหม?  อนตฺตา 
มันเปนไฟ ถือแลวรอนนะ ปลอยๆ ซิถือไวทําไมไฟนะ” 
 รูป  แยกออกไป รูปมันมีกี่อาการ อาการอะไรบาง ดูทั้งขางนอกขางใน ดูใหเห็น
ตลอดทั่วถึง พระพุทธเจาทานดูและรูตลอดทั่วถึง ปญญาไมมีจนตรอก รูทั่วถึงไปหมดถา
จะพาใหทั่วถึง ถาจะใหติดตันอยูตลอดเวลาก็ติด เพราะไมไดคิดไดคน 
 สําคัญจริงๆ ก็คือรางกายมันมีหนังหุมดูใหดี สอนมูลกรรมฐาน ทานวา “เกสา 
โลมา นขา “ทันตา ตโจ”  พอมาถึง “ตโจ” เทาน้ันหยุด!   ทานเรียกวา “ตจปญจก
กรรมฐาน” แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนท่ีหา นี่แปลตามศัพทนะ พอมาถึง “ตโจ” แลว
ทําไมถึงหยุดเสีย? ทานสอนพระสงฆผูบวชใหม ก็เปนเชนเดียวกัน และอนุโลมปฏิโลม 
คือวาถอยหลังยอนกลับ 
 พอถึง “หนัง” แลวหยุด เพราะเหตุใดทานถึงหยุด มีความหมายอยางไร? หนังน้ัน
เปนเรื่องสําคัญมากของสัตวโลก ที่ติดกันก็มาติดที่ตรง “หนัง”  ที่คลุมกายไวก็คือหนัง 
ผิวพรรณวรรณะขางนอกนาดู  แตไมไดหนาเทาใบลานเลยสวนท่ีหุมน้ัน ทีนี้ลองถลกหนัง
ออกดูซิ เราดูกันไดไหม เปนสัตวก็ดูไมได เปนคนก็ดูไมได เปนหญิงเปนชายดูกันไมไดทั้ง
น้ัน เมื่อถลกเอาหนังออกแลวเปนอยางไร นี่แหละพอมาถึง “ตโจ” ทานจึงหยุด เพราะอัน
น้ีมันครอบสกลกายแลว เรียกวา “ครอบโลกธาตุ” แลว 
 พิจารณาตรงน้ัน คลี่คลายออกดูทั้งขางนอกขางในของหนังเปนอยางไรบาง หนัง
รองเทามันไมสกปรก มันไมเหมือนหนังคนหนังสัตวที่ยังสดๆ รอนๆ อยู ดูน่ีแหละ
กรรมฐาน ดูทั้งขางลางขางบน คนทั้งคนถลกหนังใหหมด ทั้งเราทั้งเขาดูไดไหม อยูกันได
ไหม เรายังไมเห็นหรือความจริงท่ีแสดงอยูภายในตัวของเรา เรายังยึดยังถือวาเปนเราอยูได
เหรอ? ไมอายตอความจริงบางเหรอ? น้ีความจริงเปนอยางน้ัน แตเราฝนความจริง
เฉยๆ เพราะอะไร? 
 เพราะกิเลสตัณหาความมืดดําตางๆ มันพาดื้อดาน  เราตองทนดานกับมันท่ีทําให
ฝน ไมอายพระพุทธเจาบางหรือ พระพุทธเจามีพระเมตตาสั่งสอนสัตวโลกใหปลอยวางสิ่ง
เหลาน้ี แตพวกเรายึดถือไปเรื่อย บางคนแทบจะตายยังตายไปไมได เวลาน้ียังมีธุระอยู
อยางน้ันๆ จะตายไปไมได ฟงดูซีมันขบขันดีไหม? 
 จะตายไปไมไดยังไง? ตั้งแตเปนมันยังเปนอยูได เจ็บมันยังเจ็บได ทําไมมันจะตาย
ไมได! ไมคิดบางหรือ น่ีแหละความโง ความโงเขลาของพวกเราเปนอยางน้ี เพราะฉะน้ันจึง
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ตองแจงออกใหเห็นความโงของตัวเอง เพื่อสติปญญาจะกลายเปนความฉลาดแหลมคมขึ้น
มา “กรรมฐานหา” ทานสอนถึง  “ตโจ”  เปนประโยชนอยางมากทีเดียว 
 เอา ดูเขาไปเน้ือ เอ็น กระดูก เขาไปดูขางใน  ดูไดพิจารณาด ู น่ีเรียกวา “เท่ียว
กรรมฐาน” เท่ียวอยางน้ี ใหดูขางบนขางลาง ใหเพลินอยูกับความจริง แลว “อุปาทาน
ความกอดรัดไวมั่น” มันจะคอยๆ คลายออก คลายออกเรื่อยๆ พอความรูความเขาใจซึม
ซาบเขาไปถึงไหน ความผอนคลายของใจก็เบาลง ๆ เบาไปโดยลําดับเหมือนคนจะสราง
จากไขน่ันแล 
 ความสําคัญน้ีเปนเคร่ืองทําใหหนักอยูภายในใจเรา  พอมีความเขาใจในอันน้ีแลวจึง
ปลอยวางไดโดยลําดับ แลวก็มีความเบาภายในใจ น่ีเปนประโยชนในการพิจารณา
กรรมฐานมาก 
 ไมวาเปนช้ินเปนอันใด กําหนดใหเปอยพังไปเรื่อยๆ มันเปอยๆ อยูตลอดเวลา จน
อยูไมได อะไรที่จะเกิดความขยะแขยงซึ่งมีอยูในรางกายจะปรากฏขึ้นมา ซึ่งแตกอนก็ไม
ขยะแขยง ทําใหเกิดใหมีดวยสติปญญาของเรา พิจารณาใหเห็นชัดตามความจริงเปนอยาง
น้ี 
 ความปลอมมันเกิดขึ้นได ใครก็เกิดไดดวยกันทั้งนั้น ความปลอมมันเกิดงายติดงาย 
แทจริงมันไมคอยอยากเกิด แตเราไมคอยพิจารณา ไมคอยสนใจไมคอยชอบ ไปชอบสิ่งที่
ไมนาชอบ แลวมันก็ทุกขในสิ่งที่เราไมชอบอีกนั่นแล 
 ความทุกขไมมีใครชอบแตก็เจออยูดวยกัน เพราะมันปนเกลียวกับความจริง เรา
กําหนดใหเปอยลงโดยลําดับๆ ก็ได จะกําหนดแยกออก เฉือนออก เฉือนออกเปนกองๆ 
กองเนื้อกองหนัง อะไรๆ เอาออกไป เหลือแตกระดูกก็ได กระดูกก็มีชิ้นใหญชิ้นเล็ก มัน
ติดตอกับที่ตรงไหน กําหนดออกไป ดึงออกไปกอง เอาไฟเผาเขาไป น่ีคืออุบายแหง 
“มรรค”  ไดแกปญญา ความติดพันในสิ่งเหลานี้จนถึงกับเปนอุปาทานยึดมั่นถือมั่น หนัก
ยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก ๆ ก็เพราะ “ความสําคัญ ความปรุงความแตงของใจ”  ความสําคัญ
มั่นหมายของใจซึ่งเปนตัวจอมปลอมนั้นแล เรายังพอใจติดใจได เรายังพอใจคิดพอใจ
สําคัญมั่นหมายได และพอใจอยูได 
 ปญญาหรืออุบายวิธีดังท่ีไดอธิบายมาน้ี คือการคล่ีคลายออกใหเห็นตามความ
จริงของมัน นี่เปนความคิดความปรุงที่ถูกตองเพื่อการถอดถอนตัวเอง ทําไมจะถือวา
เปนความคิดเฉยๆ ส่ิงท่ีเปนความคิดเฉยๆ เราคิดน่ันเปนเร่ืองของ “สมุทัย”  เรายังยอม
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คิด  สิ่งที่เปนมรรคเพื่อจะถอดถอนความผิดประเภทนั้น   “สังขารแกสังขาร ปญญาแก
ความโง ทําไมเราจะทําไมได  มันจะขัดกันที่ตรงไหน น่ีแหละทานเรียกวา “ปญญา” 
 เอา กําหนดเผาไฟลงไป ไดกี่ครั้งกี่หนไมตองไปนับครั้งนับหน ทําจนชํานาญเปน
ของสําคัญ ชํานาญจนกระทั่งมันปลอยวางได  จากน้ันก็เปน สุญญากาศ วางเปลา 
 รางกายของเรานี้ทีแรกมันก็เปนปฏิกูล ทีแรกไมไดพิจารณาเลยมันก็สวยก็งาม 
พอพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเขาไปที่เรียกวา “ปฏิกูล” มันก็เห็นชัดคลอย
ตามซ้ึงเขาไปเปนลําดับๆ จนกระท่ังเกิดความเบ่ือหนาย มีความขยะแขยง เกิดความสลด
สังเวช นํ้าตารวงพรูๆ ในขณะท่ีพิจารณาเห็นประจักษภายในใจจริงๆ   “โอโห ! เห็นกัน
แลวหรือวันน้ี แตกอนไปอยูที่ไหน รางกายทั้งรางอยูดวยกันมาตั้งแตวันเกิด ทําไมไมเห็น 
ทําไมไมเกิดความสลดสังเวช วันน้ีทําไมจึงเห็น อยูที่ไหนถึงมาเจอกันวันนี ้ทั้งๆ ที่อยูดวย
กันมา “น่ัน! รําพึงรําพันกับตัวเอง พอเห็นชัดเขาจริงแลวเกิดความขยะแขยง เกิดความ
สลดสังเวชแลวใจเบา ไมมีอะไรจะบอกใหถูกได เพราะความหนักก็ไดแกความยึดความถือ 
พอเขาใจส่ิงเหลาน้ีชัดเจนประจักษใจในขณะน้ัน จิตมันก็ถอนออกมา  จิตเบาโลงไปหมด 
จากน้ันกําหนดลงไปทลายลงไปจนแหลกเหลวไปหมด กลายเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปน
ไฟ 
 จิตปรากฏเปนเหมือนกับอากาศ อะไรๆ เปนอากาศธาตุไปหมด จิตวางไป
หมด! นี่เปนอุบายของสติปญญาทําใหคนเปนอยางนี ้ ทําความรูความเห็นใหเปนอยางน้ี 
ทําผลใหเกิดเปนความสุขความสบาย ความเบาจิตเบาใจอยางน้ี! 
 เม่ือกําหนดเขาไปนานๆ จะมีความชํานาญละเอียดยิ่งไปกวานี้ แมท่ีสุดรางกายท่ีเรา
มองเห็นดวยตาเน้ือน้ีมันหายไปหมด จากภาพทางรูป กลายเปนอากาศธาตุ วางไปหมด
เลย ดูตนไมก็มองเห็นเพียงเปนรางๆ เหมือนกับเงาๆ ดูภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเงา ไมได
เปนภูเขาจริงจังเหมือนแตกอน เพราะจิตมันแทงทะลุไปหมด รางกายทั้งรางก็เปนเหมือน
เงาๆ เทาน้ันเอง ปญญาแทงทะลุไปหมด  จิตวาง  วางเพราะวางกายดวย  เพราะจิตทะลุ
รางกายทั้งหมดดวย ความเปนช้ินเปนอัน เปนทอนเปนกอน เปนอะไรอยางนี ้ ทะลุไป
หมดหาชิ้นหากอนไมมี  กลายเปนอากาศธาตุไปทีเดียว  น่ีหมายถึงรางกาย !  
 เวทนา  มันก็เพียงยิบยับ ๆ นิดๆ เกิดในรางกาย มันก็วางของมันอีกเหมือนกัน   
เวทนาเกิดข้ึนก็ทราบวาเกิด แตกอนเวทนานี้ที่มันเปนตัวเปนตนขึ้นมาก็ไมมี  เพราะอํานาจ
แหงปญญานี้เองแทงทะลุไปอีก มีลักษณะเปนเงาๆ ของเวทนา 
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 สัญญาก็เปนเงาๆ  สังขาร ก็เปนเพียงเงาๆ น่ีเวลาปญญามันครอบเขาไป ครอบเขา
ไปละเอียดเขาไป  อะไรก็กลายเปนเงาๆ ไปทั้งนั้น 
 จากน้ันก็ทะลุถึงจิต มันเปนกอนอีก คือ “กอนอวิชชา” กอนสมมุต ิ กอนภพ
กอนชาต ิ มันอยูท่ีจิต ปญญาฟาดฟนลงไปที่นั่น คําท่ีวา “เงาๆ หมดไป  กอนสมมุติท้ัง
กอนหมดภายในจิต”  ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูลวนๆ ความรูลวนๆ อันนี้คือ
ความรูบริสุทธ์ิ 
 อันใดที่เปนรางๆ หรือเปนเงาๆ ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติเปนเรื่องของกิเลส ตองถูก
ชําระออกหมดดวยปญญา  ไมมีอะไรปดบังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ไดเลย! นั่นคือที่สุดแหง
ทุกข ที่สุดแหงภพแหงชาต ิ ที่สุดแหง “วัฏจักร”  ท้ังหลาย ส้ินสุดลงท่ีจุดน้ี หมด
ปญหา การปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะ! 
 พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้เปนอันเดียวกัน พระธรรม พระสงฆ เปนอันเดียวกันกับ
ธรรมชาติน้ี ผูใดเห็นธรรม “ผูน้ันช่ือวาเห็นเราตถาคต” หมายถึงธรรมชาติอันน้ีแล   
พระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงใดก็ตามไมสําคัญเลย เพราะน้ันเปนกาลเปนสถานท่ี 
เปนพระกายคือเรือนรางแหงพุทธะเทานั้น  พุทธะอันแทจริงคือความบริสุทธ์ิน้ี อันน้ีเปน
ฉันใดอันน้ันเปนฉันน้ัน พระพุทธเจาจะสูญไปไหน เม่ือธรรมชาติน้ีตนผูบริสุทธ์ิก็รูอยู
แลววาไมสูญ แลวพระพุทธเจาจะสูญไปไดอยางไร คําวา “พระธรรมๆ” นั้นสูญไปได
อยางไร  รูอะไรถาไมรูธรรม! แลวธรรมไมมีจะรูไดอยางไร ถาวาธรรมสูญจะรูไดอยางไร 
ลงที่จุดนี้! 
 อยูที่ไหนก็เหมือนอยูกับพระพุทธเจา กับพระธรรม กับพระสงฆ  ไมวา “เหมือน
อยู”  นะ คืออยูกับพระพุทธเจา วายังง้ันเลย ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามความรูสึกของจิต
น้ัน เราจะเชื่อพระพุทธเจาวาสูญหรือไมสูญได ก็เม่ือธรรมชาติน้ีเปนเคร่ืองยืนยันเทียบ
เคียงหรือเปนสักขีพยาน พุทธะของพระองค กับธรรมะ สังฆะทั้งหลาย เปนอันเดียวกันอยู
แลว เราจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เม่ือเราปฏิเสธธรรมชาติน้ี
ไมได  เม่ือรับรองธรรมชาติน้ี ก็รับรองพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  วาอันเดียวกัน 
 ถาจะปฏิเสธพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาไมมีในโลก  ก็ปฏิเสธอันน้ีเสียวา
ไมมี  แลวปฏิเสธไดหรือทั้งๆ ท่ีรูๆ  อยู  ยังจะวาไมมีไดหรือ น่ียอมรับกันตรงน้ี 
 บรรดาพระสาวกท้ังหลายเม่ือรูธรรมโดยท่ัวถึงแลว จะไมมีอะไรสงสัยพระพุทธเจา
เลย  แมจะไมไดเคยพบเห็นพระพุทธเจาก็ตาม พระพุทธเจาแทจริงไมใชเรือนราง ไมใช
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รางกาย เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดังที่ตัวไดรูไดเห็นอยูแลวนี้แล นี่คือธรรมชาติที่
อัศจรรย 
 เร่ืองการเกิด แก เจ็บ ตาย ยังไมยุต ิ   รางกายข้ึนบนเมรุแลวมันยังขยันหาเอาซาก
ศพอื่นอยูเรื่อย เร่ืองจิตเปนคลังกิเลสน้ีสําคัญมากทีเดียว ศพบางศพไมไดขึ้นเมรุ ถาเปน
ศพเปดศพไกมันขึ้นเตาไฟเผากันที่นั่น แตเราไมไดเห็นวาเปนปาชา ถาเปนมนุษยเอาไป
เผาไปฝงตรงไหน น่ันเปนปาชา กลัวผีกันจะตายไป สัตวตางๆ ถูกขนเขาเตาไฟไมเห็นกลัว
วาเปนปาชา ยิ่งสนุกสนานกันไปใหญ  น่ีเพราะความสําคัญมันผิดกันน่ันเอง และจิตมันก็
ชอบ ข้ึนเมรุแลวรางน้ีมันไปกวานหาใหม ๆ เอาไปข้ึนเมรุเร่ือยๆ ที่ไหนก็ไมรูละ ถาธรรม
ชาตินี้ไมไดหลุดพนจากกิเลสอยางเต็มใจแลว ความขึ้นเมรุไมตองสงสัย ความจับจองปาชา
ก็ไมตองสงสัย  ภพใดก็ตามก็คือภพอันเปนปาชานี้เอง ปาชาเปนวาระสุดทายแหงกอง
ทุกขในชาติน้ัน 
 เราขยันนักหรือในการเกิดการตายโดยหาหลักฐานไมได หากฎเกณฑไมได หา
ความแนนอนไมได ถาเรามีความแนนอนในการเกิด จะเกิดเปนนั้นเปนนี้ก็ยังพอทําเนา 
เพราะภพท่ีเราตองการน้ันเปนความสุข แตน่ีจะปรารถนาอะไรไดสมหวัง ถาเราไมเรง
สรางเหตุใหเปนความสมหวังเสียแตบัดน้ี คือ 
 สรางจิตสรางใจ สรางคุณงามความดี ของเราไวเสียแตบัดน้ี! น่ีคือสรางความ
สมหวังไวสําหรับตน แลวจะเปนผูสมหวังเร่ือยๆ ไป จนกระท่ังถึงแดนสมหวังในวาระสุด
ทายอันเปนท่ีพึงพอใจ ไดแก “วิมุตต”ิ  หลุดพน คือพระนิพพาน 

ในอวสาน  ก็เห็นวาสมควร  เอาละ ยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 

เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก 
 

 ธรรมทานกลาวไววา “กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก” คือ ความสงัด ๓ อยาง เปน 
๓ ขั้น การปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประการนี้ก็ม ี

 กายวิเวก ถาเปนนักบวชทานก็สอนดังที่ปรากฏในอนุศาสน ซึ่งเปนเทศน
มหัศจรรยสําหรับพระผูเปนนักรบอยางพรอมแลวเทาน้ัน เรื่องกายวิเวกทานหยิบยก
เอารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ ซึ่งเกี่ยวกับประสาทที่ผานเขามาทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย แลวเขาไปสัมผัสหรือฟองใจ ใจเปนผูรับเรื่องของ
ส่ิงเหลาน้ันข้ึนมาไมหยุดหยอน ตอกันเปนลูกโซตามลําดับ เม่ือกายวิเวกไดดําเนินไป
ดวยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสม ไมมีส่ิงดังกลาวรบกวนประสาท ก็ยอมเปน
บาทฐานของ “จิตวิเวก” การเขาไปเพื่อกายวิเวก ก็เพื่อจิตวิเวก และเพื่ออุปธิวิเวก ใน
ขณะเดียวกันกายไดรับความสะดวกในการบําเพ็ญ ไมมีอะไรรบกวนประสาทสวนตางๆ 
ยอมตัดอารมณทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกายเสียได ใจก็ไมวุนวาย ตั้งหนาตั้ง
ตาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางใจ ใจไมคิดไมปรุงกอความวุนวายแกตนเอง 
เพราะไมมีอารมณกับทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เขาไปฟองที่ใจใหยุงไป
ตาม 

 การบําเพ็ญอยูอยางน้ีโดยสม่ําเสมอ และหาสถานท่ีเหมาะสมเพื่อกายวิเวกได
โดยสม่ําเสมอ คือสงัดจากสิ่งรบกวน นักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหนาที่อันเดียว บําเพ็ญ
ไมขาดวรรคขาดตอน ยอมเปนเครื่องสงเสริมงานของตนใหกาวหนา ตลอดถึงผลท่ีพึง
ไดรับยอมมีความกาวหนาข้ึนไปโดยลําดับ เมื่อกายวิเวกกับสถานที่เปลาเปล่ียววิเวก
วังเวงเปนที่บําเพ็ญ ยอมเปนความเหมาะสมที่จะยังธรรมใหเกิดไดโดยสะดวก 

 จิตวิเวก คือความสงัดจิตดวยอํานาจแหงจิตตภาวนา เพราะไดสถานที่เหมาะ
สมเปนที่บําเพ็ญ ก็ยอมมีความสงัดภายในจิตใจ สงัดจากอารมณกอกวนตัวเอง ใจเปน
สมาธิ มีความละเอียดเขาไปเปนลําดับ ปกติจิตสรางความวุนวายใหแกตนเองอยูตลอด
เวลา ไมไดมีอิริยาบถหรือมีส่ิงใดเปนเครื่องกีดขวาง หรือหามปรามงานของจิตที่ส่ังสม
อารมณเพราะการคิดปรุงได นอกจากจิตตภาวนาเทาน้ันที่เปนเครื่องหามปรามจิต ให
งานของจิตที่สรางเรื่องวุนวาย หรือความวุนวายใหแกตนนั้นเบาบางลงได เพราะฉะน้ัน
จิตวิเวกจึงมีความจําดวยจิตตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับ เชนเดียวกับเราจับสัตวมาฝกหัด 
ใสคราด ใสไถ ใสเกวียนอะไรตามแตเจาของตองการ 
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 ขณะที่ฝกหัดเบื้องตน สัตวมันตองผาดโผนโลดเตน ดีไมดีชนจนกระทั่งเจาของ 
เพราะเขาใจวาเจาของจะทําลายมัน หรืออะไรทํานองน้ัน แลวเจาของตองฝกอยางหนัก
มือประมาทไมไดในขณะน้ัน แมแตสัตวเลี้ยงในบานมาดั้งเดิมก็เปนขาศึกตอเจาของได 
เพราะเขาเขาใจวาเราเปนขาศึกตอเขา จะทํารายเขา มันตองมีความรุนแรงตอกันไม
นอยในเวลาน้ัน 

 สุดทายก็สูคนไมได เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว สัตวก็คอยรูเรื่องรูราวไป
เองวา คนไมไดทําไม ไมไดทําอันตรายเขาแตอยางใด เปนแตเพียงฝกหัดใหทํางานที่
สัตวนั้นจะพึงทําไดตามวิสัยหรือความสามารถของตนเทาน้ัน ตอไปเขาก็คอยรูเรื่องของ
คนและงานของคนของตน แลวก็คอยทํางานตามคนไปเรื่อยๆ ไมตื่นตกใจและผาดโผน
โลดเตนดังแตกอน เชน ใสลอใสเกวียน ก็ดันไปตามเรื่อง พอชํานิชํานาญแลวเจาของก็
ไมทําแบบฝกหรือทรมาน เมื่อถึงคราวจะใชการใชงาน ก็จบัมาใสลอใสเกวียนและไลไป
ธรรมดา จะลากเข็นอะไรก็ไดทั้งน้ัน ไมฝาฝนด้ือดึงเหมือนแตกอนที่ยังไมเคยไดฝกหัด
ใหรูหนาท่ีการงาน 

 จิตใจในเบ้ืองตนซึ่งยังไมเคยรับการฝกหัด ฝกฝนทรมาน หรือหามปรามดวยวิธี
ที่ถูกที่ดีใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแตวันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝกหัดภาวนา จึงเปนจิตทึ่ดื้อดึง
ฝาฝนและผาดโผนอยูไมนอย เพราะความเคยชนิของจติกับอารมณตางๆ ที่เคยคิดเคย
ส่ังสมมานาน เราจะแยกแยะหรือบังคับบัญชาไมใหเขาคิดเขาปรุงนั้น จึงเปนการยาก 
และตองฝกทรมานหรือสูกันอยางหนัก ระหวางความคิดปรุงกับควรระงับดวยธรรม
บทใด หรือดวยวิธีการใดก็ตาม จึงเปนความรุนแรงตอกันไมนอย 

 น่ีแหละการภาวนาเกิดความทุกขก็เพราะเหตุน้ี แตจะทุกขอยางไรก็ตาม พึง
เทียบกันกับระหวางสัตวพาหนะกับเจาของที่เขาฝกเพื่องานตางๆ ของเขา สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาได 
 จิตใจในเวลาที่ถูกฝกฝนทรมาน ถึงจะลําบากลําบนแคไหนก็ตาม สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาภายในจิต จิตไดเห็นผลประโยชนจากการฝกทรมานตน จึงมีความ
สงบขึ้นมา จิตวิเวก คือจิตมีความสงบสงัดจากอารมณเครื่องกอกวน ไมฟุงซาน
รําคาญไปตามอารมณของตนโดยถายเดียว เวลาคิดก็มีความยับยั้ง มีความใครครวญวา 
ควรหรือไมควร การคิดน้ันจะคิดเรื่องใดประเภทใดบาง ที่จะกอใหเกิดกิเลสอาสวะ 
หรือจะใหเปนศีลเปนธรรมซ่ึงเปนเครื่องแกกิเลสข้ึนมา จิตก็เปนผูใครครวญพิจารณา
เอง คือสติปญญาเปนเครื่องใครครวญ จิตเมื่อไดรับการอารักขาพยายามปองกันส่ิงที่
เปนภัยไมใหเกิดข้ึนจากจิต และพยายามสงเสริมส่ิงที่เปนคุณแกจิตใจใหเกิดใหมีข้ึน
เรื่อยๆ จิตก็ไดรับความสงบเย็นใจข้ึนมาเปนจิตวิเวก นั่นคือจิตท่ีสงบ และมีความ
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สงบเปนพื้นฐานมั่นคงไปโดยลําดับ ไมวอกแวกคลอนแคลนเหมือนกอนที่ไมเคยไดรับ
การฝกฝนอบรม 

 คําวา “จิตวิเวก” ก็มีความละเอียดข้ึนไปโดยลําดับ จนเปนความละเอียดสุขุมของ
จิตในอิริยาบถตางๆ เนื่องมาจาก “กายวิเวก” ที่ควรแกการงานเปนเครื่องอุดหนุน แม
จติวิเวกก็จําตองใชปญญาคนคิด ตามกาลเวลาท่ีเห็นวาเหมาะสมหรือโอกาสอันควร 

 เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอจะทําหนาที่ทางปญญาไดแลว ก็ตอง
ฝกหัดคิดตางๆ ดวยปญญา โดยถือธาตุขันธซึ่งเคยเปนขาศึกกันน้ัน ใหกลับมาเปน
ธรรมเปนเครื่องแก ใหเขาใจความเปนจริงของเขา น่ันเรียกวา “ปญญาขุดคุยส่ิงที่ยัง
นอนจมอยูภายในจิตใจซึ่งมีมากมายเต็มหัวใจ” พูดงายๆ ที่ใจมีความสงบก็เพราะส่ิง
เหลาน้ีออนกําลัง ไมสามารถแสดงตัวอยางผาดโผนดังที่เคยเปนมาเทานั้น นอกจากน้ัน 
“สัจธรรม” คือสติปญญายังกดข่ีบังคับเอาไว เราจึงพอมีทางไดรับความสุขความสบาย 
และมีโอกาสท่ีจะพิจารณาทางดานปญญาตอไปไดดวยความสะดวก 

 ตอไปพอจิตไดรับความวิเวกสงัด จิตควรมีสติปญญาประกอบดวยการฝกหัดคิด
คนเพื่อความแยบคายตางๆ คือทราบความผิดถูกดีชั่วของตน และทราบความติดของ
ภายในใจวาใจติดของเพราะเหตุใด จะตองพิจารณาอยางไรจิตจึงจะผานพนไป และ
ปลอยวางส่ิงน้ันได นําปญญาเขามาพิจารณาทบทวนไปมา เหมือนเขาคราดนา คราด
กลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดพอแกความตองการแลว เขาก็
หยุด 

 สวนสัตวพาหนะท่ีรับภาระในการคราดการไถ จะชาหรือเร็วไมสําคัญ สําคัญท่ี
มูลคราดมูลไถตองแหลกละเอียดเปนที่พอใจ เหมาะแกการเพาะปลูกนั่นแหละ เขาจึง
หยุด 

 เรื่องปญญาของเรา จะชาหรือเร็วไมสําคัญ จะพิจารณาก่ีครั้งก่ีหน โดยถือธาตุ
ขันธของเรานี้เปนเหมือนกับพื้นที่ทํางานคราดไถของชาวนา สติปญญาเปนเหมือนกับ
เราคราดเราไถ คนควาทบทวนไปมาอยูนั่นแหละ ครั้งแลวครั้งเลาจนเปนที่เขาใจ
อยางแนชัดแลวก็หยุด จะขืนพิจารณาไปไดอยางไรเมื่อทราบวาเขาใจดวยปญญาจน
พอแลว เชนเดียวกับการรับประทาน หิวเราก็ทราบวาหิว หิวมากหิวนอยเราก็ทราบ 
เวลารับประทานพอแกความตองการแลว จะฝนใหรับประทานไดอีกอยางไร การ
พิจารณาจนเปนที่เขาใจในสิ่งนั้นอยางชัดเจนดวยปญญาก็เชนเดียวกัน 

 คําวา “ฝน” เจาของก็ทราบ เพราะคําวา “พอแกธาตุขันธแลว” เจาของก็ทราบอยู
แลว ยังจะฝนไปไดอยางไรอีก การพิจารณาเมื่อถึงข้ันที่ควรปลอยวาง หรือหยุดกันได
ในขันธใด มีรูปขันธเปนตน มันก็รูและหยุดอยางนั้นเชนกัน เราไมไดคาดฝนหรือหมาย
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ไวกอนก็ตาม การพิจารณานี้เปน “ปจฺจตฺตํ” คือการเขาใจดวยตนเอง เรื่องธาตุเรื่องขันธ
เปนสําคัญก็เขาใจดวย ปจฺจตฺตํ เมื่อถึงข้ันพอตัวในธรรมขั้นใดในขันธใดจิตยอมปลอย
วางได ปลอยวางดวยการพิจารณาน้ันได เชนเดียวกับเขาหยุดคราดนา 
 การชาการเร็วของสติปญญา เราอยาไปตําหนิติเตียน หนาที่ของสติปญญาจะ
เปนผูทําหนาที่เอง หนาที่ใดเปนการแกกิเลสอาสวะที่ควรเขาใจในเรื่องตางๆ ของ
กิเลส เปนหนาของสติปญญาจะกลั่นกรองไปตามสติกําลังความสามารถของตน 
เราเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนนายงาน หัวหนางาน คอยสอดสองดูแล 

 สติเปนสําคัญใหความรูนั้นจดจออยูกับงาน แลวปญญาเปนผูคลี่คลายดูสิ่งนั้นๆ 
ที่ความรูกําลังจับกําลังจดจองดูสิ่งที่กําลังสัมผัสสัมพันธกันอยูนั้นจนเปนที่เขาใจ โดยไม
ตองบอกจะปลอยเอง ไมมีใครบรรดาผูบําเพ็ญธรรมจะกลายเปนบาเปนบอไปถึงกับ
กอดธรรมน้ันอยูท้ังๆ ที่พิจารณารอบแลวพอตัวแลว 

 คิดดูซิที่โลกเขาขึ้นบันได พอถึงที่แลวเขายังปลอยวางบันไดเอง โดยไมตองมี
เจตนาอะไรวาจะปลอยวาง มาถึงที่แลว แมสายทางที่เราเดินมามันก็ปลอยวาง หมด
ปญหากันไปเอง การพิจารณาน้ีก็เชนเดียวกัน เมื่อพอแกความตองการแลวมันก็หมด
ปญหากันไปเอง โดยไมตองมีเจตนาอะไรจะใหหมดปญหาและใหปลอยวางใดๆ ทั้งสิ้น 

 น่ีเรียกวาจิตน่ีเปน “จิตวิเวก” แลว กําลังกาวเดินเพื่อบรรลุถึง “อุปธิวิเวก” คือ
ความสงัดจากกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสจะเปนประเภทใดก็ตาม ตองเปนขาศึกตอใจอยู
โดยด ีไมวาจะเปนสวนหยาบ สวนกลาง หรือสวนละเอียด เปนขาศึกทั้งนั้น 

 พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวากิเลสอันใดเปนของดี มีคาควรแกการสงเสริม
เทิดทูน ทานสอนใหละโดยสิ้นเชิงไมใหเหลืออยูเลย สมกับวาส่ิงน้ันเปนขาศึกจริง 
เหมือนกับเสือ พอมันก็เปนเสือ แมมันก็เปนเสือ ลูกเกิดมามันก็ตองเปนเสือ เสือมัน
กินอะไรมันกัดอะไร มันเปนอันตรายตอส่ิงใดบางทราบไหม? เรื่องของกิเลสก็เปน
ทํานองเดียวกัน มันเปนอันตรายตอจิตใจและขยายไปถึงทั้งแกผูเก่ียวของและหนาที่
การงาน เปนพิษเปนภัยระบาดออกไปไมมีที่ส้ินสุด เรื่องของกิเลสไมใชเปนของดี จึง
ตองชําระจึงตองกําจัดโดยลําดับดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรไมลดละ 

 น่ีเราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่อ “อุปธิวิเวก” หากถึง
คราวจําเปนขึ้นมาที่จะตองนํามาใชแบบผาดโผน แบบเอาเปนเอาตาย ตองสูกันจริงๆ 
เวลาจนตรอกจนมุม เชนในเวลาที่เจ็บปวยขึ้นมาอยางเต็มที่อยางน้ี หรือทุกขเวทนาเกิด
ขึ้น จะเกิดขึ้นดวยการนั่งสมาธิภาวนานาน หรือสาเหตุใดก็ตาม มันเปน “สัจธรรม” ดวย
กัน ถาเราไมแกไมพิจารณาในตอนนี้ใหเปนเหตุเปนผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มภูมิ
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ของสติปญญาแลว จะไมมีทางไดผลและจะเปนความเสียหายแกเราไมนอย น่ีคือเหตุ
ผลท่ีบอกข้ึนมาภายในตัวเอง 
 เพราะฉะนั้นมีอะไรเราตองทุมลงใหหมด เมื่อจิตไดปลงใจลงอยางนั้นแลว อะไร
ก็เถอะจะไมมีถอยเลย ทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตาม เมฆก็เทากับชิ้นสวนในรางกาย
ในขันธหาเทานั้น เทศนากัณฑใหญก็คือ “เมฆธาตุ เมฆขันธ” นี้เอง ปญญาเทานั้นจะเปน 
“สัจธรรม” หรือทํานบปดกั้นได พิจารณาใหเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกขกวาน้ี 
ทุกแงทุกมุมที่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งเราคือเรา เอาตรงความจริงน้ี
แหละ 

 กองธาตุนี้แลคือกองทุกข เอาตรงน้ี! ความหลงน้ีแหละที่พาเราใหตกอยูในกอง
ทุกข ความหลงน้ีเทาน้ันเปนผูสงเสริมทุกขดวย ส่ังสมทุกขดวย ท้ังสงเสริมทุกขใหมาก
ขึ้นดวย และมีสติปญญาน้ีเทาน้ันที่จะแกความหลงทั้งหลาย เก่ียวกับทุกขเวทนาที่เกิด
ขึ้นในธาตุในขันธในรางกายของเรานี่ใหเส่ือมไปส้ินไป เราตองพิจารณาใหเห็นชัดเจน
ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว 

 ในขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอย เราถือเอาจุดสําคัญของทุกขที่มีมากกวาเพื่อนน้ัน
แลเปนจุดพิจารณาเปนสนามรบ จดจอสติ หรือตั้งสติปญญาลงที่จุดนั้น เราไมตองมุง
หมายวาจะใหทุกขเวทนาน้ีดับไป เพราะไมไดพิจารณาเพื่อใหทุกขเวทนาน้ีดับไป เรา
พิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เปนของจริงเทาน้ัน อยางน้ีเราจะสะดวกมากใน
การพิจารณา เปนก็เปน ตายก็ตาย อันนี้มันอยูในกรอบแหง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ซึ่ง
มีอยูประจําธาตุประจําขันธ เราตองการแตความจริงในขันธอันน้ีดวยสติปญญาเทา
นั้น สวนทุกขเวทนาจะดับหรือไมนั้น เปนความจริงของเขาแตละอยางๆ จะเปนไปตาม
เหตุการณโดยไมตองบังคับ 

 ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปขันธอันเปนสถานที่อยู ที่อาศัย ท่ีเกิดขึ้น และ
รูปขันธอันไดแกรางกายของเราน้ี คืออันใดเปนภาชนะในเวลาน้ันที่เดนมากที่สุด คือ
เปนทุกขอยูในอวัยวะสวนใดซึ่งมากที่สุด เรากําหนดแยกแยะดูใหละเอียด สมมุติวาเจ็บ
อยูในกระดูก คนลงไปในกระดูกใหเห็นชัดเจน กระดูกทอนอ่ืนๆ ทําไมไมเปนทุกข? 
ทําไมจึงมาเปนเฉพาะทอนน้ี? ถากระดูกน้ีเปนตัวทุกขจริง ทุกทอนทุกชิ้นของกระดูกท่ี
มีอยูในรางกายของเรานี้ ตองเปนตัวทุกขทั้งหมดในขณะเดียวกัน แตแลวทําไมจึงมา
เปนเฉพาะจุดซึ่งไมใชความเสมอภาคเลย นี่แสดงวาความสําคัญความเขาใจของเรานี้ไม
ถูก ไปหาวากระดูกทอนนี้ชิ้นนี้เปนทุกข ความจริงไมไดเปนทุกข 
 กระดูกตองเปนกระดูกอยูรอยเปอรเซ็นต ต้ังแตวันที่เราอุบัติข้ึนมาจนถึงวัน
สลายกลายเปนดินไป เปนอยูอยางนี้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือ 
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“ทุกขเวทนา"”เรียกวา “เวทนาขันธ” กองทัพแหงทุกขเวทนา เอา พูดอยางน้ีใหถึงใจทั้ง
ผูเทศนผูฟง! 
 นี่แหละ “ขันธ” แปลวากอง แปลวากลุมวากอน แปลวาหมวดอะไรก็แลวแต น่ีก็
กองทุกข ท่ีมันเกิดข้ึนมาก็เปนเรื่องความทุกขอันหนึ่ง ท่ีมันเกิดขึ้นมาในจุดนั้น แตมัน
ไมใชจุดน้ันเปนตัวทุกข “เวทนา” คือ “ทุกขเวทนา” ตางหากเปนเรื่องทุกข เพราะเปน
หลักธรรมชาติของมัน มันไมไดมีความมุงหมาย ไมไดมีเจตนา ไมไดมีความสําคัญอัน
ใดที่จะใหผูหนึ่งผูใดไดรับความทุกขความลําบาก เพราะมันเกิดขึ้นมามากนอย 

 จิตถาไมมีเจาของ ไมมีเครื่องปองกัน ไมมีผูรักษา คือสติปญญา ก็หลวมตัวเขา
ไปสูจุดนั้นวาทุกขนี้เปนตน วาตนเปนทกุข วากายของตนเปนทุกข เพราะตนถือวากายน้ี
เปนตนเปนของตน มันจึงคละเคลากันไป ดวยเหตุนี้เองเพียงความรูเทาน้ันไมรักษา
ตนได ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว เชน คนเปนบา เขามีความรูอยูเหมือนกันกับ
มนุษยทั่วๆ ไป เปนแตสติ ปญญา ความรับผิดชอบในผิดถูกดีชั่วใดๆ ของเขาไมมีเทา
น้ัน สวนความรูนั้นมีอยู เดินไปตามประสีประสาของคนไมมีสติอยูกับตัว แมที่สุดกลาง
ถนนเขาก็น่ังก็นอนไดอยางสบาย ไมไดคํานึงวาบานใครเรือนใคร หนาบานหลังเรือน
ใคร เขาไมไดสําคัญวานั่นเปนของใคร มีแตรูๆ อยูเทาน้ัน 

 น่ีแหละจิตที่มีแตเพียง “รูๆ ๆ” น่ีแหละ เราดูแตคนที่เปนบาเพียงเทาน้ีก็รู ทีน้ี
จิตของเราขณะที่เจอะกับทุกขเวทนา เจอกับสภาพเชนน้ัน ถามีแตความรูลวนๆ เพียง
เทานั้น ไมมีสติปญญาเปนเจาของคอยปองกันคอยรักษาแลว มันจะตองยึดตุมยึดไหจน
ส่ิงน้ันๆ ทับมันจนได กลายเปนความทุกขข้ึนมา 
 ถามีสติปญญาเราพอทราบไดวาอันนั้นเปนทุกข อันน้ีเปนทุกข เวลาน้ีเราทุกข
มากทุกขนอย แตเรายังไมมีความสามารถทราบดวยอุบายตางๆ ในการพิจารณาเรื่อง
ของทุกขใหเห็นตามความจริงของทุกข เห็นตามความจริงของกาย เห็นตามความจริง
ของจิต ปญญาข้ันน้ียังไมมี จิตจึงตองไดรับทุกข เพราะทุกขเวทนาท้ังหลายเหลานั้น
ครอบจิต 

 เพื่อการปลดเปล้ืองทุกข ใหเปนความทุกขตามความจริงของตน อวัยวะสวน
ตางๆ จะเปนเนื้อเปนหนังเปนกระดูกก็ตาม ใหเปนความจริงอยูตามสภาพของตน ดวย
อาศัยปญญาซ่ึงเปนความแหลมคม เขาแยกแยะออกสูความจริงของแตละชิ้นแตละอัน
ไมใหคละเคลากัน จนถึงจิตใหทราบความจริงตามสวนแหงความจริงทั้งหลาย ทั้ง
เวทนา ทั้งกาย ทั้งจิต ดวยปญญาอันเห็นแจงชัดเจนแลว ไมสักแตวาเดาเอาดวยความ
สําคัญเปลาๆ 
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 ความเห็นแจงชัดนี้ไมตองบอก แยกเองทีเดียว ขอใหเห็นแจงชัดเถอะ ถาชัด
ดวยปญญาไมมีอะไรติดคาง ปญญาสามารถแทงทะลุฟนขาดกระจายไปได ตามกําลัง
ของสติปญญาท่ีเราฝกข้ึนมาใหมีกําลังมากนอย 

 เมื่อถึงวาระสําคัญเชนน้ี เราจะตองทุมเทกําลังสติปญญาลงใหถึงเหตุถึงผลถึง
อรรถถึงธรรม ถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยไมคํานึงถึงเรื่องการเปนการตาย 
เพราะอันนั้นเปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง อยูที่ไหนก็ไมทราบ เปนโนน ตายน้ี หลอกกันอยู
ภายนอกเทาน้ัน สวนความจริงไมมองกันนะซิ โลกถึงไดมีทุกข ถึงมีความลําบากมาก
มายจนหาที่ปลงวางไมได ตางคนตางมีเต็มกายเต็มใจดวยกัน 

 ถาพิจารณาความจริงตามที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ใครจะไปกลัวตาย ใครจะ
กลัวทุกขทําไม มันเปนความจริงดวยกันทั้งน้ัน ไมมีใครกลัว ถาตามหลักธรรมแลวเปน
อยางนี้ พระพุทธเจาเมื่อทรงทราบความจริงนี้แลว ไมทรงกลัวเรื่องความตายเลย สาวก
อรหัตอรหันตทั้งหลาย ซึ่งเคยกลัวมาดวยกันทั้งนั้นในเรื่องความตาย แมแตสัตวมันยัง
กลัว พอทานเรียนเขาถึงความจริงเต็มสวนแลว ทานไมไดกลัวกันเลย ทานถือเปนคติ
ธรรมดาไปหมด เพราะเปนเรื่องธรรมดาแทๆ โดยหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น 

 การพิจารณาใหถึงความจริงเชนน้ี จึงเขาใจไดอยางอาจหาญ เมื่อไมนําความ
ตายซ่ึงเปนสมมุติหลอกลวงนั้นเขามาปดก้ันตัวเองใหเกิดความขยะแขยง ใหเกิดความ
ทอแท และความกลัวก็สงเสริมกิเลส ใหเกิดความทุกขความลําบากขึ้นอีกมากมาย เราก็
ไมเห็นโทษแหงความกลัวน้ันวา เปนตัวส่ังสมกิเลสข้ึนมาใหเกิดความทุกข เราจึงได
ทุกขๆ เรื่อยไป กลัวเรื่อยไป ไมเห็นใครจะพนไดสักคนเดียว ความตายกลัวก็ตายไม
กลัวก็ตายมันไปไมพน เพราะเปนความจริง 
 แตถามีปญญาพินิจพิจารณาดังที่วามานี้แลว ถึงจะไมพนในชาตินี้ก็ตาม ก็พนอยู
ภายในจิตใหเห็นอยางชัดเจน ไมมีอะไรเขาไปเก่ียวของพัวพันอยูภายในจิต ใหไดรับ
ความทุกขความลําบากเลย เพราะปญญามีความเฉลียวฉลาดเฉียบขาดแหลมคม ฟาด
ฟนส่ิงเหลานั้นใหแตกกระจายออกไปหมด คือเจาจอมปลอม ความยึดความถือดวย
ความรูเทาไมถึงการณ ก็ขาดสะบ้ันออกจากกัน เหลือแตความจริงลวนๆ แลวกลัวตาย
ไปหาอะไร นั่น! คําวา “ตาย” น่ีก็โกหกกัน เราจะพูดอยางน้ีก็ได ถาเราไมไดพูดเพื่อทํา
รายปายสีผูหนึ่งผูใด เพราะตางคนมักพูดวา “กลัวตาย” กันทั้งนั้น จึงเหมือนโกหกกัน
โดยไมมเีจตนา 
 ทีน้ีเราอยากเรียนความจริงใหถึงเหตุถึงผลดวยกัน จงทุมสติปญญาลงไปโดยไม
ตองกลัวตายเลย กลัวหาอะไร กลัวแบบผิดๆ กลัวลมกลัวแลงไปทําไม ความจริงมีอยาง
ไรใหรูใหเห็นใหถึงที่สุดของความจริง เอา อะไรจะตายกอนตายหลัง ถาเราคือใจจะ
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ตายจริงๆ ก็ใหมันรูไปในขณะที่เขาถึงธรรมของจริงเต็มสวน ดวยใจที่บริสุทธ์ิลวนๆ 
แลว ! 

 ขันธคือกองธาตุ รูปขันธของเรามันก็เปนรูปอยูอยางนี้ตั้งแตวันเกิดมา จะให
มันเปนอะไรอีก มันไมไดแปรสภาพจากนี่ไปเปนอื่นเปนไหนเลย ก็เปนสภาพอยูอยางนี้
จนกวาจะถึงกาลอวสาน จึงสลายลงไปเปนดินธรรมดา สวนนํ้าก็เปนนํ้าธรรมดา ลมก็
เปนลม ไฟก็เปนไฟธรรมดา 
 เวทนาก็เกิดดับ ไปตามธรรมดาของเขาเทาน้ัน อะไรๆ ก็ดับไปตามธรรมชาติ
ของมันที่เกิดข้ึนแลวดับไป ซึ่งเปนของคูกันมาแตดั้งเดิม เราจะไปยึดเอาเงาๆ มาเปน
ตัวเปนตนแลวกลัวเงากันไปทําไม มีแตเรื่องเงาๆ กันทั้งน้ัน เรากลัวเงา! ตัวมันจริงๆ 
ทําไมไมกลัวกัน? ตัวจริงๆ ก็คือ “ความหลง” นั่นแหละ เราไมกลัวตัวน้ีเราก็ตองได
แบกหามทุกขอยูเรื่อยไป หลงธาตุหลงขันธอยูเรื่อยไป เวลาจะเปนจะตายก็ไมไดอะไร 
จะไดแตความทุกขความรอน ความลําบากลําบน ความกลัวเปนกลัวตาย ผลสุดทายก็
ตายไปทั้งๆ ที่กลัวๆ แลวหอบทุกขไปดวยมีอยางเหรอ! น่ัน! ดูเอาโทษแหงความหลง
ของจิตเปนอยางนี้แล 

 เพื่อใหเขาใจส่ิงนี้อยางชัดเจน จึงตองตั้งหลัก คือนามรูปลงในระหวางขันธ
กับจิต ขันธเปนขันธ จิตเปนจิต เอาต้ังกันลงที่ตรงนี้ ปาชาไมมี เม่ือถึงที่สุดกันแลว
ปาชาของขันธก็ไมมี ปาชาของจิตก็ไมมี ขันธสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมัน มี
ปาชาที่ตรงไหน? ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มีปาชาที่ไหน ถาเราเปน
ปาชา ปาชาก็เต็มไปหมดท้ังแผนดิน ที่เรานั่งอยูนี้ก็เปนปาชา เพาะมันเปนธาตุดินธาตุ
น้ําธาตุลมธาตุไฟที่ควรสมมุติเปนปาชาไดดวยกัน 

 เวทนา เกิดขึ้นดับไป ๆ เวทนามีปาชาที่ไหน มันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิต แนะ! 
เปนอาการของจิตเทาน้ันเอง ไมใชตัวจริงของจิต เปนอาการของจิตตางหาก เพราะ
ฉะน้ันจิตจึงรูเทาได ถาลงเปนตัวจิตจริงๆ แลว มันแกกันไมออก มันแยกกันไมได
ระหวางเวทนากับจิต แตนี่เปนของที่แยกกันไดโดยไมตองสงสัย เพราะเปนอาการอัน
หน่ึงๆ แสดงข้ึนทางกาย ทุกขเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู แสดงข้ึนทางใจก็รู ทีนี้เวลา
แยกกันไดอยางเด็ดขาดแลว แสดงขึ้นทางกายน้ันมีและรูเทาดวย แตที่แสดงข้ึนทางใจ
น้ันไมมี เพราะหมดเช้ือแหงสมมุติทั้งปวง ซึ่งจะใหเปนทุกขเวทนา สุขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนา เพราะไมมีเชื้อใหสมมุติเหลาน้ีเกิดข้ึนมาได น่ีแหละจงพากันเขาใจตาม
น้ี 

 สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลาน้ีมีปาชาที่ไหน มันแสดงอาการเกิดดับของมัน
โดยอาศัยจิตเปนตนเหตุหรือรากฐาน แลวแสดงอาการขึ้นมา มาทางตาก็ตาเปนเครื่อง
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มือ แลวเปนส่ือเขามาทางใจ ใจถาเปนผูฉลาดก็เพียงรับทราบ ๆ วินิจฉัยตามหลัก
ธรรมชาติที่เก่ียวของกับตน รูเรื่องตามความเปนจริงโดยลําดับแลวปลอยวางไป โดยไม
ตองไปบังคับใหปลอยวาง รูเทา ๆ รูเทาทัน รูตามเปนจริง ๆ อันน้ันก็เปนเพียง “สัก
แตวาผานไปผานมาธรรมดาเทาน้ัน 

 เราก็ไมมีอะไร คนเขาไปซิมันอยูที่ไหน? มันไมมีอะไรหลอกใหกลัวใหกลา ก็
เหลือแตความรูลวนๆ แลวกลัวที่ไหน กลัวตายกลัวอะไร กลัวลมกลัวแลงไปทําไมกัน!  
ใหกลัวตัวจริงของมัน คือความหลงเปนตัวของสําคัญ ความหลงทําใหสําคัญ คือ
สําคัญวาน่ีเปนเรา นั่นเปนของเรา อะไรปรากฏขึ้นมาก็วาเรา อะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิด
ความเดือดรอนวุนวายข้ึนมา เพราะความสําคัญน้ันแหละเปนเหตุอันสําคัญ ซ่ึงออกมา
จาก “โมหะอวิชชา” ที่เปนเคามูลหรือเปนรากเหงาสําคัญฝงอยูภายในจิต แสดงออกมา
ในทาตางๆ เชน ความสําคัญมั่นหมาย ส่ิงน้ันเปนเราเปนของเรา นี่แหละมีเยอะ ตาม
แตผูปฏิบัติจะพิจารณาใหรอบคอบดวยปญญา เพื่อความปลอยวางไปโดยลําดับๆ เถิด 

 ถาเราหาความจริงดวยสติปญญาอยางจริงจังแลว เราจะไปหลงความจอมปลอม
ที่ไหนกัน ตองรูความปลอมนี้เรื่อยไป ปญญามีไวเพื่ออะไร ถาไมมีไวเพื่อแกของปลอม
ซึ่งมีเต็มหัวใจดวยกันทุกคน นี่เวลาจําเปนควรจะไดทุมเทสติปญญาลงตรงนี ้ตองเอาให
เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มเหตุเต็มผล ถึงข้ันไห ก็ใหมันทราบกันกับจิตของเรานี่ ตาย
จริงๆ ก็ใหทราบกัน ไมตายก็ใหทราบกัน จึงสมนามวาเราหาของจริง ตองทําใหรูความ
จริงในตัวของเราเอง 

 เราอยาไปเชื่อคนอ่ืนย่ิงกวาเชื่อธรรม พระพุทธเจาทานตรัสวา “อยาเช่ือตาม
ตํารับตําราจนขาดสติปญญาไตรตรอง” ในกาลามสูตรทานแสดงไว ใหเช่ือตามที่เห็นวา
ควรคิด ควรเชื่อได นั่นทานหมายถึงธรรมขั้นที่ควรเชื่อตัวเองไดแลว ไมควรจะไปเชื่อ
แบบแผนซึ่งเปนการหยิบยืม แตทานก็ไมไดปฏิเสธดวยประการทั้งปวงวา ไมใหเชื่อ
ครูเช่ืออาจารย! เช่ือตํารับตํารา แตก็ตองเช่ือตามข้ัน จะไมเช่ือเลยไมได เมื่อถึงข้ันซึ่ง
ควรจะเชื่อตัวเองไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มภูมิของใจที่รูอยาง
เต็มตัวจริงๆ แลว แตยังไปหาลูบคลํา เชื่ออันน้ันส่ิงน้ันอยู ตองแสดงวาเรายังบกพรอง
อยูมาก ยังชวยตัวเองไมได ท้ังไมเปน “สนฺทิฏฐิโก” ดังทานตรัสไว ธรรมขอน้ันจึง
สรุปลงในจุดนี้เหมาะสมอยางยิ่งวาไมเชื่อใคร เชื่อปญญาที่พิจารณารูเห็นตามความจริง
ที่มีอยูภายในใจ ในธาตุในขันธของเรานี้เทานั้น เมื่อรูชัดเจนแลวยอมหายสงสัยไปหมด 
อะไรจริงอะไรปลอมรูหมดท้ังส้ิน (ในกาลามสูตร มุงรูธรรมภาคปฏิบัติดวย “สนฺทิฏฐิ
โก” จึงปฏิเสธการเชื่อภายนอก มีเช่ือครูอาจารยเปนตน) 
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 ผลสุดทายส่ิงที่เรากลัวเรื่องความเปนความตาย มันก็หมดปญหาไปตามกัน 
เพราะความกลัวมันเปนกิเลสนี่ เมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแลว จะเอาอะไรมากลัว! ถึง
คราวจะพิจารณาเอาใหเต็มที่เต็มฐาน ตองพิจารณาอยางนั้น ไมเสียดายอะไรทั้งหมด 
ไมตองกลัวเรื่องเปนเรื่องตาย เปนคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมา เราพิจารณาให
เห็นความจริงของสมมุติซึ่งมีอยูภายในตัวเราเอง เมื่อประจักษแลวก็หายสงสัย 
 น้ีแลการสงครามระหวางเรากับขันธและจิต ระหวางจิตกับกิเลสที่มีอยูในจิต ซึ่ง
เปนขั้นละเอียด เปนขั้นสุดยอดของกิเลสที่ไดอธิบายไปแลว ยอดของปญญาก็เนนหนัก
กันลงที่ตรงนั้น ฟาดฟนกันลงที่ตรงนั้น จนกิเลสกระจายไปหมดไมมีอะไรเหลืออยูเลย 

 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 เพราะเช้ือแหงความตําหนิติชมไดหมดไปแลว 
จะหาความตําหนิติชมมาจากไหน นอกจากมีแตหลักความจริงลวนๆ ตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น 

 การเอาชัยชนะ เอากันท่ีตรงน้ี ชนะตัวเอง ชนะอยางน้ี มันแสนสุข และชนะอยาง
ประเสริฐสุด ไมตองกลัวตาย จงพิจารณาอยางนี้ 
 ท่ีกลาวมาท้ังมวล รวมลงยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจ และได
พิจารณากันดวยยอดแหงสติปญญาจนสิ้นสุดลงไป น่ันแหละที่วา “ลบลางสมมุติ” “ลบ
ลางปาชา” ลบลางกันที่ตรงนั้น ตรงท่ีทําใหเกิดตายภายในใจน้ี 

 ความเกิดจะเกิดที่จุดนั้น เกิดเปนอะไรก็ตาม จะเกิดท่ีจุดน้ัน ความดับก็ดับที่
ตรงนั้น ที่อื่นไมมี ตามที่ทานวา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด”  ก็อยู
ท่ีจดุน้ันแหละ 
 เมื่อลบลางปาชาไดหมดดวยปญญาอันแหลมคมแลว ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด
ก็อยูตรงนั้น จิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเลา เมื่อไมมีกิเลสเปนตัวเหตุใหเกิด 

 พูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธ์ิแลว แมจะมีความคิดความปรุงแตงตางๆ ตามหนาที่
ของขันธ ก็เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเปนผูผลักดันใหคิดใหปรุงอะไรทั้งส้ิน ทานจึงไม
เรียกวา “เกิด” เมื่อธาตุขันธสลายไปแลว ลางธาตุลางขันธไปดวยความตายโดยทาง
สมมุติแลว ก็เปนอันวาลางปาชาโดยส้ินเชิง ปาชาที่จะเอาธาตุขันธมาตั้งเปนปาชาขึ้น
ภายในตัวเองอยางที่เคยเปนมา เปนอันวาหมดปญหากันไป ปาชาในจิตมีที่ไหนกัน 
นอกจาก “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” เทานั้น ไมมีความเปนอื่นเลย 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๒๖ 

๒๒๖

 ฉะน้ันขอใหเราทั้งหลายพินิจพิจารณาคนควาและปลอยวางที่จุดน้ี เรื่องชัยชนะ 
เรื่องความจริง จะรูเห็นกันที่จุดน้ีเอง ไมมีที่อ่ืนใดเปนที่รับรองความบริสุทธ์ิหลุดพน มี
น่ีเทาน้ัน 

จึงขอยุติ เพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
สรางธรรมใหจิตใหพอกอนตาย 

 
 พระวัชชีบุตร ทานเปนบุตรแหงชาว “วัชช”ี สกุลน้ันมีลูกชายคนเดียวของพอแม 
บวชแลวไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูที่ปาชา ทานเคยมีเพื่อนฝูงที่เปนชาววัชชีมากมายใน
คราวท่ีทานเปนฆราวาส คืนน้ันทานกําลังเดินจงกรมอยูในปาชาคนเดียว คืนวันนั้นมี
งานนักษัตร ประชาชนและหนุมสาวชาววัชชีพากันเดินมาที่ขางปาชาที่ทานพักอยู เขาสง
เสียงเอ็ดตะโรไดยินไปถึงในปาชา 
 ขณะน้ันทานกําลังเดินจงกรมอยู จึงเกิดความวิตกและนอยใจวาโลกเขามีความ
สุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูในปาชาซึ่งมีแตผีตายทั้งน้ัน จึงเปนผูที่ไรคาหาราคามิได เรา
อยูในปาชาคนเดียวราวกับผีดิบอยูกับผีที่ตายแลว เรามาอยูกับคนที่ตายแลวทั้งนั้น โลก
เขามีความสุขรื่นเริงกัน แตเรามาอยูกับคนตาย หาความสุขความรื่นเริงมิได ราวกับคน
ตายทั้งเปนในปาชา ซ่ึงเปนสถานที่อยูของคนที่หมดความหมายแลวทั้งน้ัน เราเปนคน
หาคาหาราคามิได ทานตําหนิตัวเองดวยความโศกเศราเหงาหงอย และนอยใจในขณะ
น้ัน 
 ขณะที่กําลังถูกกิเลส คือความนอยเนื้อต่ําใจครอบงําอยู ก็ปรากฏเสียงเทวดาที่
ชาติปางกอนเคยเปนสหายกันมา ประกาศเตือนทานอยูบนอากาศวา “เราไมเห็นมี
บุคคลใดซึ่งมีคุณคามากย่ิงกวาทาน ที่กําลังบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาชาเวลาน้ีเลย 
พวกเหลาน้ันเขาสงเสียงเปนทารื่นเริงบันเทิงไปตามความโงเขลาเบาปญญา เพราะ
กิเลสครอบงําเขาตางหาก เขาไมไดไปดวยอรรถดวยธรรม ดวยความรูความฉลาด ที่จะ
ยังตนใหพนจากทุกขเหมือนทาน ซ่ึงกําลังจะเปนปราชญอยูแลวดวยการส้ินกิเลส เพราะ
ความพากเพียรตามธรรมของพระพุทธเจา ขอทานจงภาคภูมิใจในความเปนอยู และ
ความพากเพียรของทานเถิด เราอนุโมทนากับทานเปนอยางย่ิงที่เปนมนุษยฉลาด 
สามารถปลีกตนออกจากโลกอันเต็มไปดวยความเกล่ือนกลนวุนวาย มาบําเพ็ญสมณ
ธรรม เพื่อเอาตัวรอดเปนยอดคน พนทุกขไปแตผูเดียว 
 การส่ังสม “วัฏฏะ ความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง เก่ียวกับเร่ืองความเกิด ความ
ตาย ซ้ําๆ ซากๆ ไมมีวันเลิกแลวน้ัน เปนทางเดินของคนโงซ่ึงหาทางไปไมได เดินกัน
ตางหาก ซ่ึงมิใชทางอันประเสริฐเลิศเลออะไรเลย สวนทานกําลังดําเนินตามเสนทาง
ของทานผูเห็นภัยในความทุกข ทําไมทานจึงไปชมเชยผูกําลังหลงอยูในความทุกขอยาง
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นั้นเลา” “การทําความเพียร เพื่อสมณธรรมใหจิตใจไดรับความสงบ เห็นโทษเห็นภัยใน
ความเกิด แก เจ็บ ตาย เปนความชอบธรรมแลว ที่ทานกําลังดําเนินอยูเวลาน้ี จะมีใคร
เลาเปนผูมีจิตใจสูงสง เสาะแสวงหาความหลุดพนอยางทานน้ี ทานควรจะยินดีในการ
บําเพ็ญของทาน เพราะทําใหทานเปนผูมีคุณคามากในการท่ีทานบําเพ็ญอยูเชนน้ี” 
 พระวัชชีบุตร กลับไดสติทันที เมื่อถูกเทวดาเตือนเชนน้ัน แลวบําเพ็ญธรรมตอ
ไปดวยความหาวหาญตลอดคืน ปรากฏวาทานไดบรรลุถึงท่ีสุดแหงธรรมในคืนวันน้ัน 
 น่ีก็แสดงวา จิตของทานเปนไปอยางรวดเร็ว เรื่องทานเปนอยางนี้เอง ที่กิเลสมัน
มากระซิบหลอกทานวา การทําอยางน้ันดี การทําอยางนี้ไมดี แตฝายธรรมท่ีเปนวาสนา
บารมีของทาน หากชวยบันดาลใหมีเทวดามาเตือนสติใหรูสึกตัว กลับบําเพ็ญเพียร
อยางกลาหาญ จนไดบรรลุธรรมในคืนนั้น 
 น่ีเรื่องของพระวัชชีบุตร เปนลูกชายคนเดียวของเศรษฐีสกุลนั้น ซึ่งมีสมบัติเงิน
ทองมากมาย เวลากิเลสมันกลอม มันก็กลอมไดอยางสนิท ดังที่รูๆ กันอยูน่ันแล เรื่อง
ของกิเลสตองเปนเชนน้ันเรื่อยมาไมเคยเปนอ่ืน คือ เซอๆ ซาๆ เหมือนพวกเราเลยมัน
ฉลาดแหลมคมมาก ทานตองอาศัยคติธรรมท่ีเทวดามาชวยช้ีแจงใหเห็นโทษเห็นภัย 
เห็นคุณเห็นประโยชนทั้งสองดานดวยความเขาใจซาบซึ้ง และบําเพ็ญธรรมตอไปจนได
บรรลุถึงธรรมสุดยอด 
 รูสึกวาทานเปนประเภท “ขิปปาภิญญา รูไดอยางรวดเร็ว” น่ีถาจิตของทานมี
ภูมิธรรมสูงละเอียดมากอนเหตุการณน้ีอยูแลว และสมควรจะไดบรรลุธรรมในคืนวัน
นั้นโดยลําพัง ทานก็ไมควรจะวิตกวิจารณไปในทางต่ําอยางนั้น จึงแนใจวา ภูมิธรรมใน
จิตตภาวนาทานยังไมมีในเวลาน้ัน มีแตภูมิวาสนาบารมีที่เคยบําเพ็ญมาแตอดีตชาติ 
 ความวิตกวิจารณอยางน้ัน หมายถึงจิตที่ยังไมมีภูมิรู ยังไมพนจากส่ิงเหลาน้ีไป 
ทานจึงตองตําหนิตนซึ่งกําลังบําเพ็ญในทางที่ชอบ แตเมื่อไดสติแลว ทานก็จะพิจารณา
เห็นโทษแหงความเปนไปไดอยางรวดเร็ว จึงคิดวาทานมีนิสัยวาสนามาดั้งเดิมที่ควรแก
การบรรลุธรรม ยังไมใชภูมิธรรมที่ทานบําเพ็ญไดในขณะที่เปนเพศสมณะ จึงมีวิตกใน
ทางโลกๆ ไดเปนธรรมดา 
 การอยูในสถานท่ีอันเหมาะสมแกการบําเพ็ญธรรมน้ัน เปนความชอบย่ิง 
 พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหไปอยูในปาชา เพื่อเปนเครื่องเตือนสติ และเทียบกัน
ระหวางคนที่ตายแลวกับคนที่กําลังเปนอยูไดดี เชนเทียบวาเราที่ยังไมตายกับเขาที่ตาย
แลวเปนอยางไร เปนตน 
 จิตเมื่อไดอยูในสถานที่เชนน้ัน ยอมไมเกิดความเพลิดเพลิน ทั้งจะเปนความ
สลดสังเวชในความ เกิด แก เจ็บ ตาย ของเขาของเราไดด ีจิตจะมีทางออกจากกองทุกข
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ไดเร็วผิดกับท่ีธรรมดาท่ัวไป และมีความยับย้ังชั่งตวง และใครครวญในธรรมทั้งหลาย
โดยสม่ําเสมอ ซ่ึงเปนทางออกโดยชอบธรรม ทานจึงสอนใหอยูในปาชา เน่ืองจากจิต
เวลาไปอยูสถานที่หน่ึงเปนอยางหนึ่ง ไปอยูอีกที่หน่ึงเปนอีกอยางหน่ึง เก่ียวกับส่ิงที่
เก่ียวของหรือส่ิงแวดลอมตางกัน 
 การไปอยูในสถานที่เปล่ียวๆ ก็ไมทราบจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่ง
เปรียบเหมือนยักษเหมือนผีกันทําไม ในปาเปลี่ยวๆ มีส่ิงบังคับใหระมัดระวังตัวหลาย
ดานอยูตลอดเวลา แลวใครจะไปมีโอกาสคิดส่ังสมกิเลสขึ้นมาเลา นอกจากจะพิจารณา
โดยธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสของตัวออกไปโดยลําดับเทานั้น ทานจึงสอนใหไปอยูที่เชน
น้ันเพื่อเปนความไมประมาทนอนใจ ประคองความเพียรดี จิตใจกาวหนา ทั้งนี้จะเห็น
ไดดวยตัวเราเองที่บําเพ็ญสมณธรรมอยูกับหมูเพื่อน ในที่ที่มีเพื่อนฝูงหรือในที่ที่ไมนา
กลัว ถึงจะมีความเพียรดีจิตมีพื้นฐานอยูแลวก็ตาม ความเพียรก็ไมคืบหนาไปอยางรวด
เร็ว ไมเหมือนไปอยูในสถานท่ีเปล่ียวๆ ใจรูสึกมีความอืดอาดเนือยนายพิกล 

ขณะที่อยูกับเพ่ือนฝูงมากๆ ในสถานที่ที่ไมตองระมัดระวังอะไร เปนสถานที่
ปลอดภัยจากสัตวรายตางๆ มีเสือ เปนตน การบําเพ็ญก็เปนไปอยางเชื่องชา แตพอ
กาวเขาไปอยูในสถานท่ีที่ตองระมัดระวังท้ังวันทั้งคืน ใจเปนความเพียรประจําอยู
ตลอดเวลา แมกลางวันก็มีสติระมัดระวังอยูเสมอ ย่ิงกลางคืนดวยแลว จิตย่ิงต้ังทาต้ัง
ทางระมัดระวังมาก คือระวังอยูภายในตัวในใจ ไมใหจิตเผลอไปคิดเรื่องอะไรๆ แมคิด
เรื่องเสือ ทั้งๆ ที่เสือไมมีในเวลานั้น ความคิดเชนนี้ก็เปนภัยแกตัวแลว คือความคิดนั้น
เขยาเราใหสะดุงหวาดกลัวขึ้นมาใหเปนทุกข และเปนการส่ังสมกิเลส คือความกลัวขึ้น
มา แลวก็เปนผลใหเกิดความทุกขอันเน่ืองมาจากความกลัวน้ัน เพราะฉะน้ันความคิด
ในแงตางๆ ที่เปนภัยแกตัว จึงตองรีบแกไขในขณะน้ันๆ ไมปลอยใหใจเรรอนไปตาม
ความคิดที่เห็นวาเปนภัย ซึ่งเปนเหตุใหกอความวุนวายใหแกใจตัวเองจนหาทางสงบสุข
ไมได 
 สวนมากผูไปอยูในปาในเขาเชนนั้นได ตองเปนผูที่ไดพิจารณาตัวเองพอสมควร
วาจะไมถอยหลัง ถายังมีความขยาดครั่นครามตอภัยอยูก็ไมกลาไป ตองเปนผูตัดสินใจ
ตัวเองอยางเด็ดเดี่ยวแลววา “เปนก็เปน ตายก็ตาย” แลวตัดสินใจลงไปอยางเด็ดขาดไม
ลังเลสงสัย เมื่อไปแลวเจตนาเดิมกับการที่อยูนั้นตองเปนอันเดียวกัน คือคงเสนคงวาไม
หว่ันไหว โดยทําความเขาใจกับตัวเองวา “ก็เรามาแลวดวยความเสียสละ ทําไมไมอยู
ดวยความเสียสละ จะหวงอะไร ? จะเสียดายอะไร เวลาอยูโนนก็ไดพิจารณาแลววาราง
กายอันน้ี ชีวิตอันน้ี เปนของไมมีคาสาระแกนสารใดๆ กลาเสียสละได จนถึงเขามาอยู
ในสถานท่ีน้ี เมื่อกาวเขามาอยูในสถานที่น้ีแลวรางกายจิตใจน้ีกลับมีคุณคามากเชียว
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หรือ ถึงตองรักตองสงวนไมยอมเสียสละเลา ความจริงคือรางกายและจิตใจอันเกานี้แล 
เหตุใดจึงเสียสละไมได อยูโนนก็มีความตาย อยูน้ีก็มีความตาย ไปอยูในสถานที่ใดๆ ก็
มีความตายเทากัน จะคิดกลัวตายเพื่ออะไรอีก นี่คืออุบายสอนตัวเอง “อะไรอยากกิน ก็
กินไปซี เพราะเขากินก็อ่ิมทองเขาไปวันหน่ึง แลวก็ตายในวันตอไป เราตายในวันน้ี เขา
ก็จะตายในวันหนา ความตายมีเสมอกัน ขอใหตายอยูในสนามรบ คือสงครามระหวาง
กิเลสกับธรรมเถิด ใหไดชัยชนะ อยาไดพล้ังพลาดทอถอยเลย ตายก็ตายอยางนักรบ 
คือตายในสงครามไมหว่ันไหว” 
 เมื่อไดพร่ําสอนจิตเราอยูทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลูนอกทาง ใหเกิดความ
กลัวขึ้นมาอยูแลว จิตก็ไมกลาจะคิด เพราะสติคอยบังคับบัญชาอยูเสมอ นั่นแลคือ
ความเพียร 
 เมื่อความเพียรเปนอยูดวยสติ ดวยปญญา ระมัดระวังตัวอยู จิตของผูน้ันยอม
กาวไปสูความสงบไดทั้งๆ ที่ไมเคยสงบก็สงบไดอยางประจักษใจ ซึ่งไมตองไปถามใคร
เลย เพราะขณะจิตสงบน้ันเปนความไมกอกวนตัวเอง เรื่องอะไรก็หายหมด เรื่องกลัวก็
หาย มีแตความรูลวนๆ ที่เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะน้ันเปนความสุขความ
สบายปราศจากความวุนวาย และส่ิงกอกวนตางๆ โดยส้ินเชิง เหลือแตความรูลวนๆ ที่
เดนอยูดวยความเที่ยงตรงของจิต ขณะน้ันเปนความสุขความสบาย ปราศจากความวุน
วายและส่ิงกอกวนตาง ๆ โดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูลวน ๆ กับความสบาย นี่คือ ผล
แหงความระมัดระวังความคิดปรุงที่ออกไปนอกลูนอกทาง ดวยสติปญญาท่ีคิดอาน
ไตรตรองหักหามใจ ทําความรูสึกนึกคิดตางๆ ดวยสติ คิดออกมาประเภทใด สติคอย
รับรู ปญญาก็คอยตัดฟนคอยหักหามดวยเหตุผล จิตจะเหนือเหตุผลไปไมได ยอมจะ
กาวเขาสูความสงบไดอยางสบายๆ หายหวง 

เมื่อจิตไดกาวเขาสูความสงบดวยเหตุผลอันเหมาะสมแลว จะอยูในท่ีเชนไร ก็
อยูไดทั้งน้ัน ไมไดถือวาท่ีน่ีเปนภัย ที่นี่มีเสือมีชาง ที่วามีอะไรหรือสัตวรายตางๆ นั้น ก็
คือความคิดปรุงของตัวที่คอยหลอกตัวเทาน้ัน แมจะเปนความจริงที่จะมีอันตรายก็ตาย
ไปซี อยูเฉยๆ เราก็จะตายอยูแลวเมื่อถึงกาลเวลา มันจะตายเวลาน้ีก็ถึงกาลของมันที่
เหมาะสมกันอยูแลว เราจะไปก้ันกางหักหามมันทําไม 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
จะไปอยูในสถานท่ีใดก็ตาม ขอใหเปนท่ีเหมาะสมตอการประกอบความเพียรเทาน้ัน 
เปนที่พอใจทาน ความสุข ความอดอยาก ขาดแคลนทางรางกาย ทานไมถือเปนส่ิงจํา
เปนย่ิงกวาการบําเพ็ญสมณธรรมดวยความสะดวกสบายใจ ธรรมจึงมีความเจริญขึ้น
ภายในใจเร่ือยๆ 
 คําวา “ธรรม” สวนผล ก็คือความสงบรมเย็น เปนตน สวนเหตุ คืออุบายแยบ
คายตางๆ ที่เปนเครื่องประหัตประหารกิเลส ไดแก สต ิปญญา นี้แล ซึ่งทํางานแกกิเลส
ฆากิเลสไปเรื่อยๆ ทําใหรูเห็นสิ่งตางๆ ภายในใจที่ไมเคยรูเคยเห็นมาแตกอน 
 การภาวนาอยูในสถานที่ธรรมดาเปนอยางหนึ่ง จิตใจมักเฉื่อยชา ไมคอยมีความ
ตื่นเตนและกระตือรือรนในธรรมท้ังหลาย พอกาวเขาไปอยูในที่เชนน้ัน ความรูความ
เห็นที่แปลกประหลาดมักปรากฏขึ้นเรื่อยๆ อุบายตางๆ ของปญญาที่จะเกิดข้ึนมาสง
เสริมใหทันกับกลมายาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ สติก็ตอเนื่องกันเปนลําดับลําดา กิเลส
คอยๆ หมอบลงไปเปนลําดับ พอกิเลสหมอบเทาน้ันใจก็เย็น พอกิเลสออกพลุกพลาน
ใจตองรุมรอน เพราะพลุกพลานหาเหตุเพ่ือทําลายใจน่ีแล 
 คําวา “กิเลส” กิเลสมันตองหาเหตุ นําความทุกขรอนเขามาใสใจเสมอ ถาปลอย
ใหกิเลสพลุกพลานมากเพียงใด ก็แสดงวาปลอยใหกิเลสออกไปกอบโกยเอาความทุกข
เขามาเผาลนตนเองใหรอนมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งๆ ที่ไมมีกองไฟอยูในหัวใจ แตใจก็รอน
ย่ิงกวาไฟ เพราะไฟของกิเลสรอนย่ิงกวาไฟใดๆ ท้ังส้ิน 
 ฉะน้ันจึงตองระมัดระวังไมใหมีไฟ คือกิเลสลุกลามขึ้นมา เมื่อฝกฝนทรมานใจ
ไมลดละทอถอยโดยสม่ําเสมอ ใจก็กลายเปนความเคยชินข้ึนมา สติสตังก็มีขึ้น ไปอยูใน
ที่เชนไรสติก็มีไปเรื่อยๆ ความเย็นใจน้ัน ไมมีอะไรท่ีจะเย็นย่ิงกวาใจสงบ 
 ใจสงบในขณะใด ยอมแสดงความเย็นใหเห็นประจักษ ใจที่เย็นตามฐานะของ
ตนที่มีพื้นเพอันดีอยูแลว เพราะอํานาจแหงสมาธิที่สงบหลายครั้งหลายหน จนกลาย
เปนการสรางฐานมั่นคงข้ึนมาน้ัน ยอมเปนความสุขอันละเอียดออนอยูประจําใจ ทั้งที่
ใจไมไดรวมลงเปนสมาธิดวยการภาวนาเหมือนขั้นเริ่มแรก 
 เมื่อถอยออกพิจารณาทางดานปญญา ก็สามารถแยกแยะสวนตางๆ ของรางกาย
ลงในกอง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ได ตลอดส่ิงภายนอก เชน ตนไม ภูเขา ก็แยกแยะออก
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ใหเห็นเปน “ไตรลักษณ” ไดเชนเดียวกับสวนภายใน พิจารณาประสานกันไปทั้งภาย
ในภายนอก เชน จําพวกสัตว พวกเสือ เปนตน ก็เปนธาตุเปนขันธ เปนสภาวธรรมอัน
หน่ึงๆ เชนเดียวกับธาตุขันธของเราจะไปกลัวไปเกรงกันหาอะไรไมเขาเรื่อง หาเหตุหา
ผลไมได ไรสารคุณของผูแสวงธรรมเพื่อความพนทุกข นาอับอายสัตวปาเขาที่อยูกันได
ไมกลัวแบบพระกรรมฐานปลอม 
 เหลาน้ีคืออุบายสติปญญาของผูแสวงธรรมฆากิเลส ไมใชอุบายกิเลสสังหาร
ธรรม สังหารพระธุดงคกรรมฐานปลอม เพราะหลงกลมายาของกิเลส เชน ความกลัว
เสือ กลัวตาย เปนตน 
 พระพุทธองคทรงสอนพระผูเริ่มบวชวา “รุกฺขมูลเสนาสนํ” เปนตน ทานไลเขา
ไปอยูบําเพ็ญธรรมในปาในเขา อยูตามรมไม ชายปา ชายเขา ท่ีไหนก็ได ที่เปนความ
สะดวกในการบําเพ็ญสมณธรรม อันเปนสถานที่ฆากิเลสภายในใจ กระทั่งไมมีกิเลสตัว
ใดเหลือหลออยูภายในใจเลย เพราะสถานที่เชนนั้น 
 แตระวัง! แตอยาไปอยูแบบผูข้ึนเขียงใหกิเลส คือความสะดุงกลัวตัวส่ัน ไม
เปนอันภาวนาสับยําแหลกก็แลวกัน! อุบายแหงธรรมตางๆ ที่ทานสอนสอนเพื่อฆา
กิเลสทําลายกิเลสภายในใจใหส้ินไปทั้งน้ัน ไมไดสอนเพื่อใหกิเลสฆาคน ฆาพระ ใน
สถานที่และอิริยาบถตางๆ ไวเลย แตพวกเรามักจะเปนกันทํานองนี้ โดยที่เจาตัวก็ไมรู
วาเปน 
 “ธรรม” แทนที่จะเปนเครื่องแกกิเลส จึงมักกลายมาเปนเครื่องมือของกิเลสและ
ส่ังสมกิเลสไปเสีย เพราะหัวใจมีกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจที่จะฉุดลากธรรมเขามาเปน
กิเลสได  
 ฉะนั้นจึงขอเนนความจริงใหทานผูฟงทั้งหลายทราบไวอยางถึงใจวา ไมวาสมัย
โนนสมัยน้ี “ธรรม” คือ “ธรรมรอยเปอรเซ็นต” อยูเร่ือยมาและเร่ือยไป ผูปฏิบัติ
ตามหลักธรรมจึงสามารถแกกิเลสไดโดยลําดับๆ ไมสงสัย นับตั้งแตครั้งพุทธกาลมา
จนกระท่ังปจจุบันไมเปนอ่ืน กิเลสทุกประเภทยอมหรือกลัวแตธรรมเทาน้ัน นอก
จากธรรมแลวกิเลสไมกลัวอะไร กิเลสครอบโลกธาตุอยางสงาผาเผย ไมกลัวอะไร! กลัว
แตธรรมอยางเดียว 
 “ธรรม” คืออะไร? คือ วิริยธรรม ขันติธรรม วิริยะ คือความเพียร ขันติ คือ 
ความอดทน สติธรรม ปญญาธรรมหนุนกันเขาไป กิเลสอยูที่ตรงไหน  จงนําเครื่องมือ
เหลานี้ หรือธรรมเหลาน้ีหมุนตัวเขาไปตรงน้ัน กิเลสขยับขยายออกไป ธรรมไลสงออก
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยู แมพอแม ปูยาตายายของกิเลส ที่เคยเขา
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มาต้ังรากตั้งฐาน ตั้งโคตรต้ังแซ อยูในหัวใจเรามากมายเพียงไร ก็สูวิริยธรรม ขันติ
ธรรม สติธรรม ปญญาธรรมไปไมได ธรรมเหลานี้กวาดลางไปหมด คือกวาดลางผูกอ
การรายซ่ึงมีอยูภายในใจ และกอกวนความสงบอยูตลอดเวลา 
 ผูกอการราย ยุน้ัน ยั่วนี้ แหยนั้น หลอกหลอนเราใหหลงกลของมันอยูตลอด
เวลา ถาธรรมชาตินี้มีอยูในหัวใจใด หัวใจนั้นจะหาความสงบรมเย็นไมไดเลย เหมือน
เชื้อโรคที่ชอนไชรางกายใหหาความปกติสุขไมไดนั่นเอง ปราชญทานจึงถือวา กิเลสทุก
ประเภทเปนภัยตอจิตใจมาแตไหนแตไร 
 นักปราชญที่กลาหาญไมรูเรื่องรูราว ไมเขาทาเขาที ไมรูจักเปนจักตาย ก็คือพวก
เรา จึงตองแบกหามโทษทุกขอยูตลอดเวลา แลวยังพากันอาจหาญตอกิเลส สงเสริม
กิเลสอยางออกหนาออกตาไมละอายปราชญทานบางเลย ไปอยูที่ไหนก็บนวาทุกข จะไม
บนยังไง ก็เราเปนผูเสาะแสวงหาทุกขกันทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ดวยการส่ังสม
กิเลส อันเปนตัวเหตุตนเพลิงกันทั้งนั้น 
 เมื่อกิเลสเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น และสรางบานเรือนบนหัวใจเรา จนเกิดความทุกขขึ้น
มาอยางเดนชัดแทบยกไมไหวแลว ก็บนกันวาเปนทุกขเปนรอน แมบนมันก็ไมกลัวถา
ไมทําลายมัน ถากิเลสเปนเหมือนดานวัตถุแลว โลกน้ีโลกไหนก็ไมมีที่เหยียบยางไปได
เลย เพราะมันอัดแนนไปดวยกิเลสของคนและสัตว 
 พระอรหันตทานบําเพ็ญเพียรเพื่อความเปนพระอรหันตนะ ทานมีความเพียร
แกกลาสามารถขนาดไหน ทานจึงเอื้อมถึงภูมินั้นได ทั้งน้ีทานตองเปนนักรบจริง ๆ 
เหนือคนธรรมดาอยูมาก ตางองคก็มีความเพียรสมเหตุสมผล ความเพียรมีมาก กิเลส
ก็ตายไปเร่ือยๆ ตามทางจงกรม สถานที่น่ังที่นอนมีแตปาชาของกิเลส ที่ทานฟาดฟน
ห่ันแหลกกันอยูเปนลําดับไมลดละความเพียร เพราะสติอันเปนความพากเพียรนี้
ทํางานอยูตลอดเวลา ยืนอยูทานก็ทํา เดินอยูทานก็ทํา นั่งอยูทานก็ทํา เขาไปเดินจงกรม
อยูทานก็ฆากิเลส นอนอยูทานก็ฆากิเลส เวนแตเวลาหลับเทานั้น แมแตเวลาขบฉันอยู
ทานก็ฆากิเลสดวยสติปญญาซึ่งทํางานอยูตลอดเวลา ในอิริยาบถตาง ๆ เปนอิริยาบถ
ของนักรบเพื่อฆาแตกิเลสอาสวะทั้งน้ัน ไมไดน่ังส่ังสมกิเลส ยืนส่ังสมกิเลส นอนส่ังสม
กิเลส แมขณะกําลังเดินจงกรมอยู ก็ส่ังสมกิเลสเหมือนอยางพวกเรา เพราะความไมมี
สติมันผิดกันอยางน้ี! 
 เดินจงกรม แย็บๆ สามส่ีกาวเพลียแลว งวงนอนแลวน่ี นอนเสียดีกวา มันดีกวา
ยังไง? ก็เคยดีกวาดวยการนอนแบบตายแตหัวค่ํา ตลอดตะวันโผลเปนเวลานานแลวถึง
ฟนตัวขึ้นมา ก็ไมเห็นเปนทาเปนทาง น่ีแหละ “ดีกวา” ไมเปนทาเปนทาง คือพวกเรานี่
แล น่ังภาวนาไมก่ีนาที “โอย เหนื่อยแลวนอนดีกวา” มันดีกวาอะไร ? แปลไมออก 
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มันศัพทลึกลับ น่ีคือ “พวกดีกวา” แตไมเห็นดีอะไรพอไดชมเชยบางเลย น้ีไดแกพวก
เรามันดีแตช่ือ ดีแตเร่ืองของกิเลส เรื่องของธรรมไมดี แลวจะเอาไปเทียบกับครั้ง
พุทธกาล 
 วา “ทาน...น้ัน บรรลุที่นี่ที่นั่น ฟงเทศนฟงธรรม ก็ไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เรา
ฟงแทบลมแทบตาย เรียนแทบลมแทบตาย ปฏิบัติแทบลมแทบตายไมเห็นไดอะไร!” 
มันขนาดไหนก็ไมรู คําวา “แทบลมแทบตาย” นะ เอะอะก็ “แทบลม” นอกจากลมลง
บนหมอน “แทบตาย” ก็ตายลงบนหมอนเทาน้ันเอง มันยังมองไมเห็นความที่วา 
“ลําบากลําบน” จรงิๆ อยางท่ีวา ดังพระพุทธเจาและสาวกทานดําเนินมา 
 ถาหากทํา “แบบแทบลมแทบตาย” ดวยความถูกตองดีงามจริงๆ ชอบธรรม
จริงๆ อยางทานน้ัน กิเลสมันจะทนอยูไดหรือ เพราะกิเลสก็เปนประเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ธรรมที่นํามาประหัตประหารกิเลส ก็คือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
เหมือนกัน หากธรรมเหลาน้ีมีกําลังเพียงพอ กิเลสจะตานทานไดอยางไร มันจะตองลม
จมฉิบหายไปเชนเดียวกับในคร้ังพุทธกาล 
 แตน่ีเราเพียงแตเหยาะแหยะ เพียงแตแหยๆ มัน พอมันตื่นขึ้นมาตวาดเอา 
“เหน่ือยแลวนะ ไมเปนทานแลวน่ี!” “ เราพักผอนเสียหนอยเถอะพอใหสบาย นอนดี
กวา!" นี่มันตวาดเราใหเผนออกจากความเพียรเสีย เหลือแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะอยู
รอบตัว และรอบเขตจกัรวาล จนไมอาจคํานึงคํานวณได 
 พอไดสติขึ้นมา “โอย ! นี่ น่ังภาวนามานานแสนนานไมเห็นไดเรื่องอะไร ครั้ง
พุทธกาลทานภาวนาไดอรรถไดธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพาน เราน้ีภาวนาแทบตาย
มันไมเห็นไดอะไร” ก็คิดยุงจนแทบตาย ปลอยจิตสงไปโนนไปนี่จนจะเปนบา ไมเคยได
ยินวาเราฆากิเลสจนแทบตาย แลวมันจะไดอะไรเลา เพราะเหตุไมตรงกับความจริง ผล
จะตรงกับความจริงไดอยางไร เหตุตรงกับความจริง ก็ดังที่ทานพาดําเนินมา สติก็มี
ดังทาน ปญญาก็ขุดคนกิเลสประเภทตางๆ มีความแยกคายทันกับมายาของกิเลส กิเลส
จะตองหลุดลอยไปโดยไมตองสงสัย 
 การทําที่ควรแกเหตุเปนอยางน้ี ผลก็เปนที่พึงพอใจเกิดข้ึนโดยลําดับ อะไรที่จะ
แกยากย่ิงกวาแกกิเลสไมมี ฆายากท่ีสุดก็คือฆากิเลส มันไมไดตายงายๆ มันเหนียวแนน
แกนกิเลส จริงๆ ! เพราะฉะนั้นจึงตองใชประโยค “พยายามอยางถึงที่ถึงฐานใหทันและ
เหนือกิเลส ไมออนขอตอรองกับมันพอใหมันไดใจ และปนขึ้นบนหัวใจเราอีก” การทํา
ความเพยีรน้ันตองทุมเทกัน จนบางคร้ังตองมอบชีวิตจิตใจลงไปเพ่ือแลกกับธรรม 
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 จะตายก็ตายเถอะ ถึงเวลาที่จะสูกันแลว เอา ตายเปนตาย ไมตายก็ใหรู ไมตาย
ใหชนะ ใหทราบกันในแนวรบน้ี จิตเมื่อไดทุมเทลงถึงขนาดน้ันแลว กิเลสมันออนขอ
อยางเห็นไดชัด ส่ิงท่ีไมเคยรูก็รูข้ึนมา ส่ิงที่อัศจรรยซึ่งไมเคยรูเคยเห็น ก็ปรากฏข้ึนมา
เรื่อยๆ ในขณะน้ัน 
 ธรรมอัศจรรยตามนั้นก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ บนเวทีการตอสู เพราะสติปญญาทัน
กับเหตุการณควรแกการฆากิเลสไดโดยชอบธรรม กิเลสคอยหลุดลอยไป ๆ ความสวาง
กระจางแจงปรากฏข้ึนมา ใจมีความผาสุก รื่นเริงตามข้ันของธรรมที่ปรากฏเปนพักๆ 
ไมขาดสาย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาในตน ความอัศจรรยจะไมเกิดข้ึนไดอยาง
ไร เมื่อถึงกาลเวลาและเหตุผลที่ควรเกิด ตองเกิดใหไดชมไมสงสัย เพราะความเพียร
กลา สติปญญาทันกับเหตุการณที่กิเลสแสดงขึ้นมา 
 ธรรมประเภทตางๆ ตองปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแลว ไมวาครั้งพุทธกาล 
ไมวาครั้งน้ีไมวาครั้งไหน ธรรมก็คือธรรมอันเดียวกัน จากพระพุทธเจาพระองคเดียว
กัน ตรัสไวแลวดวยความชอบธรรมอยางเดียวกัน กิเลสที่เปนตัวตานทานธรรมทั้งหลาย
ก็มีประเภทเดียวกัน 
 เมื่อนําธรรมเขามาแกหรือถอดถอน ใหพอแกเหตุแกผลกันแลว ทําไมกิเลสจะ
ไมตาย จะไมสลายเพราะถูกทําลาย ตองฉิบหายไปอยางแนนอนไมสงสัย ไมเชนน้ัน
ความแมนยําแหง “สวากขาตธรรม” ที่ตรัสไวชอบแลวก็ไมมีความหมาย และไมเรียกวา 
“นิยยานิกธรรม” เครื่องนําผูปฏิบัติใหถึงความพนทุกขไปไดโดยลําดับ จนพนทุกขไป
โดยสิ้นเชิงได 
 จะมีความสงสัยอะไรอีกในพระธรรมของพระพุทธเจา เพราะธรรมเปนธรรมแท
ท่ีปราศจากความสงสัย! พวกเราจะสงสัยอรรถสงสัยธรรม สงสัยมรรคผลนิพพาน ใหลา
ชาฆาตัวเองไปทําไมกัน! น่ันมันเปนเรื่องของกิเลสยุแหยหลอกลวงตางหาก เพื่อไมให
เราปฏิบัติตามน่ี เชน “อยาทําดีอยางน้ัน อยาทําภาวนาอยางนี้ มรรค ผล นิพพานหมด
แลว ส้ินแลว ทําไปเทาไรก็ไมเกิดผล เสียเวลาและกําลังวังชาไปเปลาๆ “น่ัน ! ฟงซิ 
เสนหเลหกลของกิเลสนะแหลมคมขนาดไหน ตามทันไหม? 
 เราตองคิดยอนกลับวา “เวลาผลิตกิเลส สรางกิเลส” มันทําไมเกิดผล สราง
ความโลภก็เกิดความโลภข้ึนมา สรางความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมา สรางความหลง
ก็เกิดความหลงข้ึนมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ 
ดวยการสรางการผลิต ไมเห็นเลือกกาลเลือกสมัยเลา จนเต็มหัวใจสัตวโลกแทบหาที่
เก็บไมไดอยูแลว 
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 บทเวลาจะสรางอรรถสรางธรรม ส่ังสมอรรถส่ังสมธรรม ทําไมจะไมเกิดผล 
ทําไมหากาลหาเวลา ทั้งที่ธรรมก็มีอยูในคนเดียวกัน ? 
 พึงทราบวา อะไรก็ตามไมวาบุญหรือบาป กิเลสอาสวะ มรรค ผล นิพพานเปน
ธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิมแลวตามหลัก “สวากขาตธรรม” สรางอะไรตองไดส่ิงน้ัน ถาไม
สรางไมทําก็ไมได ไมมี เพราะขึ้นอยูกับเราผูสรางผูทํา อยาเปดทางใหกิเลสจอมมายา
มาหลอกลวงได ส่ิงเหลาน้ีไมข้ึนอยูกับ วัน เดือน ป แตขึ้นอยูกับการสรางการทําอยาง
เดียว 
 เราผูรับผิดชอบเราเองตองระวังรักษาตัวเอง อยาปลอยใหกิเลสและสถานที่เวลา
มารับรอง ความรับผิดชอบเรามีเต็มตัว และรับผิดชอบกันอยูตลอดเวลา ไมใชถึงป
น้ันๆ จึงจะรับผิดชอบตัว ใครๆ ก็ตองรับผิดชอบตัวมาต้ังแตวันรูเดียงสาภาวะจน
ตลอดวันตาย ไมเคยลดละปลอยวาง ฉะนั้นการจะทําดีหรือทําชั่ว ตองใชความพิจารณา
ใหรอบคอบทุกกรณี ไมหลวมตัวทําไปอยางงายๆ ในฐานะที่เราเปนผูรับผิดชอบเรา 
เชน เวลาหิวก็รับประทาน หิวน้ําก็ดื่ม หิวขาวก็รับประทานขาว หิวนอนก็นอน เจ็บไขได
ปวยก็ตองหาหยูกหายามารักษา เราตองรับผิดชอบเราอยูตลอดเวลาอยางนี้เอง 
 การประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะหาเวล่ําเวลาใหกิเลสกดถวงลวงใจทําไม ตลอด
มรรคผลนิพพาน เปนหนาที่ของเราจะถือเปนความหนักแนน พยายามบําเพ็ญใหเกิด
ใหมีข้ึนกับตัว และรูเห็นประจักษใจ เปนที่อบอุน สมกับความรับผิดชอบตน เพราะจิต
หวังความสุขอยูตลอดเวลาไมเคยจืดจางเลย 
 ความหวังน้ีมีประจําอยูภายในใจ ไมมีใครจะไมหวังนอกจากคนตายเทาน้ัน คน
มี คนจน คนโง คนฉลาด ใครอยูในฐานะใด ยอมหวังความสุขความเจริญใหสมใจ
หมายดวยกันทั้งสิ้น ฉะน้ันความสุขความเจริญ จึงไมเปนแตเพียงความหวังแบบลมๆ 
แลงๆ วา “น่ันเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลกทั่วไป เปนแตเปนไป
ไดบางไมไดบาง เพราะความเหมาะสมแหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียวคือใจ แตเพียง
ความหวังแบบลมๆ แลงๆ วา “น่ันเปนไปไมได” แตเปนสิ่งที่ไมเคยลาสมัยสําหรับโลก
ทั่วไป เปนแตเปนไปไดบางไมไดบาง ตามกําลังสติปญญาหรือบุญวาสนาสรางมาตางๆ 
กัน ดีบางช่ัวบาง บางคนเกียจครานแทบรางกายผุพัง ยังอยากเปนเศรษฐีกับเขา บาง
คนสรางแตบาปหาบแตความช่ัวจนทวมหัว ยังหวังความสุขความเจริญ และอยากไป
สวรรคนิพพานกับเขา ทั้งที่ตนเองทําลายความหวังดวยการทําบาปหาบนรกอยูตลอด
เวลา 
 การสรางความดีงามประเภทตางๆ สําหรับตนอยูเสมอไมประมาทนั้น ช่ือวา 
“สรางความหวังใหแกตนโดยลําดับๆ” ความหวังเมื่อบรรจุเขาในใจของผูสรางผูบําเพ็ญ 
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ยอมมีหวังและเปนผูสมหวังไปเรื่อยๆ จนบรรลุความสมหวังอยางพึงใจ ดังพระพุทธ
เจาและพระสาวกทั้งหลาย ทานเปนผูหวังอยางพึงพอใจ สมกับทานรับผิดชอบตนจนถึง
ท่ีสุดจุดหมายปลายทาง 
 เราตองพยายามสรางความดีใหพอ สรางข้ึนที่ใจน่ีแหละ ใจน้ีแลคือภาชนะอัน
เหมาะสมกับธรรมท้ังหลาย ธรรมทั้งหลายบรรจุที่ใจแหงเดียว เพราะความเหมาะสม
แหงธรรมทั้งมวลมีแหงเดียว คือใจ 
 แตกอนกิเลสเคยบรรจุที่ใจมากมาย ใจจึงกลายเปนของสกปรก เปนภาชนะที่
สกปรกดวยสิ่งสกปรกทั้งหลายคือกิเลส จงพยายามชะลางสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือ
จิต ใหสะอาดโดยลําดับๆ นําเอาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ ฝกฝนใจดวยธรรมใหเกิดใหมี
ขึ้นภายในใจ จนกลายเปนภาชนะแหงธรรมขึ้นมาแทนที่  ใจจะมีแตความเกษมสําราญ
ท้ังปจจุบันและอนาคตตลอดกาลไหนๆ ผูมีธรรมคือความดีงามภายในใจ ไปไหนก็ไม
จนตรอกจนมุม เพราะความสุขความสบายมีอยูกับใจนั้นแล ไมวาจะไปเกิดในสถานที่
ใดๆ ไมสําคัญ สําคัญท่ีใหมีธรรมคือความดีอยูภายในใจ เมื่อใจมีธรรมแลว ใจนี้แลจะ
เปนผูมีความสุข ไปอยูสถานที่ใดก็ไมปราศจากสุข เพราะสุขอยูที่ธรรม ธรรมอยูที่ใจ ใจ
เปนผูรูผูเห็น เปนผูเสวยผลธรรมนั้นๆ ไมมีอะไรเปนผูเสวย นอกจากใจเพียงดวงเดียว
ที่เปนสารธรรมหรือสารจิต จะเปนเจาของธรรมสมบัติแตผูเดียว 
 ขอยํ้าตอนสุดทายใหเปนที่มั่นใจวา ศาสนธรรมเทาน้ันเปนอาวุธยอดเยี่ยม ทัน
การปราบปรามกิเลสที่เปนเช้ือแหง “วัฏจักร” ความเกิดตายใหขาดสะบ้ันลงไป กลาย
เปน "วิวัฏจกัร” “วิวัฏจิต” ขึ้นมาประจักษใจ ดังธรรมทานวา “สนฺทิฏฐิโก” รูเองเห็นเอง 
ไมจําตองไปถามใครใหเสียเวลา เอาละสมควรยุติ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จงสรางวาสนาท่ีใจ 
 

 จงพยายามทําใจใหเปนหลัก เพื่อเปนเครื่องยึด ทําอะไรตองใหมีหลักเกณฑ ให
มีเหตุผล ถาไมมีเหตุมีผลก็หาความแนนอนไมได  การอยูดวยความไมแนนอน ไปดวย
ความไมแนนอน ทําอะไรดวยความไมแนนอน เปนส่ิงที่เส่ียงตอความผิดพลาดทั้งนั้น 
ผลแหงความผิดพลาดก็คือความทุกขความผิดหวัง ตองยอนเขามาหาตัวเหตุคือผูทํา
อยูเสมอ อยามองขามไป ใจมีความสําคัญที่จะสรางความแนนอนใหแกตัวเอง คนที่มี
จิตเปนหลักมีธรรมเปนหลัก มีธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยง ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร 
ยอมเปนไปดวยหลักดวยเกณฑดวยเหตุดวยผล เปนความแนใจและแนนอน 
 การอบรมจิตใจดวยศีลดวยธรรม ก็เพื่อใหใจมีหลัก ใจน้ันมีอยูแลว รูอยูแลว 
แตชอบเอนเอียงไปตามสิ่งตางๆ ไมมีประมาณ อะไรมาผานก็เอนเอียงไปตาม ถูกอะไร
พัดผันนิดๆ หนอยๆ ก็เอนเอียงไปตาม น่ันคือจิตไมมีหลักเกณฑ ตั้งตัวไมได ถูกฟด
ถูกเหว่ียงไปมาอยูเสมอ ความเอนเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสตางๆ น้ัน ยังมีผล
สะทอนกลับมาถึงตัวเราใหเดือดรอนดวย ฉะน้ันจึงตองสรางความแนนอนใหแกจิตใจ 
โดยทางเหตุผลอรรถธรรมเปนเครื่องดําเนิน 
 ที่พึ่งพิงของใจก็คือ “ธรรม” ธรรมมีทั้งเหตุทั้งผล เหตุคือการกระทําที่ชอบ
ดวยเหตุผล ที่เห็นวาถูกตองดีงามตามที่ทานสอนไวแลว อยานําความยากความลําบาก
เขามาเปนอุปสรรคกีดขวางทางเดินท่ีถูกตองดีงามโดยเหตุโดยผลของเรา เพื่อจะผลิต
ผลอันดีใหเกิดขึ้นแกตัวเราเอง 
 เราอยาตําหนิตนวา “อํานาจวาสนานอย” ซึ่งไมเขาทาเขาทาง และตัดกําลังใจให
ดอยลง ทั้งเปนลักษณะของคนออนแอ ขี้บน อยูที่ไหนก็บน เห็นอะไรก็บน เกี่ยวของกับ
ใครก็บน ทําหนาที่การงานก็บนใหคน บนไมหยุดไมถอย บนใหลูกใหหลาน บนใหสามี
ภรรยา สวนมากมักเปนผูหญิงที่ชางบน เพราะงานจุกจิกสวนมากมารวมอยูกับผูหญิง 
จึงตองขออภัยที่พูดเปนลักษณะตําหนิ และเอารัดเอาเปรียบผูหญิงมากไป ทั้งที่ผูชาย
ทั้งหลายยิ่งไมเปนทานาเบื่อเสียจริงๆ ย่ิงกวาผูหญิงหลายเทาตัว 
 การบนใหตนเอง โดยไมเสาะแสวงหาเครื่องสงเสริมในสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ
ขึ้นนั้น ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ใครไมไดหาบ “อํานาจวาสนา” มาออกรานใหเห็นได
อยางชัดเจน ดังเขาหาบสิ่งของตางๆ ไปขายที่ตลาด 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๓๘ 

๒๓๘

 “วาสนาบารมี” ก็มีอยูภายในใจดวยกันทั้งนั้น หากไมมีวาสนาแลวไหนจะมา
สนใจกับอรรถกับธรรม เบื้องตนก็ไดเกิดมาเปนมนุษยสมบูรณไมเสียจริตจิตวิกลวิการ
ตางๆ ยังมีความเช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนของเลิศประเสริฐ ไมมีส่ิง
ใดประเสริฐยิ่งกวาศาสนธรรม ซึ่งเปนธรรมรื้อขนสัตวโลกใหพนจากทุกขโดยลําดับ ดัง
ที่เคยกลาววา “นิยยานิกธรรม” ผูปฏิบัติศาสนธรรม นําธรรมเหลานี้ไปบํารุงซอมแซม
จิตใจของตนที่เห็นวาบกพรอง ใหสมบูรณข้ึนโดยลําดับ ก็เทากับขนทุกขออกจากใจ
เรื่อยๆ ใจมีความบกพรองที่ตรงไหน น้ันแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงน้ัน ความ
เปนอยูและการกระทําของจิตก็บกพรองไปดวย 

ควรมองดูจิตนี้ใหมากยิ่งกวาการมองสิ่งอื่นแบบลมๆ แลงๆ และตําหนิ “อํานาจ
วาสนาของตน” วานอย คนอื่นเขาดีกันหมด แตตัวไมดี ทั้งๆ ที่ตัวก็ทําดีอยูแตตําหนิวา
ตัวไมดี เราไปทําความเสียหายอะไรถึงวาไมด ีการทําดีอยู จะไมเรียกวาดีจะเรียกอะไร? 
ความทําดีน้ันแลเปนเครื่องรับรองผูนั้นวาดี ไมใชการกระทําช่ัวแลวกลับเปนเครื่องรับ
รองคนวาดี นี้ไมมีตามหลักธรรม นอกจากเสกสรรปนยอขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลสพา
ใหชมเชยอยางนั้น กิเลสชอบชมเชยในส่ิงที่ไมดีวาเปนของดี ตําหนิส่ิงที่ดีวาเปนของไม
ดี เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเปนขาศึกกันเสมอ อันใดที่ธรรมชอบกิเลสไมชอบ ทั้งที่
กิเลสก็อยูกับใจ ธรรมก็อยูกับใจของพวกเราเอง 
 ถากิเลสมีมาก ก็คอยแตจะตําหนิติเตียนธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมภายในจิต
ใจ การที่เราจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพื่อความดีงาม ใหไดมรรคไดผลตามความมุงมาด
ปรารถนา จึงมีการคัดคานตนอยูเสมอ เฉพาะอยางย่ิงก็คือการตําหนิติเตียนตนวา “มี
อํานาจวาสนานอย” “เกิดมาอาภัพวาสนา ใครๆ เขารูเขาเห็น ไอเราไมรูไมเห็นอะไร 
ใครๆ เขาเปนใหญเปนโตภายในใจ แตเราเปนเด็กเล็กๆ ตามพรรษา ก็เทากับเณรนอย
องคหน่ึงภายในใจ” น่ีคือการตําหนิติเตียนตัวเอง และเกิดความเดือดรอนขึ้นมาดวย 
ทําใหนอยอกนอยใจตัวเอง! 
 การนอยใจน้ี ไมใชจะทําใหเรามีความขยันหมั่นเพียร มีแกจิตแกใจเพื่อบําเพ็ญ
ตนใหมีระดับสูงขึ้นไป แตเปนการเหยียบยํ่าทําลายตน ทําใหเกิดความทอแทออนใจ ซึ่ง
ไมใชของดีเลย ทั้งน้ีเปนกลอุบายของกิเลสทั้งน้ัน พร่ําสอนคนใหดอยวาสนาบารมีลง
ไป เพราะความไมมีแกใจบําเพ็ญเพื่อสงเสริม 
 พวกเราจงทราบไววา น้ีคืออุบายของกิเลสหลอกคน มันบกพรองที่ตรงไหน ให
พยายามแกไขดัดแปลงที่ตรงน้ัน ซึ่งเปนความถูกตองกับหลักธรรมของพระพุทธเจาแท



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๓๙ 

๒๓๙ 

ไมผิด วาสนาบารมีจะตองสมบูรณข้ึนมาวันหนึ่งแนนอนเมื่อไดรับการบํารุงอยูเสมอ นี่
คือทางท่ีถูกตอง ใครไมไดไปที่ไหน ไมไดรูท่ีไหน รูที่จิต วาสนาก็รวมอยูท่ีจิต 
 รางกายแตกสลายไปแลว อํานาจวาสนาที่สรางไวในจิตน้ัน ตองติดแนบกับ
จิตไป จนกระทั่งถึงวาระสุดทายที่จะผานพนโลกที่สับสนวุนวายน้ีไป เรื่อง “อํานาจ
วาสนา” ซ่ึงเปนสมมุติและเปนเครื่องสนับสนุนเราในเวลาที่ยังทองเที่ยววกเวียนอยูใน 
“วัฏสงสาร” ก็ตองผานไปหมด เมื่อถึงขั้นที่พนจากโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว 
จะตําหนิที่ตรงไหน มีทางตําหนิตนไดที่ตรงไหน ตอนี้ไปไมมีเลย เพราะสมบูรณเต็ม
ท่ีแลว 
 ฉะน้ันใหพยายามเรงบําเพ็ญตนดวยความพากเพียร อยาไปคิดทางอ่ืนเรื่องอ่ืน 
นอกจากเรื่องของตัว ใหเสียเวลาและทําใหจิตทอถอยออนแอไปดวย 
 การสรางวาสนาใหสมบูรณข้ึนมา ใหมีอํานาจวาสนามาก ก็สรางที่ตัวเราเอง 
สรางทีละเล็กละนอย สรางไมหยุดไมถอยก็สมบูรณไปเอง เชนเดียวกับปลวกมันสราง 
“จอมปลวก” ไดใหญโตขนาดไหน ขุดเปนเดือนๆ ก็ไมราบ เมื่อจะขุดใหมันราบเหมือน
ที่ดินทั้งหลาย ฟนมันสองซี่เทานั้นแหละ มันสามารถสรางจอมปลวกไดเกือบเทาภูเขา 
น่ีแหละความพากเพียรของมัน เรามีความสามารถฉลาดในอุบายวิธีตางๆ ยิ่งกวาปลวก 
ฟนเราก็หลายซี่ กําลังของเราก็มากย่ิงกวาปลวก ทําไมเราจะสรางตัวเราใหมีความสูง
เดนขึ้นไมได ถาเรามีความเพยีรเหมือนกับปลวกนะ! นอกจากไมเพียรเทานั้นจึงจะสูมัน
ไมได ตองสรางใหสูงไดดวยอํานาจแหงความเพียร จะหนีความเพียรไปไมพน 
 พระพุทธเจาไดตรัสรูดวยความเพียร เราทําไมจะกลายเปนคนอาภัพไปจาก
ความเพียร ทั้ง ๆ ที่กําลังและความฉลาดมีมากกวาสัตว และทําไดมากกวาสัตว ตอง
เพียรไดเต็มภูมิมนุษยเราไมสงสัย ถาลงไดเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลวไมมี
ทางอ่ืน นอกจากจะทําใหผูนั้นมีความเจริญรุงเรืองข้ึนภายในใจ จนกลายเปนจิตที่มี
หลักฐานม่ันคงโดยถายเดียว 
 เราเห็นไดชัดๆ ในเวลาที่เราไมเคยประพฤติปฏิบัติเลย เชน ภาวนา “พุทโธ ธัม
โม สังโฆ” จิตไมเคยรวมไมเคยสงบใหเห็นปรากฏบางเลยแมแตนอย เวลาเราฟงธรรม
ที่ทานแสดงทางภาคการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องสมาธิก็ไดยินแตชื่อ ยังไมรูเรื่องรูราว ทาน
แสดงถึงวิถีจิตที่ดําเนินไปดวยความจริงวา “เวลาภาวนาจิตที่มีสมาธิจะมีความสงบอยาง
น้ัน อาการของจิตเปนอยางน้ัน ๆ ตามจริตนิสัยตางๆ กัน สุดทายจิตไดลงสูความสงบ
อยางแนบแนน มีความสุขความสบายอยางน้ัน ๆ” เราก็ไมเขาใจ พูดถึงเรื่องปญญา 
การพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ และพิจารณากระจายทั่วโลกธาตุ ซึ่งเปน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๔๐ 

๒๔๐

สภาวธรรมทั่วๆ ไป อันควรแกปญญาซึ่งจะพิจารณาใหรูแจงเห็นจริง เราก็เพียงแตเขา
ใจในคําพูดเฉยๆ แตความหมายอันแทจริงน้ันเรายังไมทราบ หรือบางทีอาจไมเขาใจ
เลยก็ได 
 ทีน้ีเมื่อเราไดรับการอบรมดวยจิตตภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ จิตคอยมีความสงบ
เย็นใจบาง อันเปนผลเกิดขึ้นจากการภาวนา พอทานแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติ จิตของ
เรากับกระแสแหงธรรมจะเขากันได เริ่มเขากันไดเปนลําดับๆ กระแสแหงธรรมเลย
กลายเปนเหมือน “เพลง” ที่แมกลอมลูกใหหลับสนิท จิตใจของเรามีความสงบไดดวย
กระแสแหงธรรมที่ทานแสดง 
 เมื่อสงบได ใจก็เย็นสบาย เห็นผลในขณะที่ฟงธรรม แลวคอยเห็นคุณคาของ
การฟงธรรมเปนลําดับๆ ไป และเห็นคุณคาของการปฏิบัติโดยลําดับ จนกระทั่งจิตมี
ความสงบเย็นจริงๆ แทบทุกวันทุกครั้งที่ฟงเทศนภาคปฏิบัตินั้นแล จติย่ิงมีความดูดด่ืม 
และซาบซึ้งขึ้นเปนลําดับ เพียงข้ันน้ีจิตก็ยอมรับและพอใจในการฟงธรรมทางภาค
ปฏิบัติ ย่ิงจิตมีความละเอียดมากเพียงไร สมาธิก็ดี ปญญาก็ดี ยอมมีความละเอียดไป
ตามขั้น เชน สมาธิมีความละเอียดข้ึนโดยลําดับ ผูพิจารณาทางดานปญญาก็มีความ
ละเอียดทางดานปญญาไปโดยลําดับเชนกัน 
 การฟงธรรมที่ทานแสดงทางภาคปฏิบัติ เชน แสดงเรื่องสมาธิ และปญญาขั้นใด
ก็ตาม จิตรูสึกวาคลอยตามไปโดยลําดับ เคลิบเคล้ิมเพลิดเพลินอะไรพูดไมถูก ซึ้งจน
ลืมเวล่ําเวลา มีแตความรูสึกกับธรรมที่สัมผัสกัน เกิดความเขาใจทุกขณะๆ ที่ทานแสดง
ไป ซึ่งเปนการซักฟอกจิตใจไปในตัวและกลอมจิตใหสงบเย็นไปดวย 
 ถาจิตกําลังอยูในข้ันจะควรสงบ ธรรมก็กลอมใหมีความสงบ จิตกําลังกาวทาง
ดานปญญา ก็เหมือนกับธรรมนั้นขัดเกลาซักฟอก บุกเบิกทางเดินใหจิตกาวไปตามดวย
ความสะดวก เวลาฟงเทศนจึงเหมือนกับเอาน้ําที่สะอาดมาชะลางสิ่งสกปรกที่อยูภายใน
จิตใจใหผองใสขึ้นโดยลําดับ เห็นผลประจักษในขณะฟง จิตยิ่งมีความรักความชอบใน
การฟง และมีความจดจอตอเนื่องกันไปไมขาดวรรคขาดตอน กระทั่งฟงเทศนจบลง จิต
ยังอยากไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอทุกวันเสียดวย นอกจากน้ันยังอยากจะฟงคํา
อธิบายธรรมในแงตางๆ ไปตามโอกาสท่ีทานวางอีกดวย 
 กรุณาคิดดูจิตดวงเดียวน่ีแหละ ขนาดที่ฟงไมรูเรื่องก็มี นี่เคยเปนมาแลว จึงขอ
เรียนเรื่องความโงของตนใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่ไปหาทานอาจารยมั่นทีแรก ไดฟง
ทานเทศนเร่ืองสมาธิเรื่องปญญา ไมวาขั้นไหนไมรูเรื่องเลย เหมือนกับรองเพลงให
ควายฟงน่ันแล แตดีอยางหน่ึงที่ไมเคยตําหนิติเตียนทานวา ทานเทศนไมรูเรื่องรูราว 
แตยอนกลับมาตําหนิเจาของวา “น่ีเห็นไหม ทานอาจารยมั่นชื่อเสียงทานโดงดัง 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๒๔๑ 

๒๔๑ 

กิตติศัพทกิตติคุณทานลือกระฉอนไปทั่วโลกมาเปนเวลานานต้ังแตเรายังเปนเด็ก เรามี
ความพอใจที่จะไดพบไดเห็นไดฟงโอวาทของทาน ทีนี้เราไดมาฟงแลวไมเขาใจ เราอยา
เขาใจวาเราฉลาดเลย นี่เราโงแคไหน รูหรือยังทีนี้! 

เราเคยฟงเทศนทางดานปริยัติ ฟงจนกระทั่งเทศนของสมเด็จ เราเขาใจไปหมด 
แตเวลามาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ซึ่งเปนองคประเสริฐทั้งภาคปฏิบัติและจิตใจ แตไม
เขาใจ เราเช่ือแลววาทานเปนพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานถึงขนาดน้ัน เรายัง
ไมเขาใจ น่ีเห็นแลวหรือยัง ความโงของเรา! เราหาบ “ความโง” เต็มตัวมาหาทาน 
ความฉลาดนิดหนึ่งไมมี จึงไมสามารถเขาใจอรรถธรรมของทานที่แสดงอยางลึกซึ้ง ดัง
ที่พระทั้งหลายซึ่งอยูกับทานมานานแลวเลาใหฟงวา “แหม! วันน้ีทานแสดงธรรมลึกซ้ึง
มาก ฟงแลวซาบซึ้งบอกไมถูก!” ดังนี้ แตเรามันลึกซึ้งที่ไหน มันไมซึ้งจึงไมเขาใจ น่ีเรา
โงไหม? ทราบหรือยังวาตัวโง อันเปนคําตําหนิเจาของ ดีอยางหน่ึงท่ีไมไปตําหนิทาน 
แลวกอบโกยเอาบาปกรรมเขามาทับเขาไปอีก ทั้งๆ ท่ีก็หนักอยูแลว 
 ครั้นฟงทานไปนานๆ เราก็ปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลา ฟงเทศนทานคอยเขาใจ 
จิตคอยไดรับความสงบเย็นเขาไป ๆ เปนลําดับ ทีน้ีรูสึกวาเริ่มคอยซ้ึง เพราะฟงธรรม
เทศนาของทานก็เขาใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแลว “แจว” ภายในจิตใจ จากน้ันก็เริ่มเขาใจ
โดยลําดับๆ ซาบซึ้งโดยลําดับๆ เลยกลายเปน “คนหูสูง” ไป! สูงยังไง? คือนอกจาก
ทานแลวไมอยากฟงเทศนของใครเลย เพราะเทศนไมถูกจุดที่ตองการ เทศนไมถูกจดุ
ของกิเลสที่ซุมซอนตัวอยู น่ัน! เทศนไมถูกจุดของสติปญญาซ่ึงเปนธรรมแกกิเลส 
เทศนไมถูกจุดแหงมรรคผลนิพพาน น่ัน! เพราะความซึ้งความเชื่อ เหตุที่จะเชื่อจะซึ้ง 
ก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟงโดยลําดับ ๆ น้ันแล 

น่ีแหละจิตดวงเดียวน้ี เวลาหน่ึงเปนอยางหน่ึง มาเวลาหน่ึงเปนอีกอยางหนึ่ง 
ทําไมจึงเปนอยางนั้น? ก็เพราะเบ้ืองตนสิ่งที่เกี่ยวของหุมหอจิตมันมีแตสิ่งดําๆ ทั้งนั้น 
สกปรกทั้งน้ัน ธรรมที่สะอาดเขาไปไมถึง เพราะความสกปรกของจิตมีมาก เทน้ําลง
ขนาดครุหน่ึง ยังไมปรากฏวาความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบางเลย ตองเทลง ๆ ชะ
ลางขัดถูกันอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถไมหยุดไมถอย จึงคอยสะอาดขึ้นมา ๆ 
 น่ีแหละธรรมที่ทานแสดง เหมือนกับเทนํ้าลางส่ิงสกปรกภายในจิตใจเรา ซึ่งมัน
ไมยอมเขาใจอรรถธรรมอะไรงายๆ ทั้งๆ ที่เปนธรรมอันประเสริฐ แตจิตมันไม
ประเสริฐ จิตมันยังสกปรก จิตมันยังเปนของไมมีคุณคา ธรรมแมจะมีคุณคา ใจก็ไม
ยอมรับ เพราะส่ิงทีตํ่่ากับส่ิงที่สูงมันเขากันไมได ขณะที่มันโงมันจะเอาความฉลาดมา
จากไหน ขณะที่มันเศราหมองมันดํา มันจะเอาความแจงขาวมาจากไหน ตองอาศัยการ
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ชะลางเรื่อยๆ มันก็คอยสะอาดขึ้นมา ๆ ใจปรากฏเปนของมีคุณคาขึ้นมา อะไรๆ เม่ือ
จิตเริ่มมีคุณคาเสียอยางเดียวเทาน้ัน สิ่งที่มาเก่ียวของก็คอยมีคุณคาขึ้นมาโดย
ลําดับ แมท่ีสุดไดยินเขารองไห เขาดากัน ทะเลาะกันเถียงกัน ก็ยังนําเขามาเปนอรรถ
เปนธรรมได เปนส่ิงท่ีมีคุณคาข้ึนไดจากส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาน้ัน ๆ 
 น่ีแหละความเปลี่ยนแปลงของจิต เปล่ียนแปลงไปอยางน้ี จากการประพฤติ
ปฏิบัต ิจากการอบรมตนอยูโดยสม่ําเสมอ น่ีคือการสราง “วาสนา” สรางอยางนี้ 
 การตําหนิตัวเองไมเห็นเกิดประโยชนอะไรเลย นอกจากจะทําใหเกิดความ
อับเฉานอยเนื้อต่ําใจ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งน้ัน เราต้ังใจจะมาสลัดตัดกิเลสออกจาก
จิตใจ แตกลับมาเอากิเลสเขาสูจิตใจ ดวยอาการตางๆ อยางที่กลาวมานี้ จึงไมสมเหตุ
สมผลที่เราตองการ ที่เรามุงประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมตนนั้นเลย 
 วาสนามีอยูกับใจ สรางตรงน้ีแหละ ตรงที่พูดถึงน่ีแหละ พยายามสรางพยายาม
ขัดเกลาลงไป กิเลสมีหลายชนิด ที่ดื้อก็ม ีโดยมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสนะ ถามีกําลัง
มากก็ดื้อมาก มีกําลังนอยก็ดื้อนอย แลวแตกิเลสมีมากนอย ของไมดีมีมากเทาไรมันยิ่ง
แสดงความไมดีใหเห็นมาก นั่นแหละเราตองสูตรงที่มันไมดี เพื่อเอาของดีขึ้นมาครอง
ภายในใจ 
 เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน การเจริญเมตตาภาวนาทุกดาน ก็
เพื่อแกส่ิงท่ีมันดื้อดานภายในจิตใจเราน่ันแล มันคอยทําลายเราดวยวิธีตางๆ ทั้งๆ ที่
เราเขาใจวาเรามาบําเพ็ญความดี แตมันก็ติดมาดวยเหมือนกัน เพราะฉะน้ันมีโอกาส
เมื่อไรมันตองทําลายเราจนได จึงไมนาไวใจและไมควรนอนใจ 

เพราะกิเลสมันแทรกอยูในใจนั้น เรามาอยูปามันก็มาดวย เพราะมันอยูที่จิต เรา
อยูที่ไหนมันก็อยูดวย เราวาเราไปเรียนธรรมไปบําเพ็ญธรรม กิเลสมันไมเปนผู
บําเพ็ญธรรม แตมันติดแนบไปดวยกับผูบําเพ็ญธรรม และไปเปนขาศึกตอผูบําเพ็ญ
ธรรม แตผูน้ันก็ไมทราบวา กิเลสมันมาทําลายตัวตั้งแตเมื่อไร เราเลยถือความคิดที่
ทําลายตนเองน้ันวาเปนของเราเอง เลยติดปญหาตัวเองในขอนี้ โดยไมเขาใจวาเปน
ปญหาติดกิเลสตัวเอง ตนเองถูกทําลายก็ยังไมเขาใจวาถูกทําลาย น่ัน! เรื่องกิเลสมัน
สลับซับซอนหลายสันพันคมอยางน้ีแล 
 การปฏิบัติธรรมตองใชสติปญญา ที่จะทราบความดีความชั่ว ความผิดความ
ถูก อันใดเปนกิเลส อันใดเปนธรรม ซึ่งมีอยูภายในจิตของเราเอง ความมีวาสนานะ 
มีทุกคน อยูที่ใจน่ี ใครจะไปแขงกันไมได ทานหามไมใหแขงอํานาจวาสนากัน แมแต
สัตวเดรัจฉาน ทานก็ไมใหไปดูถูกเหยียดหยามเขาวาเขาเปนสัตว เพราะการทองเที่ยว
ใน “วัฏสงสาร” เปรียบเหมือนกับเราเดินทาง ยอมมีสูงๆ ตํ่าๆ ลุมๆ ดอนๆ ขรุขระบาง 
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สะดวกบาง เปนธรรมดาอยางน้ันตลอดไป ในขณะที่เขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็คืออยู
ในสถานท่ีลุมๆ ดอนๆ หรือขรุขระลําบากลําบน แตผูเดินทางก็คือจิต 
 พระมหากษัตริยท่ีเรายกยองวาทานเปนผูปกครองบานเมือง หรือเปนพอบาน
พอเมือง เวลารถที่ทานเสด็จไปตามถนนหนทางลงไปที่ต่ํา พระมหากษัตริยก็ตองลงไป
ที่ลุมๆ ดอนๆ ก็ตองไปตามสายทางที่พาใหไป ขึ้นที่สูงก็ขึ้น ลงที่ตํ่าก็ลง แตพระมหา
กษัตริยองคนั้นแหละลงต่ํา ก็พระมหากษัตริยขึ้นสูง ก็พระมหากษัตริยองคเกาน้ันแหละ 
 นี่จิตเวลามันขรุขระ ก็คือจิตดวงน้ันแหละ มีวาสนาอยูภายในตัว แตถึงคราว
ลําบากก็ตองมีบางเปนธรรมดา เพราะโลกน้ีมันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู เมื่อโลกนี้มีทั้ง
ดีทั้งชั่วปะปนกันอยู จิตใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่ว จะไมใหมันแสดงตัวไดอยางไร มันตอง
แสดง 
 ถาเราเปนนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรูเพื่อเขาใจในส่ิงที่มีอยูกับตัวน้ัน วาสิ่งไหน
ควรแก สิ่งไหนควรถอดถอน สิ่งไหนควรบําเพ็ญ เราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่แสดง
ขึ้นมาใหเราไดแกไข ใหเราไดสงเสริม น่ีช่ือวา “นักธรรมะ” กลาเผชิญหนากับทุกส่ิง
ทุกอยาง จนกระทั่งหาที่เผชิญไมได หมดภัยหมดเวรทุกส่ิงทุกอยาง แลวก็ไมทราบวา
จะตอสูกับอะไรอีก 
 เวลาที่ยังมีขาศึกอยูก็ตองสู ส่ิงที่ไมดีทั้งหลายน้ันแลคือขาศึกตอตัวเรา เวลานี้
เรามารบกับกิเลส กิเลสมีอยูในตัวเรา เราอยาหลงมายาของกิเลสที่หลอกเรา จะไดชื่อ
วา “เปนผูแสวงหาความฉลาดเพื่อแกกิเลส อยาใหกิเลสมาหาอุบายมัดตัวเรา ถูกมัดดี
หรือ เราเห็นไหมคนอยูในหองขังดีหรือ ถูกขอหายังดีมีทางแก ถูกเขาหองขังน่ันซิหมด
ทา! 
 กิเลสกับเรามันตอสูกันเหมือนผูตองหาเวลาน้ี ใจนะเหมือนผูตองหา กิเลสก็ม ี
ธรรมก็มี ทางหน่ึงทางชวย ทางหนึ่งทางย่ํายี ทางไหนที่มีกําลังมากกวาทางน้ันก็ชนะ แต
เวลาน้ีเราจะเอาทางไหนเปนทางชนะ ทางไหนเปนทางแพ กิเลสกับธรรมอยูในใจดวง
เดียวกัน เราจะพยายามตอสูเพื่อชิงชัย ไดหลักเกณฑขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของ
เรา ใจก็มีหลัก เริ่มเชื่อถือได มีหลักดวยธรรม ถาใจมีหลักดวยธรรมใจก็เย็น อยูที่ไหน
ก็เย็นสบาย น้ีคือการสรางบารมีสรางอยางน้ี 
 สติปญญามีเทาไร เอา ขุดคนข้ึนมาแกกิเลสจนกิเลสยอม ข้ึนช่ือวาสติปญญา
แลวกิเลสตองยอม อยางอ่ืนมันไมยอม จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา ใจเรามันมีเรื่องอยู
ตลอดเวลาถาจะพิจารณาดูเร่ือง ไมใชเรือ่งอะไรดอก 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 อยางตนไมที่ลมทิ้งเกล่ือนอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรเลย ก็เสียทรัพยากรของชาติไปเปลาๆ น่ีก็เปนทรัพยากรอันหน่ึง
ภายในใจเรา ไดแกรางกาย พยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน มีเทานี้ที่เราจะได
ประโยชนจากรางกายอันน้ี ทําเสียตั้งแตบัดน้ี เวลาถูกมัดแลวไมมีทางทําได เหมือน
กับนักโทษ ถาเขาไดตัดสินแลวเทาน้ันแหละ ใครจะไปคัดคานหรือฉุดลากตัวออกมาก็
ไมได ตองเปนนักโทษนอนจมปลักอยูในตะรางน่ันเอง จนกวาจะพนโทษจึงจะไดรับการ
ปลดปลอยออกมาเปนอิสระ 
 เวลานี้จิตของเราก็เหมือนกัน กําลังเปนผูตองหา เอา ตอสู หาทนายขึ้นมาพรอม
กัน ดวยสติปญญาอุบายวิธีการตางๆ มีความเพียรสนับสนุน สูกันจนถึงที่สุด เพราะ
ศาลน้ีเปนศาลสําคัญมาก ศาลตนก็อยูท่ีน่ี ศาลอุทธรณก็อยูท่ีน่ี ศาลฎีกาก็อยูท่ีน่ี 
 ศาลตนคืออะไร คือสูกิเลสอยางหยาบๆ สูที่นี่ไมได เอา ขึ้นอีกศาลหน่ึง สติ
ปญญามีหาอุบายใชใหมเอาจนชนะ ข้ึนถึงศาลสูงสุด ตัดสินกันเด็ดขาดโดยประการทั้ง
ปวง กิเลสอยางหยาบแกดวยปญญาอยางหยาบ กิเลสอยางกลางแกดวยปญญาอยาง
กลาง กิเลสอยางละเอียดและละเอียดสุด แกดวยปญญาอันสูงสุด ไดแกสติปญญาอัน
เกงกลาสามารถท่ีทานเรียกวา “มหาสติ มหาปญญา” 
 เมื่อถึงศาลฎีกาแลว ตัดสินกันขาดสะบ้ันไปเลยไมมีอะไรเหลือ ไมตองไปศาล
ไหนอีก อยูอยางสบาย น่ีโรงศาลใหญเราเห็นไหม? 
 อัตภาพรางกายของเรา ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนเครื่องค้ําประกันเราใหเปน
มนุษยขึ้นมา ขันธ ๕ เปนเครื่องคํ้าประกันเราใหเปนมนุษย เปนศาลสถิตยุติธรรมอยูที่
ตรงนี้ วากันโดยอรรถโดยธรรม วากันโดยเหตุโดยผล พิจารณากันโดยเหตุโดยผล ไม
ตองยอทอตอกิเลสตัวใด ไมตองตําหนิติเตียนตนวา เปนอยางนั้นอยางนี้ อันเปนการ
เขากับฝายกิเลสใหมันไดใจ แลวเอาชนะเราไปโดยที่เราไมรูสึกตัว ผลท่ีเราทําไดก็คือ 
ความเสียอกเสียใจ ความทุกข ความลําบาก ทรมานใจ นั่นคือเราแพ! 
 จงขุดคนขึ้นมาพิจารณา คดีมันมีมูลอยูแลว กิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันจึง
เกิดข้ึน นี่เรียกวา “คดีมีมูล” ปญญา ก็มีเหตุมีผลที่ควรแกกิเลสไดอยูแลว ใหพิจารณา
ลงไปที่กิเลสมันหลอกเราวา รางกายนี้เปนของเรานะ “รางกายทั้งหมดน้ีนะ หนังก็เปน
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เรา เน้ือก็เปนเรา กระดกูก็เปนเรา ผม ขน เล็บ อะไรเปนเราทั้งน้ัน เปนเรามาตั้งกัปตั้ง
กัลปแลว” เรายอมแพมันตลอด ไมวาศาลไหน ภพใด แพมันมาเรื่อยๆ 
 คราวนี้เราสูในอัตภาพน้ี เรียกวาศาลตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ก็วากันไปตรงนี้ 
เอา แตงทนายขึ้นมา สติ ปญญา ขุดคนข้ึนมา นั่นแหละคือทนายอันสําคัญๆ ผูจะตัด
สินจริงๆ คือผูพิพากษา ไดแก “ปญญาอันเฉียบแหลม” คนลงไปใหเห็นชัดจริงๆ 
 “ไหน คนจริงๆ อยูที่ไหน? อัตภาพรางกายน้ีหรือเปนเรา เราจริงๆ หรือ ถาอัต
ภาพรางกายน้ีแตกลงไปแลว เราจะไมหมดความหมายไปหรือ รางกายน้ีไมใชเราน่ัน
เอง แมมันจะแตกสลายลงไป เราจงึไมหมดความหมาย เราจึงยังคือเราอยูโดยดี เพราะ
เราแทไมใชรางกาย” 
 ความหมายวา “เรา” น้ันไมไดอยูกับรางกาย เราน้ันอยูกับผูรู ผูรูอยาไปหลง 
อยาไปกอบโกยเอาทุกขข้ึนมา ทุกขอยูภายในจิต เพราะการยึดถือก็มากพอแลว ยังจะ
ไปหลงแบกหามอะไรไปอีก มันก็ยิ่งเปนทุกขเพิ่มขึ้นอีก อะไรๆ ก็เปนเรา เปนของเรา
ไปเสียหมด กอบโกยเขามาเปนกองทุกข น่ีแหละคือแพกิเลส ตลอดวัน ตลอดภพ 
ตลอดชาติ จงคนควาลงไปใหเห็นตามความจริงของมัน 
 ดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก ทุกส่ิงทุกสวน อันไหนเปนเราจริงๆ ? คนลงไปดวย
ปญญาใหเห็นชัด ดูลักษณะของมันสีสันวรรณะ ดูใหชัดเจนวามันเปนเราจริงหรือ 
ความรูอันน้ีกับธรรมชาติที่เปนรูปเปนราง เปนลักษณะสีน้ันสีน้ี มันเขากันไดหรือ? 
ถาหากเปน “เรา” จริงๆ ความรูกับส่ิงเหลาน้ันตองเปนสภาพอันเดียวกัน แตนี่
สภาพมันก็ไมเหมือนกัน ความรูรูอยู มีเทาน้ัน มันไมมีสีสันวรรณะ แตรางกายน้ันมี
ทุกส่ิงทุกอยาง มีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด เมื่อรางกายมันแตก เอา ถาหากเราถือวา
รางกายน้ีเปนเรา เม่ือรางกายแตกเราก็หมดความหมาย ฉิบหายวายปวงไปดวยไมมี
อะไรเหลือ เราจะเอาอะไรไปตอภพตอชาติมีอํานาจวาสนาตอไปขางหนาละ เพราะราง
กายมันจบไปแลว 
 ที่วาเราน่ันนะ จงพิจารณาแยกใหเห็นชัดเจน ถาเราไมถือ “รางกาย” วาเปน 
“เรา” เอา รางกายจะแตกก็แตกไป ตัวเรายังมีอยู นี้แลคือตัววาสนา เวทนา ความสุข 
ความทุกข เกิดข้ึน ดับไป เอา ดับไป น่ันไมใชเราไมใชของเรา เห็นชัดเจน นี่แหละคือ 
“ไตรลักษณ” 
 ที่จะกาวเขาสู “ชัยสมรภูมิ” ก็คือพิจารณาใหเห็นตามความจริงท่ีพระพุทธเจา
ทรงส่ังสอนไวแลวน้ีโดยถูกตอง “รูป อนิจฺจํ รูป อนตฺตา” แนะ! ฟงซิ ประกาศกังวาน
อยูทั่วโลกธาตุ เฉพาะอยางยิ่งทั่วสกลกายของเรา ทั่วขันธ ๕ ไมวาขันธใดที่จะปฏิเสธ 
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“อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” นี้ไมมีเลย  เต็มไปดวย “ไตรลักษณ” ประกาศอยู เหมือนกับวา 
“อยาเอ้ือมมานะมือนะ ตีขอมือนะ!” ไมอายหรือไปยึดเขาวาเปนเราเปนของเรานะ เขา
ไมใชเรา เราไมใชเขา ตางอันตางจริง นี่ทานผูรูสอนไว ทานผูรูเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลว 
ละไดแลว เห็นความสุขอันสมบูรณแลว ดวยการละการถอนดวยสติปญญาประเภทน้ี 
 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” เมื่อถึงข้ันเต็มที่ที่จะปลอยวางโดยประการทั้งปวงแลว ขึ้น
ชื่อวา “สมมุติ” ทั้งปวง ไมวาดีไมวาชั่ว เปน อนตฺตา ทั้งส้ิน น่ัน! ทานวา “สพฺเพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อวาสมมุติ ไมวาภายนอกภายในเปน อนตฺตา ทั้งส้ิน ไมควร
ไปยึดวาเปนเราเปนของเรา” 
 สุดทายทานวา “ธรรมทั้งปวงไมควรถือม่ัน สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” 
ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น น่ีถึงข้ันที่ควรปลอยวางแลว ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
ไมใหมีอะไรเหลืออยูเลย จิตจะไดพนจากความกดถวงทั้งหลาย เปน “อิสรจิต” อิสร
เสรี น่ันแลคือกองมหาสมบัติ น้ันแลคือหลักใจท่ีเลิศประเสริฐสุดในโลก 
 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
ปลดเปล้ืองถึงความอิสรเสรไีด เพราะความไมทอถอยที่จะพิจารณาดวยปญญา 
 น่ีเมื่อสรางใหเต็มที่แลว เราจะไปหาวาสนาจากไหนอีก เมื่อเต็มแลวก็เต็มอยาง
นี้เอง! ไมไดตั้งรานขายกันเหมือนกับสิ่งของทั้งหลาย มีอยูภายในใจเปนมหาสมบัติอยู
น่ี จายไปเทาใดก็ไมหมด 
 อยางพระพุทธเจา นั่นทานสั่งสอนโลกสั่งสอนเทาไร ตั้งสามโลกก็ไมหมด ธรรม
ของพระพุทธเจาออกมาจากมหาสมบัติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค น่ันแล 
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 วาระน้ีเราพยายามส่ังสอนเรา เอาใหเต็มภูมิ ปลดเปล้ืองกันใหเต็มภูมิ ข้ันศาล
ฎีกาตัดสินกันใหราบลงไป อยาใหมีอะไรมาคานไดอีกเลย กิเลสเอาใหเรียบวุธ ถึงขั้น
อิสรเสรีแลว พอ ! น่ันแหละ “เมืองพอ” ! เราจะไปหาในโลก หาที่ไหนเมืองพอก็ไมม ี
ไดเทาน้ีอยากไดเทาน้ัน ไดเทานั้นอยากไดอีกเทาโนน อยากไดตะพึดตะพือเหมือนกับ
ไฟไดเชื้อ เราเคยเห็นวา ไฟมันพอเชื้อ มีที่ไหน? เอาเชื้อใสลงไปซ ิไฟจะแสดงเปลวขึ้น
มาทวมเมฆ ทานวา “ไฟ ไมไดดับเพราะการเพิ่มเชื้อ” กิเลสไมไดดับเพราะการกระทํา
ตามความอยาก ไดเทาไรก็ไมพอ อยากนั้นอยากน้ี จนกระทั่งวันตายยังไมพอ น่ันขึ้น
ช่ือวา “กิเลส” แลวไมมีเมืองพอ 
 ความเปนผูส้ินกิเลสแลวน้ัน คือ “เมืองพอ” อยูที่ไหนก็พอ ความพอคือความ
สบายจริง ความบกพรองความหิวโหยคือการรบกวนตัวเอง อยางเราหิวขาวเปนอยางไร 
สบายหรือ หิวหลับหิวนอน สบายหรือ น่ัน! เปนความรบกวนทั้งน้ัน ไมมีอะไรรบกวน
น้ันแสนสบาย น่ีแหละเมืองพอ 
 สรางจิตใหพอตัว ช่ือวา “เมืองพอ” พออยูที่จิต วาสนา พออยู ท่ีจิต เต็ม
สมบูรณอยูที่จิต ไมอยูท่ีอ่ืน ใหสรางที่ตรงนี้ นี่แลเปน “วาสนา” แท อยูที่ใจของเรา 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร 
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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
เปนที่แนใจได มีความเขมแข็งมีความแนใจอยางเต็มที่ ใจก็ไมหวังพึ่งอะไรทั้งน้ัน 
เพราะพึ่งตัวเองไดแลว น่ีคือหลักใหญของการปฏิบัติธรรม เพื่อเปนหลักใจอันแนน
หนามั่นคง ดํารงตนอยูอยางอิสรเสรีเต็มตัว 
 เมื่อยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ก็ตองพึ่งครูพึ่งอาจารย ใหทานอธิบายแนะนําส่ัง
สอนตลอดถึงวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่จะตองบําเพ็ญโดยลําดับลําดาตามขั้นตามภูมิ ท้ังน้ี
ตองไดรับคําสั่งสอนตักเตือนจากครูอาจารยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลาย
ทางไมมีทางไปอีกแลว เปนอันวาส้ินสงสัย นั่นเรียกวา “ไมหวังพึ่งอะไรทั้งส้ิน” คือพึ่ง
ตัวเองไดแลว ประจักษใจทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรบกพรองภายในใจ ถาเปนอยางน้ัน
แลว อยูท่ีไหนก็อยูได ตายที่ไหนก็ตายได ไมมีอะไรเปนปญหาทั้งการเปนอยูและการ
ตายไป 
 ที่สําคัญมันเปนปญหาของความหวงใยในธาตุในขันธ ในคนน้ันคนน้ี เพราะ
ความเปนอยูภายในจิตใจของเราเองพาใหเปนอยางน้ัน เม่ือบําเพ็ญตนไดผลเต็มที่
แลวก็ปลอยไดหมด การตายก็เปนของงาย ไมหนักใจ ไมสรางปญหาความยุงยากให
แกตัวและผูเกี่ยวของใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเปนเรื่องของคนอื่นเสียเองจะมาทําใหยุง ดัง
ที่เคยเห็นเคยพิจารณาแลว การพิจารณาจนเขาใจทุกสิ่งทุกอยางแลวจะไปยากอะไร ไม
มีอะไรยากเลย พระอรหันตทานตายไมยาก ทุกทาอิริยาบถตามแตทานถนัดใน
อิริยาบถใด 
 ความแกก็ทราบวาแกลงทุกขณะ การพิจารณาก็วางตาขายคือ “ญาณ” ความ
รู “ปญญา” ความเขาอกเขาใจซาบซึ้งในทุกส่ิงทุกอยาง ครอบไวหมดแลว แตยังไม
แกไมตาย 
 ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในธาตุขันธไมมีใครผูใดหลีกเลี่ยงได 
เพราะมีอยูกับทุกคน เราเรียนเรื่องน้ีใหรูตามความจริงทุกแงทุกมุมแลว ก็ปลอยไดต้ัง
แตยังไมตาย เปนเพียงรับผิดชอบกันไปตามหลักธรรมชาติธรรมดาเทาน้ันเอง เอา! 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๔๙ 

๒๔๙

แกจะแกไปถึงไหนก็แกไปเถอะ “ตาขาย” คือ “ปญญาญาณ” หยั่งทราบไวโดย
ตลอดทั่วถึงแลว ทานรับทราบไวแลว รูไวแลว ประจักษใจอยูแลวไมสงสัย เจ็บทุกข
ทรมานในรางกายสวนตางๆ ก็ทราบแลวดวยปญญา ตายก็ทราบแลวดวยปญญา ก็ 
เมื่อทราบดวยปญญาอันเปนของแนนอนแลว จะโอนเอนโยกคลอนไปที่ไหนอีก ถาเปน
เชนนั้นคําสอนของพระพุทธเจา โลกก็ไวใจไมไดละซี 
 ถาผูปฏิบัติตามหลักธรรม รูตามหลักธรรมแลว ยังจะโอนเอนเอียงหนาเอียง
หลัง ลมซายลมขวาอยูแลว ธรรมก็เปนเครื่องยึดของโลกไมได เทาที่จิตเราเช่ือตัวเอง
ไมได ก็เพราะจิตยังไมเขาถึงธรรมในข้ันที่เช่ือตัวเองไดน่ันเอง ฉะน้ันการปฏิบัติจิต
ใจเพื่อใหเขาสนิทสนมกลมกลืนกับธรรมเปนข้ันๆ ไป เพื่อความเชื่อตัวเองไดตามหลัก
ธรรมที่ทานสอนไวนั้น จึงเปนสิ่งสมควรอยางยิ่งสําหรับเราทุกคน ผูจะตองเผชิญกับภัย
ธรรมชาติที่เต็มอยูในขันธของแตละราย 
 เราเกิดมาทุกคนไมมีใครตองการความทุกขความลําบากเลย ไมวาทางรางกาย
และจิตใจ แตตองการความสุขความสบายความสมหวังทุกส่ิง ส่ิงใดท่ีเขามาเก่ียวของ
กับเรา ขอใหเปนสิ่งที่พึงปรารถนาดวยกันทั้งน้ัน แตทําไมไมเปนไปตามใจหวัง! ก็
เพราะแมแตใจเราเองยังไมเปนไปตามใจหวังน้ันเอง ไมใชสิ่งเหลานั้นไมเปนไปตามใจ
หวังโดยถายเดียว คือจิตใจไมเปนไปตามความหวัง มีความบกพรองในตัวเอง จึง
ตองการสิ่งนั้น ตองการสิ่งนี้ เมื่อตองการแบบไมเขาหลักเขาเกณฑ สิ่งที่ไมพึงหวัง เชน 
ความหิวโหยโรยแรงก็เกิดเปนความทุกขข้ึนมาจนได ใครๆ ก็หลีกไมพนตองโดนอยู
โดยด!ี 
 “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ” ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงน้ันก็เกิดความทุกข คน
เรามีความบกพรองจึงตองมีความปรารถนา จึงตองการ เมื่อไมไดดังใจหวังก็เปนทุกข 
น่ีเปนทุกขประเภทหน่ึง เพราะเหตุไรจึงเปนเชนน้ัน? เพราะเรื่องของกิเลส ความ
ตองการสิ่งนั้นๆ ดวยความอยาก ดวยอํานาจของกิเลส เวลาไดมาก็ไดมาดวยอํานาจ
ของกิเลส รักษาดวยอํานาจของกิเลส สูญหายไปดวยอํานาจของกิเลส มันก็เกิดทุกขกัน
ทั้งนั้น 
 ถาเรียน “ธรรม” รูธรรมเปนหลักใจแลว ไดมาก็ตาม ไมไดมาก็ตาม หรือเสีย
ไปก็ตามก็ไมเปนทุกข ผิดกันตรงน้ี จิตที่มีธรรมกับจิตที่ไมมีธรรมผิดกันอยูมาก 
ฉะน้ันธรรมกับโลกแมอยูดวยกัน จําตองตางกันอยูโดยดี ความสมบูรณของจิตกับความ
บกพรองของจิต จึงตางกันคนละโลก แมจะช่ือวา “จิต” ดวยกันก็ตาม จิตดวงหน่ึงเปน
จิตที่สมบูรณดวยธรรม แตจิตดวงหนึ่งเต็มไปดวยความบกพรอง ทั้งสองอยางน้ีความ



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๐ 

๒๕๐

เปนอยูและการทรงตัวตางกันอยูมาก ดวงหน่ึงทรงตัวอยูไมได ตองเอนเอียงตองวุน
วาย ควาน้ันมาเกาะควาน้ีมายึด อาศัยยุงไปหมด แทนที่จะอยูสะดวกสบายตามที่อาศัย
โนนอาศัยน้ีแตกลับเปนทุกข เพราะจิตนี้เปนความบกพรองอยูแลว จะอาศัยอะไรก็บก
พรองในตัวของมันอยูน่ันแล ไมเหมือนจิตที่มีธรรมเปนเครื่องยึด หรือจิตที่มีธรรม
สมบูรณในใจแลว อยูท่ีไหนก็ปกติสุข ไมลุกล้ีลุกลนขนทุกขใสตัว 
 ทานจึงสอนใหทําใจใหดี ใหดีไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงข้ันสมบูรณแลว แม
อะไรจะบกพรอง อะไรจะวิกลวิการไปก็ตาม เครื่องใชไมสอยที่เราเคยอาศัยมาด้ังเดิม
จะขาดตกบกพรองไป ก็ไมมีอะไรเปนปญหา เพราะจิตไมมีปญหากับส่ิงเหลาน้ัน แลว
ส่ิงเหลาน้ันจะมาเปนอันตรายตอจิตไดอยางไร เรื่องเปนอันตรายก็จิตเปนผูสรางขึ้นมา
เอง สรางขึ้นมาเปนพิษเปนภัยตอตัวเอง น่ีแหละหลักธรรมของพระพุทธเจาทานสอน
ไวอยางนี้ ถาตองการความสุขความสมหวัง จงยึดไปปฏิบัติตัวดวยดี ผลจะเปนที่พึงพอ
ใจ 
 เราไดยินแตชื่อวา “ธรรม ๆ” แตธรรมไมเคยเขาสัมผัสใจ “สมาธิ” ก็ไดยิน
แตช่ือ อานแตช่ือของสมาธิทั้งวันทั้งคืน แตไมเคยเห็นองคของสมาธิแทปรากฏข้ึนที่ใจ 
อานช่ือ “ปญญา” เราก็อาน ทานวาฉลาดอยางนั้นฉลาดอยางนี้ เราก็อานชื่อของความ
ฉลาด แตใจของเรามันโงอยูน่ันแล เพราะไมสนใจปฏิบัติตามท่ีทานบอกไว อานมรรค
อานผล อาน “สวรรค” อาน “วิมาน” อาน “นิพพาน” เราอานกันไดทั้งนั้นแหละ แตตัว
มรรคตัวผลตัวสวรรคตัวนิพพานจริงๆ ไมปรากฏ ไมสัมผัสกับจิตใจเลย ใจก็ฟุบก็
หมอบอยูอยางเดิม ฉะนั้นจะตองคนหาตัวจริงใหเจอ ไดชื่อแลวไมไดตัวจริงมันก็เชน
เดียวกับการจําชื่อของโจรของเสือรายได แตไมเคยจับตัวของโจรของเสือรายนั้นๆ ได 
โจรหรือเสือรายก่ีคน ก็เทีย่วฉกเที่ยวลักเท่ียวปลนสะดม ใหบานเมืองเดือดรอนวุนวาย
อยูนั่นแล เราจําชื่อมันไดกระทั่งโคตรแซมันมาหมดก็ไมทําอะไรใหดีขึ้น มันยังคงฉกคง
ลักคงปลนสะดมอยูตามเดิม นอกจากจะจับไดตัวมันมาเสียเทาน้ันน่ันแหละ บานเมือง
จะรมเย็นสงบสุข ไมทําลายสมบัติเงินทองและทําลายจิตใจประชาชนใหเสียหายและช้ํา
ใจตอไป 
 ที่เราเรียนไดแตช่ือของ “มรรค ผล สวรรค นิพพาน สมาธิ ปญญา” ไดแต
ช่ือของกิเลสตางๆ แตไมเคยสัมผัสกับ “สมาธิ ปญญา” และไมเคยสัมผัส “สวรรค 
นิพพาน” ใหเปนสมบัติของใจ เพราะไมเคยฆากิเลสตายแมตัวเดียว จึงไมวายที่กิเลสจะ
มาทําลายตน เราไดแตช่ือ “มรรค ผล สวรรค นิพพาน” ก็ไมวายท่ีเราจะเปนทุกข 
เพราะใจไมไดเปนอยางนั้น 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๑ 

๒๕๑

 เพื่อความถูกตองดีงาม จึงตองบําเพ็ญตัวเราใหเปนไปตามน้ัน ทานวา “สมาธิ 
ภาวนา” เปนอยางไร ผลของการภาวนาทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เเละวิธีทําทํา
อยางไรจึงจะมีความสงบรมเย็น เราก็ศึกษาวิธีทําแลวก็ทํา เชน กําหนด “พุทโธ” หรือ 
“ธัมโม,สังโฆ” บทใดก็ตาม หรือกําหนด “อานาปานสติ” แลวแตจริตจิตใจเราชอบ นํา
มากํากับรักษาจิตเรา ซึ่งเคยเที่ยวเกาะน้ันเกาะน้ี ที่ไมเปนสาระมากไปกวาเปนยาพิษ
ทําลายตน 
 ทีน้ีใหเกาะ “ธรรม” คือคําบริกรรมภาวนา ดวยความมีสติตั้งอยูกับธรรมบท
น้ันๆ ไมยอมใหจิตสายแสไปในส่ิงตางๆ ซ่ึงเคยนําเรื่องราวมากอกวนตัวเอง หรือยุ
แหยกอกวนใจใหไดรับความทุกขความลําบาก ใหจิตอยูในจุดเดียว คือคําภาวนานั้น น่ี
เรียกวาเราทําตามวิธีเพื่อความสงบเย็นใจ ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 
 จิตเมื่อไดรับการบังคับบัญชาดวยสติในทางที่ถูกตอง ยอมเขาสูความสงบเย็น 
เมื่อความสงบเริ่มปรากฏขึ้นในจิต เราก็ทราบวา “ความสงบเปนอยางน้ี” ในขณะเดียว
กันเม่ือจิตมีความสงบ ความสุขสบายก็ปรากฏข้ึนมาในใจน้ัน น่ีเริ่มเห็น “ตัวจริงของ
ความสงบ” บางแลว เริ่มเห็น “ตัวความสงบของจิต” ดวย เห็นความสุขที่ปรากฏขึ้น
จากความสงบนั้นดวย จะเรียกวา “จิตของเราเริ่มเปนสมาธิ” ก็ได ไมเรียกก็ได จิตมี
ความสงบเยือกเย็นอยูภายใน คือจิตที่ไดหลักฐาน หรือไดอาหารที่เหมาะสมกับจิตใจ 
ใจยอมสงบเย็นไมเดือดรอน เพราะไมใชอาหารอันเปนพิษเหมือนอาหารที่เคยคิดเคย
ปรุงแตงทั้งหลายน้ัน ซึ่งสวนมากเปนอาหารพิษ คิดออกมาเทาไรก็มาเผาลนตนเองให
เดือดรอนวุนวายระสํ่าระสายอยูอยางน้ัน 

บางทีจนนอนไมหลับเพราะความคิดมาก แตก็ไมรูวิธีดับรูแตวิธีกอ อยางกอไฟ
นะ แตวิธีดับไมรู รูแตวิธีคิดวิธีปรุง ยุงไปหมด แตวิธีระงับดบัความคิดความปรุงของ
ตนเพื่อความสงบน้ันไมรู ทุกขมันจึงตามมาอยูเรื่อยๆ บนเทาไรก็ไรผล ไมสําเร็จ
ประโยชน หากวา “ความบน” น้ีมีคุณคาสําเร็จประโยชนได ทุกขตองดับไปนานแลว 
เพราะใครๆ ก็บนกันไดทั้งนั้น ไมจําเปนจะตองประพฤติปฏิบัติธรรมใดๆ ทั้งสิ้น บนให
ทุกขพินาศฉิบหายไปหมด คนจะไดมีความสุขกันทั้งโลก เพราะ “บนไดผลและบนได
ดวยกัน” 
 แตนี้ไมสําเร็จประโยชนเพราะการบนเฉยๆ ตองทําตามหลักท่ีทานสอน วิธีทําก็
ดังไดอธิบายมาแลว 
 ข้ันท่ีจิตจะเปน “สมาธิ” จิตจะสงบ ทานสอนอยางน้ี 
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 ถาจิตมีความสงบแลวความสุขไมตองถาม ความสุขภายในจิตที่เกิดขึ้นจากความ
สงบดวยการภาวนานี้ เปนความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกวาความสุขอื่นใดที่เคยผานมา
แลวในโลกน้ี เม่ือปรากฏหรือสัมผัสเขาภายในใจเทาน้ัน ก่ีปก่ีเดือนก็ไมลืม ถาความ
สงบนี้ไมเขยิบขึ้นไป คือจิตไมสงบขึ้นมากกวาน้ี หรือความสงบนี้เสื่อมไป ไมปรากฏข้ึน
มาอีก ความจําความอาลัยน้ีจะฝงอยูภายในจิตเปนเวลานาน แมไมตั้งใจจะจําก็จําได
อยางติดใจ เพราะเปนความสุขที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่เคยผานมา 
 การทําสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นไดดวยการภาวนา โดยการบังคับจิตใจใหเขาสูจุด
เดียวในคําบริกรรม เชน อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออก การกําหนดลม
หายใจเขาออก เราไมตองไปคิดวา “ลมส้ัน หรือ ยาว” หายใจเขา หายใจออก ไปถึง
ไหนบาง ไมตองไปตามลมเขาและลมออก ขอใหรูอยูกับความสัมผัสของลม ที่ไหน
ลมสัมผัสมากเวลาผานเขาออก สวนมากก็เปน “ดั้งจมูก” จงกําหนดไวที่ตรงนั้น ให “รู” 
อยูตรงน้ัน อะไรจะเปนอยางไรก็ใหรูเฉพาะลมที่เขาออกน้ีเทาน้ัน ไมตองสงไปทางไหน 
ไมตองไปปรุงไปแตงเรื่องมรรค เรือ่งผล 
 การบําเพ็ญดวยความถูกตอง ดวยความมีสติอยูในจุดลมรวมแหงเดียวน้ัน เปน
การสราง “มรรค” คือ สรางหนทางเพื่อความสงบอยูแลว เมื่อสติมีความสืบตออยูดวย
ลม รูลมอยูตลอดเวลา ลมละเอียดก็ทราบ แตอยาไปปรุงไปแตงวา ลมจะละเอียดอีก
แคไหนตอไป ใหทราบอยูเพียงกับลมเทาน้ัน ลมละเอียดใจก็ละเอียด ความสุขก็คอย
ปรากฏข้ึนมาเอง น้ีเรียกวา “อุบายท่ีถูกตอง” 
 ถาผูที่กําหนด “พุทโธ” หรือธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น จิตจะหยั่งเขา
สูความสงบ พอจิตสงบแลวใจก็เย็นไปเอง เกิดความแปลกประหลาด เกิดความ
อัศจรรยในตัวเอง ใจปรากฏวามีคุณคาข้ึนมาแลวบัดน้ี แตกอนไมไดคิดวาเรามีคุณคา 
ถาคิดวามีคุณคาก็เปนการเสกสรรเอาเฉยๆ พอความสงบเกิดข้ึนมาภายในจิต ไดเห็น
ดวงจิตเดนชัดแลว ใจมีความสุขเกิดข้ึนในจุดความรูที่เดนชัดน้ันแล เปนจุดที่มีคุณคา
มาก “ออ เรามีคุณคา” เรามีราคา และมีความแปลกประหลาดขึ้นภายในใจ ใจย่ิงเกิด
เกิดความสนใจในจุดนั้นมากข้ึน แลวพยายามบําเพ็ญใหมากขึ้นโดยลําดับ จุดน้ีจะเดน
ขึ้นไปเรื่อย จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นมาภายในใจ แมใครไมเห็นก็ตาม เปนความ
กระหยิ่มอยูภายในจิตเอิบอิ่มอยูทั้งวันทั้งคืน ใจเย็นสบาย เย็นภายในจิตน้ีผิดกับเย็นทั้ง
หลาย! รางกายก็เบา อารมณก็เบา จิตใจก็เบา ถูกใครวาอะไร ก็ไมคอยจะโกรธเอา
งายๆ เพราะมีอารมณมีอาหารเปนเครื่องดื่มของใจ ใจไมไดหิวโหย 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๓ 

๒๕๓

 ในขณะท่ีหิวโหยเราสังเกตดูซี ในธาตุขันธของเราน้ีขณะที่ธาตุขันธของเรากําลัง
หิวโหยมาก เห็นใบไมก็เขาใจวาเปนผักไปเลย เพราะความหิวโหยบังคับใหสําคัญวานั้น
เปนอาหาร กินอะไรก็อรอยหมด ทีนี้พออ่ิมแลว มันรูวาอะไรเปนผักไมเปนผัก อะไร
อรอยไมอรอย จิตใจก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน เวลามีความอิ่มตัวพอสมควร มีอาหารคือ
ธรรมเปนเครื่องด่ืม อารมณอะไรเขามาสัมผัสก็ไมวอกแวกคลอนแคลน และไมไปควา
เอางายๆ ไมฉุนเฉียวงายอยางที่เคยเปนมา อยางมากก็คิดเหตุคิดผลกอนที่จะโกรธหรือ
ไมโกรธ หรือใครพูดอะไรมา ก็ไมไดเอาความโกรธออกตอนรับโดยถายเดียว นําคําพูด
ของเขาที่พูดมานั้นมาเทียบเคียงโดยเหตุโดยผล หากวาสมควรจะยึดก็ยึดเอา ไมควรจะ
ยึดก็ปลอยทิ้งเสีย เพราะไมเกิดประโยชน ขืนเอามายุงกับตัวเอง ตัวก็กลายเปนคนยุงไป
อีกคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะไมเกิดประโยชนแลว ยังเกิดโทษกับตัวเองอีกมีอยางหรือ! 
ใจสลัดไปเสีย นักภาวนาทานเปนอยางน้ัน ทานแสวงหา “อาหารภายใน คือ ธรรม” 
เปนเครื่องเสวย ซึ่งมีคุณคากวายาพิษที่พนออกมาจากปาก จากกิริยาอาการของคนอ่ืน
เปนไหนๆ และนี้คืออุบายแหงความฉลาดของธรรมที่ผูปฏิบัติจะพึงไดรับ 
 ข้ันสมาธิปรากฏขึ้นภายในใจ คือมีความสงบข้ึนมา เราก็เห็นเราเปนคนหน่ึงขึ้น
มาแลว โดยที่ไมเกิดเพราะความสําคัญมั่นหมายอะไรเลย มันหากเปนในตัวเอง เปน
ความสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองดวยอํานาจแหงธรรม คือความสงบของใจในขณะทํา
ภาวนา 
 “ใจ” ไมใชเรื่องเล็กนอย ใจเปนส่ิงที่มีคุณคามากโดยหลักธรรมชาติ เทาที่ใจไม
ปรากฏวามีคุณคาอะไร ก็เพราะสิ่งที่ไมมีคุณคานั้นแลมันครอบคลุมจิต จนกลายเปนจิต
เหลวไหลไปทั้งดวง ตัวก็เลยกลายเปนคนเหลวไหลไปดวย เปนคนอาภัพอํานาจวาสนา
ไปดวย ทีน้ีก็ตําหนิเจาของไปเรื่อยๆ ตําหนิเทาใดก็ยิ่งดอยลงไป ๆ เพราะไมกลับตัวไม
พยุงตัวใหสูงขึ้น เหตุที่จะตําหนิ ก็เพราะมันไมมีอะไรปรากฏความดีพอมีคุณคาภายใน
จิต เปนความทุกขรอนเสียส้ินตลอดทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ยุงไปหมด ย่ิงกวา
นั้นก็คิดอยากตายใหรูแลวรูรอดไปเสีย ทั้งที่ตายไปแลว ก็ไมพนจะเปนทุกขที่มีอยูกับใจ
ดวงเหลวไหล พาใหเสวยกรรมตอไป 
 แตพอจิตไดรับความสงบเยือกเย็นข้ึนมาเทาน้ัน จะมองดูโนน มองดูน้ี ฟงอะไร
ก็ฟงไดเต็มหู ดูอะไรก็ดูไดเต็มตา พิจารณาไดดวยปญญา ไมคอยฉุนเฉียวอยางงายดาย 
น่ีคืออํานาจแหงความสงบของใจ อํานาจแหงความสุขของใจที่มีอาหารด่ืม ทําใหคนมี
ความเชื่อง ทําใจใหมีความเช่ืองตอเหตุตอผลตออารมณทั้งหลายไดดี ย่ิงกาวเขาทาง
ดานปญญาดวยแลว ก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพรวพราว พิจารณาอะไร คนควาอะไร 
เห็นไดชัดเจน รูไดรวดเร็ว 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๔ 

๒๕๔

 อันความตายน้ัน พิจารณาเฉพาะตัวก็กระจายไปหมดทั่วโลกธาตุ วาเปนอยาง
เดียวกัน คือเปนโลกตาย เพราะเปนโลกเกิดมาแลวดั้งเดิม การเกิดเปนตนเหตุแหง
ความตาย ใครเกิดมาอะไรเกิดมา ตองตายดวยกันทั้งน้ัน แตวามนุษยและสัตวน้ีสําคัญ 
เพราะมีวิญญาณเขาครอบเขาสิงอยูน้ัน ใจรับทราบทั้งความสุขความทุกขทุกสิ่งทุกอยาง 
กอนท่ีจะตายแตละราง ๆ แตละคน ๆ “โอโห! ทุรนทุรายเอาการ จนกระทั่งทนไมไหว
แลวก็ตายไป นี้เปนความทุกข บางรายถึงกับไมมีสติประคองตัว ตายอยางอเนจอนาถ
ราวกับสัตวตาย ทั้งน้ีเพราะขาดการเอาใจใสทางจิตทางธรรมน่ันแล จึงทําใหคนทั้งคน
หมดความหมาย ตายแบบลมจม 
 ความเกิดก็เปนความทุกข ในขณะที่เกิดข้ึนมาทีแรก แตเราไมรูเฉยๆ มันรอด
ตายถึงไดเปนมนุษย ก็ออกมาจากชองแคบๆ ทําไมจะไมสลบไสล แตเราไมไดเคยคิด 
และมองขามไปเสีย จึงตองการแตจะเกิดๆ ทุกขที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เกิดนั้น เราไม
ทราบเพราะไมมอง ทั้งที่ความจริงมันเปนอยางน้ัน จึงกลัวแตความตาย ความเกิดไม
กลัวกัน 
 การพิจารณาใหเสมอตนเสมอปลายโดยเปนอรรถเปนธรรมแลว เกิดนั่นแหละ
เปนทุกข และเปนตนเหตุแหงความทุกขมากอน แลวจึงสงผลไปถึงความตาย ทุกขจะ
ตองเปนไปในระยะน้ันอีกมากมาย เรื่องปญญาพิจารณาอยางน้ี แกก็แกไปดวยกันน่ัน
แหละ ตนไมใบหญาก็ยังแก แตมันไมทราบความหมายของมันวา “แก” เรานี้ทราบ แก
เทาไรทุกขก็แกไปดวย ทุกขก็แกขึ้นทุกวันเวลา คนแกลงมากเทาไรทุกขย่ิงแกขึ้นโดย
ลําดับ ดีไมไดแบกขันธของตัวไปไมไหว เพราะมันทุกขมันลําบากมากๆ ทุกขจนไมมี
กําลังจะทรงรางอยูได ตองอาศัยคนอื่นชวยพยุง เวลาจะเคลื่อนยายไปไหนมาไหนแตละ
ครั้ง เปนกองทุกขอันใหญหลวง 
 แก เจ็บ ตาย คือโลกอันน้ี โลกน้ีเต็มไปดวยปาชา มีชองไหนที่พอจะวางใหเรา
อยูไดพอมีความผาสุกสบายบาง? ไมตองแก ไมตองชราคร่ําครา ไมตองไดรับความ
ทุกขความลําบาก ไมตองลมหายตายจากกัน ใหเปนความทุกขลําบากทั้งผูจากไป และผู
ที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งแสนอาลัยในโลกน้ี ไมมี! มันมีแตความตายเต็มไปหมด นอกจากกอน
หรือหลังกันเทาน้ัน โลกเปนไปอยางน้ีดวยกัน น่ีคือปญญาพิจารณาใหเห็นเหตุเห็น
ผล! 
 จิตก็คอยถอยตัวเขามา ไมเพลิดเพลินจนเกินเหตุเกินผล ลืมเน้ือลืมตัว เมื่อจิต
ถอยเขามาก็ถอยดวยความรูเรือ่งรูเหตุผล ถอยเขามาดวยความฉลาดและสงบ เปนที่พึ่ง
ของตนได เพราะอํานาจแหงปญญาเปนเครื่องซักฟอกความหลงงมงายภายในจิตออก 
ใจก็มีความแพรวพราวขึ้น อาจหาญข้ึน ไมอับเฉาเมามัว และพึ่งตัวเองได 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๒๕๕ 

๒๕๕

 การพิจารณาเรื่อง การเกิด แก เจ็บ ตาย น้ี ก็เพื่อจะสลัดความลุมหลงในส่ิง
เหลานั้นออก ถอนตัวออกมาอยูโดยเอกเทศไมตองไปยึดอะไร ดวยอํานาจของปญญา
ที่กลั่นกรองสิ่งที่ไมมีประโยชนทั้งหลายออกจากจิตใจเปนลําดับๆ จนจิตมีความบริสุทธ์ิ
ขึ้นมาดวยอํานาจของปญญาที่ฉลาดเต็มภูมิแลว ใจกับขันธก็หมดปญหาตอกัน 
 ฉะนั้นการดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ยอมจะเปนสาระของใจตัวเอง
ไปเรื่อยๆ ซึ่งเปนการสรางที่พึ่งใหแกตนแนนหนามั่นคงย่ิงขึ้น ปญญาเครื่องพิจารณามี
ความเฉลียวฉลาดรอบตัวเทาใด ยิ่งชําระจิตใหเขาสูความละเอียด และชําระส่ิงสกปรก
โสมมทั้งหลาย ซ่ึงเกาะหุมหออยูภายในจิตน้ีออกไปไดเปนลําดับลําดา จนท่ีสุดแมแต
ธาตุขันธซึ่งอยูกับตัวเราและรับผิดชอบกันอยูนี้ ก็สามารถรูรอบขอบชิดและปลอยวางไม
ยึดถือวาเปนตน แมจะพาไปมาเปนอยูตลอดเวลา ในความรับผิดชอบก็รับตามฐานะท่ี
ไดอาศัยกันมาตามหลักธรรมชาติตางหาก ไมไดไปยึดถือดวยความสําคัญมั่นหมาย
จนเปน “อุปาทาน” ดังสามัญจิตทั้งหลาย 
 ความหนักภายในใจดังที่เคยเปนมาก็คือ “อุปาทาน” จงรูเทาทันดวยปญญา
โดยแยกแยะใหเห็นเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เวลานี้ขันธยังเปนอยู ตอไปเขาจะแตกจะดับ
จากเรา จงบอกตัวเองใหเขาใจเรื่องความจริง อยาหลง! ปาชาอยูกับตัวของขันธโดย
สมบูรณอยูแลว การไปจับจองวา “ไมใหตาย” น้ันผิด เพราะเปนการฝนคติธรรมดาจะ
เกิดทุกขแกเราเอง ปญญาจงสอดแทรกเขาไป เมื่อเห็นชัดตามความจริงแลวก็ปลอยวาง 
รูปกายก็ปลอยวาง เวทนาเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ๆ รูตามหลักธรรมชาติของมัน จะเกิดข้ึน
ภายในกายก็ตาม จะเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็คือ “เวทนา” อันเปน “วิปริณามธรรม” 
เปนของแปรปรวน เปนของไมแนนอนน่ันเอง ไมควรจะไปยึดไปถือ ไมควรจะไปพึ่งพิง
อาศัยมันใหเกิดความทุกขข้ึนมา 
 ธรรมที่เปนหลักสําคัญในการแกส่ิงผูกพันทั้งหลายก็คือ “สติปญญา” ควรจะสน
ใจใหมากเทาที่จะมากได ส่ิงที่จะเปนความผองใสขึ้นมาภายในใหไดชมก็คือ ใจ เมื่อ
ปญญาซักฟอกสิ่งทั้งหลายที่เขาไปเกี่ยวของกับจิตนั้นออกไดมากนอย ใจก็สวางไสวและ
พึ่งตัวเองไดโดยลําดับ 
 บรรดาธาตุขันธและกิเลสอาสวะที่มีอยูภายในใจ สติปญญาสามารถกําจัดไดโดย
สิ้นเชิง นั่นคือ “จิตที่พึ่งตนเองไดเต็มที่” แลวก็ไมตองพึ่งใครอีก ไมพึ่งผูใดทั้งสิ้น? แม
จะอยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาก็ไมทูลถามทาน ไมหวังพ่ึงทานอีกในการแก ในการ
ถอดถอนกิเลส เพราะเราสรางที่พึ่งแกตนอยางเพียงพอแลวภายในใจ 
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๒๕๖

 น่ีแหละสาวกทั้งหลายทานสรางตัวทาน ทานสรางอยางน้ี สรางใหเห็นประจักษ
ตั้งแตความสุขในขั้นเริ่มแรก จนกระท่ังความสุขอันสมบูรณภายในใจ การสรางใจจึง
เปนการสรางยาก ปฏิบัติตอใจเปนการปฏิบัติยาก งานของใจเปนงานท่ียาก แตเวลา
ไดผลแลวคุมคา คนไมอยากทําเพราะเห็นวายาก แตนักปราชญหรือผูเล็งเห็นการณ
ไกล ก็อดสรางความดีไวใหเปนที่พึ่งของตนไมได ตองทุมเทกําลังเพื่อความเห็นการณ
ไกลจนสุดกําลัง ฝงกิเลสใหจมมิดหมดแลว จะตายหรือนิพพานเมื่อไร ใจก็ไมเปน
ปญหาและไมลาสมัย 
 ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ จงพยายามสรางใจใหสมบูรณ เพื่อความสุขอันสมบูรณ 
รางกายนี้อาศัยไดเพียงเทานั้นๆ วัน ตอจากนี้ไปจะอาศัยอะไรถาความดีไมมี คือเชื้ออัน
ดีไมมีภายในจิต แลวอันใดจะเปนเครื่องสนับสนุนจิต อันใดที่เปนเครื่องสนองความ
ตองการของเราที่มีความตองการอยูเสมอ ความตองการก็ตองการแตสิ่งที่พึงปรารถนา
ทั้งนั้น อันใดเปนที่พึงปรารถนาของเรา ก็คือ “ความสุข” 
 ความสุขจะไดมาดวยเหตุใด ถาไมไดมาดวยสาเหตุแหงการกระทําความดี ไมมี
ทางอื่นที่จะใหเกิดความสุขได น่ีแหละเปนสาเหตุที่จะใหเราตองสรางความดี เราก็สราง
ตามหลักธรรมที่ทานสอนไว เราเชื่อธรรม เช่ือพระพุทธเจา ยากลําบากเราก็ทํา ดังที่
ทานทั้งหลายที่อุตสาหมาจากกรุงเทพฯ มาถึงน่ีก็ไกลแสนไกล ทําไมมาได ก็มาดวย
ความเช่ือความเล่ือมใส มาดวยความอุตสาหพยายาม เพราะความเช่ือพระพุทธเจาน้ัน
แล ลําบากแคไหนก็มา สละเปนสละตาย สละเวลํ่าเวลา สละทุกส่ิงทุกอยาง เมื่อถึงกาล
แลว พรอมเสมอที่จะใหเปนไปตามความจําเปนหรือเหตุการณนั้นๆ เราจงึมาได ถาไม
ไดคิดสละอยางนี้ก็มาไมได 

ใครจะไมรักไมสงวนชีวิตของตัว ใครจะไมรักไมสงวนสมบัติเงินทองขาวของ 
เสียไปแตละบาทละสตางคยอมเสียดายกันทั้งน้ัน เพราะเปนสมบัติของเรา แตทําไมเรา
ถึงสละได ก็เพราะนํ้าใจที่เช่ือตอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และเช่ือตัวเองน้ีแล 
เราจึงมาได น่ีพูดถึงเรื่อง “ศรัทธา” ซึ่งมีใจเปนผูพาใหเปนไป สมกับใจเปนใจ ใจเปน
ประธานในตัวเรา 
 พูดถึงเรื่อง “ปญญา” แมพิจารณายากลําบากเราก็พยายามทําได การบําเพ็ญจิต
ใจเปนส่ิงสําคัญ ขออยาไดละเลยในส่ิงสําคัญน้ี ขอใหเห็นวาสิ่งสําคัญนั้นแลเปนสิ่งที่ควร
รักสงวน เปนส่ิงที่ควรทะนุถนอมบํารุงรักษาใหดีข้ึนโดยถายเดียว ชาตินี้เราก็อาศัยใจ 
เราอาศัยความสุข ชาติหนาเราก็ตองอาศัยใจ และอาศัยความสุขเหมือนกัน ชาติน้ีกับ
ชาติหนามันก็เหมือนวันนี้กับพรุงนี ้แยกกันไมออก จากวันนี้ไปถึงวันพรุงนี้ มะรืนน้ี สืบ
ทอดกันเรื่อยๆ ไป สืบเน่ืองมาจากวานน้ีก็มาเปนวันน้ี สืบเน่ืองจากชาติกอนก็มาเปน
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ชาตินี ้สืบเนื่องจากชาตินี้ก็เปนชาติหนาชาติโนนเรื่อยไป นี่เปนหลักธรรมชาติของจิตที่มี
เชื้อแหง “วัฏฏะ” อยูภายในตัว จะแยกไมออกในเรื่องการเกิด การตาย สืบตอเนื่องกัน
โดยลําดับ 

หากจะมีภพมีชาติตอเน่ืองกันไปเปนลําดับก็ตาม ขอใหมีคุณงามความดีเปนสิริ
มงคล เปนเครื่องพยุงจิตใจอยูภายใน ไปภพใดชาติใดหากยังตองเกิดใน “วัฏสงสาร” ก็
ยังพอมีความสุขเปนเครื่องสนองความตองการ จะไมรอนรนอนธการมากนัก จะไมได
รับความทุกขความทรมานมาก เพราะมีความสุขเปนเครื่องบรรเทากันไป เราก็พอเปน
ไปได เพราะอาศัยความสุขซ่ึงเกิดจากความดี ที่เราอุตสาหบําเพ็ญมาโดยลําดับ 
 เวลาน้ีเรากําลังสรางความดี พยายามสรางใหมากโดยลําดับ จนกระทั่งเปน 
“มหาเศรษฐีความดี” น่ันแล ทีน้ีก็ไมตองพึ่งใครอาศัยใคร ดังพระพุทธเจา และ พระ
สาวกท้ังหลายทานจะนิพพาน ก็ไมยาก นิพพานไดอยางสะดวกสบาย ธรรมดาธรรมดา 
 เราเมื่อไดสรางจิตใจใหเต็มภูมิแลว ไมหวังจะพึ่งอะไรทั้งหมด เพราะพึ่งตนเอง
ไดแลว เต็มภูมิของใจแลว การเปนไปของเราก็ไมยาก ตายที่ไหนเราก็ตายไดทั้งน้ัน
แหละ เพราะการตายไมใชจะทําใหเราลมจม ความตายเปนเรื่องธาตุเรื่องขันธ เรื่อง
ความบริสุทธิ์เปนเรื่องของใจ ดีตองดีเสมอไป ไมมีความลมจม บริสุทธ์ิตองบริสุทธ์ิ
เสมอไป ไมใชความบริสุทธ์ิเพื่อความลมจม เราจะไปลมจมที่ไหนกัน เมื่อมีความดี
อยางเต็มใจอยูแลว 
 ถาเปนของลมจม เราเกิดมาก่ีภพก่ีชาติ ทําไมเรามาเกิดไดอีก ทําไมไมลมจมไป
เสีย ชาตินี้เรามาเกิดไดอยางไร ชาติหนาก็มีอยูเชนเดียวกับชาติน้ี วันพรุงน้ีก็ตองมีเชน
เดียวกันกับวันน้ี 
 ขอใหพากันพินิจพิจารณา การบําเพ็ญจิตตภาวนาเปนสําคัญ สรางจิตของเราให
เปนสาระข้ึน จะเปนที่อบอุนสบายจิตสบายใจ การทําหนาที่การงานอะไรก็ตาม สมาธิ
ภาวนา การบําเพ็ญคุณงามความดีนี้ ไมเปนอุปสรรคตอหนาที่การงานอะไรทั้งนั้น นอก
จากเปนเครื่องสงเสริมหนาที่การงานน้ันใหมีความสมบูรณ ใหมีความรอบคอบ ใหถูก
ตองดีงามขึ้นไปโดยลําดับเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่การบําเพ็ญธรรมจะเปนขาศึกตอหนาที่
การงานและผลประโยชนทั้งหลาย 

ขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จิตบริสุทธ์ิ 
 
 ทานที่ถือการฟงธรรมเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ  คือ ทานนักปฏิบัติ   ซึ่งเคยฟง
การอบรมจากครูอาจารยมา และฟงธรรมดานปฏิบัติ ไมใชฟงธรรมท่ัวๆ ไป เพราะ
ขณะที่น่ังฟงนั้นเปนภาคปฏิบัติไดเปนอยางดี ยิ่งกวาการปฏิบัติโดยลําพังตนเอง เพราะ
เกี่ยวกับธรรมะที่ทานแสดงเขาไปสัมผัสภายในใจเปนลําดับๆ ใจรับทราบ และทราบทั้ง
ความหมายดวยไปในตัว จิตที่รับกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปไมขาดวรรคขาดตอน
น้ัน ยอมทําใหจิตลืมความคิดตางๆ ซึ่งเคยคิดโดยปกติของจิต จนกลายเปนความเพลิน
ตอธรรม และเปนความสงบลงไปได 
 แมผูที่ยังไมเคยฟงการอบรมเลย เวลานั่งภาวนาฟงก็เกิดความสงบได สําหรับผู
ที่เคยอยูแลวนั้นก็เปนอีกแงหนึ่ง การนั่งปฏิบัติกรรมฐานในขณะฟงธรรม จึงเปนภาค
ปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลาย เพราะเราไมไดปรุงไดแตง ทานปรุงทาน
แตงใหเสร็จ เน้ืออรรถเน้ือธรรมทานแสดงเขาไปสัมผัส ซึมซาบถึงจิตใจใหเกิดความ
ซาบซึ้ง ใหเกิดความสงบเย็นใจลงโดยลําดับ ถาจิตเก่ียวกับสมาธิก็สงบไดอยางรวดเร็ว 
และงายกวาที่เราบังคับบัญชาโดยลําพังที่ภาวนาเพียงคนเดียว ถาเปนดานปญญา ทาน
อธิบายไปในแงใด ปญญาก็ตามทาน คือขยับตามทานเรื่อยๆ เพลินไปตามน้ัน เหมือน
กับทานพาบุกเบิกและทานบุกเบิกให เราก็ติดตอยตามหลังทานไป เพราะฉะน้ันครั้ง
พุทธกาลเวลาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธบริษัทจึงสําเร็จมรรคผลกันมาก การ
แสดงธรรมจึงเปนพื้นฐานมาโดยลําดับ จนถึงพระปฏิบัติในสมัยปจจุบันที่เก่ียวกับการ
ฟงเทศน 
 ครั้งพุทธกาลฟงเทศนจากพระพุทธเจา เพราะคําวา “ศาสดา” แลวก็พรอมหมด
ทุกสิ่งทุกอยาง ผูปฏิบัติและฟงธรรมอยูในขณะนั้น เปนผูมีภูมิจิตภูมิธรรมเหลื่อมล้ําต่ํา
สูงตางกัน การฟงเทศนจึงตองไดรับประโยชนในขณะที่ฟงตางๆ กันไป บางทานที่มี
อุปนิสัยสามารถที่ทานเรียกวา “อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู” คือ ผูที่จะสามารถรูไดอยาง
รวดเร็ว และรองกันลงมา เวลาฟงธรรมจากพระโอษฐ ทานก็สามารถบรรลุธรรมไดใน
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดง แมในขณะน้ันยังไมสําเร็จหรือยังไมผาน ก็เปนการเขยิบ
ขั้นภูมิขึ้นไป ฟงครั้งนี้ขยับขึ้นไป ฟงครั้งนั้นขยับขึ้นไป หลายคร้ังหลายหนก็ทะลุไปได 
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 พระมีจํานวนเทาไรที่ฟงเทศนน้ัน ลวนแตผูปฏิบัติผูมุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่ง
อยูแลว ไมเหมือนกับสมัยปจจุบันเราน้ี ซ่ึงผูเทศนก็รูสึกจะเทศนพอเปนพิธี ผูฟงก็ฟง
พอเปนพิธี จึงกลายเปนเทศนเปนพิธี ฟงเปนพิธี ศาสนาเปนพิธี ธรรมจึงกลายเปน
โลกไปเสีย หรือกลายเปน “ธรรมพิธี” ไปตามโลกที่พาใหเปนไป 
 ทางภาคปฏิบัติ ผูที่จะแสดงอรรถธรรมตามหลักความจริงที่ไดปฏิบัติและรูเห็น
มาน้ันใหฟงก็มีจํานวนนอย ไมเหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งมีสาวกมากมายที่ไดสําเร็จไปโดย
สมบูรณแลว การฟงธรรมจากสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาล จึงฟงไดอยางสะดวกและ
เปนอรรถเปนธรรมจริงๆ เพราะผูรูธรรมมีจํานวนมาก และสถานท่ีท่ีบําเพ็ญก็สะดวก
สบาย เปนในปาในเขาในที่เงียบสงัด 
 สมัยทุกวันน้ี ผูปฏิบัติที่จะรูจริงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล ก็มีจํานวนนอย นอก
จากน้ันผูปฏิบัติที่สนใจตออรรถตอธรรมอยางจริงจังเหมือนในครั้งน้ัน ก็มีจํานวนนอย
อีกดวย แตอยางไรก็ตามผูมุงตออรรถตอธรรม ฟงอรรถฟงธรรมจากการปฏิบัติของครู
อาจารยที่ไดปฏิบัติและรูเห็นมาดวยดีนั้น ยอมมีผลประจักษโดยลําดับ ตามกําลังความ
สามารถของผูฟงเชนเดียวกับคร้ังพุทธกาล 
 จะเห็นไดในขณะที่ทานอาจารยมั่นแสดง เรากําลังปฏิบัติอยูในจุดใด หรือมีขอ
ของใจอยูในจุดใด ขณะท่ีฟงไปโดยลําดับก็เพลินไป เปนผลเปนประโยชนในขณะน้ัน
โดยลําดับ พอการแสดงธรรมจวนจะถึงจุดน้ัน จิตจะจอทันที เพราะนั้นเปนปญหาที่
เรายังไมสามารถจะแกใหทะลุปรุโปรงไปไดโดยลําพังตัวเอง ขณะที่ฟงก็รอทาน พอถึง
จดุน้ันทานจะวาอยางไร อุบายทานจะแกจดุน้ีทานจะแกอยางไร จิตจออยูตรงนั้น 
 พอทานอธิบายไปถึงจุดนั้น ทานก็แสดงผานไปดวยอุบายที่ทานเคยรูเคยเห็นมา
แลว เราก็ไดคติข้ึนมาทันที คือเขาใจในจุดน้ันทันที เปนอันวาทานชวยแกในจุดน้ีผาน
ไปไดจุดหนึ่ง จากน้ันก็ปฏิบัติโดยลําดับ ตามธรรมดาของช้ันปญญาน้ี จะมีความของใจ
ในธรรมแงตางๆ อยูเรื่อย ความของใจอยูที่จุดไหน น้ันแลคือจุดที่ทํางาน ซ่ึงปญญา
จะตองพินิจพิจารณาคล่ีคลายปญหาธรรมอยูที่จุดน้ัน จนกวาจะเขาใจและผานไปได 
ขณะฟงธรรมเปนการแกกิเลสไปในตัวของผูปฏิบัติ ไดมากไดนอยหากไดไปเรื่อยๆ 
ครั้งน้ันครั้งนี้ หลายครั้งหลายหนก็ผานไปไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล แมจะชาเร็ว
ตางกันอยูบาง ก็ข้ึนอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติท่ีจะรูจะเห็น 
 ในครั้งพุทธกาลทานมุงตอการถอดถอนกิเลสโดยฝายเดียว หรือ จะพูดเปน
เปอรเซ็นตก็เรียกวา ๙๐% เปนผูมุงปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน บวชพอเปนพิธีหรืออะไรอยางน้ี รูสึกจะไมคอยมีในครั้งนั้น ตอมาก็คอย
เลือนราง คอยจางไปเปนธรรมดา 
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 การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติ คือน่ังฟงอยูในขณะที่ทานกําลังแสดงธรรมน้ัน มัน
เปนความเพลิดเพลินภายในจิตใจของผูฟงแตละทานๆ ที่ตางองคหรือตางคนตางสนใจ 
จึงไมมีกําหนดไมสําคัญกับเวลํ่าเวลาวา ทานเทศนนานหรือไมนาน ๒-๓-๔ ช่ัวโมง ก็
ไมไดคํานึงถึง มีแตสติกับความรูกับธรรม ที่สัมผัสในขณะที่ทานเทศนเทาน้ัน มีเทา
น้ัน! เรื่องเวลํ่าเวลาไมสนใจ แมที่สุดรางกายไมทราบวามันเจ็บมันปวดหรือไม ก็มันไม
ปรากฏน่ี มีแตความรูเดนในขณะที่ฟง ทานวาอะไรความรูก็ทราบความหมายไปโดย
ลําดับๆ ความทราบความหมายแหงธรรมทั้งหลายน้ันแล เปนความเพลิดเพลินของจิต
ในขณะฟง นอกจากน้ันจุดใดที่เรากําลังสงสัย เวลาทานเทศนไปในจุดนั้น ก็เกิดความ
เขาใจข้ึนมา น่ีเรียกวาไดผลจากการฟงธรรมเปนพิเศษ นอกจากไดผลเปนความสงบ
เย็นใจ หรือไดผลเปนความคลองแคลวของจิตที่ขยับตามทานดวยปญญา ยังไดผลใน
ขณะที่เรายังสงสัยอยูดวย พอทานแสดงผานไป เราก็เขาใจและผานไปไดจากจุดนั้น 
จากน้ันก็ออกไปบําเพ็ญอยูโดยลําพังตนเอง 
 เม่ือไดรับการอบรมจากทานแลว ตางองคตางหาที่หลบซอน บําเพ็ญโดยลําพัง 
ผูใดอยูในภูมิใดก็เรงในภูมินั้น เชน ภูมิสมาธิ ท่ียังไมมีความแนนหนาม่ันคงพอ ก็เรง
เขา สวนปญญาพิจารณาไปตามกาลที่เห็นสมควรโดยลําดับเชนเดียวกัน ผูอยูในข้ัน
ปญญาลวนๆ ก็พิจารณาในดานปญญา ฟงเทศนก็ดวยปญญาติดตามทาน ซึ่งเปนการ
ทํางานเพื่อการแกกิเลส การถอดถอนกิเลสในขณะฟงธรรม ฟงเทศนในหลักธรรมชาติ 
แกกิเลสไปในตัวตามขณะที่พิจารณาไป เปนความเพลิดเพลินในงานของตน ผลของ
งานที่เกิดขึ้นแตละชิ้นละอันนี ้เกิดขึ้นจากการแกกิเลสไดทั้งนั้น 
 ความเพลิดเพลินในธรรม จึงเปนความเพลิดเพลินที่แปลกประหลาด เพลินไม
อ่ิมไมพอ เพลินแลวไมมีความโศกเศราเคลือบแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลิน
ในสิ่งทั้งหลาย! จิตใจถาฟงธรรมทางดานปฏิบัติเขาใจ ก็แสดงวาฐานของจติมีพอสม
ควรแลว ตามธรรมดาถาไมมีฐานของจิต ไมมีอะไรเลย ฟงธรรมดานปฏิบัติจะเขาใจได
ยาก 
 แมแตอาจารยเองก็เคยฟงเทศนทานอาจารยมั่น เมื่อไปถึงทานทีแรกฟงไมรู
เรื่องรูราวอะไรเลย เวลาทานเทศนถึงเรื่องธาตุ เรื่องขันธ เรื่องกิเลส การถอดถอนกิเลส
ดวยวิธีใดๆ อาการใด ฟงไมเขาใจ เพราะฐานของจิตเราไมมี มีแตความฟุงซานรําคาญ
โดยถายเดียว แตเมื่อจิตไดรับการอบรมและฟงเทศนไปโดยลําดับ จนใจพอมีความ
สงบบางแลว จึงเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง กระทั่งจิตมีฐานแหงความสงบแลว ย่ิง
ไพเราะเพราะพริ้ง ซาบซ้ึงจับใจตลอดเวลาในการฟง จากน้ันก็ยิ่งมีความดูดดื่ม หิว
กระหายอยากฟงทานเทศนอยูตลอดเวลา 
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 ทานเทศนละเอียดลออ และเทศนธรรมข้ันสูงเทาไร แมตนจะยังไมเขาใจใน
ธรรมข้ันน้ัน แตจิตก็เพลิดเพลินไปตาม ประหน่ึงมือจะเอ้ือมถึงพระนิพพานอยูแลวใน
ขณะที่ทานเทศน เปนความเพลิดเพลิน วาดภาพพจนไปตาม รูสึกวารื่นเริงภายในจิตใจ
อยางบอกไมถูก พอทานเทศนจบลงก็เหมือนเอากระทะมาครอบหัวนี่แหละ มองไมเห็น
อรรถธรรมที่ทานแสดงไปแลวน่ันเลย พยายามบึกบึนตะเกียกตะกายไปตามกําลังความ
สามารถของตน น่ีเวลาฟงธรรมฝายปฏิบัติไมเขาใจ มันเปนอยางน้ัน 
 ใจคนเรา เวลาโงมันก็เหมือนจะไมฉลาด เวลามันหลงก็เหมือนจะไมรูเลย 
เวลาทุกขก็เหมือนจะไมมีสุขอยูภายในตัวเลย คนทั้งคน จิตทั้งดวง ไมมีสาระอะไรเลย
เหมือนกับถานเพลิง ถาพูดถึงรอนมันก็รอนเหมือนถานเพลิง พูดถึงดํามันก็ดําเหมือน
ถานเพลิงที่ไมมีไฟ แตเพราะการชําระการบําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอ และคอยขัดเกลากัน
ไปเรื่อยๆ ใจคอยผองใสขึ้นมาๆ ความรูก็เกิดขึ้น ความฉลาดก็มาพรอมกัน  ความสุขก็
มาพรอมกันกับความผองใส ใจก็เบิกบานยิ้มแยมแจมใส มองดูใจเรารูสึกวามีคุณคาขึ้น
โดยลําดับ จนกลายเปนความอัศจรรยขึ้นภายในจิตใจของตนก็ม ี
 เมื่อปฏิบัติเขามากๆ อะไรๆ ก็พิจารณาไปหมด เรื่องโลกธาตุกวางแคบมาก
นอยเพียงไร พิจารณาไปหมด ปลอยวางไปโดยลําดับดวยการเขาใจแลว ๆ ผลสุดทาย
แมแตเรื่องธาตุเรื่องขันธก็สักแตวาธาตุวาขันธ พิจารณาลงไป อะไรก็เปนช้ินเปนอัน
เชนเดียวกับส่ิงทั้งหลายที่อยูภายนอกกายเรา มันตกอยูในกฎแหง “ไตรลักษณ” 
เชนเดียวกัน จนเขาใจเรื่องภายใน คือสวนรางกายไดอยางชัดเจนเหมือนส่ิงภายนอก 
ใจก็ย่ิงมีความสวางไสว เลยจากผองใสข้ึนไปเปนความสวางไสว 
 รางกายเราแตกอนเหมือนกับภูเขาทึบทั้งลูกนั้นแหละ แตเวลาจิตใจมีความผอง
ใส มีความสวางไสวแลว มันแทงทะลุไปไดหมด รางกายเหมือนไมมี มีก็เปนเงาๆ เทา
น้ัน เพราะอํานาจแหงความรู อํานาจแหงความสวางที่ปรากฏขึ้นอยางเดนชัดภายในใจ
เปนประจําอยูภายในรางอันน้ี มองอะไรก็สวางไปหมดเพราะจิตสวาง นั่นแหละตอนมี
ความอัศจรรย น่ังอยูท่ีไหนก็ภูมิใจตัวเอง อัศจรรยตัวเอง คืออัศจรรยจิตดวงน้ันวามี
จิตดวงเดียวนี้แหละอัศจรรย และเดนอยูในรางน้ี 
 ในข้ันเริ่มแรกเปนอยางหน่ึง แลวตอมา ๆ เปนอีกอยางหน่ึง ใจคอยเปล่ียน
สภาพมาเรื่อยๆ ดวยการซักฟอก การปฏิบัติ การบํารุงรักษา จนกระทั่งถึงขั้นมีความ
สวางไสว เกิดความอัศจรรยภายในตัวเอง! 
 งานที่จิตข้ันนี้พิจารณาก็มีแตเร่ืองขันธเทานั้น ไมมีเรื่องอ่ืนใด แมแตรูปซึ่ง
เคยพิจารณามาจริงๆ เปนการเปนงานแตกอนก็ปลอยวาง พอถึงขั้นปลอยแลว รูปขันธ
ใจก็ปลอยวาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธแตละอยาง ๆ ก็ปลอยวางดวยการ
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พิจารณารูได เชนเดียวกับรูปขันธหรือสภาวธรรมทั่วไป ไมไดนอกเหนือไปจากวิสัยของ
สติปญญา ท่ีสามารถอาจรูไดดวยการบําเพ็ญอยูเสมอน้ีเลย 
 รูปขันธรูไดปลอยได เวทนาขันธก็รูได เวทนาขันธน่ีหมายถึง เวทนาที่เกิดขึ้น
ภายในขันธก็เขาใจ สัญญาขันธก็เขาใจ สังขารขันธก็เขาใจ ขันธเหลานี้จะละเอียดโดย
ลําดับ จนกระทั่งรวมเขาไปสูจิตอันเดียว รูปอันหยาบก็รูเทา เวทนาอันหยาบเกี่ยวกับ
รางกายก็รูเทา สัญญาที่หมายหยาบๆ ก็รูเทา สังขารที่เก่ียวกับเรื่องตางๆ ก็รูเทา 
วิญญาณรับทราบสิ่งภายนอกก็รูเทา รูเทาโดยลําดับ อาการของขันธอาการของกิเลสที่
เก่ียวเน่ืองกันก็หดตัวเขาไป เหลือแตจิตดวงเดียว 
 จิตดวงเดียวก็ตองอาศัยอารมณ คือสังขารความปรุง สัญญาที่แย็บออกมา
หมายนั่นแหละเปนงานของจิตในขั้นนี้ การพิจารณาก็ตองหันเขาไปสูจิตดวงที่ผองใส 
ดวงที่สงาผาเผยน้ันแหละ สังเกตสอดรูอาการของจิตที่เกิดขึ้นแลวดับไป ปรุงดี ปรุงช่ัว 
ปานกลาง ก็ดับไปทั้งสิ้น ดับไปแลวไปอยูท่ีไหน? 
 นี่คือความคนควา ความทดสอบ หรือความสังเกตของจิต เพื่อหาตนเหตุของ
มันวาเกิดที่ตรงไหน มีเทาน้ีที่เปนงานของจิตข้ันน้ี! นอกนั้นจิตรูเทาปลอยวางหมด
แลว ไมมีความหมายอะไรทั้งส้ิน เพราะจิตเขาใจแลวและปลอยวางแลว จะเอาความ
หมายมาจากไหน จิตเปนผูใหความหมายวานั้นดีนี้ชั่ว เมื่อจิตทราบชัดทั้งสิ่งนั้นแหละ 
ทั้งความหมายที่หลอกลวงตัวเองแลว จิตยอมถอยตัวเขามา แมที่สุดในเรื่องของขันธหา
ภายในตัว ก็ยังถอยและปลอยวางได เหลือแตความรูที่ผองใส ที่สวางไสวอยูภายในใจ 
กายทั้งกายก็เหมือนไมมี มีแตความรูน้ีครอบไปหมด และสวางไสวอยูภายในทั้งกลาง
วันกลางคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ทุกอิริยาบถมีความสวางไสวอยูเปนประจาํ 
  แตความสวางไสวอันนี้ก็เคยอธิบายใหฟงแลว เราไมทราบวาความสวางอันนี้
คืออะไร เพราะไมเคยเห็นไมเคยพบตั้งแตวันเกิดมา วายังง้ันเลย! มันถึงใจดี แลว
ทําไมจะไมหลงไมติดคนเรา! ทําไมจะไมชอบ ทําไมจะไมรักไมสงวน ความไมเคยเห็น
ไมเคยรูทําไมจะไมวาเปนของมีคามีราคา ทําไมจะไมวาเปนของอัศจรรย ตองวาดวยกัน
ทั้งนั้นแล! เพราะไมเคยเห็นอันใดที่จะอัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาติอันน้ี ในบรรดาที่เคย
ผานมาแลว เพราะฉะนั้นจิตจึงติดได 
 แตเมื่อติดไปนานๆ เรื่องของโลกมันเปนอนิจจัง เพราะอันนี้เปนสมมุตินี่ สมมุติ
มันก็ตองอยูในกฎ “อนิจจัง” เมื่ออยูไปนานๆ มองกันไปนานๆ ชมกันไปนาน ๆ รัก
สงวนกันไปนานๆ ชอบใจกันไปนานๆ สังเกตกันไปนานๆ มันก็ทําใหมีแงคิดได!  
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 สิ่งที่จะใหมีแงคิด ก็คือความรักสงวน ไมใหมีอะไรมาแตะตองจิตดวงนี้เลย บาง
ทียังมีปรากฏเปนความเฉาๆ ขึ้นมานิดๆ ใหรู ทําใหสงสัยวาจิตน่ีมันเฉาขึ้นมาได
อยางไร? ทําใหเปนขอคิดขอกังวลขึ้นมาตามขั้นของจิต แมจะไมมีมากก็ตาม แตน่ีก็ชิง
ตําหนิ และเปนตนเหตุใหเกิดทุกขเวทนาอยางละเอียดขึ้นมาจากจุดที่เฉานิดๆ น่ีก็
เปนเวทนาของจิต ไมใชเวทนาของกาย! 
 อยูเฉยๆ รางกายไมเจ็บไมปวย เวทนาของจิตแสดงเปนความสุขรื่นเริงภายใน
จิตดวงน้ีขึ้นมา ก็เปนสุขเวทนา เวลาจิตมีความเศราหมองบางเล็กนอยตามขั้นละเอียด
ของจิต ก็เกิดความไมสบายขึ้นมา ความไมสบายแมไมมากก็เปนทุกขเวทนาอันละเอียด
ขึ้นมาอยูนั่นแล ถาเราสังเกตดวยสติปญญาก็ทราบ น่ีเปนสมติที่จะตองยอนกลับมา
พิจารณาจุดนี้ วาทําไมมันถึงเฉา ทั้งๆ ที่พยายามรักษาอยูทําไมถึงเฉาได? เปนเพราะ
เหตุใดถึงเฉา ธรรมชาตินี้เปนที่แนใจแลวหรือ? วาใสแลวทําไมเศราได? เพียงปรากฏ
นิดหน่ึงก็ใหเห็นประจักษหลักฐานแสดงวาน้ีไมใชของเที่ยง ไมใชของแนนอนพอให
ตายใจได 
 นั่นแหละ ! ทีนี้สติปญญาถึงจะปกเขาไปตรงนั้นวานี่มันเปนอะไรแน? มันถึงเปน
อยางน้ี ทีน้ีก็แสดงวาไมแนใจ หรือไมไวใจกับความสวางไสว ความอัศจรรยอันน้ัน จึง
ตองพิสูจนอีกทีหน่ึง เพราะมันไมมีที่จะพิจารณา เน่ืองจากมันหมดสิ่งที่ควรจะพิจารณา 
 ทีน้ีพอจอสติปญญาเขาไปตรงน้ัน กําหนดวามันเปนอะไรตออะไรกันแน 
กําหนดดูเขาไป ๆ การดูของสติปญญาข้ันน้ี ดูจริงๆ ไมไดมีความเผลอ ความพล้ัง
พลาดไปไหนเลย ดูอะไรเปนการเปนงานจริงๆ ทําเปนทํา กําหนดอะไรเปนอันน้ันเต็ม
ไปดวยความจงใจ เต็มไปดวยสติปญญารอบตัวอยูตลอดเวลา เมื่อนํามาใชในจุดนี้ทําไม
จะไมไดผลอยางรวดเร็ว เพราะเปนขั้นของสติปญญาอัตโนมัติแลว ใชงานในทางใดได
ผลอยางรวดเร็วทนัใจ เมื่อใชงานในจุดนี้ทําไมจะไมไดผล! 
 ประการสําคัญก็คือ ความไมแนใจท่ีเกิดข้ึน ทําใหสงสัย จึงตองใชสติปญญา
พิจารณาจดจอดู สังเกตดูมันเปนอะไรแนอันนี?้ น่ีแสดงวาจุดนั้นเปนเปาหมายแหงการ
พิจารณาขึ้นแลว หรือเปนสภาวธรรมอันหน่ึงที่จะตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรม
ทั่วไป พอพิจารณาลงไปเทานั้นไมนานอะไรเลย เพราะมันคอยจะทลายไปอยูแลว เปน
แตเพียงวาเราโงเฉยๆ พอกําหนดเขาไป ก็ไอเรื่องที่วาเปนอัศจรรยน้ันมันก็สลายลง
ไปทันที คําวา “อัศจรรย” อันนั้นก็หมดไป ! ความที่วา “เศราหมอง,ผองใส” ก็หมดลง
ไปพรอมๆ กันกับธรรมชาตินั้นที่สลายตัวลงไป น่ันคือข้ันสุดยอดแหงสมมุติ ขั้นสุด
ยอดแหงกิเลสแหงอาสวะ ทานเรียกวา “อวิชชา” 
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 น้ีแลคือ “อวิชชา” แทอยูตรงนี้เอง! ไมมีอันใดเปน “อวิชชา” ยิ่งกวาอันนี้ 
เปนของละเอียดลออมากทีเดียว จนถึงขนาดตองหลงมันไปได ลืมตัวไปได เผลอไป
ได ยึดมั่นมันไดแบบหนาดานไมรูจักอายตัวเองเลย ทั้งที่วาตนฉลาดเฉลียวปราดเปรียว 
 เม่ือความอัศจรรยของสมมุติอันน้ีสลายลงไปแลว ส่ิงที่เปนวิมุตติ ไมตอง
ถามวาจะอัศจรรยเหนืออันน้ีสักเทาใด! 
 ศาสดาของโลกเปนผูเหนือโลก เปนผูประเสริฐสุด พระสาวกอรหัตอรหันตทาน
ประเสริฐสุด เพราะจิตดวงที่บริสุทธ์ิซึ่งพนจากเครื่องหุมหอ ที่มีความสวางไสวหรือ
ความผองใสน้ีเปนตัวการสําคัญ 
 เมื่ออันน้ีสลายไปแลว ธรรมชาติที่อัศจรรยเหนือโลกสมมุติก็แสดงตัวขึ้นมา
อยางเต็มดวง น้ันแลความประเสริฐของทาน ทานประเสริฐท่ีตรงน้ัน น้ันจึงเปนความ
ประเสริฐแท โดยไมตองระวังรักษา ไมตองเปนกังวล ไมตองปด ไมตองสงวน ไมตอง
รักษา ไมเหมือนความสวางไสวซึ่งเปรียบเหมือนมูตรคูถนี้ ซึ่งตองรักษา เปนความกังวล
อยูตลอดเวลา คือกังวลตามขั้นของจิต แมไมมากก็มีใหปรากฏ สุขเวทนาก็มีอยูท่ีนั่น 
เพราะมันเปนข้ันของสมมุติ สมมุติกับสมมุติก็เขาถึงกันได พอสมมุติอันละเอียดน้ี
สลายลงไปหมดแลวก็ไมมีอะไรปรากฏ! 
 ฉะนั้นพระอรหันตทานจะเสวย สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อุเบกขาเวทนาในจิต
เหมือนอยางท่ีเคยเสวยมาแลวในคราวยังไมส้ินกิเลสอาสวะน้ันเปนไปไมได ทั้งนี้
เพราะธรรมชาติที่เหนือสมมุติทั้งปวงน้ัน เปนเคร่ืองยืนยันในตัวเอง เวทนาเหลาน้ี
เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งมวล เม่ือจิตดวงน้ันพนจากสมมุติแลว จะเปนเวทนา
เหมือนอยางจิตทั่วๆ ไปไมได และมีขอหน่ึงที่แสดงในหลักธรรมวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุ
ขํ” พระนิพพานเปนสุขอยางย่ิง ความสุขของพระนิพพานน้ัน ไมใชความสุขอยางโลกๆ 
ซึ่งเกิดแลวดับไป เกิดแลวหายไป แตเปนความสุขที่มีอยูด้ังเดิมกับธรรมชาติแหงจิต
ที่บริสุทธ์ิแลวเทานั้น จึงไมจัดวาเปน “เวทนา” ถาเปนเวทนาก็ตองเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา” ไปดวยกัน อันน้ันไมเปนเวทนา จึงไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใดๆ เขาไป
เก่ียวของได จิตท่ีพนจากสมมุติเปนอยางน้ี 
 นี่แหละที่พระพุทธเจาทานประเสริฐ ทานประเสริฐในที่นี้เอง แลวนําธรรมออก
จากธรรมชาติน้ีมาส่ังสอนโลก ไมไดออกจากส่ิงใด ออกจากความบริสุทธิ์น้ีเทาน้ัน 
การแสดงธรรมออกมาจึงเปนธรรมของจริงเต็มสวน ถาพูดเปนเปอรเซ็นตก็รอย
เปอรเซ็นตเลย แสดงธรรมออกสอนโลกตองเปนความจริงรอยเปอรเซน่ีแลผูรูจริงเห็น
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จริงนําธรรมออกมาสอนโลก จะผิดที่ตรงไหน ตนเปนผูปฏิบัติมาเอง ทั้งวิธีปฏิบัติก็รู 
และผลก็ไดรับอยางประจกัษใจ เมื่อนําออกทั้งเหตุทั้งผลมาแสดงแกโลก จะผิดไปไหน 
 ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกไดผลเปนที่พึงพอใจมากมาย ยิ่งกวาพระสาวกทั้ง
หลาย เปนเพราะเหตุน้ีแล เพราะพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย มีอุบายวิธีตางๆ ที่สั่งสอน
โลกไดลึกซ้ึงกวางขวางมากมาย 
 สวนสาวกทานก็มีความสามารถรองลงไปจากพระพุทธเจา เพราะรูจริง เห็นจริง
เหมือนกัน เปนแตเพียงไมกวางขวางเหมือนพระพุทธเจา เพราะเปน “สาวกวิสัย” เปน
วิสัยของสาวก 
 ฝายหนึ่งเปนวิสัยของพระพุทธเจา ตองผิดกันเปนธรรมดา แมจะถึงความ
บริสุทธ์ิดวยกันก็ตาม ความสามารถที่จะนําธรรมในแงตางๆ ออกมาสอนโลก ตอง
พรอมดวยสติปญญา ความฉลาดสามารถตามวิสัยของผูน้ันๆ ตลอดถึงครูอาจารยของ
เรา 
 ยกตัวอยางเชน ทานอาจารยมั่น เปนตน การแสดงธรรมทางดานปฏิบัติ ไมมี
ใครเทียบเทาที่ผานมา ความฉลาดแหลมคม การแสดงออกในแงตางๆ ของธรรมทัน
กับผูฟง คือทันกับกิเลสของผูมาศึกษาอบรมน่ันแล เพราะฉะนั้นกิเลสจึงตองหลุดลอย
ไปเรื่อยๆ จากการสดับฟงกับทาน นี่! การแสดงออกผิดกันอยางน้ี เพราะผูหนึ่งรูจริงๆ 
เห็นจริงๆ พูดออกมาจากความจริง ผูฟงก็เขาใจไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เขาใจตามหลัก
ความจริงไมผิดเพี้ยน ไมใชแสดงแบบงูๆ ปลาๆ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายสั่งสอนกัน 
เจาของปฏิบัติมาพอลุมๆ ดอนๆ งูๆ ปลาๆ ส่ังสอนคนอ่ืนจะเอาจริงเอาจังมาจากไหน 
เพราะเจาของหาความจริงไมได สั่งสอนคนก็จริงไมไดซี เลยตองเอางูๆ ปลาๆ ออก
ชวยพอรอดตัว ผูฟงก็ฟง งูๆ ปลาๆ  รูก็งูๆ ปลาๆ เลยมีแต “งูๆ ปลาๆ” เต็มศาสนา
เต็มผูปฏิบัติศาสนา 
 เพราะฉะน้ันผูเริ่มปฏิบัติทีแรก จะงูจะปลา ก็งูก็ปลาไปกอน แตเอาใหเห็นชัด 
ปลาก็ปลาจริงประจักษกับใจของเราซิ คือจะเปนธรรมขั้นใดก็ใหรูประจักษกับใจเรา 
เพราะธรรมเปน “สนฺทิฏฐิโก” พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง
ดวยกันทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย เพศใด วัยใดก็ตาม เพราะ “สัจธรรม” มีเหมือนกัน
น่ี ไมนิยมวานักบวชหรือฆราวาส วาหญิงวาชาย ขึ้นอยูกับการปฏิบัติธรรมเปนของกลาง 
สวนเพศน้ันทานพูดไวตามข้ันตามภูมิ 
 เพื่อประกาศวา ผูนั้นเปนเพศ “นักรบ” พูดงายๆ “เพศนักบวช” เวนจากกิจการ
บานเมืองทั้งหมดแลวไมไปเก่ียวของ มีหนาที่ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความรูแจงเห็นจริง
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โดยถายเดียว แตเมื่อเขาสงครามแลว ไปนอนเฉยๆ ก็ใหเขาเอาปนแหยเอาตายได
เหมือนกัน น่ีนักบวชแลวไมต้ังใจประพฤติปฏิบัติ จะวาเขาสงครามอะไรกัน! ใหกิเลส
มันแทงเอา ๆ ตายพินาศฉิบหาย มันจะผิดแปลกอะไรกับฆราวาสผูไมสนใจธรรม ดีไม
ดีสูเขาไมได การปฏิบัติธรรมเปนอยางหน่ึง การรักษาสิกขาบทวินัยตามเพศของตน
น้ันเปนอีกอยางหน่ึง มันคนละอยาง! 
 สวนกิเลสละ ไมวาหญิงวาชาย ไมวานักบวช ฆราวาส มีไดดวยกัน และแกได
ดวยกันถาจะแก น่ันแหละการแสดงธรรมและฟงธรรมในครั้งพุทธกาล จึงผิดกันมาก
มายกับสมัยท่ีสุกเอาเผากิน และเอากิเลสเปนเหตุผลอรรถธรรม ไมสนใจตอความจริง 
ถาเปนธรรมแลวคัดคาน ถาเปนกิเลสแลวยอมจํานน! 
 จากนั้นก็คือครูอาจารยที่รูจริงเห็นจริง เพราะปฏิบัติจริง แสดงธรรม ผูฟงถึงใจ
ซาบซึ้งและยังเปนเช้ือหนุนกําลังใจเราใหมีแกใจประพฤติปฏิบัติตามอีกดวย เพราะ
อํานาจแหงความเชื่อ ความเล่ือมใส ความถึงจิตถึงใจ จากการฟงเทศนของทานเปน
หลักสําคัญ 
 เราก็เปนเครือญาติของพระพุทธเจาอยูแลว ไมตองวาสมัยโนนสมัยนี ้สมัยโนนรู 
สมัยน้ีไมรู สมัยโนนคนปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน สมัยน้ีคนไมบรรลุ เราอยาไปคิด
อยางน้ัน เปนความเขาใจผิด เปนการสงเสริมกิเลส ไมดีเลย 
 สมัยโนนทานก็สอนคนมีกิเลส กิเลสมีประเภทเดียวกันกับของพวกเรา สมัยน้ัน
ทานก็สอนคนใหแกกิเลส เราก็แกกิเลสเหมือนในสมัยโนน แกกิเลสตัวไหนๆ ก็กิเลสท่ี
มันอยูในหัวใจของเราน่ีแหละ ซึ่งเหมือนกันกับกิเลสสมัยโนน แกดวยขอปฏิบัติเชน
เดียวกันกับขอปฏิบัติในครั้งโนน จะผิดกันที่ตรงไหน? จะมีกาลมีเวลา มีสถานที่ที่ตรง
ไหน ไมมี อยูท่ีใจเราเอง สัจธรรมไมมีกาลสถานที ่อยูท่ีใจเราดวยกัน 
 สัจธรรมคืออะไร? ทุกข สมุทัย น้ีเปนฝายกีดก้ัน มรรคคือขอปฏิบัติ นี้เปนฝาย
บุกเบิก นิโรธเปนความดับทุกข เมื่อบุกเบิกไดเทาไร ดวยมรรค นิโรธดับทุกขไปโดย
ลําดับ ไมมีเหลือภายในจิตใจเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล ใหยนเขามาตรงนี้ เราอยาไป
คิดวากาลน้ันกาลนี้ เปนการคิดใหเราทอถอย น่ีเปนอุบายของกิเลสส่ังสอนเรา เราไมรู
เทาทันกิเลสจึงมักคลานตามมันโดยไมรูสึก ใหเอาธรรมมาเปนเครื่องมือดังที่สอนไว จะ
ไมมีปญหา ในครั้งพุทธกาลกับในครั้งน้ีเหมือนกัน สําคัญอยูที่ผูปฏิบัตินี้เทาน้ัน อันน้ี
เปนที่แนใจตามธรรม จงึขอยุติการสอนเพียงเทาน้ี 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
พระนิพพานกังวานอยูในจิต 

 
 เมื่อจิตไดสรางตัวเองจนปรากฏเปนจิตที่มีคุณคาข้ึนมาแลว ความสําคัญตางๆ 
ภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดถือส่ิงน้ันวาเปนของมีคุณคา ส่ิงน้ีวาเปนของดี ก็คอยจาง
ลงไป ตามคุณภาพของจิตที่คอยเขยิบตัวขึ้นไปโดยลําดับ  หากจิตไมไดรับการอบรม
ดวยธรรมใดๆ เลย และไมมีคุณธรรมใดๆ ปรากฏภายในตัวเลย ก็จะตองควาโนนควา
นี้อยูตอไปเปนธรรมดา เหมือนคนตกน้ําควาหาที่ยึดที่เกาะนั่นเอง ไมวาใครและมีความ
รูสูงต่ําเพียงไร หรือเปนชาติช้ันวรรณะใด เพศใดวัยใดก็ตาม ตองเปนในลักษณะเดียว
กัน เพราะสิ่งที่พาใหหมุนใหควาใหเที่ยวยึดมันอยูกับใจ สําคัญวาอันน้ันจะดีอยางนี้ อัน
น้ีจะดีอยางน้ัน หลอกใจใหหลงไปควาอยูทั้งวันทั้งคืน เพราะจิตน้ันไมมีความเปนตัว
ของตัว หาที่ยึดไมได 
 เมื่อไดรับการอบรมดวยธรรมพอประมาณที่ควรจะทราบไดวา ส่ิงใดเปนสาระ 
สิ่งใดไมเปนสาระ อันใดเปนสาระมากนอย อันใดไมมีสาระเลย การอบรมไปโดยลําดับ 
จิตก็ยอมทราบและเลือกเฟนเฉพาะส่ิงท่ีควรยึดควรเกาะ จิตยอมสรางสาระอันสําคัญ
ขึ้นมาภายในตัว และ ยอมทราบส่ิงที่เก่ียวของกับตัวไปตามลําดับข้ันภูมิของจิต ซึ่งแต
กอนไมเคยทราบมาเลย ดังน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต คือชําระส่ิงที่ไมมีคุณคา และ
ทําจิตใหอับเฉา ทําจิตใหขุนมัวมั่วสุมอยูกับอารมณสกปรกโสมมออกไป เพื่อจิตจะไดรู
แจงเห็นจริงข้ึนโดยลําดับ เมื่อส่ิงที่ไมมีคุณคาเหลาน้ันคอยจางไป เพราะการชําระขัด
เกลา 
 ปราชญทั้งหลายทานถือจิตเปนสําคัญมาก     ในธรรมก็ประกาศไววา     “มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา” ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปน
ประธาน สําเร็จแลวดวยใจ คือเรื่องใจเปนสําคัญในตัวคนตัวสัตว ดังเชน พระอัสสชิ
แสดงธรรมแกพระสารีบุตร เมื่อคราวพระสารีบุตรยังเปนปริพาชกอยูวา “ธรรมทั้ง
หลายเกิดจากเหต ุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุกอน ผลก็ดับไปเอง” ทานพูดถึง มหาเหตุ 
มหาเรื่อง หมายถึงใจดวงนี้ ผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดวองไวอยางพระสารีบุตร ก็ทราบ 
“มหาเหตุ” ไดทันที จับความจริงไดในขณะน้ัน และไดสําเร็จพระโสดาบัน เพราะจับ
หลักความจริงแหงธรรมไดอยางมั่นใจ หายสงสัยในการที่จะเสาะแสวงหาอะไรตอไปอีก 
นอกจากจะเสาะแสวงหาครูบาอาจารยที่เช่ียวชาญเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไป และเพื่อหลัก
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อันแนนหนามั่นคงยิ่งกวาที่ไดแลวนี้ขึ้นไปเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงเรียนถามพระอัสส
ชิ วา “ทานอยูสํานักใด ใครเปนครูเปนอาจารยของทาน?” เมื่อไดทราบแลวก็ชักชวน
บริษัทบริวาร ๒๕๐ คน ไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจา น่ีคือทานไดหลักใจอันแนนอน
ไวแลวในภูมิธรรมเบ้ืองตน คือพระโสดาบันเปนผูได “อจลศรัทธา” เชื่อหลักและยึด
หลักความจริงไดไมสงสัย เปนอจลศรัทธา คือความเชื่อมั่นไมหว่ันไหวโยกคลอน เมื่อ
ไปถึงพระพุทธเจาและไดรับพระเมตตาส่ังสอนจากพระองคแลว บรรดาบริษัทบริวารที่
ไปดวยกัน ๒๕๐ คนน้ัน ตางก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานไปดวยกันทั้งหมด 
 ยังเหลือแตพระสารีบุตร และพระโมคคัลลาน แตปรากฏวา ๗ วันตอมา พระ
โมคคัลลาน ไดสําเร็จพระอรหัตผล พระสารีบุตร ๑๕ วัน จึงสําเร็จธรรมข้ันสุดยอด 
เพราะทานมีนิสัยชอบใครครวญเหตุผล กวาจะลงกันได จงึนานผิดกับเพื่อนฝูงที่ไปดวย
กันอยูมาก ทานอบรมธรรมอยูในสํานักของพระศาสดาได ๑๕ วัน จึงสําเร็จพระ
อรหัตผลข้ึนมา ดวยภูมิจิตภูมิธรรมอันลึกซ้ึงกวางขวางมากรองพระศาสดาลงมา ใน
บรรดาพระสาวกที่มีปญญามาก ตอมาก็ไดรับยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน อัครสาวก
เบ้ืองขวา และเปนเอตทัคคะทางภูมิปญญาเฉลียวฉลาดในบรรดาสาวกทั้งหลาย ทราบ
วา ฝนตกตลอด ๗ วัน ๗ คืน ทานยังสามารถนับไดทุกเม็ดฝน แมเชนน้ันยังถูกตําหนิ
จากพระพุทธเจาวา อยาวาเพียง ๗ วันเลย สารีบุตร แมฝนตกอยูตลอดกัลป เรา 
ตถาคตก็สามารถนับได น่ีแลระหวางพระพุทธเจากับพระสารีบุตร แมเปนผูฉลาดในวง
สาวกดวยกัน เม่ือเทยีบกับพระพุทธเจาแลว จงึผิดกันอยูมากราวฟากับดิน 
 การบําเพ็ญของทานภายใน ๑๕ วัน ไดสําเร็จพระอรหัตผล ก็นับวารวดเร็วอยู
มาก ทั้งนี้เพราะทานเคยบุกเบิกมานานในชาติหนหลัง มาชาติน้ีทานจึงฆากิเลสวัฏวนลง
ได ไมหมุนไปสูภพน้ันกําเนิดน้ีอยูไมหยุดราวกับกังหันในเวลาตองลม นี่เราพูดสวนผล
ที่ทานไดบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติ จนความสามารถพอตัวแลว เพียง ๗ วัน ๑๕ 
วัน ก็สําเร็จ ดูวางายนิดเดียว สวนเหตุที่ทานดําเนินมาแตอดีตชาติ ก็เหมือนกับเราๆ 
ทานๆ น้ีแล ตองมียากมีงายไปตามแขนงของงาน 
 แตการแกกิเลส ซึ่งเปรียบเหมือนการเฉือนหนังเฉือนเน้ือในอวัยวะเราออกจาก
ตัวเรานั้น ยอมเปนของทําไดยาก เพราะระหวางกิเลสกับเราคือใจ และอวัยวะเคยแนบ
สนิทติดกับเรา ราวกับเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแสนนาน ดังนั้นเมื่อจะเฉือนกิเลส 
ก็กลัวเราถูกเฉือนเขาไปดวย เนื่องจากไมทราบวาอะไรเปนเรา อะไรเปนกิเลส เพราะ
คลายคลึงกันมากยากแกการสังเกตสอดรู ถาไมใชความพยายามดวยสติปญญาจริงๆ 
คําวา “กิเลส” กับเราน้ัน อยูดวยกัน กินดวยกัน นอนดวยกัน รัก ชัง โกรธ เกลียดดวย
กัน ขี้เกียจ ออนแอดวยกัน ขยันในสิ่งไมเปนทาดวยกัน ชอบทําความเสียหายแกตนเอง
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และคนอ่ืนอยูเสมอดวยกัน ชอบคึกคะนอง ไมมองดูอายุสังขารของตนดวยกัน รักสุข
เกลียดทุกข แตชอบทําส่ิงท่ีจะใหเกิดทุกขมากกวาใหเกิดสุขดวยกัน 

เวลาจะทําความดีตามทางของปราชญ มักทอถอยออนแอดวยกัน มักถือวาทํา
ยากทําลําบากดวยกัน มักตําหนิตนวาบุญนอยวาสนาอาภัพในเวลาที่จะประกอบทางดี
ดวยกัน แมเวลาจนตรอกหาทางแกตัวไมได เพราะถูกบังคับใหสวดมนตภาวนาบาง ก็
ดอมๆ มองๆ ดูเวลาวานาฬิกาไดเทาใด จะไดออกจากคุกภาวนาเวลาเทาใดดวยกัน 
พอน่ังไปราว ๕ หรือ ๑๐ นาทีชักกระตุกกระติก อยากลุกจากที่ภาวนา ตามองดูเข็ม
นาฬิกาดวยกัน แลวพาลโกรธใหนาฬิกาวามันตายแลวหรือไง มองดูเข็มไมเห็นกระดิก
เดินบางเลย เราน่ังภาวนา คือวาน่ังเกือบชั่วโมงแลว มองดูเข็มนาฬิกาไมเห็นเคลื่อนที่ 
ควาลงมาทุบทิ้งเสียไมดีหรือดวยกัน 

ขณะน่ังภาวนา “พุทโธ ๆ ๆ” ก็ไดสองสามคํา ใจถลําไปลงนรกจกเปรตที่ไหนไม
สนใจ มีแตเพลิดเพลินในมโนภาพ ธรรมารมณตางๆ ไมมีขอบเขตดวยกัน พอหลุด
ออกจากหองขัง คือ ที่ภาวนา ออกมาก็ทวงหน้ีสินจากธรรมดวยกันวา “โอโฮ เรานั่ง
ภาวนาแทบตาย เหมือนติดคุกติดตะราง เวลาออกมาแลวไมเห็นไดเรื่องราวอะไร ใจก็
หาความสงบไมได ทีน้ีเข็ดไมทําอีกแลว เที่ยวสนุกใจดีกวา เหลานี้ไมทราบวาเปนเรา
หรือเปนกิเลส? เพราะคละเคลาเปนอันเดียวกัน ยากแกการสังเกตอยูมาก 
 ความที่กลาวมา เปนเรื่องกิเลสกระซิบใจเรา แตการถือวากิเลสเปนเรา และส่ิง
กลาวตําหนิความดีคือธรรมมาโดยตลอดเปนฝายกิเลส แตคนเราชอบกลาว ชอบคิดนึก
และชอบทํากันอยางนี้ ทั้งที่เกลียดกิเลส รักธรรมคือความดีงามทั้งหลาย เมื่อเปนเชน
น้ัน ตัวกิเลสกับตัวเราจงึกลมกลืนเปนอันเดียวกันอยางสนิทติดจม 
 ดวยเหตุนี้การแก การถอดถอนกิเลส การทําลายกิเลส จงึเปนเหมือนการทําลาย
ตนดวยในขณะเดียวกัน ใครๆ จึงไมอยากแกอยากทําลายกิเลส กลัวตัวเองจะถูกทําลาย
ใหฉิบหายลมจมไปดวย จึงอยูดวยกันอยางสนิทใจย่ิงกวาการจะคิดแกและถอดถอน 
ทุกขก็ยอมทน คงคิดวากิเลสก็ตองทุกขดวยกับตน ความจริงกิเลสมันไมทุกข มันไม
ยอมทนทุกข มีแตเราคนเดียวเทานั้น 
 ในโลกนี้ไมปรากฏวาใครฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ที่ทรงนําอุบายวิธี
มาสั่งสอนโลก ใหรูจักแยกแยะส่ิงที่ปลอมและสิ่งที่จริงออกจากกัน จนกลายเปนผู
พนภัยไปไดโดยสิ้นเชิง ดังพระสาวกอรหันตทานเปนตัวอยางอันเลิศ 
 แมเชนน้ันก็ยังยากสําหรับผูนําธรรมมาปฏิบัติ ไมทราบจะแยกแยะอยางไรถูก
อยางไรผิด สุดทายก็มอบอํานาจใหกิเลสทําการแยกแยะใหเสียเอง มันจึงพอใจกวานทั้ง
เรากวานทั้งกิเลสเขาเปนอันเดียวกัน และเปนตัวประกันความปลอดภัยแกมัน ไมตอง
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ถูกทําลาย เพราะจับเราบังหนาไวอยางมิดชิด สติปญญาหยั่งเขาไปไมถึงตัวมัน ถึงแตคํา
วา “เรา” คําวา “ของเรา” คําวา “เราไมมีกําลัง สูไมไหว” ไปเสียสิ้น 
 อยางไรก็ตาม กรุณาจบัรองรอยแหงธรรมที่ทานแสดงใหฟงแลว นําไปคล่ีคลาย
เชือดเฉือนกิเลสดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร แมการเชือดเฉือนจะถูกกิเลสบาง
ถูกเราบาง ก็ยังดีกวาถูกกิเลสเชือดเฉือนเราถายเดียว ในข้ันเริ่มแรกการเริ่มฝกหัดทํา
สมาธิภาวนาในขั้นตนนั้น ตองเปนงานสําคัญและหนักอยูบาง เนื่องจากเปนงานไมเคย
ทํา และยังไมรูจักจิตและอารมณวาเปนอยางไร ท้ังไมรูวา “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 กูชื่อท่ีเคยแพและเสียเปรียบกิเลส
มานาน ชาติน้ีขอแกมือจนมีชัยชนะ เม่ือถูกกิเลสตอยลมหมอน หรือนอนอยูหัวทาง
จงกรม รูสึกตัวตื่นขึ้นมา จงจับอาวุธ คือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ลุกขึ้นตอสูทัน
ทีไมมีถอย และตอสูไปเรื่อยๆ ในอิริยาบถทั้งสี่ เพราะกิเลสมันฝงจมอยูลึก ถาไมขุดคน
ลงถึงฐานของกิเลสที่ฝงจมอยู จะไมไดตัวมันออกมาฆาใหสมใจ ที่มันเคยเปน
มหาอํานาจกดข่ีบังคับเรามานาน 

ชาตินี้เราเปนชาติมนุษย บุรุษหญิงชายเต็มตัว ไมตองกลัวเสียชาติ เพราะการรบ
ฟนห่ันแหลกกับกิเลส ความตายในอํานาจของกิเลสกับความตายเหนืออํานาจกิเลส
นั้นตางกันอยูมาก เราตองการรบและตายเหนืออํานาจกิเลส จําตองทําใหเต็มไมเต็ม
มือ อยาออนขอรอความตายจากกิเลส ซึ่งเคยมีเคยเปนมานาน เพราะความกลัวตาย
เปนกลมายาของกิเลส ความขี้เกียจออนแอ เปนความยอมจาํนนตอกิเลส และเปนทาส
ของกิเลส ความเปนทาสของกิเลส เราเคยเปนกันมานานไมเข็ดหลาบบางหรือ ถาเข็ด
หลาบก็จําตองขยันหมั่นเพียร และตอสูเพื่อเอาตัวรอดเปน “ยอดคน” คือ “ยอดเรา” 
 ในธรรมทานวา “ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป นั่นฟง
ซี! ดีไหม? ความเปนทุกขร่ําไป เพราะความเกิดเปนตนเหตุ! ธรมบทหน่ึง “ทุกฺขํ นตฺถ ิ
อชาตสฺส” ทุกขไมมีแกผูไมเกิด น่ันฟงใหถึงใจ ซึ่งเปนตัวรับทุกขทั้งมวล เพราะการ
เกิดๆ ตายๆ ใจผูรับทุกขในการเกิด จะยังอยากเกิดเพื่อรับทุกขตอไปอีกไหม? เพียง
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หลวงตาบัวโงๆ เซอๆ ยังชักขยะแขยงในทุกข แมไมขยะแขยงในการเกิดอีก ทีน้ีการ
เกิดอีกกับการตองรับทุกขอีกมันแยกกันไมออก ถาไมอยากทุกขอีกก็ตองกลัวความเกิด
อีกจึงจะชอบตามหลักเหตุผล หลวงตาบัวจะหาทางออกแบบไหนวิธีใด น่ีมอบใหเปน
การบานหลวงตาบัวไปทํา ไดผลอยางไรใหมารายงานตัวอยาชักชา เวลานี้ “กิเลสวัฏวน” 
กับ “ธรรมวิวัฏฏะ” กําลังรอฟงความรูความเห็นของหลวงตาบัวอยูอยางกระหาย วาจะ
เอาอยางไรก็ดี ถาหลวงตาบัวไมชอบทุกขแตยังชอบการเกิดอีก “กิเลสวัฏวน” ก็ความือ
หลวงตาบัวไปเกิดในสถานที่ “จัง ๆ ” คือ จังแบบทุกขอยางเขาสมอง และฝงจม
เหมือนฝกลัดหนอง จะเข็ดหลาบกับโลกเขาไหม? ทําไมชอบนัก! เรื่องเกิดนี่! 
 ถาหลวงตาบัวเขาตามตรอกออกตามประตูละก็ แมจะยังมีกิเลสเต็มหัวใจ ก็ยัง
พอมีหวัง “ธรรมวิวัฏฏะ” เมตตามาเยี่ยมบาง ไมหันหลังใหเสียทีเดียว เอา! หลวงตาบัว
รีบไปคิดเปนการบาน อยาชักชาเน่ินนานจะเสียการ เสียขาวสุกผักตมชาวบานที่เขานํา
มาบํารุงแตวันเริ่มบวชเกือบ ๕๐ ปแลวนี่ ขาวของชาวบานหมดไปเทาไร ยังมามัว
เพลิดเพลินกับความเกิด และความทุกขที่เปนเงาติดตามความเกิดอยูไดหรือ แตน้ีตอ
ไปตองเอาจริงเอาจัง อยาทําเลนๆ เสียดายขาวสุกชาวบานเขา! 
 พระพุทธเจาทรงสอนไววา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนเปนที่พึ่งของตน 
ดวยการกระทําของตัวเอง “ตุมฺเหหิ กิจจฺํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา” ความเพียร
เผากิเลสทั้งหลายใหเรารอน เปนหนาที่ของทานทั้งหลายทําเอง พระตถาคตทั้ง
หลายเปนแตเพียงผูช้ีบอกแนวทางเทาน้ัน น่ัน! ฟงซิ จะมานอนใจเพื่อรับดอกเบ้ีย
รางวัลอยูเฉยๆ ไดหรือ? พระพุทธเจาทุกๆ พระองคก็ทรงทําเอาเอง พระสาวกของ
พระพุทธเจาท้ังหลายก็ทําของทานเอง เมื่อไดรับอุบายแหงธรรมจากพระพุทธเจาแลว 
 พระองคย่ืนแตเพียงอาวุธใหตอสูขาศึกเทาน้ัน อาวุธก็หมายถึง “ศรัทธา วิริยะ 
สติ สมาธิ ปญญา” น่ีเอง เปนเคร่ืองมือฆากิเลส เปนศัสตราวุธเพื่อฆากิเลส 
 การจะนําธรรมเหลาน้ีไปปฏิบัติตอกิเลสอยางไรน้ัน เปนอุบายความแยบคาย
ของสติปญญา กําลังวังชาความสามารถของแตละราย ที่จะเขาสูสงครามดวยความอาจ
หาญชาญชัย ดวยความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงไรเปนเรื่องของเรา ตลอดถึงความ
แพความชนะ ถาเราดอยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร กิเลสก็ทับถม เราก็แพ ถาเรามี
ความอาจหาญชาญชัย ฉลาดคลองแคลวแกลวกลาดวยสติปญญาแหลมคม ก็สามารถ
ทําลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนขาศึกน้ันใหราบไปได ชัยชนะก็เปนของเรา 
เรื่องมีอยูเทานี้ แตละคน ๆ เปนเรื่องที่จะชวยตัวเอง ยิ่งวาระสุดทายเราจะหวังพึ่งใคร
ไมได ตองพึ่งสติปญญาของตัวเองโดยเฉพาะ 
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 ญาติมิตรสหาย พอแม พี่นอง สามีภรรยา ลูกเตา หลานเหลน แมรักสนิทเพียง
ไรก็สักแตทําใหอารมณยุงเหยิงวุนวาย กอกวนทางเดินของเราใหขัดของยุงเหยิงไปเทา
น้ัน ไมใชจะเปนเครื่องบุกเบิกเพิกถอนหนทางใหเราไดโดยสุขกายสบายใจที่เรียกวา 
“สุคโต” ส่ิงที่จะเปน “สุคโต” ตอเราโดยเฉพาะนั้นก็คือ ความพากเพียรของเรา ท่ีหวัง
พึ่งตนดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เพื่อใหไดคุณงามความดีมาบรรจุไวในใจ 
อยางอบอุนเทาท่ีจะพาใหเปน “สุคโต” และกําชัยชนะใหหลุดพนจากสิ่งกีดขวางได ตอง
ใชสติปญญาใหเต็มภูม ิอยาประมาทธาตุขันธ พระพุทธเจาทําไมทานรูเทากัน 
 คําวา “ธาตุ” ของพระพุทธเจากับธาตุของเรา คําวา “ขันธ” ของพระพุทธเจากับ
ขันธของพวกเรา เปนธาตุเปนขันธประเภทเดียวกัน ความโงก็โงประเภทเดียวกัน ความ
ยึดถือในธาตุในขันธดวยอํานาจของกิเลสก็เชนเดียวกัน สติปญญาที่จะนํามาใชเพื่อแยก
แยะธาตุขันธเหลาน้ี ซึ่งเปนความผูกพันกับจิตใจ หรือใจไปผูกพันกับส่ิงนั้นแลวเอา
ความรอนมาสูตนเอง ก็เหมือนกันกับในคร้ังพุทธกาล เราจะแกดวยวิธีใด? 
 พระพุทธเจาทานแกไดดวยพระสติปญญา เราจะเอาอะไรมาแก ทําไมพระพุทธ
เจาทรงรูไดเห็นได แลวถอดถอนพระองคออกมาจากส่ิงทั้งหลาย ซ่ึงเปนภาระอันหนัก
หนวงน้ันได ขันธของเราหนักมากยิ่งกวาขันธของพระพุทธเจาอยางไรบาง มันก็เทากัน 
ทําไมเราจะสลัดตัดทิ้งส่ิงเหลาน้ีดวยสติปญญาของเราไมได เราเปนศิษย “ตถาคต”ผู
ทรงส่ังสอนความเฉลียวฉลาดแหลมคมใหแลวทุกแงทุกมุม เพื่อนํามากําจัดส่ิงที่เปน
ขาศึก ดังที่พระองคไดเคยทรงกําจัดมาแลว ทําไมเราจะกําจัดไมได 
 คําวา “พุทธบริษัท” จะหมายถึงใคร ถาไมหมายถึงเราที่เปนชาวพุทธ และ
ปฏิบัติตามพระองคอยูเวลานี้ ซึ่งเปนผูกําลังกาวเขาสูสงครามแหงกองทุกขทั้งหลาย ทั้ง
กองทุกขในธาตุขันธ ทั้งกองทุกขในจิต ท่ีเกิดจากกิเลสอันมีอยูกับเรา ใครจะเปนผูรบ 
ใครจะเปนผูรุก ใครจะเปนฝายแพฝายชนะ ถาไมใชเราคนเดียวนี้ไมมีใครเปน 
 ความแพเปนของดีเมื่อไร เพียงเขาเลนกีฬากันแพ เขายังเสียใจและเสียหนาเสีย
ตาอับอายขายหนา เราแพกิเลสแพมาต้ังกัปตั้งกัลป พอรูจักเดียงสาภาวะตามหลัก
ธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาแลวมารบกับกิเลส ยังจะแพกิเลสเสียอีกก็ขายหนาเรา 
และขายหนาครูเทาน้ันเอง 
 พระตถาคตคือผูแกลวกลาสามารถ ผูอาจหาญ ผูชนะในสงครามอันใหญหลวง 
ไดแก “สงครามแหงวัฏจักร” ทรงสลัดปดทิ้ง ทําลายกงจักรแหง “วัฏจักร” จนฉิบหาย
วายปวงไมมีอะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่บริสุทธ์ิลวนๆ น่ีคือ “ตถาคต” ซึ่งเปนแม
ทัพของพวกเรา เราซ่ึงเปนทหารเอกแหงศาสดาผูทรงนามวา “ศาสดาเอก” เราจะ
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ดําเนินอยางไร จึงจะไดชื่อวาดําเนินตามรองรอยแหงครูเพื่อชัยชนะ ถาไมดําเนินไปดวย
ความขยัน ไมดําเนินดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร จะเอาอะไร? เพื่อชัยชนะ! มี
สติปญญาน่ีเทาน้ัน ที่จะสามารถอาจเอ้ือมนําชัยชนะมาสูเราได สวนความโงเขลาเบา
ปญญามีมากเทาใด ก็เปนกลุมของกิเลส ที่จะมารุมจิตใจเราใหเกิดความเดือดรอนอยู
ตลอดไปและหาทางออกไมได แพไปตลอดสาย ความแพเปนสิ่งที่นาอับอาย ไมวาแพ
อะไร! ทีนี้เราแพกิเลส เราจะมีหนามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน กิเลสเปนสิ่งที่มีหนามีตา
ดีแลวหรือ จึงตองการเปนบริษัทบริวารของมัน 
 ธรรม คือความดีเลิศที่มีอยูภายในจิตเราดวงน้ี ฉายแสงออกมาไมไดเพราะถูก
กิเลสปกคลุมจนมืดมิดปดทวาร นับแตกิเลสปกครองเรามาเปนความสุขความเจริญ
มากนอยเพียงใด ผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจน้ันเปนอยางไรบาง ท่ีแสดงให
เห็นอยูอยางชัดๆ ก็มีแตเรื่องของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความรุมรอนภายใน
ใจเทาน้ัน ที่เปนผลแหงความปกครองของกิเลส 
 สวนธรรมแมมีมากนอยที่คุมครองจิตใจเรา มีแตความสงบเย็นใจไปโดย
ลําดับๆ เราพอจะเห็นไดชัดวา คุณธรรมหรือคุณคาแหงธรรมกับกิเลสผิดกันมากนอย
เพียงใด เปนกาลเวลาที่เหมาะสมอยางย่ิงแลว ที่เราจะใครครวญเลือกเฟน ส่ิงใดที่เห็น
วาเปนภัยจงพิจารณาใหเห็นวาเปนภัยอยางถึงใจ สิ่งที่เปนคุณก็ใหถึงใจดวยความเห็น
คุณ แลวพยายามบําเพ็ญ พยายามตอสูดวยสติปญญาอยางถึงใจเชนเดียวกัน เมื่อตาง
อันตางถึงใจกิเลสที่อยูในใจจะทนอยูไมได สติปญญาก็ถึงใจ ความเพียรก็ถึงใจ เมื่อถึง
ใจยอมถึงกิเลส ตนทางที่จะใหไดชัยชนะมีอยางนี้ 
 พระพุทธเจาและสาวกก็เหมือนกัน ทานอยูในสกุลใดก็ตาม ตามประวัติ คําวา 
“สกุล” สักแตวาเทาน้ัน พอกาวเขามาสูความเปน “ศิษยตถาคต” แลว มีแตต้ังหนาสู
โดยถายเดียว เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ไมหมายปาชา ลมลงที่ไหนเปนปาชาที่นั่น กอน
ที่จะลมเปนปาชา ก็ขอใหไดชัยชนะในสงครามระหวางกิเลสกับธรรมเสียกอน ทานจึง
ครองมหาสมบัติภายในใจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพึงหวังอยางย่ิงของพระสาวก ฉะน้ันทานจึงได
เปน “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ของพวกเรา ดวยการตอสูเพื่อชัยชนะอยางไมหมายปาชา นี่
คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผูจะไมมากอภพกอชาติ กอความทุกขความทรมานใหแกตัว
ตอไปอีกตลอดกาล 
 ตองเปนผูเห็นภัย ตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมอ อยา
ใหสิ่งมัวหมองเขามาเกี่ยวของพัวพัน เพราะเปนของไมดีมาแตไหนแตไร เราก็พอทราบ
แลวอยางประจกัษใจ 
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 การแกจิตใจใหหลุดพนไปโดยลําดับนั้น คือการสรางคุณสมบัติของใจขึ้นให
เดนภายในใจตนเอง กระทั่งเดนขึ้นอยางเต็มที่ ส่ิงใดที่เปนสมมุติที่เคยซึมซาบอยู
ภายในใจก็หมดไป เหลือแตความบริสุทธ์ิลวนๆ นี้แลคือชัยชนะอยางเต็มที่ใน
ศาสนา ตถาคตของเราก็เปนผูไดชัยชนะมาแลว สาวกอรหัตอรหันตทั้งหลายไดชัยชนะ
มาแลวดวยวิธีการอันใด ก็ไดนําวิธีการอันน้ันมาสอนพวกเรา ใหไดอานไดยินไดฟง ได
ปฏิบัติตามอยูขณะน้ี ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตองตามหลักศาสดาและสาวกทานดําเนินอยู
แลว ทําไมจะแกกิเลสไมได! 
 มีอยูอยางหน่ึง คือใหหนุนกําลังเขาไปเรื่อยๆ สวนที่แกไดแลวเราทราบชัดๆ ที่
ยังไมไดก็จะตองไดดวยวิธีการที่เราเคยแกมาน้ี ไมมีวิธีการอ่ืนใดที่จะแกกิเลสได นอก
จากวิธีการที่เคยดําเนินมาน้ี ซึ่งเปนวิธีการที่ถูกตองแลวเทาน้ัน จะแกกิเลสไดตั้งแตตน
จนอวสาน ไมมีกิเลสเหลืออยูภายในใจเลย 
 แดนนิพพานน้ันกังวานอยูในความรูของเราทุกรูปทุกนาม แทรกซอนอยูกับ
กิเลสนั่นเอง ไมอยูที่ไหน เปนแตเพียงวากิเลสน้ันออกหนา ตอไปกิเลสก็ลาหลังถาสติ
ปญญาทัน ลาหลังแลวก็สลายฉิบหายวายปวงไปหมด 
 ปาชาของกิเลส คือที่ไหน ที่เผาศพกิเลส คืออะไร เครื่องเผาศพของกิเลส คือ
อะไร ก็คือ สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ปาชาของกิเลสอยูที่ไหน กิเลสมันเกิดอยูที่
ไหนปาชาของมันก็อยูที่น่ัน คืออยูที่ใจ เผากันท่ีใจน่ันแหละ ฉิบหายไปท่ีใจ ฉิบหายไป
ดวยปญญา “ตปธรรม” น่ีแหละคือไฟเผากิเลส ตป คือ ความรุมรอน รุมรอนกิเลส 
เผากิเลสรุมรอนจนตายไป นี่แหละที่วา “พระนิพพานกังวานอยูในจิตใจของเราทุก
คน” เปนแตเรายังไมไดเปดความกังวานน้ันออกจากส่ิงที่ปกปดอยางเต็มที่เต็มฐาน 
ความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไมไดเต็มท่ีเต็มฐาน 
 ความกังวานของจิตที่บริสุทธ์ิ แหง “สอุปาทิเสสนิพพาน” น้ี กังวานทั่วแดน
โลกธาตุ หาที่กําหนดกฎเกณฑ หาขอบเขตบริเวณมิได เพราะไมมีสมมุติอันใดที่จะมา
กีดก้ันธรรมชาติน้ี ทานจึงวา “ธรรมเหนือโลก” เหนือขอบเหนือเขตของสมมุติใดๆ 
ทั้งสิ้น คือใจท่ีบริสุทธ์ิน้ีแล 
 จากนั้นก็กลายเปน “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ข้ึนมา จะพูดวา “ธรรมที่บริสุทธ์ิ” ก็ได 
“ใจที่บริสุทธ์ิ” ก็ไดไมมีอะไรแยงกัน สิ่งที่มาแยงกันก็ไดแกสมมุติ ไดแกกิเลสเทานั้นที่
มาแยง มากลบมาลบหรือมาเปนขาศึกกัน เมื่อขาศึกหมดแลวก็ไมมีอะไรแยง จะวา
อะไรก็วาได ไมวาก็ไมเปนปญหา อยูอยางอิสระอยางสบาย ไมมีเรื่องมีราว น่ีแหละทาน
เรียกวา “มหาสมบัติ” 
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 นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกัน จงพยายามขุดคนข้ึนมาใหได มีอยู
กับธรรมชาติท่ีรูๆ ดวยกันทุกคน ส่ิงที่ปกปดกําบังนี้เปนส่ิงที่แกไขได ดวยความ
พากเพียรตามหลักธรรมที่ทานสอนไว จงนําไปพินิจพิจารณาแลวฟตตัวเขาโดยลําดับ 
สิ่งที่เรามุงหวังมาเปนเวลานาน จะปรากฏขึ้นในจุดแหงความรูนี้แหงเดียวเทานั้น ไมมีที่
อ่ืนใดเปนท่ีแสดงออกแหงความบริสุทธ์ิหรอืธรรมบริสุทธ์ิ 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
สรางเรือนสามชั้นใหจิต 

 
 การฝกหัดอบรมในเบ้ืองตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมทั้งตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมท้ังตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ ก่ิงกานสาขา ดอกใบ 
เต็มไปหมด ซ่ึงลวนแตส่ิงท่ีไมตองการท้ังน้ัน ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเน้ือแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ 
โนน มองไมเห็นดวยตาเน้ือน้ีเลย มันมีต้ังแตเปลือกแตลําตน มองข้ึนไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณน้ัน ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเล่ือยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ช้ิน ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ 
กัน 
 แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือทื่อใจอยู
ทาเดียว เม่ือตัดโคนลงมาแลวก็ตองเล่ือย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเล่ือย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเก่ียวกับงานน้ัน ๆ จึงจะทําได มิฉะน้ัน
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี 
 น่ีการประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจน้ันราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก 
 “โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญย่ิงกวางานอ่ืนใดเทาน้ัน ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !” 
 ประการหน่ึงพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามที่ทานเคยทํามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอ่ืน ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช
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ความละเอียดลออ ตองใชความอดทนความจริง ๆ จัง ๆ ถึงจะไดผลเปนลําดับไป และ
ไดผลเปนที่พึงใจ”  
 ผูฟงทั้งหลายเพียงไดยินวา ภาวนาลําบากอยางน้ันอยางนี้บาง ตัวเองยังไมเคย
ทํา มันคิดลําบากไวกอนแลววาเปนทุกขมาก ทรมานมากเกินไปรางกายตองแย เห็นจะ
สูไมไหว ไมทําดีกวา น่ัน ! เห็นไหม ทําใหคิดทุกขคิดยากคิดลําบาก ทอถอยออนแอ
ภายในใจ เลยทําใหใจออนไปหมด น่ัน!มันจึงเหมือนกับเราไปดูตนไมใหญ ๆ ที่จะเอา
มาปลูกบานท้ังหลังน่ันแหละ ! 
 จะทําอยางไรไมทั้งตนนี่ จะทําจะแปรรูปเปนบานเรือน?ควรคิดยอนตัดกระแส
ของความออนแอเสียบางวา ศาลาโรงธรรมสวนะที่เราน่ังอยูเวลาน้ี มีแตไมทั้งตนกันทั้ง
นั้นแหละ เขานํามาแปรสภาพเปนกระดานพื้น กระดานฝา เปนขื่อ เปนแป เปนตง เปน
จันทัน เปนอะไรลวนแตความฉลาดของชางเขา จนสําเร็จโดยสมบูรณขึ้นมาเพราะความ
อุตสาหพยายาม และความฉลาดสามารถของเขา 
 การบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกัน ตองอาศัยความอุตสาหพยายามความอดความ
ทนเชนเดียวกัน ทานสอนวิธีการ เชน ทานสอนใหทําอยางนั้น ใหทําอยางน้ี และบอก
วิธีภาวนา หรือวิธีเดินจงกรม วิธีน่ังสมาธิ ใหทําจิตอยางนั้น ๆ เปนวิธีการสอนของทาน 
 เราซึ่งไมเคยทําเลยมักเปนทุกขกอนแลว จิตใจออนไปหมดไมมีกําลังที่จะทําเลย 
แตถาความมุงหมาย ความพอใจ อยากไดบานไดเรือนหลังสวย ๆ งาม ๆ แนนหนามั่น
คงสงาผาเผย เปนที่ปลอดภัยไรทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ก็ไมเห็นยากอะไรนี ่!  
 บานท้ังหลังโลกเขาสรางกันได ทําไมเราจะสรางไมได เขาเอาอะไรมาสราง เขา
สรางดวยวิธีใด เราก็คน ๆ หน่ึง ทําไมจะปลูกบานหลังหน่ึงดวยไมเหลาน้ีไมไดละ ! 
เพียงมีมานะเปนแรงดันเทานั้น มันก็ทําไดดวยกัน น่ีก็เชนเดียวกัน ! 
 ทานผูมีบานมีเรือนหลังสงาผาเผยใหญโตรโหฐาน ปรากฏแกสายตาอยางเดน
ชัดเต็มบานเต็มเมือง มองไปทางไหนก็เห็นอยูรอบทิศ ก็เพราะความมานะเปนสําคัญ 
 ทานผูยังมวลสัตวใหกระเทือนท่ัวแดนโลกธาตุ และอยูในสังคมมนุษยเวลานี้ ก็
ไดแกจอมปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่สรางบาน
สรางเรือนใจอันแนนหนาม่ันคง และยอดเยี่ยมกวาบานเรือนทั้งหลาย ทานทําวิธีใด? 
จึงสามารถฉลาดรูเหนือโลกทั้งสาม ที่บรรดาสัตวทุกช้ันติดของอยู ? ผลก็ประเสริฐ
เลิศโลกจนปรากฏชื่อลือนามสะเทือนทั่วไตรภพ ประกาศสอนธรรมดวยวิธีการตาง ๆ 
ใหสัตวโลกไดทราบเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
 เราก็เปนคน ๆ หนึ่ง ซ่ึงมุงหวังตอความสุขความเจริญ เฉพาะอยางยิ่งความสุข
ความเจริญทางจิตใจ ถาจะเดินแบบศิษยมีครูละก็ ทานทําอยางไรเราก็พยายามทําอยาง
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น้ัน จะยากลําบากแคไหนก็จําตองทนสู เพื่อความดีที่รอรับผูมีความพากเพียรไมลดละ
ทอถอยอยูแลวตลอดเวลา 
 จิตท้ังดวงมันก็เหมือนไมทั้งตน ก็ทราบอยูแลว เพราะเต็มไปดวยรากแกวราก
ฝอย กิ่งกานสาขาของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทั้งน้ัน จะปอกเอางาย ๆ เหมือนปอก
กลวยไดอยางไร เพราะภายในจิตมีแตอันเดียว คืออวิชชาตัณหาหุมหอเต็มไปหมด ตัว
จิตจริง ๆ มองไมเห็นเลย น่ัน ! รูไหมวาจิตเรานะมันเต็มไปดวยส่ิงเหลานี้ทั้งน้ัน เน้ือ
แทของจิตแทน้ันจนมองไมเห็น มีแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไมรูก่ีช้ัน และหุมหอมาก่ี
กัปก่ีกัลปแลว ! จิตท่ีถูกหุมหอปดบังหมดหรือไมหมด พอกําหนดจิตลงไปก็ไปเจอกับ
จอมกษัตริย คือ “วัฎจักร”เจอแตวัฏจักรมันก็ตองออนใจคนเรา ! เพราะความมืดตื้อก็
คือเร่ืองของกิเลส ความไมรูประสีประสาอะไรเลยมันก็เปนเรื่องของกิเลส จึงมองหาทิศ
ทางที่จะเปนสารคุณพอเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจไมเห็น เห็นแตความมืดมนทั้งนั้น ทําให
เกิดความทอแทออนแอภายในใจ การเรียนปฏิบัติเบื้องตนเปนเชนนั้น ไมวาใครยอมจะ
เปนไปทํานองเดียวกัน 
 พระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม พวกเรา ๆ ทาน ๆ หรือครูอาจารยทั้งหลาย
ที่เคยใหการอบรมส่ังสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันน้ีก็ตาม ทานก็เคยเปนเชน
เดียวกับพวกเรานั้นแล แตเพราะความพยายามเปนสําคัญ เมื่อไดรับการศึกษาเลาเรียน
หรือไดรับอุบายตาง ๆ จากครูอาจารย และนําวิธีการน้ัน ๆ ไปปฏิบัติ ดวยความเพียร
ของตน สติปญญาทานแนะวิธีอยางไรก็พยายามดําเนินตาม และพยายามบังคับจิตใจไป
ตามรองรอยแหงธรรม ถามันคิดปรุงแตกแขนงออกไป ดวยอํานาจของกิเลสบังคับให
แตกไปทางใดบาง คิดปรุงไปทางใดบาง ตองพยายามหักหาม และฉุดลากเขามาดวย
สติ พยายามหาอุบายเหน่ียวรั้งมาดวยสติปญญา อยาออนขอตามใจที่กําลังเปนนักโทษ 
พอแหกคุกคือความควบคุมของสติปญญาออกได จะไปเที่ยวขโมยเขาอีก! 
 เบ้ืองตนแหงการปฏิบัติเปนอยางน้ัน ตองบังคับกันอยางเขมงวดกวดขัน ตั้งทา
ตั้งทางเหมือนจะเอาเปนเอาตายกันจริง ๆ กับภารภาวนาเพียงอยางเดียว การ
ภาวนาทานถือวาเปนความดี แตในขณะที่เราทําเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง ถูกฆาถูก
สังหารอยางน้ันแหละ มันฝดมันเคืองมันอะไรบอกไมถูก ใครโดนเขาก็รูเอง เรื่องรวม
อยูในน้ันหมด 
 ทีน้ีเมื่อใจที่เต็มไปดวยกิเลส ถูกการบังคับบัญชาซักฟอกอยูเสมอ ก็เหมือนกับ
ไดถูกฉุดลากข้ึนมาจากโคลนจากตม แลวชะลางดวยนํ้าสะอาด คือสติปญญาน่ันแล ใจ
เมื่อถูกฝกทรมานอยางเอาจริงเอาจัง ก็คอยปรากฏผลคือความสงบความเย็นใจข้ึนมา 
ความสงบกับความเย็น กับความสบาย อยูดวยกันนั่นแหละ 
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 ถาใจสงบก็สบาย ความสบายนั้นเกิดขึ้นจาการฝกอบรม การบังคับบัญชาเกิดขึ้น
จากการทรมานดวยสติปญญา หักหามไมใหจิตคิดเพนพานไปเที่ยวส่ังสมกิเลสอันเปน
ยาพิษ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตัดทางเดินของกิเลสดวยสติปญญา หักหามไมใหคิดปรุง
ไปในอารมณตาง ๆ ในขณะที่ตองการความสงบแกจิตใจ เมื่อทําถูกวิธี จิตก็เริ่มปรากฏ
เปนความสงบ สงบมากขึ้น สงบละเอียดลออขึ้นเรื่อย ๆ ทีนี้เรียกวา “พอมีตนทุน” 
เพื่อเปนกําลังใจแสวงธรรมตอไป เหมือนกับเขาเริ่มตัดไม พอตัดเขาไปก็จะเริ่มเห็น
แกนของมัน ย่ิงเล่ือยออกมาเปนแผน ๆ เปนตัวไมชนิดตาง ๆ ย่ิงไดเห็นชัดวาเปนไม
เนื้ออยางใดบาง ดีอยางใด ปลอดหรือไมปลอด เนื้อบริสุทธิ์ดีอยางใดบาง ทราบไปโดย
ตลอด 
 จิต เมื่อมีความสงบเย็นก็ยอมเห็นจิตของตัว ซึ่งทรงตัวอยูดวยความสงบสุข ไม
มีอารมณตาง ๆ เขามากอกวน ความไมมีอารมณเขามายุแหยกอกวนน้ีเปนความสงบ 
และเปนความสุข น่ีคือคุณคาของจิตที่เกิดความสงบ แสดงคุณคาใหเราเห็น ในขณะ
เดียวกันก็ไดเห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุงซานวุนวาย ต้ังแตเริ่มแรกปฏิบัติหรือกอน
ปฏิบัติ ก็สามารถประมวลเขามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบได ไมเชนน้ันเราก็มองเห็น
โทษในสิ่งที่เปนคูกันไมได ถาไมมีความสงบเปนเครือ่งยืนยันเลย 
 เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้จะเปนเครื่องเทียบเคียงกับความไมสงบ คือ
ความสงบมีผลดีอยางไร ความไมสงบมีผลรายอยางไร ก็เห็นไดอยางชัดเจน จง
พยายามบุกเบิกจิตใจใหกาวหนาไปโดยลําดับ หรือพยายามคุยเขี่ยสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจ
ดวยปญญา และชําระสะสางมันออกดวยความไมนอนใจ 
 จิตก็มีความสงบแนวแนและละเอียดลงไป ตามประโยคพยายามของผูบําเพ็ญ 
ที่จะเรียกวา “สมาธิหรือไมสมาธิ” น้ัน มันเปนเพียงช่ือของภูมิจิตภูมิธรรมประจําจิต
เทาน้ัน ขอสําคัญขอใหเปนความปรากฏภายในใจที่เรียกวา “สนฺทิฏฐิโก” เห็นเอง
สําหรับผูปฏิบัติเถอะ 
 ความสุขความสบายหรือความอัศจรรยอะไร จะเปนส่ิงที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่
ถูกชําระซักฟอกอยูสมํ่าเสมอน้ีแล ไมมีที่อ่ืนเปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใด ๆ นอกไปจากจิตที่กําลังฝกอบรมอยูในเวลานี้ เมื่อจิตไดเริ่มเห็นความ
แปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาในตัวแลว ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาห
พยายามน้ันยอมเปนมาเอง ทุกขยากลําบากแคไหนก็ไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง 
เดินหนาไปเรื่อย ๆ ดวยความเพียร ทีน้ีก็พอทราบการเขาการออกของจิต การคดิผิด
คิดถูกของจิต การกาวเดินของจิต เดินผิดเดินถูกอยางไรบางก็พอทราบได เพราะมีสติ 
ปญญา เปนเครื่องระวังรักษา แตกอนไมมีเลย มีแตกิเลสที่คอยขย้ีขยําเสียแหลก
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หมด ถาหากจิตน้ีเปนเหมือนส่ิงท้ังหลายแลวไมมีอะไรเหลือเลย ยังจะเลยเปนผุยผงไป
เสียอีก อาจเรียกวา “เปนอากาศธาตุไปหมด ” 
 แตน่ีไมเปน เพราะจิตคงทนตอทุกสิ่งทุกอยาง จะทุกขจะยากลําบากแคไหน ก็
รับทราบอยูโดยปกติของตน ไมมีความฉิบหายทลายไปดังวัตถุอ่ืน ๆ เมื่อไดรับการซัก
ฟอกดวยการเหลียวแล ความสวางภายในตัวก็ปรากฏข้ึนและเริ่มฉายแสงออกมา 
เพราะแตกอนถูกส่ิงปดบัง อันเปนส่ิงสกปรกโสมม เปนส่ิงมืดดําปดบังไว ตอมาคอย
กระจายออกไปดวยความเพียร เชนเดียวกับกอนเมฆดํา ๆ ที่จางออกไป ก็มองเห็นแสง
สวางแหงพระอาทิตยฉะน้ัน! จิตใจก็เริ่มมีความสวางไสวข้ึนมา น่ังอยูท่ีไหนก็สบาย
ทํางานอะไรอยูก็สบาย ทําใหเพลินลืมเวล่ําเวลา ใจดํารงตนอยูดวยธรรม คือความสงบ
สุขในอิริยาบถตาง ๆ คิดยอนหลังไปถึงการภาวนาในข้ันเริ่มแรกก็อดขําตัวเองไมได 
เพราะลมลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกําลังฝกหัดเดิน คิดในวงปจจุบันก็ทําใหเพลิน คิด
ไปขางหนาก็ทําใหเพลิน และกระหยิ่มตอการขยับตัวขึ้นดวยความเพียรไปเรื่อย ๆ เลย
ทําใหเพลินทั้งในธรรมที่กําลังเปนอยู และธรรมวิมุตติหลุดพนในวันขางหนา 
 ความสงบความสบาย ความแปลกประหลาดความอัศจรรย คอยเริ่มปรากฏข้ึน
ตามข้ันแหงความสงบมากนอย หรือละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ ๆ น่ีทานให ช่ือวา 
“สมาธิ”คือ มีความแนวแนความม่ันคงอยูภายในจิต จิตไมคอยโอนเอนเหมือนแต
กอน เพราะมีหลักมีเรือนใจเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากความพยายามสรางเรือนธรรม
ใหจิต 
 เรือนช้ันน้ีเปนขั้นสมาธิ  สงบเย็น ใจสบาย พอมีจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็น
คุณคาของจิต ต้ังแตจิตเริ่มสบายเปนลําดับมา เหมือนกับเรามีทรัพยสมบัติอยูภายใน
ตัวเรา ไปไหนก็ไมคอยมีวิตกกังวลวาจะอดอยากขาดแคลน เพราะทรัพยสมบัติเปน
เครื่องสนองมีอยูกับตัวแลว จิตใจเมื่อเห็นคุณสมบัติขึ้นภายในตัว เกิดความสงบเย็นใจ
ประจําใจอยูแลว คนเรายอมมีความสบาย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไมวาวุนขุนมัว ไม
วาเหว มีความเย็นสบายอยูดวย “สมาธิธรรม ”น่ีเปนข้ันของสมาธิ เปนเรือนช้ันหน่ึง 
 ข้ันตอไป ก็คือ “ข้ันปญญา ” พยายามฝกหัดคิดคน ตามธาตุตามขันธ ตาม
อายตนะทั้งภายในภายนอก ตามโอกาสและความถนัดใจเรื่อย ๆ ซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
ที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินพระอริยเจาทั้ง
หลายที่ทานเคยผานไปแลว ทานเคยเดินไปแลวเปนความถูกตอง จึงนํามาสอนพวกเรา
วา “นี้คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แหงธาตุ ขันธ อายตนะ และส่ิงทั้งหลายในสากล
โลกธาตุน้ี เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน เพื่อความหลุดพนเปนลําดับ ๆ” 
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 ธรรมใดที่เปนความสนิทภายในใจ ถูกตองกับจริตนิสัย เรามีความสนิทกับธรรม
ใดในธรรมทั้งสามประเภทนี้เปน “อนิจฺจ ํ” ก็ตาม เปน “ทุกฺขํ” ก็ตาม เปน “อนตฺตา” 
ก็ตาม เรามีความชอบกับอาการใดใน “อาการ ๓๒” หรือกับธาตุใดในธาตุทั้งส่ีนี้ หรือ
กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะท่ีมีอยูในตัวเรา คือตา หู จมูก ล้ิน กาย ตลอดถึงใจ 
เราจะพิจารณาอายตนะใด อาการใดของรางกาย หรือธาตุใดของธาตุทั้งส่ีนี้ ยอมเปน
ทางเดินเพื่อความรูแจงเห็นจริงดวยกัน เพราะเปน “สัจธรรม”ดวยกัน ถาเปน “ไตร
ลักษณ ”ก็เปนไตรลักษณดวยกัน เปน “สติปฏฐานส่ี ” ดวยกัน ตามแตจริตของเราท่ี
ชอบจะพิจารณาหนักในอาการใด ในธาตุใดขันธใด จะเปนตนเหตุใหกระจายไปหมด 
 ไมเพียงแตรูเพียงธาตุเดียวขันธเดียวน้ีเทานั้น ยังสามารถซึมซาบตลอดทั่วถึงไป
หมด ไมวาขันธใด ธาตุใด อายตนะใด เพราะเก่ียวเน่ืองกัน เปนแตเบ้ืองตนเราชอบใน
อาการใด ขันธใด ธาตุใด เราพิจารณาส่ิงน้ันกอน แลวก็ขยายงานออกไปดวยอํานาจของ
สติปญญา ที่มีความชํานาญและสามารถโดยลําดับ 
 เหลานี้คืองานของเรา งานของผูปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดําเนินไปจนถึงจุดที่
หมาย เหมือนวากาวเดินไปเรื่อย ๆ ดวยหลักธรรม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสาย
ทางใหพาเดินไปดวยสติปญญา นี่ข้ันน้ีเปน “ข้ันปญญา ขั้นถอดถอน ” 
 ข้ันแรก  คือสมาธิ เปนข้ันที่ตะลอมกิเลสใหรวมตัวเขามาอยูภายในจิต ไมเที่ยว
เพนพานและกอกวน ขั้นนี้ใหจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแลวก็มีกําลังควรแก
การพิจารณา ทานจึงไมใหนอนใจ 
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปญญาที่สมาธิอบรมดี
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ”คือ สมาธิเปนเครื่องสนับสนุนปญญาไดดี แตไม
ใชมีสมาธิแลวจะเกิดเปนปญญาข้ึนมาเองโดยเจาของไมตองพิจารณา อยางนี้เปนไป
ไมได 
 ตามหลักปฏิบัติแลวตองพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ใหมีความรู
สึกสัมผัสพันธ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยูในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น 
หรือขันธ น้ัน ๆ จึงชื่อวา “ปญญา ”เมื่อพิจารณาเขาใจแลว ปญญาจะคอยซึมซาบไปใน 
ขันธ และธาตุอ่ืน ๆ โดยลําดับลําดา เปนความเพลิดเพลินในการพิจารณา ไมใชจะ
พิจารณาดวยการบังคับเสมอไป เมื่อจิตไดเห็นคุณคาของการถอดถอนกิเลสดวยปญญา
มากนอยเพียงไร ยอมมีความดูดดื่มตองานของตนไปเองโดยลําดับ เพื่อถอดถอนกิเลส
ที่ยังมีอยู กระทั่งไมมีอันใดเหลืออยูภายในจิตใจน้ันเลย จิตยอมมีความเพลินเพราะมี
ตนทุน คือสมาธิไวแลว เปนความสุขสบาย 
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เวลาเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาดวยการพินิจพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ ดวยปญญา 
ก็ถอนจิตออกจากงานน้ันเขาสูสมาธิ คือความเย็นสบายน้ีเสีย ไมฟุงซานรําคาญ เพราะ
เรามีเรือนแหงความสงบอยูแลวภายในใจ จากน้ันก็พิจารณาตอไป การพิจารณาก็
เหมือนเขาทํางาน เมื่อเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาก็พักเสียที เชน รับประทานอาหาร พักผอน
นอนหลับใหสบาย 
 เวลาพักจิต เราไมตองหวงเปนกังวลกับงานพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น พักใหสบาย 
พอสบายแลวก็ทํางานพิจารณาอีก เวลาทํางานก็ไมตองไปกังวลกับการพัก เพราะไดพัก
มาแลว เวลาน้ีเปนเวลาทํางาน ขณะที่พักเพื่อความสงบของจิต ก็ตั้งหนาต้ังตาพัก จะ
พักดวยธรรมบทใดก็ได เชนกําหนด “พุทโธ ”หรือ อานาปานสติ ใหต้ังหนาตอจิตเพื่อ
ความสงบเทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องปญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อใหเขา
สูความสงบ พอออกจากความสงบที่จะกาวเขาสูทางดานปญญา ก็ใหมีหนาที่พิจารณา
ทางดานปญญาเทาน้ัน การหวงสมาธิเพื่อความสงบนั้นไมตองกังวล เพราะขัดแยงกับ
งานที่กําลังทํา น้ันคืองานของปญญา  
 การทํางานตองมีการคิดการปรุง การตรึกตรอง พินิจพิจารณาในส่ิงตาง ๆ เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในส่ิงที่ตนยังไมรูไมเขาใจ ซึ่งกําลังติดพันกันอยูใหแจงดวยปญญา 
เวลาทํางานตองทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไตรตรองดูจนเห็นแจง เห็นจริง 
 เอา ธาตุขันธ ขันธใดถนัดกับจิต รูปขันธแยกดูใหดี มันมีแตกองเน้ือ กองหนัง 
กองกระดูกทั้งนั้น ปาชาผีดิบเปนอยางนี้หมดทั้งโลก เรามาถือทําไม? ไมอายความจริง
บางหรือ การถือวาเปนเรา เปนของเรานะ น่ีคือวิธีการสอนเราสอนอยางน้ี ดูซิ เราไป
เย่ียมปาชา ปาชาภายนอกคอยยังช่ัว แตปาชาภายในตัวเราน้ีเต็มไปดวยของปฏิกูล
โสโครก สัตวตายเกาตายใหมใกลไกลมารวมอยูที่น่ี นาอิดหนาระอาใจย่ิงกวาปาชาน้ัน
มากมาย ทําไมถือวาน้ีเปนเรา นี้เปนของเรา ไมละอายกฎธรรมชาติบางหรือ คือความ
จริงทั้งหลายเขาไมไดเปนอะไรกับใครนี่ เขาไมรับทราบรับรูอะไรจากใคร แตทําไมเรา
จึงไปยอมตนตอเขาจนลืมตัว แลวก็โกยทุกขมาใหตัวเองอยางมาก หนักย่ิงกวาภูเขาทั้ง
ลูก เปนทุกขยิ่งกวาสิ่งใดในโลก 
 การพิจารณาอยางน้ี ก็พิจารณาเพ่ือแกความหลงของเราน้ันแล ไมใชพิจารณา
เพื่อจะเอาธาตุเอาขันธ เอารูป เอาอายตนะ เหลาน้ีมาเปนตนเปนของตน เขามีความ
จริงอยูอยางไรก็พิจารณาเพื่อใหถึงความจริงน้ัน 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 น้ีอยางชัดเจน
ตามความจริงของมัน การพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนเดียวกัน
เพราะจิตเปนผูลุมหลง จิตเปนผูสําคัญมั่นหมาย จึงตองแกความสําคัญมั่นหมายของ
ตนดวยสติปญญาใหเขาใจชัดเจนโดยลําดับ 
 อยาสําคัญตนวา เคยพิจารณาหลายครั้งหลายหนแลว แมวันหน่ึงเวลาหน่ึงจะ
พิจารณาตั้งหลายครั้งหลายหนไมสําคัญ ! สําคัญที่ความเขาใจจนปลอยวางได หากรูสึก
ออนเพลียก็เขาพักจิตพักกายเปนกาลเปนเวลา ดังที่เคยอธิบายมาแลว พักในความสงบ 
นอมจิตเขามาสูความสงบแลวพักเสีย หรือพักผอนนอนหลับเสีย เพื่อบรรเทาความ
เหน็ดเหน่ือย จากน้ันก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแลว ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมหยุดไมถอย
จนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวจิตก็ปลอยเอง เพราะเราพิจารณาเพื่อความเขาใจเพื่อ
ความปลอยวาง ไมใชเพื่อความยึดถือ 
 ถึงจะยากจะลําบากอยางไรก็ตาม เมื่อไดดําเนินจิตกาวเขามาถึงขั้นนี้แลว จะเปน
ขั้นที่มีความเพลิดเพลินตอทั้งเหตุทั้งผลที่ไดรับมาแลว และผลที่จะพึงไดรับในกาลตอ
ไปดวยการประพฤติปฏิบัติ และเปนผูเขาใจในงาน ถาเปนไมก็กําลังเล่ือย กําลังไสกบ
ลบเหลี่ยมของมันอยางเพลิดเพลิน เพราะเขาใจวิธีทุกอยางแลว ไมก็เริ่มตกออกมาเปน
แผน ๆ ไมขาดวรรคขาดตอน กระดานจะเอาประเภทไหน เล่ือยออกมาเปนชิ้นเปนอัน
เห็นอยางชัดเจน ควรจะไสกบลบเหล่ียมก็ไสลงไป ควรจะเจาะจะส่ิว ก็เจาะลงไปส่ิวลง
ไป ตามความฉลาดของชางที่ตองการอยางใด 
 ความฉลาดของผูปฏิบัติ ที่จะแยกแยะธาตุขันธใหเปนอะไรตามความจริงของ
มัน ก็แยกแยะกันดวยอํานาจของสติปญญาไมลดละทอถอย จนสามารถถอดถอนตน
ออกได เชน จากรูป เปนตน ถาพิจารณาลงไปจนเห็นชัดเจนแลวตามความจริงของมัน 
จิตจะทนไปยึดมั่นถือมั่นอยูไมได บังคับใหยึดก็ยึดไมได ตองถอนตัวออกมาทันท ี
เพราะความรูจริงเห็นจริง ถือเอาความรูจริงเห็นจริงเปนสําคัญ ถือเอาความรูรอบเปน
สําคัญ ไมไดถือเอาความจําไดมาทําลายความจริง 
 ท่ีอธิบายมาน้ีมีอยูในท่ีใด ก็มีอยูในตัวของเราดวยกันทั้งนั้น รูปกายเจ็บปวดตรง
ไหนก็กายเรา เปนทุกขที่เรา สะเทือนเราใหเปนทุกข ไมสะเทือนที่อื่น มันอยูที่นี่ เพราะ
ฉะน้ันจึงตองพิจารณาที่ตรงน้ี เพราะน้ีเปนบอแหงเรื่องที่เกิดข้ึนมากระทบกระเทือนใจ 
สิ่งภายนอกยังไกลแสนไกล ส่ิงน้ีกระทบเราอยูตลอดเวลา จึงตองพิจารณา พิจารณาให
เห็นชัดโดยสม่ําเสมอ อยาไดเหลิง ! อยาหลงกลมายาของส่ิงเหลานี้ เดี๋ยวแสดงอยาง
น้ันข้ึนมา เดี๋ยวแสดงอยางนี้ขึ้นมา ใหเราหลงและลมไปตามเสียยังไมกี่ยกกี่น้ํา “มวยลื้อ 
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มีแตชื่อ ไมมีฝมือ น่ี ”ถาปญญาไมทันก็หลง หลงไปยึดไปถือ หลงสําคัญวาตนเปนน้ัน
ตนเปนนี้ เขาไปไมหยุดหยอน 
 ขณะใดที่หลงที่เผลอตัว ขณะน้ันแลที่กิเลสไดทาแลว เราจะแพแลวถาแกไมทัน 
ตองพยายามแกใหทัน การพิจารณาของปญญาพิจารณาอยางน้ี กายก็พิจารณาใหเห็น
ตามความจริงอยางน้ี เวทนาไมเกิดจากไหนละ เกิดจากกายนั่นแหละ อาศัยกายเปนที่
เกิด แมจะไมรูเรื่องกันก็ตาม เวทนาเปนเวทนา ไมรับรูกับจิตกับกายก็ตาม กายเปน
กาย ไมรับรูกับจิตกับเวทนาก็ตาม แตมันเก่ียวเน่ืองกันอยู จิตเปนผูรับรูสิ่งเหลาน้ี 
และหลงยึดถือส่ิงเหลาน้ี จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อปลอยวาง 
 ถาจิตไมฉลาด จิตโงเขลาเบาปญญา ก็ตองไปยึดเอาทั้งสองน้ีเขามาเปนไฟเผา
ตัวอีก จึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริงของกาย ของเวทนา 
ของจิต ใหชัดเจนลงไป การพิจารณาธรรมขั้นน้ีเพลิน เพลินมากทีเดียว นี่เปนขั้น
ธรรมดาที่เรียกวาเพลิน เปนขั้นราบรื่น ข้ันสมํ่าเสมอ เปนความเพลิน! 
 เอา ! ทีนี้ขั้นที่จนตรอกจนมุมคืออะไร ? ข้ันที่ทุกขเวทนาเกิดมาก ๆ น้ี
แหละเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียว ถาเปนแชมเปยนก็เข็มขัดแชมป
จะหลุดถาไมเกงจริง ทําอยางไรจะใหเข็มขัดมั่นคงอยูตัวได ไดชัยชนะ ตองใชปญญา
อยางเด็ดเด่ียวเฉียบขาดทีเดียว เราเปนนักตอสูไมยอมถอย นอกจากลมหายใจขาดด้ิน
สิ้นใจไปเสียเทานั้นถึงจะถอย ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย เราตองคิดถึงเวลาตายเปนสําคัญ
ยิ่งกวานี้ ขณะที่เปนอยูเวลานี้ยังไมไดตาย ขณะที่จะตายมันหนักยิ่งกวานี้ จนทนไมไดถึง
ขั้นตาย ! 
 เพียงเทานี้เราจะพิจารณาไมไดหรือ เหตุใดเราจะพิจารณาไดในเวลาเวทนาหนัก
ขนาดตาย เพียงทุกขเวทนาเทาน้ีเราสูไมได ถึงขนาดตายเราจะสูไดอยางไร เพียงเทาน้ี
เรารู เทาไมได ถึงข้ันตายเราจะรูเทาไดอยางไร นํามาเทียบเคียง พิจารณาเขาไป 
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ีกับทุกขเวทนาในขั้นตาย มันเปนเวทนาอันเดียวกัน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาดวยปญญาอยางแหลมคมใหรูเทาทันเชนเดียวกัน พิจารณาแยกแยะใหรู 
มันเจ็บมันทุกขมากเทาไรจิตย่ิงไมถอย หมุนตัวเปนเกลียวเขาไปสูความจริง คือ
ทุกขเวทนากับกายกับจิต แยกกันใหเห็นชัดเจนในขณะนั้น โดยปกติมันเปนคนละอยาง 
ๆ อยูแลวตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 
 การเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต แตมันคละเคลากัน เพราะความ
โงความหลงของเราเทาน้ัน คําวา “คละเคลากัน ”ก็คือเราเปนคนไปกวานเอามาคละ
เคลา เอามาเปนตัวเราเปนของเราตางหาก ธรรมชาติน้ันเขาไมไดรับทราบวาเขาเปน
อะไร แมแตเกิดทุกขขึ้นมาเขาก็ไมรับทราบ ไมมีความหมายในตนวาเปนทุกขและเปน
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ทุกขใหแกผูใด ส่ิงเหลาน้ีเปนความสําคัญของจิตเทาน้ัน กายก็ไมไดสําคัญตนวาเปน
ทุกข ทั้ง ๆ ที่เวลาทุกขเกิดขึ้นอยางมากมายภายในรางกาย กายก็ไมทราบความ
หมายวาตนเปนทุกข และไมทราบความหมายวาตนเปนอะไร หรือเปนของใคร 
 เวทนา คือความทุกขเปนตน ทุกขมากทุกขนอย ก็เปนธรรมชาติความจริงของ
ตน ไมมีความสําคัญมั่นหมาย ไมมีความรูสึกวาตนเปนอะไร และเปนขึ้นกับสถานที่ใด 
เปนขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไร เปนเหตุเปนผลกับอะไรหรือกับใคร ไมมีทั้งน้ัน เปน
ความจริงของเขาลวน ๆ สําคัญที่จิตจะตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งเหลาน้ัน ทุกข
ก็ใหเห็นวามันเปนทุกขอยางแทจริงอันหนึ่งเทาน้ัน ไมสําคัญเอาวาทุกขเปนเรา เราเปน
ทุกข ทุกขเปนกาย กายเปนทุกข ซึ่งจะนําทุกขมาคละเคลากันกับจิต ตองพิจารณาให
เห็นชัดดังที่อธิบายมานี ้น้ีแลเวทีอันสําคัญ คือตรงนี้แหละ ! 
 เมื่อคราวจนตรอกหาทางออกไมไดดวยวิธีอ่ืนใด ตองสูดวยวิธีน้ีโดยถายเดียว 
เวทีนี้ใครจะหาทางถอยเปนอยางอ่ืนไมไดเลย นอกจากตองสูดวยวิธีน้ี ซึ่งเปนแบบ 
“ศิษยมีครู ”จึงจะกําชัยชนะไวไดดวยความอาจหาญ ทุกขในขันธที่เกิดขึ้นกับเราเปน
ทุกขที่ถอยไมได ถอยเทาไรมันย่ิงเหยียบย่ําเราลงไป จนสติสตังไมมีกับตัวเลย นั่นดี
แลวหรือ ? ตายดวยความเสียสต ิลมละลายดวยความเสียสติ ดวยความไมเปนทา ไมมี
ปญญาเปนเครื่องตอสูเหลวที่สุด นี่เรียกวา “เหลวที่สุด ”แพอยางหลุดลุย แพแบบน้ี
ใครตองการหรือ ? 
 คําวา “แพอยางหลุดลุยน้ี ”ไมมีใครตองการเลย เรายังพอใจแพแบบน้ีอยูหรือ
จึงนอนใจ ไมรีบฝกหัดสติปญญาไวตอนรับแตบัดนี้ !เอา กัดฟน พิจารณาสูลงไป ถายัง
มีฟนพอไดกัดนะ ทําอยางไรจึงจะไมแพ คนลงใหชัดเจน ! 
 จิตตายไมเปน จิตไมใชผูตาย จิตเปนนักตอสู สูทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเคยเกิดมา
นานแลวตั้งแตวันเกิด จิตยังตอสูมาได ทําไมทุกขเกิดขึ้นในขณะน้ีจิตจะตอสูไมไดละ? 
สติปญญาเราเคยไดใชมาบางแลวในกิจอ่ืน ๆ กิจนี้สําคัญจงนํามาใช อยาหมักหมม
เอาไวเวลาตายจะไมมีอะไรติดตัวจะวาไมบอก 
 พระพุทธเจาเคยใช พระสาวกทานเคยใชมาแลว ทําไมเราเอามาใชจะอาภัพเลา 
อาภัพไมได เมื่อเราเปนนักรบอยูแลว เปนผูสนใจตอปญญานํามาคิดพิจารณา นํามาคน
ควาอยูแลว ตามเรื่องของรูป เวทนา จิต ที่กําลังตอสู หรือประจัญบานกันอยูเวลาน้ี 
แยกกันใหเห็นตามความจริงของมันดวยปญญา จะไดชัยชนะท่ีตรงน้ี ! 
 เมื่อไดชัยชนะที่ตรงนี้อยางประจักษแลว เอา!จะตายก็ตายเถอะ !ความกลาหาญ
ที่ไมเคยคาดคิดเกิดข้ึนทันที จะตายท่ีไหนก็ตายเถอะ เวลาไหนก็เถอะ อิริยาบถใดก็
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เถอะ มันเปนความจริงเสมอกันหมด ทุกขเปนทุกข เราเปนเรามาตลอดอนันตกาลแลว 
น้ีเปนความรู น้ีเปนกาย นี้เปนเวทนา มันตางอันตางจริง 
 เอา ดับ ๆ ไป ! ถาไมดับ จะอยูก็อยูไป ผูรูก็รูไป และรูอยูเสมอไมลดละความ
เปนผูรู เปนนักรู กระทั่งหมดเรื่องที่จะใหรูตอไปก็ปลอยตามความจริง หายหวง ดัง
พระพุทธเจาทานปรินิพาน คือหมดเรื่องในขันธที่จะนํามาใช เหลือแตธรรมลวน ๆ 
 การปรินิพพานหมายความวาดับรอบ ไมมีอะไรเหลือเลยบรรดาสมมุติ น้ี
แหละสงครามหรือการพิจารณาใหเห็นจริงเห็นจัง ใหเห็นความสามารถของตนวา มี
ความแกลวกลาสามารถขนาดไหน หรืออาภัพแคไหน เราจะทราบที่ตรงน้ีแล เมื่อทราบ
ที่ตรงน้ีวา เรามีกําลังความสามารถเต็มที่แลว กับสัจธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวขึ้นกับเรา 
วาตางอันตางมีความเสมอภาคกันดวยความจริงแลว ก็หมดความกลัว!ไมมีหว่ัน !เรา
ตองการความไมมีหว่ัน ตองการความปลอดภัย ไมมีอะไรมาย่ัวยวนจิตใจใหเกิดความ
ลุมหลง ตองปฏิบัติใหถึงฐานความจริง 
 น่ีเราพูดถึงเรื่องขั้นของการปฏิบัติ เรื่องธาตุ เรื่องขันธ รูปธาตุ รูปขันธ กับ
เวทนาขันธ แสดงตัวข้ึนเปนความทุกข วารางกายเราเปนทุกข เวทนาเปนกองทุกขข้ึน
กับเรา ใจเราจึงอยูในทามกลาง อาจถูกทั้งสองอยางนี้ประดังกันเขามากระทบ เลยกลาย
เปน “เน้ือบนเขียง ”ไปได 
 ทางหน่ึงหนุนขึ้นมา คือเขียงหนุนขึ้นมา มีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลก
ละเอียดพอดี ถาปญญาเรารอบ ก็เรานั่นแหละเปนผูฟนอะไรตออะไร เขียงเราก็ฟนลง
ไปได ช้ินเน้ือตาง ๆ บนเขียงเราก็สับลงฟนลงได มีดเราหามาไดคือปญญา ส่ิงเหลาน้ี
เลยเปนอุปกรณใหเราใชอยางสะดวกสบายถาเราฉลาด ถาเราไมฉลาดก็สิ่งเหลานี้แหละ
จะฟนเรา เชน มีดฟนมือคนเปนตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีแลเปนขาศึก
ตอเราผูโง ถาเราเปนผูฉลาด สิ่งเหลานี้แลเปนเครื่องมือในจิตของเรา มีความแหลมคม 
เพราะอาศัยส่ิงเหลานี้เปนหินลับ เราพิจารณาส่ิงเหลานี้ จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา 
ถอนตนขึ้นมาไดดวยความฉลาด เนื่องจากการพิจารณาส่ิงเหลานี้ น่ีเปนเวทีสําคัญ
ในการภาวนา นี่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กับกาย กับจิต 
 ทน้ีีเราพูดถึงเรือ่งการพจิารณาภาคทั่ว ๆ ไปในสัจธรรม ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูง
สุด เราก็พิจารณาอยางน้ีเหมือนกัน เวลาเกิดเรื่องข้ึนมาก็ใหพิจารณาอยางน้ี เวลาไม
เกิดเรื่องก็ใหพิจารณาใหเขาใจสิ่งเหลานี ้จนกระทั่งปลอยวางไดเชนเดียวกัน 
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไป
เรื่อย ๆ มันสงออกมาจากจิตน้ีแหละ  ทานอาจารยมั่นทานวา “ฐีติภูตํ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา ทานวา ฐีติภูตํ หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเปน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ข้ึน
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มา เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาลงที่นั่น เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันออกมาจาก
จิต เปนข้ึนจากจิต มีจิตเปนท่ีอาศัยของอวิชชา ไมมีจิต อวิชชาอาศัยไมได จึงตอง
พิจารณาลงไปที่นั่น ชําระกันที่น่ัน ฟาดฟนกันลงไปที่น่ันดวยสติปญญาอันทันสมัย 
อวิชชาขาดกระจายไปหมด 
 อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ...เปนตน ทีน้ีก็ดับ ๆๆๆ เรื่อย
ไปจนถึง นิโรโธ โหต ิน่ัน !ในเบ้ืองตนของวา “สมุทโย โหต ิพอกลายเปน นิโรโธ โหต ิ
อวิชชาดับ อะไร ๆ  ที่เก่ียวโยงกันก็ดับไปหมด กลายเปน นิโรธ ดับทุกขดับสมุทัยภาย
ในใจอยางไมมีอะไรเหลือเลย ! 

น่ีเปนขั้นสุดทายแหงการสรางบานสรางเรือนมา ตั้งแตควาไมทั้งตนมาปลูกบาน
ปลูกเรือน มาไสกบลบเหล่ียม มาเล่ือย มาเจาะ มาส่ิว ตามความตองการของนายชาง
คือผูปฏิบัติ จนกระทั่งสาํเร็จขึ้นมาเปนบานหลังอัศจรรย มีความสูง สูงพนโลก สงางาม
ขึ้นมาที่จิตใจ ยอมมีความลําบากเปนทางเดิน แตสุดทายก็มีความอัศจรรยอยางย่ิงจาก
ความลําบากนั้น ความลําบากน้ันจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหผลน้ีเกิดขึ้นเปนที่พึงพอใจ 
ดังหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ” สุขเกิดในลําดับความทุกข คือการ
ประกอบงานดวยความทุกขเสียกอน กอนจะไดรับความสุขนี่ ! 
 การประกอบความพากเพียร จะเปนของงาย ๆ เมื่อไร ตองแบกแตกองทุกข
ดวยการกระทําทั้งนั้น หนักก็ทํา เบาก็ทํา หนักก็ทุกข เบาก็ทุกขดวยกัน จนกระทั่งถึงขั้น
ความสุขความสมบูรณ ก็เกิดมาจากความทุกขท่ีเน่ืองมาจากการกระทําน้ันแล นั่น! 
 น่ีเปนบานเปนเรือนอันสมบูรณแลว ชั้นหน่ึงเปน “สมาธิ ”ชั้นหน่ึงเปน ปญญา 
ชั้นสุดทายเปน “วิมุตติ ”บานสามชั้นอยูสบาย !ทีน้ีอยูกันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน 
จะเปนทานผูใดก็ตามเมื่อถึงข้ันวิมุตติหลุดพนแลว เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา ตองอาศัย
กันไปเปนลําดับ ในระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู ตองไดบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญทาง
ดานปญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเปน “ทิฏฐธรรม”มีความรื่นเริง คือเปน 
“วิหารธรรม”เปนเครื่องอยูสบาย ๆ ในระหวางขันธกับจิตที่ยังครองตัวกันอยู จน
กระทั่งผานเรื่องขันธที่เปนตัวสมมุติน้ีแลว สมาธิปญญาก็ผานไปเชนเดียวกัน เพราะ
เปนสมมุติดวยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันตอไปอีก 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ขันธหา(ชุดหัดตาย) 

 
ไปหาทานอาจารยม่ันทีแรก เวลาทานเทศนใหฟงไมเขาใจ แตก็ดีที่ไมเคยนึก

ตาํหนิทาน มาตําหนิตัวเอง“น่ันเห็นไหม เราโงไหม ทีน้ี” วายังงั้น “เราเคยฟงเทศน
ของนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางดานปริยัติมามากตอมากแลว แมกระท่ังเทศนสมเด็จก็
เคยฟง และเขาใจมาเปนลําดับลําดา แตพอมาฟงเทศนทานอาจารยมั่น ผูเช่ียวชาญทาง
ดานปฏิบัติทางจติใจ กลับไมเขาใจ จะวาตัวโงหรือตัวฉลาดเลา” น่ีวาใหตัวเอง “ทาน
อาจารยมั่น เคยปรากฏช่ือลือนามมานานแลวในดานปฏิบัติธรรมทางจิตใจ แตเวลาทาน
เทศนใหฟงเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆ แลว เราไมเขาใจ นี่เห็นชัดหรือยัง เร่ืองความโง
ของตัวเองนะ” 
 เพราะสวนมากถาทานเทศนสอนพระ ทานเทศนทางดานปฏิบัติลวนๆ เราไมเขา
ใจ น่ังฟงอยูยังง้ันแหละ ทานพูดเร่ือง “จิต” เรือ่ง “ขันธ” หรือเร่ืองอะไรเราก็ไม
ทราบ จนกระท่ังจิตสงบลงไดจึงเริม่เขาใจ จิตเร่ิมสงบก็เริ่มเขาใจ จิตมีฐานแหงสมาธิ
ก็ยิ่งเขาใจชัดเจนไปโดยลําดับๆ จากน้ันก็กลายเปน “ซึ้ง” ไป และซึ้งขึ้นเรื่อยๆ  
 ทานเทศนเรือ่ง “ปญญา” แมเจาของจะยังไมสามารถกาวเดินทางดานปญญา
ไดก็รูสึกวาซึ้งไปตาม ๆ ทาน เพราะจิตเร่ิมรับธรรมปฏิบัติแลวน่ี เมื่อจิตมีฐานสมาธิ
ไดดีแลว ยิ่งรับธรรมไดดี ถายังไมมีฐาน จิตก็ไมคอยรับ ไมคอยเขาใจ 
 การฟงเร่ือยๆ การปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ เปน “การขดัเกลา จิต” โดยตรง 
การปฏิบัติโดยลําพังตนเองก็เปนการขัดเกลาจิต การฟงกับทานก็เปนการขัดเกลาจติใจ
เปนลําดับ จิตใจก็ยิ่งมีความสงบเยือกเย็น เวลาทานอธิบายธรรมเปนตอนๆ เปนพักๆ 
เรากําลังมีขอของใจจดุใดอยู พอทานเทศนผานไปตรงนั้น เราก็ไดรับความเขาใจทันที 
แลวคอยเขาใจไปเร่ือยๆ 
 แตกอนเคยอานในประวัติวา ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงแสดงธรรม พุทธ
บริษัทไดบรรลุ “มรรคผลนิพพาน” กันเปนจาํนวนมาก จะวาสงสัยก็ยังไมใช จะวาไม
เชื่อก็ไมเชิง เพราะยังไมไดสนใจคิดอะไรกับเรื่องนี้มากนัก จนมาปฏิบัติจึงไดเขาใจ 
 ภูมิของผูเขารบัการอบรมน้ันมีตางกัน ฟงเทศนคราวนี ้ จติเล่ือนความเขาใจไป
ถึง “น้ัน” ตอไปก็สงสัยในจุดนั้น พอทานเทศนคราวตอไป จิตก็ผานไปเรื่อยๆ เขาใจ
ไปเรื่อย ๆ เล่ือน “ระดับ”ไปเร่ือย ๆ ตอไปก็ผานไปได ย่ิงผูท่ีอยูใน “ธรรมข้ัน
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ละเอียด” ดวยแลว ก็ยิ่งไปไดอยางรวดเร็ว อันน้ีหมายถึงผูปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งภิกษุ
บริษัทเปนสําคัญมาก เก่ียวกับการสมาธิภาวนา เพราะทานปฏิบัติของทานอยูเปน
ประจํา ภูมิจิตมีความเหล่ือมลํ้าตํ่าสูงตางกันเปนลําดับลําดาของการปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน 
การฟงเทศนจงึเปนการบุกเบิกทางใหทานไดกาวไปวันละเล็กละนอยโดยลําดับ ผูพอจะ
ผานไปไดในขั้นใด ก็ผานไปเรื่อยๆ ท่ีวา “สําเร็จมรรคผลนิพพาน” ก็เพราะเล่ือนภูมิ
ของจิตไปเรื่อย ๆ จากการปฏิบัติและการฟงธรรมจากทาน เม่ือทานเทศนแกความ
สงสัยไดแลว ผานไปไดและผานไปเลย ยกตัวอยาง 
 พระอัญญัตรภิกขุ ทานกําลังสงสัยธรรมข้ันละเลียด จะไปทูลถามพระพุทธเจา 
พอไปถึงใตถุนพระคันธกุฎี พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยูที่ใตถุนนั้น สังเกตดูน้ําฝนที่ตกมา
จากชายคา มากระทบน้ําที่พื้น แลวเกิดต้ังเปนตอมเปนฟองข้ึนมา ฟองน้ําตั้งขึ้นมาเทา
ไร มันก็ดับไปแตกไป ทานก็พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งภายใน คือ “สังขาร” ความคิด
ปรุง เพราะข้ันน้ีจิตจะพิจารณาเร่ือง “สังขาร”และ “สัญญา” ความปรุงและความ
สําคัญตางๆ ของใจมากกวาอยางอ่ืน 
 ในเวลานํ้าตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแลว ก็ตั้งเปนตอมขึ้น
มาเปนฟองขึ้นมา แลวดับไป ๆ ทานก็พิจารณาเทียบเคียงเขาไปภายใน คือความคิด
ปรุงของจิต คิดดีคิดชั่ว มคีวามเกิดความดับเปนคูเคียงกันไปเปนลําดับๆ เสร็จแลวก็
กลายลงมาเปนนํ้าตามเดิม สังขารน้ีเม่ือคิดปรุงเสร็จแลวก็ลงไปท่ีจิตตามเดิม ทาน
เลยบรรลุธรรมข้ันสูงสุดในสถานท่ีน้ันเอง พอบรรลุธรรมแลวฝนก็หยุด ทานก็กลับไป
กุฎี! ไมไปทูลถามพระพุทธเจาอีกเลย เพราะหมดขอสงสัยแลว น่ัน! 
 ธรรมของจรงิ เม่ือเขาถึงจติดวงใดแลว จติดวงน้ันยอมหายสงสัยทันที แมแตจะ
ไปทูลถามพระพุทธเจาอยูแลวก็ไมทูลถาม เพราะหายสงสัยแลว หากจะไปทูลถาม
ทานๆ ก็จะรับส่ังอยางท่ีเขาใจแลวน่ันแหละ ก็เลยหมดปญหา กลับไปกุฎีตามเดิม น้ี
เปนตัวอยางอันหน่ึง 
 ผูปฏิบัติธรรมเม่ือกาวถึงขั้น “ปญญา”แลว อยูท่ีไหนก็ฟงธรรมอยูตลอดเวลา 
มีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเปน “ธรรม” ท้ังส้ิน เพราะส่ิงท่ีมาสัมผัสเปนเครือ่งเตือน
สติ ใหระลึกรู ปญญาก็วิ่งตามทันที ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาอยางรวดเร็ว ไมตองถูก
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซ่ึงเปนข้ัน “หมูขึ้นบนเขียง แลวไมยอมลง ถาไมถูกสับให
แหลกเสียกอน” จิตขั้นนี ้อะไรมากระทบยอมรูเทาทัน พิจารณาเปนอรรถเปนธรรมทั้ง
ส้ิน ดังที่ทานอาจารยมั่นทานกราบเรียนพระมหาเถระ ซึ่งไดเขียนไวในประวัติของทาน
วา 
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 “(พระมหาเถระถาม)...ทานอยูคนเดียว เวลาเกิดขอของใจขึ้นมา ทานปรึกษา 
ปรารภกับใคร?” ทานอาจารยม่ันตอบวา “ฟงเทศนอยู ทั้งกลางวันกลางคืนไมไดหยดุ
หยอนเลย” พระมหาเถระก็ไมกลาคานทานวายังไง เพราะอาจไมเขาใจก็ได ประการ
หน่ึง ประการที่สอง ทานพูดออกมาจากความจริง ก็ไมกลาจะคานทาน” 
 ท่ีวา “ฟงเทศนอยูทั้งกลางวันกลางคืน” ก็คอื การที่พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสปลุก
สติปญญาอยูตลอดเวลานั่นเอง จนเปนที่เขาใจไปโดยลําดับ นั้นแลคือการฟงธรรมทั้ง
กลางวันกลางคืนทางดานปฏิบัติ เพราะสติปญญาขั้นนี้เปนขั้น “อัตโนมัติ” ทํางานเพื่อ 
“ธรรมลวน ๆ” ไมมีโลกเขาแอบแฝงเลย 
 ดวยเหตุนี้ ทานจงึสอนใหทําจติใหมีความสงบ เมื่ออบรมสมาธิใหไดรับความ
สงบแลว ก็พิจารณาทางดานปญญา ปญญาจะตั้งหนาทําหนาที่การงานนั้น ๆ ไปดวย
ความไมหิวโหยกระวนกระวายสายแสของจิต จิตที่มีความสงบ มีฐานแหงความสงบอยู
ภายในใจแลว ยอมคิดอานไตรตรองเรื่องอะไรไดด ี เพราะไมมีความหิวโหย วุนไปกับ
อารมณตางๆ ที่เปนขาศึกตอใจ ปญญาต้ังหนาต้ังตาทํางาน พิจารณาอะไรก็เปนการ
เปนงาน ดังใจหมายจริง ๆ ไมเถลไถล ไพลน่ันเสือกน่ี ไมเปนอันทํางาน ทานจึงวา 
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา” “ปญญาที่สมาธิอบ
รมดวยดีแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” ยอมคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไป
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ย่ิงกวาจิตท่ีไมมีฐานแหงความสงบเปนไหนๆ เร่ืองสมาธิกับ
ปญญาจึงแยกกันไมออก ผูปฏิบัติจาํตองนํามาใชตามกาลอันควรของแตละประเภทอยู
เสมอ แมแตทานที่เปน “พระขีณาสพ” แลว ทานก็ยังตองใช “สมาธิ” เปนเรือน
พักผอนหยอนใจ ในเวลายังครองขันธอยู เพราะสมาธิเปนเคร่ืองประสับประสาน 
หรือเปนเคร่ืองสมัครสมาน ระหวางขันธกับจิตไดดี 
 เวลาจิตคิดอานไตรตรองอะไรเกี่ยวกับการกับงานมาก จิตยอมมีความเหน็ด
เหนื่อยเปนธรรมดา ตองพักจิตในสมาธิ ปลอยความคิดความปรุง ทีเ่รียกวา“งานภาย
ใน” เสียทั้งหมด จิตสงบตัวอยูโดยลําพัง ไมเกี่ยวของกับ “ขันธใด ๆ” พอถอยออกมา
แลวก็มีกําลัง “ระหวางขันธกับจติ” พอเหมาะพอสมกันแลวทํางานไดตอไป ทานจะ
ตองปฏิบัติตอ “จิต”ตอ “ขันธ” ทํานองนี้ตลอดจนวันปรินิพพาน เรื่อง “สมาธิ” 
จะตองใชไปอยางนั้นตลอดไป จึงเรยีกวา “ทานทําความเพียร” เพียรระหวางขันธ
กับจิตใหอยูเปนสุขเทาน้ัน ไมไดเพียรเพ่ือจะถอดถอนกิเลสตัวใด 
 หากไมไดปฏิบัติใหเหมาะสม ระหวางขันธกับจิตแลว สวนเสียก็คือ ขันธไม
สามารถจะต้ังอยูจรัีงถาวรไดเทาท่ีควร สวนจิตซ่ึงเปนของบริสุทธ์ิแลวน้ัน ไมมีอะไร
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๒๙๑ 

เปนปญหาวาจติจะเสียไป นอกจากธาตุขันธจะครองตัวไปไมถึงกาลอันควรเทาน้ัน 
ทานจงึปฏิบัติใหเหมาะสมระหวางขันธกับจติ ท่ีเรียกวา “ทิฏฐธรรม”“วิหารธรรม” 
คือ ธรรมเคร่ืองอยูสบาย ระหวางขันธกับจิตท่ีกําลังครองตัวอยู  
 อะไรเปนเคร่ืองเสริมกําลังของขันธ ก็คือ ความเพียร ความสงบ เสริมกําลัง
ของขันธ เพื่อเปนปกติสุขตลอดอายุขัย อะไรสงเสริมจิตท่ียังมีกิเลสครองตัวอยู ใหผาน
พนไปไดโดยลําดับ นั่นคือ สติปญญาเปนเครื่องสงเสรมิ หรือเปนเคร่ืองขัดเกลา เปน
เครื่องแกสิ่งขัดของตาง ๆ เชนเวลาเราเดินทางไปสูท่ีตาง ๆ มีขวากมีหนามกีดขวางทาง
อยู ก็เอามีดพราฟนออก เบิกทาง และกาวเดินไปเรื่อย ๆ อะไรมากีดขวางก็ฟนเร่ือยไป 
เดินเรื่อยไป จิตที่ดําเนินไปไดสะดวกปลอดภัย ก็เพราะมีสตปิญญาเปนเครื่องรักษา ขัด
ของที่ตรงไหนก็แกไขกันไปเรื่อย ๆ กาวไปเรื่อย ๆ กาวไป หรือพนไปภายในใจ 
 การปฏิบัติตอจิตใจ คือ การสอดรูอาการของจิตท่ีสงออกไปสูอารมณตาง ๆ 
ดวยสติปญญาเปนส่ิงสําคัญมากสําหรับผูปฏิบัติ นี่คือการเรียนเพื่อรูตัวเองโดย
เฉพาะ 
 การเรียนเรื่องของจิต ตองทราบทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนกับจติ และสิ่งที่เขามา
สัมผัสจิต ไมวาจิตจะสงกระแสความรูไปในทางใด หรือกับอารมณใด สติปญญาตอง
ตามรูตามรักษา และตามแกไขอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตคิดปรุงไปตามลําพัง ถาไดฝก
ฝนอบรมสติปญญาจนมีกําลังแลว เพียงจติกระเพ่ือมเทาน้ัน ก็เปนการปลุก “สติ
ปญญา” ในขณะน้ันพรอมๆกัน เพื่อรูสึกในความคิดปรุงนั้น ๆ ปญญาก็ตามพิจารณา
กันทันทีไมอืดอาดเนือยนาย เม่ือเขาใจแลวก็ปลอยวาง 
 แตเร่ืองจติ ไมมีเพียงเรือ่งเดียว มันหลายเร่ืองดวยกัน จิตคิดแงนี้แลวก็ปรุงแง
น้ัน รอยสันพันคม ซึ่งลวนเปนกลมายาของกิเลสสมุทัย พาใหจติคิดปรุง สติปญญาก็
ตามพิจารณากันเร่ือย ๆ สุดทายจิตก็เขาใจ เพราะการตามตอน และพิจารณาดวยเหตุ
ผล พอใจไดรับเหตุผลที่ถูกตองแลว จิตก็ปลอยสิ่งนั้น ไมไปกังวลยึดถืออีกตอไป และ
ปลอยวางกันไปเร่ือย ๆ 
 การปลอยวาง “อุปาทาน” ในขันธ ในจิต ดวยสติปญญา ปลอยอยางนี้!  
 เพียงข้ันของสมาธิ น้ันเปนความสงบของใจ ยังไมไดปลอยวางอะไร สงบลงช่ัว
ระยะๆ พอเปนบาทเปนฐานแหงความสงบสุข ไมวาวุนขุนมัวดังจติท่ัว ๆ ไปที่ไมเคยอบ
รม  
 สวน สติปญญา น้ัน เปนเครื่องขุดเครื่องคน เครื่องตัดฟน ส่ิงท่ีเกาะเก่ียวอยู
ภายในจิตมีมากนอยเปนเรื่องของปญญาทั้งนั้น ไมมีส่ิงใดทํางานแทนในการแกกิเลสได 
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 การปฏิบัติธรรม คือ จิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรก ยอมมีความลําบากลําบน น่ังก็
เหนื่อยงาย เพราะผลยังไมคอยปรากฏ การฝกจิต จิตก็ดื้อดึงฝาฝนมาก บางทีสูมันไม
ได สวนมากสูมันไมไดขั้นเริ่มแรก แตอาศัยความพยายามฝกฝนอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอ 
ก็มีวันหนึ่งจนได ท่ีจะกาวเขาสูความสงบใหเปนผลข้ึนมา พอเปนเคร่ืองพยุงจติใจ หรอื
พอเปนหลักฐานพยาน ใหเกิดความอุตสาหพยายามในการดําเนินใหย่ิงกวาน้ันข้ึนไป 
 ตอจากน้ันก็มีความสงบเร่ือย ๆ จิตใจถามีความสงบแลวก็เย็นใจสบายใจ 
เหมือนกับเรามีหลักมีแหลง มีที่ยึดที่หมาย ถาไมมีความสงบเลย ก็ไมทราบวาท่ียึดท่ี
หมายอยูท่ีไหน เหมือนอยูกลางทะเล เรือก็คอยแตจะลมจมอยูแลวดวยพายุตาง ๆ ไม
ทราบจะเกาะอะไร น่ีแหละทําใหจติเกิดความวาเหวและวาวุนขุนมัวมาก เพราะจิตหา
หลักยึดไมได ฉะน้ันความสงบจงึเปนหลักฐานอันดีของจิต ในข้ันเร่ิมแรกภาวนาทานจึง
สอนใหอบรมใจใหมีความสงบ 
 ผูบําเพ็ญไมตองถือวา “ธรรม” บทใด “ตํ่า” “ธรรม” บทใด “สูง” ท่ีควรจะ
นํามากํากับจติ ขอใหเหมาะสมกับจริตของตนเปนท่ีถูกตอง ถาจติชอบคิดออกไปภาย
นอกบอยๆ ก็ใหเรงคําบริกรรมใหถี่ยิบเขาไป สติตามใหทัน จิตก็จะไมมีโอกาสเล็ดลอด
ออกไปภายนอกได แลวจะหยั่งเขาสูความสงบ พอใจสงบแลวจะเย็นสบาย มีหลักเกณฑ 
มองไปทางไหนก็ไมเปนฟนเปนไฟเผาตัวเหมือนแตกอน 
 พอออกมาจากความสงบ ก็พิจารณาทางดานปญญา ไตรตรองดูกายท่ีเปนตัว 
“อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ใจจะมีความสงบแนบแนนเขาไปโดยลําดับ ปญญาก็จะแยบ
คายไปตาม ๆ กัน 
 การพจิารณา “ขันธ” ดวยปญญา ไมวา “ขันธนอก ขันธใน” ท่ีไหนๆ 
พิจารณาไดท้ังน้ัน เพราะเต็มไปดวย “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เราพจิารณาเพื่อแยกแยะ
ใหเห็นไปตามความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใจจะไดปลอยกังวล ผลสุดทายก็ยอนเขามา
พิจารณาเรื่องขันธของตัวเอง  
 ขันธทั้งหา ไดเคยพูดแทบทุกวัน ขันธทั้งหลายจะปลอยไปโดยไมพิจารณาไม
ได เพราะเปนหลักสําคัญของ “สัจธรรม” เปนหลักสําคัญของการกาวไปแหงจิต 
หรือเปนหลักสําคัญแหงความรูทางปญญา เพราะเปน “หินลับปญญา” อยางยิ่ง 
ถาสติปญญาไมทัน จะเปนขาศึกตอตนเองอยางย่ิง  
 ฉะนั้นจึงตองพิจารณา “ขันธ” ใหรอบ ขันธมีติดแนบอยูกับเราตลอดเวลา สอ
ความพิรุธ สอความทุกข ความลําบากลําบน ความทรมานตางๆ อยูกับขันธกับจิต
ตลอดเวลา อะไรเสียดแทงข้ึนในขันธมากนอย ตองเขาไปเสยีดแทงจิตใจ ใหเกิดความ
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ทุกขวุนวายอยูโดยไมขาดระยะเลย เพราะฉะน้ันจึงตองใชสติปญญาใหทันกับอาการ
เหลานี้แสดงตัว 
 ความจริง เขาไมไดต้ังใจยุแหยกอกวนเราเลย หากเปนอาการของจติไปสําคัญ
เอาเอง ทุกขก็เกิดขึ้น ธรรมดา... ธรรมดา เชนเดียวกับแดดที่ฉายลงมาจากพระอาทิตย 
พอกายเราไปสัมผัสเขาก็รอน แดดเองเขาไมไดทราบความหมายของเขาเลย นํ้า เขาก็
ไมทราบความหมายวา “เย็น” แดด หรือไฟ เขาไมทราบความหมายของตนวา 
“รอน” แตผูทราบความหมายนั้น จะตกอยูกับเราผูสัมผัสกับนํ้า, กับไฟ, หรือกับแดด
น้ัน ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนมา เขาก็ไมทราบวาเขาเปนเวทนา เขาไมทราบวาเขาเปน 
“ทุกข” เขาไมทราบวาเขาเปน “สุข” เขาเปนเพียงธรรมชาติอันหนึ่งๆ เทานั้น  
 แต จิต ผูไปสัมผัสกับสิ่งตาง ๆ น้ัน เกิดความสุขความทุกขขึ้นมา และเกิด
ความหมายข้ึนมาอีกแงหน่ึง จึงทําใหทุกขทางใจข้ึนอีก ความหมายในแงหลังน้ีเปน
สําคัญ ท่ีจะกลายเปนกิเลส เพิ่มทุกขขึ้นมาอีก เพราะแงหลังน้ีเปนเร่ืองของกิเลสโดย
ตรงตามความจริงของสภาวธรรม คือทุกขเวทนา เพียงความทุกขในสกลกายตาม
ธรรมดานี้ ใคร ๆ ก็เกิดขึ้นไดทั้งนั้น แมแตพระพุทธเจาก็ยังไมพนท่ีจะรับทราบ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในพระกาย พระอรหันตก็รับทราบ “กายเวทนา”เหมือนกัน 
แตเปนเร่ืองธรรมดาๆ เพราะทานทราบเรื่องคติธรรมดาโดยสมบูรณแลววา เรื่อง
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกาย ก็เปนสภาวธรรมอันหนึ่ง เชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป 
แตธรรมชาตินี้เขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึงเปนผูรับทราบตามความจริงของตน และ
ตามความจริงของสภาวธรรม คือ ทุกขเวทนาน้ันเทาน้ัน จึงไมมีอันใดท่ีจะกอเปนตัว
ทุกขขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งภายในจิตทาน เพราะวาทานไมหลง เม่ือเกิดข้ึนทานก็ทราบวา 
“นี้เปนสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา” ต้ังอยูทานก็ทราบ ดับไปทานก็ทราบ ทานทราบ
ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะทีเ่กิด ตั้งอยู และดับไป, เกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป อยูอยางนี้เปน
ประจําขันธ ขันธมีอยูอยางน้ี มีปรากฏขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป มีทุกขเวทนา เปนตน 
 “วิญญาณ” รับทราบก็ทํานองเดียวกัน แตสวนท่ีมีความกระเทือนตอจิตใจมากก็
คือ ทุกขเวทนา ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เพราะน่ีเปนความ
จรงิลวนๆ ถาจิตไดพิจารณาเห็นตามความจริงของเขาแลว จิตก็จะเปนความจริงอัน
หน่ึง ไมไปยืดถือเขาใหเปนความหนักใจ ใหเปนความเบาใจกับเขา ตางอันตางจริง 
ตางอันตางอยู  
 แมวาระสุดทายท่ีเราจะแตกก็ทํานองเดียวกัน ทุกขเวทนาดับไป ขันธก็สลายตัวไป 
อาการทั้งหาไปพรอมๆ กัน สิ่งที่ไมไป คือสิ่งที่รูอันเดียวเทานั้น อันน้ีไมเปนอ่ืน เปน 
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“จิต” หรือ เปน“ผูรู” อยูเทาน้ัน อันน้ีไมแปร นอกจากแปรเฉพาะอาการของจิตเทา
น้ัน สวนจิตจริงๆ จะใหแปรเปนอยางอื่นนั้น เปนไปไมได  
 การพิจารณาเทียบ ก็เทียบเพ่ือจะใหเขาใจในขันธอยางแทจริง ขันธเปนอันใด 
ทานสอนไวอยางตายตัว ถาไมฝนความจริงท่ีทานสอนเราก็ไมเปนทุกข ทานก็บอกแลว
วา “รูป อนิจฺจ”ํ สรุปแลววา “รูป อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา, สงฺขา
รา อนตฺตา, วิฺญาณํ อนตฺตา” นั่น! เปนตนที่ไหน ! “อนตฺตา ๆ” บอกชัดเจน อยู
แลว ทานปดประตูไว ไมใหเอื้อมออกไปยึดไปถือ ถายึดถือแลว แมจะเปน“อนตฺตา”
หรือ “อตฺตา” ไมเปนภัยอะไรสําหรับเขาเองก็ตาม แตก็เปนภัยตอเราผูหลงอยูนั่นเอง 
สุดทายความหลงนี้แลมาเปนภัยตอเราเอง 
 ทานจึงสอนใหแยกแยะดูส่ิงน้ันแลว ใหยอนจิตเขามาดูจิต เพ่ือทราบความสําคัญ
ผิดของตนท่ีไปหลงยึดส่ิงน้ันๆ แลวยอนจติเขามาแกภายในอีก เพื่อหายสงสัยกับสิ่ง
ภายนอก ท้ังหายสงสัยในตัวเอง และมาเห็นโทษของตัวผูไปหลงเขา แกสองช้ัน คือ ชั้น
นอกและช้ันใน  
 ในขันธหา ทานบอกไวอยางนี้วา “อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา”ก็ อันเดียวกันนั่นแหละ 
ไมใชแยกกันออกได ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มันอยูดวยกัน เหมือนขางหนาขางหลัง ขาง
ซายขางขวา ของคนๆ หน่ึงน่ันแหละ อันน้ีเปนขางซาย อันนี้เปนขางขวา อันน้ันเปนขาง
หนา อันนี้เปนขางหลัง ก็คนๆ เดียวกันน่ันเอง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ก็คือ อาการ
แหงสภาพอันหนึ่งๆ ของขันธอันเดียวกัน ถาจะแยก แยกออกไปมากมายก็ทําใหฟน
เฝอไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน 
 อันใดเปนที่ถนัดใจของเรา เชนพจิารณาเรื่อง “ทุกฺขํ” เปนท่ีถนัดใจ ก็ใหกําหนด
ลงไปเลย จะกระจายไปถึง “อนิจฺจ,ํ อนตฺตา” ดวยไมวาอาการใด เชน พิจารณา อนตฺ
ตา ก็กลมกลืนกันไปหมด พิจารณา อนิจฺจํ ก็ กลมกลืนกันไปหมด ขอใหเปนความถนัด
ใจของเราผูพิจารณาเถิด 
 ความถนัดใจเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหเห็นตามความจริงของมัน อยาปนเกลียวกับ
ความจริงท่ีพระองคทรงสอนไวอยางถูกตอง “น่ีเปนกอง “ไตรลักษณ” บอกไวแลว 
อยาเอ้ือม อยาไปยึด อยาไปแบกไปหาม มันหนัก จงปลอยตามความจริงของมัน ใจ
จะไดเบาภาระ และหายทุกขไปโดยลําดับ 
 ทุกฺขํ อนิจฺจ ํอนตฺตา มีอยูทุกอาการของขันธ รูปก็เปนกอง “ไตรลักษณ” เวทนา
ก็ไตรลักษณ สัญญาก็ไตรลักษณ สังขารก็ไตรลักษณ วิญญาณก็ไตรลักษณ เขาเปน
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ความจริงโดยสมบูรณอยูแลวตามความจริงของตน เราอยาไปยึด อยาไปสําคัญ อยาไป
ปกปนเขตแดนเอา วาน้ันเปนเรา นี้เปนของเรา เราก็สบาย 
 น่ีแหละการพิจารณาทางดานปญญา ใหพิจารณาอยางนี้ จิตใหรอบคอบตอตน 
ใหฉลาดตอตนเอง ถาไมฉลาดก็ไปหลงเขา ความหลงเขา จะตําหนิเขาก็ไมถูก เพราะ
เราหลงเอง ตองตําหนิเราผูหลง เม่ือรูแลวก็หมดทางตําหนิ อาการเหลาน้ีมีอยูด้ังเดิม
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันสลายตัวลงไป ใครเอาไปไดเม่ือไรเพราะเปนของกลางๆ  
 กองรปู กองเวทนา กองสัญญา สังขาร วิญญาณ น้ี ปลอยตามสภาพของมัน 
พิจารณาใหเขาใจเสียแตในบัดนี้ จะเปนผูสะดวกสบายใจ น่ีเปนข้ันหน่ึงของการ
พิจารณา 
 ข้ันสุดยอดแหงทุกข แหงสมุทัย แหงธรรม ก็คือ ข้ันจิต ขั้นจติ คืออะไร? จิตนั้น 
หมายถึง จิตกับอวิชชา ท่ีกลมกลืนกันเปนความผองใส ความสงาผาเผยอยางย่ิง ไม
เกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ! คือ ความรูประเภทท่ีปลอยวางจาก “รูป” จาก 
“นาม” หมดแลว น้ีแลเปนความรูท่ีเดนท่ีสุด เปนความรูท่ีอัศจรรยอยางมากมาย จน
เจาตัวก็ตองหลงเพลินตอความรูประเภทน้ี ถือวา “เปนของดีอยางยิ่ง” มีความรัก
ความสงวนมากไมมีสิ่งใดจะเทียบเทาไดเลย ถือวาอันน้ีเลิศประเสริฐกวาส่ิงใดๆ ท้ังส้ิน 
บรรดาทีพิ่จารณาผานๆ มา บรรดาที่เคยเจอ หรอืเคยพบเห็นมา ไมมีอันใดมีความสงา
ผาเผยกวา ไมมีอันใดที่มีความสวางกระจางแจงกวา เปนสิ่งที่นาอัศจรรยยิ่งกวาจิตดวง
น้ี ทานวา “จิตอวิชชา” แท เปนอยางน้ี ตองทําใหหลงไดแนนอน ถาไมมีผูเตือนใหรู
ไวกอน อยางไรก็ตองหลงในจุดนี้แน ๆ ในบรรดาผูปฏิบัต ิ
 เพราะฉะน้ันเม่ือทราบแลววา จุดน้ีเปนอยางน้ี อวิชชาเปนเชนนี้ การพิจารณาจึง
ตองหยั่งลงในจิตนี้เพียงอันเดียวเทานั้น เพราะส่ิงอ่ืนๆ เขาใจหมด สังขารปรุงข้ึนมา
ปบมันก็ดับลงไปอยูท่ีอวิชชาน้ันเสีย เพราะอวิชชาเปนผูบงการ 
 ในเม่ืออวิชชายังมีอยู สังขารปรุงขึ้น ก็ตองเปนเร่ืองอวิชชาใหปรุง รับทราบ
อะไรก็ตาม เปนเร่ืองอวิชชาท่ีพาสําคัญม่ันหมายไปตาง ๆ นานา อะไร ๆ ก็เปนกิเลสไป
หมด เพราะอวิชชาพาใหเปน เพราะฉะนั้นจึงตองคนลงไปที ่“จิตอวิชชา” 
 เอา จิตอวิชชา เปนสถานที่ หรือเปนเปาหมายแหงการพิจารณา หย่ังสติปญญาลง
ไปที่ตรงนั้น โดยไมถือความรูน้ันวาเปนตน ถายังถือความรูนั้นวาเปน “ตน” อยู การ
พิจารณาก็ไมถนัด กลัวความรูน้ีจะเส่ือมบาง จะสลายไปบาง จะสูญหายไปไหนบาง กลัว
จะลมจมไปตางๆ นานาบาง ไมอยากแตะตอง น้ันแลคือกิเลสประเภทหนึ่ง หลอกเรา
อยางสนิททีเดียว 
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 เพราะฉะนั้นเพ่ือความถูกตองตามหลักการพิจารณาจรงิๆ จึง เอาจุดแหงความ
รูที่เดนชัด ที่วาอัศจรรยมากๆ นั้นแหละ เปนจุดที่พิจารณาคลี่คลายที่จุดนั้น 
พิจารณาลงจุดนั้น เชนเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลาย โดยไมถือวาอันน้ันสูง 
อันน้ีตํ่า ไมถืออันนั้นเปนเรา อันนี้เปนของเรา แมแตจิตคือความรู ความรูอันนี้ก็ไมถือ
เปนเรา เปนของเรา พิจารณาใหเขาใจสิ่งนี้ จึงตองพิจารณาลงไปท่ีตรงน้ีมันจะไมเขาใจ
ไดอยางไร จะทนตอการพิสูจนไดอยางไร ตองเขาใจ คือ สติปญญาเขาถือตัวจิต
อวิชชา และคลี่คลายตามหลักการพิจารณาอยูแลว ท่ีวาอัศจรรย ๆ ก็สลายไป จึงเห็น
ไดชัดเจนวา น้ีคือจอมหลอกลวงอันสุดทาย ไดแกธรรมชาติน้ีแล 
 ทีนี้ขันธก็หมดปญญา คําวา “จิต” ก็หมดปญหา ทุกส่ิงทุกอยางบรรดาสภาว
ธรรมทั่วไป หมดปญหา! เมื่อจิตหมดปญหาในตัวเองเพียงดวงเดียวนี้เทานั้น ไมมี
อะไรเปนปญหาในโลก น่ัน ! นี่คือจุดสุดทายแหงการพิจารณาธรรม 
 การปฏิบัตธิรรม การรูธรรม การรูทุกขก็ดี สมุทัยก็ด ีก็รูน้ีเปนจุดสุดทาย จากน้ัน
ไมมีอะไรท่ีจะรูตอไปอีกแลว แลวจะทําใหหลงอะไร ก็ไมมีทางท่ีจะหลงตอไปอีก มัน
เปน “อฐานะ” มันเปนอะไรตามสมมุติดีช่ัวท่ีนิยมกันไปไมได ตอจากน้ีไปแลว ดัง
ที่ทานกลาววา “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กต ํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ.” 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว งานที่ควรทําไดทําเสร็จแลว งานอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมม!ี เพราะได
รูชอบทุกสิ่งทุกอยางแลว น่ีถาเราพูดในธรรมจุดน้ี ก็เหมือนกับวาไมกวางขวางอะไร
เลยในการปฏิบัติศาสนา นะ แตกอนท่ีจะเปนเชนน้ีนะซี มันแทบเปนแทบตายสําหรับ
ผูปฏิบัติท้ังหลาย 
 ถาพูดตอนสุดทายน้ี ก็เหมือนกับ “ขาวอยูในจานนั้นแล มองดูขาวในจาน ก็
เหมือนกับแคบนิดเดียว เหมาะกับการรับประทานเทานั้น แตเม่ือมองยอนหลังไปวา
“ขาวน้ีมาจากไหนละ? ลองไลดูซิ โอย! แคนในหัวใจแทบไมอยากรับประทาน ขาวมา
จากไรจากนา จากอะไรบาง กวาจะมาเปนเมล็ดขาวเปลือกขาวสาร จนสําเร็จข้ึนมาถึง
ข้ันรับประทานน้ี มันทุกขลําบากมาก หลังสูฟา สูแดด สูฝน และอดทนทุกอยาง ตอง
พรรณนากันยืดยาวกวาจะเสร็จ และทําเปนปโนนนะ กวาจะไดรับผล และรับประทาน 
 น่ีการพิจารณาธรรม ก็เริ่มมาแตลมลุกคลุกคลาน ฝกหัดดัดจติใจดวยธรรมตางๆ 
แทบเปนแทบตาย บริกรรมบังคับจิตดวย “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลมแลวลมอีก ก่ีรอยก่ี
พันหนอยูน่ันแหละ ไมรูกี่ลมกี่ลุกละ พยายามเสือกคลานมาโดยลําดับ ดวยความ
อุตสาหพยายามเรื่อยมา จนกระท่ังถึงจุดท่ีวาน้ัน ซึ่งควรแกการปลงใจ ปลงภาระท้ัง
ปวงใหหายหวง  
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 ตอนตนมันกวางขนาดไหน หนักขนาดไหน หนักจนยกแทบไมไหว หรือยกไมไหว
ในสวนมาก ยกไหวในสวนนอย เมื่อตกมาสมัยปจจุบัน ถาวากวางก็กวางจนมองหาทาง
ไมเจอ พอถึงขั้นแคบก็แคบอยางนั้นละ พอข้ันแคบ ๆ นี้หมดไปแลว ทีนี้กวางก็ไมวา 
แคบก็ไมวาอะไร ไมวาทั้งนั้น เพราะหมดสิ่งที่จะวา จิตหมดโทษ ไมมีอะไรที่จะวาตอ
ไป น่ันคือแดนแหงความพนทุกขโดยส้ินเชิง 
 พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ทานถึงแดนนี้ดวยกัน ไมมีทานผูหนึ่งผูใดนับแต
พระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทายวา จะย่ิงหยอนกวากันในความบริสุทธ์ิ เสมอ
กัน เปนแตเพียงวาพุทธวิสัย คือ ความสามารถฉลาดรูในแงตางๆ แหงธรรมน้ัน มี
ความลึกต้ืนหยาบละเอียดกวากันเทาน้ัน แตข้ันบริสุทธ์ิน้ีเหมือนกันหมด 
 ทานกลาวไวในธรรมวา “นตฺถิ เสยโฺยว ปาปโย” ทานผูบริสุทธ์ิท้ังหลาย ไมมี
ยิ่งหยอนกวากันเลยแมแตนิด บรรดาพระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย นับตั้งแตพระพุทธ
เจาลงมา เสมอกัน คือความบริสุทธิ์นี ้ดังที่ทานอาจารยมั่นทานแสดงเรื่องนิมิตวา พระ
พุทธเจาในคร้ังพุทธกาลทานเคารพกันอยางไร ปรากฏในนิมิตวา บรรดาพระสงฆสาวก
ทั้งหลายหลั่งไหลมา พระพุทธเจาก็เสด็จมา ใครมาถึงกอนน่ังกอนเปนลําดับ ๆ ตามท่ี
มาถึงกอนถึงทีหลัง ไมไดคํานึงถึงอาวุโสกัน พระพุทธเจาเสด็จมาทีหลัง ก็ประทับอยู
ทางทายสงฆโนนแลว (ทานอาจารยม่ัน) ทานเกิดวิตกข้ึนมาวา เพราะเหตุไรจงึเปน
อยางน้ัน ความเคารพกันครั้งพุทธกาลเปนอยางนี้หรือ ก็รูขึ้นมาทันทีวา นี้คือ วิสุทธิ
ธรรมเสมอกันอยางน้ี ไมวาใครมากอนมาหลังนั่งตามลําดับที่มา คือเปนความเสมอ
ภาค ไมวา ผูนอยผูใหญ “อาวุโส ภันเต” เพราะความบริสุทธ์ิเสมอกัน 
 (ทานอาจารยม่ัน) ทานวิตกวา ถาเคารพตามสมมุติแลว ความเคารพกันของทาน
เปนอยางไรหนอ “ตามทางสมมุต”ิ ทานพลิกพรึบเดียวน้ัน พระพุทธเจาประทับอยู
ตรงหนา แลวบรรดาสาวกเรียงตามลาํดับลําดา น่ีคือการเคารพกันโดยทางสมมุติ ความ
เคารพในทาง “สมมุติ” เปนอยางนี้ น่ีตาม “อาวุโส ภันเต” อยางน้ี น่ัน! 
 ทานแยก ทั้ง “วิมุตติ” ทั้ง “สมมุติ” ใหเห็นอยางชัดเจน 
 การเคารพกัน ก็ไมมีอะไรจะนิ่มนวลยิ่งกวาทานผูสิ้นกิเลสเคารพกัน ไมเปนพิธีรี
ตอง ไมเปนอะไรๆ เลหๆ  เหลี่ยมๆ เหมือนกับคนท่ีมีกิเลสทําตอกัน ทานเคารพกัน
อยางถึงใจ เคารพคุณธรรม เคารพความจริง การเคารพความจริงดวยความจรงิภายใน
ใจน้ี ทานจึงทําไดสนิท 
 สวนปุถุชนจาํพวก “ชนดะ” เรา เวลาแสดงออกทางมรรยาทนั้นดูสวยงาม แตงาม
ในลักษณะตกแตง ไมใชตัวจริงออกมาจากของจริงคือธรรมแท แตภายในมันแข็งทื่อ 
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๒๙๘ 

ไมเหมาะสมกันกับอาการภายนอกท่ีออนโยนในการแสดงออก ฉะนั้นโลกจึงลุม ๆ ดอน 
ๆ สูง ๆ ตํ่า ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกับความจริงทีเ่ปนออกมาจากความจรงิแท วันน้ี
แสดงเพียงเทานี้ ขอยุต ิ 
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๒๙๙ 

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

ทุกขเวทนา 
 

 ในมงคลสูตร ทานสอนใหคบบัณฑิต อยาคบคนพาล คนพาลก็คือหัวใจเจาของพาล
น่ันเองเปนอันดับแรก คือมีคนพาลภายนอก คนพาลภายใน สวนมากก็เปนคนพาลอยู
ภายในใจตัวเองคอยพาลอยูเร่ือยๆ เวลาไปอยูกับครูกับอาจารย ท่ีเรียกวา “คบบัณฑิต” 
ไดรับการอบรมอยูเสมอจากบัณฑิต เพราะครูอาจารยทานเปนบัณฑิต ทานมีความเฉลียว
ฉลาดในอุบายตางๆ ท่ีนํามาส่ังสอนเรา ทานเคยปฏิบัติและรูมาแลวทุกอยาง การสอนจึง
ถูกตองแมนยําเปนที่แนใจไดสําหรับผูฟงไมมีที่สงสัย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ไม
เคยปรากฏเลยท่ีทานจะสอนวา “เห็นจะเปนอยางน้ัน เห็นจะเปนอยางน้ี” 
 มีแต “แนนอน ๆ” และเปนท่ีแนใจ เพราะทานเอาความจริงลวนๆ ซึ่งถอดออก
จากจิตใจที่เคยไดรูไดเห็นมาแลวออกมาพูด และจากการปฏิบัติมาแลวดวยดี ย่ิงเวลาเจ็บ
ไขไดปวยดวยแลว รายไหนออนแอละ ทานขูไวแลววา “ใครออนแอใครรองคราง “ฮือๆ” 
ละก ็ ใหเอา “น้ันแหละ” เปนโอสถรักษาเองไมตองไปหาหยูกยาที่ไหน ไมตองมีใครดูแล
รักษาละ คราง “ฮือ ๆ ฮาๆ” มันเปนโอสถแลวสําหรับคนน้ัน ถาหากการรองครางมันเปน
ประโยชนจริงๆ แลว เราจะหาหยูกยามารักษาทําไม ! 
 น่ีแหละเวลาท่ีทานยอนกลับเอา “รองครางเขาซี ใครรองครางก็ไดนี่ เด็กรองคราง
ก็ยังไดถามันประโยชน นี่มันไมเปนประโยชนอะไรเลย นอกจากคนดีที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวจะ
รําคาญเทาน้ัน จึงไมควรจะรองครางเพราะความออนแอ เปนพระกรรมฐานทั้งองคแสดง
ตัวอยางนั้นมันดูไดเมื่อไร ถาเปนเด็กหรือเปนคนธรรมดาท่ัวๆ ไปก็ไมคอยเปนไร เพราะ
เขาไมไดรับการศึกษาอบรม มีความรูอะไรพอจะเขาใจในแนวทางตอสูดวยวิธีการตางๆ มี
การพิจารณา เปนตน 
 สวนเรารูแลว  รูทุกสิ่งทุกอยาง เวลาเกิดเร่ือง เชน เจ็บไขไดปวย เปนตน ข้ึนมาภาย
ในตัว หาทางหรืออุบายตางๆ รักษาตัวไมได มีแตลมระเนระนาดไปอยางนั้นใชไมไดเลย 
ขายตัวเองและวงกรรมฐาน! 
 ทานอาจารยม่ันทานเทศนสอนจิตใจน้ีเกงมากทีเดียว บรรดาลูกศิษยลูกหาท่ีต้ังใจ
ไปศึกษาอบรมกับทาน ฟงอะไรก็ถึงใจ สิ่งที่ควรปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเลย ส่ิงท่ีควรเขาใจใน
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๓๐๐

ขณะน้ันก็เขาใจ แตละเร่ืองท่ีเปนเร่ืองภายใน เขาใจไปโดยลําดับ เวลามีความเจ็บไขได
ปวยทานสอนวิธีพิจารณาให “เอา เวลามันเปนไข มันเอาไขมาจากไหน?” น่ีทานสอนให
เปนประโยชนและไดคติสําหรับผูปฏิบัติ “มันหอบไข หอบหนาวมาจากไหน? มันก็เกิดขึ้น
มาในกายน้ีไมใชหรือ? เวลาหายมันจะไปหายท่ีไหน? ถาไมหายในที่มันเกิดขึ้นนี่ แมไม
หายมันก็ตายไดดวยกันทุกคนไมมียกเวนภายในรางกายน้ี จงพิจารณาใหรูมัน 
 ความทุกขทั้งมวลนั้นก็เปน “สัจธรรม” ถาไมพิจารณาส่ิงเหลาน้ีจะพิจารณาอะไร? 
พระพุทธเจาตรัสรูดวย “สัจธรรม” สาวกก็ตรัสรูดวย “สัจธรรม” เราจะตรัสรูดวยความ
ออนแอนั้นไดหรือ! มันเขากันไดหรือกับธรรมของพระพุทธเจา ถาอยางน้ันเราก็มาขวาง
ธรรมซี ทานวา 
 มันเกิดที่ตรงไหนอาการใด เราถามดู มันเจ็บท่ีตรงน้ันปวดท่ีตรงน้ีนะ อะไรเปนผู
เจ็บอะไรเปนผูปวด ? คนเขาไปใหเห็นตนเหตุมันซิ มันเกิดที่ตรงไหน เจ็บท่ีตรงไหน 
อะไรเปนเหตุใหมันเจ็บมันปวด อะไรเปนผูไปสําคัญม่ันหมาย เวลาตายแลวเขาเอาไป
เผาไฟ มันเจ็บมันปวดไหม ? ใครเปนผูหลอกลวงตัวเองวาเจ็บน้ันปวดน้ี พิจารณาให
เห็นตนเหตุของมันซี 
 ถาเปนนักปฏิบัต ิ ไมรูตนเหตุไมรูทั้งผล คือกองทุกข มันจะแกทุกขไดยังไง ปญญา
มีไวทําไม? ทําไมไมคิดไมคนขึ้นมาใช แนะ ทานวา 
 “มีสติปญญาก็เพ่ือระลึกรู แลวพิจารณาส่ิงตางๆ มีทุกขเวทนา เปนตน ซึ่งมีอยู
ในรางกายและจิตใจของเราเอง” 
 ทานสอนยํ้าลงไปโดยลําดับ ๆ หากผูฟง ฟงดวยความตั้งใจ เฉพาะอยางยิ่งผูมีนิสัย
อาจหาญ จะย่ิงจับใจความไดงาย ถูกจริตทันที ๆ จับปุบๆ ในเวลาจากทานไปอยูในสถานท่ี
บําเพ็ญใด ก็เหมือนกับทานไปแสดงกังวานอยูในหัวใจ โอวาทของทานจําไดทุกแงทุก
กระทง ท่ีสําคัญ ๆ สําหรับท่ีจะเอามาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติ เชน อยูในที่สําคัญๆ 
ประหน่ึงวาทานมาอยูท่ีหัวใจเราเลย ใจอาจหาญราเริงจริงๆ แมการฝกการรูธรรมเห็น
ธรรม การเขาใจในอรรถในธรรม ก็เขาใจดวยความอาจหาญ เขาใจดวยความเปนนักตอสู
จริง ไมไดเขาใจดวยความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ความถอยทัพกลับแพโดย
ลําดับ นั้นไมใชทางที่กิเลสจะกลัวและสิ้นไปจากใจ ไมใชทางที่จะแกกิเลส หรือรูเรื่องของ
กิเลสทั้งหลายและถอดถอนไดเลย 
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๓๐๑ 

 น่ีศาสนา!ไมมีอะไรที่จริงที่แทแมนยําตอความถูกตองจะเทียบเทาได หาที่แยงไมม ี
ถาดําเนินตามหลักศาสนาแลว เรือนจําตะรางตะเริงอะไรเหลานี้ไมตองมี มีทําไมก็ไมมีใคร
จะทําผิดนี่ มองเห็นตามเหตุตามผล ยอมรับความผิดความถูก ชั่ว ดี ของกันและกัน ดวย
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองรับรองแลว ก็อยูดวยกันไดเทาน้ันคนเรา  
 เทาที่ตองมีกฎบังคับ มีตะรางหรือคุก ก็เพราะไมยอมรับผิด ผิดก็ไมยอมรับวาผิด 
เห็นตัวทําอยูหยกๆ ก็ไมยอมรับ จนติดคุกติดตะรางแลว เวลาถูกถามยังวา “เขาหาวา
ขโมยนั้นขโมยนี้”ไปเสียอีก ทั้งๆ ที่ตัวขโมยเอง น่ีคือความไมยอมรับตามเหตุตามผลตาม
ความจริงน้ันเอง แมภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวโดยเฉพาะก็เหมือนกัน ไมยอมรับ 
เพราะฉะน้ันมันถึงไดรับความทุกขความลําบาก ถายอมรับตามหลักความจริงเสีย สิ่งที่
แสดงขึ้นเปนหลักความจริงทั้งนั้น ยอมมีการยุติกันไดดวยความจริง แมเกิดทุกขทางราง
กายก็ไมทําใจใหกําเริบ เพราะความรูเทาทัน 
 ตามหลักธรรม ทุกขเคยปรากฏภายในรางกายและจิตใจเรา ต้ังแตวันรูเดียงสาภาวะ
มา ไมนาตื่นเตนตกใจ เสียใจ จนกลายเปนโรคภายในจิตข้ึนมา จิตตภาวนาจึงเปนหลัก
วิชาความรูรอบตัวไดดีเยี่ยม  
 ผูปฏิบัติอยูสม่ําเสมอ จึงไมตื่นเตนตกใจเวลาเกิดทุกขภายในรางกาย  และยังจับจุด
ของทุกขที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแยกแยะตามความจริงของมัน จนเกิดอุบายแยบคายและอาจ
หาญชาญชัยขึ้นมาอยางนาชม 
 สําคัญท่ีมีการคบคาสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญผูฉลาดแหลมคม ถาเรายังไม
สามารถชวยตัวเองได ก็ตองอาศัยครูอาจารยทานแนะนําส่ังสอน การไดยินไดฟงอยูบอยๆ 
ก็คอยซึมซาบเขาไปดวยการไดยินไดฟงนั้นๆ แลวคอยกลมกลืนกันเขาไปกับจริตนิสัย จน
กลายเปน “จิตมีธรรม” จิตเปนบัณฑิตนักปราชญขึ้นมา ตอไปก็สามารถรักษาตัวได เปน 
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ขึ้นมา 

ฉะนั้นการใดก็ตามเมื่อตนยังไมสามารถ จึงตองอาศัยผูอื่นไปกอน การอยูดวยกัน
กับทานผูดี ยอมมีความสงบสุขกลมกลืนกันไปโดยทางจริตนิสัยเปนสําคัญ จนกลายเปน
นิสัยอันดีงามไปได เชนเดียวกับการคบคาสมาคมกับคนช่ัว ทีแรกเราไมไดเปนคน “ชั่ว” 
แตเวลาคบกันไปนาน ๆ ก็กลมกลืนกันไปเอง จนกลายเปนคนช่ัวโดยไมรูสึกตัว เมื่อชั่ว
เต็มที่แลว ยิ่งทําใหมืดมิดปดทวารหนักเขาไป และถือวาตนดียิ่งขึ้น ใครมาพาลไมได ความ
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๓๐๒ 

ดีประเภทนั้นจะโดดออกโรงทันที นี่คือความดีของคนชั่ว ซึ่งเปนสิ่งชั่วที่บัณฑิตกลัวกันทั่ว
ดินแดน 
 คนช่ัวกับคนดี ความช่ัวกับความดี มันกลับกันอยางนี้แล คนชั่วไมอาจมองเห็น
ความจริงวาช่ัว เลยเสกสรรปนยอข้ึนมาวา “เราดีเราเกงเราสามารถ เราเปนเสืออันลือช่ือ
กับเขาคนหน่ึง” เปนยังงั้นไปเสีย ! 
 เพราะฉะน้ันการคบคาสมาคมกับครูอาจารยกับบัณฑิต จึงเปนความสําคัญสําหรับผู
บําเพ็ญเพื่อเปนคนด ี และหวังความสุขความเจริญใหกับตัว เพราะทานสอนทานอบรมให
บอยๆ กิริยามารยาทของทานท่ีเราไดเห็นอยูทุกวัน ๆ น้ัน จะซึมซาบเขาไปและบํารุงจิตใจ
เราไปโดยลําดับ ใหยึดเปนคติตัวอยางอันดีไปเรื่อยๆ ทานแสดงออกมาในแงใดก็เปน
อรรถเปนธรรมทั้งนั้น 
 ย่ิงทานผูส้ินกิเลสแลวก็ย่ิงหาส่ิงเปรียบเทียบไมได อยางทานอาจารยม่ัน เปนความ
แนใจวาทานส้ินกิเลสแลว ฟงอรรถฟงธรรมของทานมันหายสงสัย โดยที่ทานไมไดบอกวา
ทานส้ินนะ ทานไมไดบอกวาทานเปนพระอรหัตอรหันตอะไรเลย แตทานบอกโดยการ
แสดงธรรมของจริงทุกขั้น ใหบรรดาผูไปศึกษาอบรมฟงอยางถึงใจไมสงสัย จึงกลาพูด
อยางเต็มปากไมกระดากอายวา ทานพระอาจารยม่ัน ภูริทัตตเถระ คือพระอรหันตองค
สําคัญองคหน่ึงในสมัยปจจุบันท่ีแสนหายาก เพราะเปนสมัยที่อดอยากขาดแคลนผู
ปฏิบัติธรรมเพื่อความเปนพระอรหันต นอกจากจะปฏิบัติเพ่ือกําจัดความเปนพระ
อรหันต ดวยการส่ังสมกิเลสจิปาถะเทาน้ันท้ังทานและเรา ไมอาจตําหนิใครได 
 ขอยอนกลับมา “เวทนา” อีก การพิจารณาทุกขเวทนาน้ีสําคัญมาก ทั้งนี้เพราะได
ยินไดฟงจากทานพระอาจารยมั่น  ทานเอาจริงเอาจังมาก เวลาเจ็บไขสําหรับพระผูปฏิบัติ
อยูในวัดทาน บางทีทานเดินไปเองถามวา “ทานพิจารณาอยางไร?” แลวทานก็ยํ้าธรรมลง
ไปเลยวา “ใหคนลงไปตรงนี้ มันทุกขที่ตรงไหน จงพิจารณาใหเห็นความจริงของทุกข” 
แลวก็สอนวิธีพิจารณา “อยาไปถอย ความถอยนั่นแหละคือการเพิ่มทุกข” ทานวาอยางน้ัน 

“ความเปนนักสู ตอสูดวยปญญานั้นแลเปนสิ่งที่จะไดชัยชนะ คือ รูเทาทันกับ
ทุกขเวทนา ซ่ึงเราถือวาเปนขาศึกอันสําคัญตอเรา ความจริงเวทนาน้ัน ไมไดเปนขาศึกตอ
ผูใด ความรูสึกของเขาไมม ีเพียงเปนความจริงอันหน่ึงเทาน้ัน” ทานสอน 
 “ใหพิจารณาลงไป ทุกขมากทุกขนอย เราไมตองไปคิดไปคาดหมายมัน ขอให
ทราบความจริงของมันดวยปญญาของเรา ใจเราจะไมโกหกเจาของ” ทานวา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๓ 

๓๐๓

 ก็ใจเราน่ีแหละตัวโกหก เพราะผูที่โกหกมันมีอยูกับใจ มันโกหกใจใหหลงสําคัญมั่น
หมายไปตางๆ ความโกหกกับความโงมันเชื่อกันงาย ๆ คนฉลาดกับคนโง ความโกหกกับ
ความโงมันก็หลอกกันไดงายๆ ความฉลาดของกิเลสกับความโงของเรามันเขากันไดงาย  
ธรรมทานจึงแยกแยะออกใหพิจารณาจนถึงความจริง แลวเช่ือดวยความจริง น้ันแลเปน
การไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ แยกแยะใหเห็นทุกขซ่ึงมีเปนประจํา อยาปลีกหนีไปไหน 
ทุกขมากทุกขนอยใหพิจารณาอยูที่ตรงนั้น พิจารณาอยูท่ีตรงน้ัน ถาจะจองก็จองอยูที่ตรง
น้ัน เมื่อพิจารณาสาเหตุของมัน ทุกขเปนมากแคไหนก็ใหคนลงไป 
 คําวา “ทุกข” นี้อาศัยอะไรเปนที่ตั้ง ทุกขอาศัยกายเปนที่ตั้ง อาศัยความรูสึกเปน
เหตุที่จะใหทุกขกําเริบ ความรูสึกหมายไปตาง ๆ นานา น่ันแหละทําใหทุกขกําเริบข้ึน 
ความรูสึกน้ีตองแกดวยการพิจารณาใหทราบท้ังเร่ืองของทุกข วาเปนเชนน้ัน ทราบท้ัง 
“ฐานเปนที่เกิดแหงทุกข” เชนรางกายน้ีสวนใดก็ตาม จงใหทราบชัดเจนวา ฐานน้ันมัน
เปนทุกขจริงไหม เชน 
 เปนทุกขในกระดูก ในเน้ือในหนังสวนใด เน้ือหนังน้ันเปนเน้ือหนังอยูเชนน้ัน ทุกข
ก็เปนทุกขอยูเชนนั้น แมจะอาศัยกันอยูก็เปนคนละช้ินคนละอัน ไมใชอันเดียวกัน จิตผูรู
รับทราบส่ิงน้ันก็เปนจิตอันหน่ึง แตจิตน้ีเปนผูหลง แลวก็ไปสําคัญวาน้ันเปนทุกข น้ีเปน
ทุกข รวมท้ังหมดน้ันเขามาเปน “ตัว” วา “เรา” ทุกขที่นั่น เราทุกขที่นี ่ ไมอยากจะให 
“เรา” เกิดทุกข อยากจะใหทุกขหายไปเสีย ความอยากน้ีก็เปนกิเลสอันหน่ึงข้ึนมาสง
เสริม จึงเกิดความทุกขความลําบากมากขึ้น ใจก็เปนทุกข ที่เปนทุกขเวทนาทางกายก็เปน
ทุกข ทางใจก็กําเริบขึ้นอีกดวยความทุกข เพราะอยากใหเปนอยางใจหวัง ก็เลยเสริมกันข้ึน
ไป นี่เปนความโงของตัวขนทุกขมาทับถมตัวเอง 
 ความฉลาด ตองพิจารณา มองทุกขเวทนาที่มีอยูในใจวา เกิดจากอะไร อาศัยอะไร
อยู อาศัยรางกาย รางกายสวนใด หรือทุกขมันเกิดอยูที่จุดใด แลวด ู “กาย” กับ 
“เวทนา” มันเปนอันเดียวกันไหม ? รูปลักษณะเปนอยางไรบาง เวทนาไมมีรูป ไมมี
ลักษณะทาทางตาง ๆ ปรากฏแตความทุกขเทาน้ัน 
 สวนรางกายมีรูปราง มีสีสันวรรณะ และก็มีอยูของมันอยางนั้นตั้งแตทุกขยังไมเกิด 
เวลาทุกขเกิดขึ้นมันก็มีอยูเชนนั้น ทุกขเปนอันหน่ึงตางหากจากส่ิงน้ีโดยความจริง แต
อาศัยความ “วิการของรางกาย” ใหเกิดขึ้นมา จิตก็เปนผูไปรับรู ถาจิตมีปญญาก็ควรรับ
ทราบไปตามความจริงของมัน จิตก็ไมกระทบกระเทือน ถาจิตลุมหลงก็ไปยึดสิ่งนั้นเขามา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๔ 

๓๐๔ 

คือเอาความทุกขน้ันเขามาเปน“ตน” เปนของตน แลวก็อยากใหทุกขที่วา เปนตนเปน
ของตนนั้นหายไป 
 นี่แหละที่แยกไมได เมื่อทุกขเขามาเปนตนแลวมันจะแยกออกไดอยางไร ถาเปนแต
ทุกขเปนความจริงอันหนึ่งตางหาก รางกายก็เปนความจริงอันหน่ึงตางหาก ไมใชอันเดียว
กัน ตางอันตางมี ตางอันตางจริง อยูตามสภาพของตน เม่ือความรูเปนอยางน้ีจึงจะแยก
ได 
 ถาเห็นทุกขวาเปน “ตน” แลว แยกวันยังค่ําก็ไมออก เพราะยึดถือวา “อันน้ีเปน
ตน” แลวจะแยกไดอยางไร เพราะตนไมทําการแยกแยะดวยปญญานี ่ ก็ตองถือวาเปน 
“ตน” อยูอยางนี้ เม่ือ “ขันธ” กับ “จิต” กลมกลืนเขาเปนอันเดียวกันแลวแยกไมได 
เม่ือพยายามใหสติปญญาพิจารณาเขาไปเห็นความจริงของมันแลววา ตางอันตางอยู ตาง
อันตางจริง ของใครของเราอยูเชนน้ันอยางซาบซ้ึงเขาในจิตใจ ทุกขคอยๆ ระงับลงไป ๆ 
ทั้งรูเครื่องสืบตอของทุกขที่เขามาเกี่ยวเนื่องกับใจ เพราะมันก็ออกไปจากใจ เม่ือพิจารณา
ทุกขแลว มันก็หดตัวเขามา หดตัวเขามาจนถึง “ใจ” เรื่องทุกขเวทนาทั้งมวล มันก็ออกไป
จากใจที่ไปหมาย หรือที่เปนทุกขเวทนา เพราะมันมีสายสัมพันธเก่ียวเน่ืองอยูโดยทาง
“อุปาทาน” อยางลึกลับ แตเราไมทราบ 

เวลาพิจารณาเห็นอยางชัดเจนแลว เราจึงไดตามทุกขเวทนาเขามา รูเขามา ๆ 
ทุกขเวทนาหดเขามา ยนเขามาจนกระทั่งถึงใจ พอทราบวาใจน้ีเองเปนตัวไปกอ
“อุปาทาน” ขึ้นมา แลวใหจิตถือวาเปน “ตน” จึงเกิดความทุกขขึ้นมากมาย พอทราบ
อยางน้ีแลว ทุกขก็ระงับดับลงไป 

อีกประการหนึ่ง พอทราบเชนน้ี ทุกขก็จริง แตใจไมไปยึด ถึงทุกขจะไมดับก็ตาม 
เรื่องจิตก็เปนจิต ไมสืบตอกับดวยอุปาทาน ตางอันตางจริง น่ีเรียกวา “จิต เปนตัวของ
ตัว” มีความรมเย็นเปนสุขและรอบคอบอยูภายในตัว ในทามกลางแหงความทุกขของ
ขันธ นี่ชื่อวา “รูจิตวาเปนของจริงอันหน่ึง เชนเดียวกับขันธทั้งหลายเปนของจริงแตละ
อยาง 

น่ีสําหรับผูกําลังดําเนินปฏิปทา กําลังดําเนินเพ่ือรูเทาทัน “ขันธหา” มีทุกขเวทนา
เปนสําคัญ 

แตสําหรับทานผูเขาใจโดยตลอดจนถึงกับเปน “อกุปปจิต อกุปปธรรม” ไมมีการ
กําเริบเปนอื่นตอไปแลวนั้น” ทานไมมีปญหาอะไรเลย จะเปนทุกขมากทุกขนอยไมเปน



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๕ 

๓๐๕

ปญหาทั้งสิ้น เพราะจิตทานจริงอยูตลอดเวลา ไมมีเวลาไหนท่ีจิตของทานซ่ึงบริสุทธ์ิแล
วจะกลายเปนเศราหมอง จะกลายเปนโลกข้ึนมา ไมมีทางเปนไปได เพราะฉะน้ันอาการ
แหงขันธจะแสดงขึ้นมาอยางไร ทานจึงทราบตามหลักธรรมชาติ ขันธนั้นก็ปรากฏขึ้นตาม
หลักธรรมชาติ ดับไปตามธรรมชาต ิหรือตั้งอยูตามธรรมชาต ิแลวดับไปตามธรรมชาต ิจิต
ก็รูตามธรรมชาติของตนโดยไมตองบังคับบัญชากันแตอยางใด จิตของทานผูรูรอบขอบ
ชิดโดยตลอดทั่วถึงแลวเปนอยางนี้ 

สวนเรากําลังพิจารณาขันธ ก็เพื่อจะทราบและถอยเขามาเปนลําดับ แมวาจะไมเปน
อยางน้ันในระยะท่ีกําลังดําเนิน จะยังไมสมหวังก็ตาม แตการพิจารณา “ทุกข” ท้ังหลาย  
ก็เพ่ือแยกจิตออกจากทุกข ไมไปพัวพันในทุกข และไมถือมั่นทุกขวาเปนตน ขณะที่ทุกข
เกิดขึ้นมากหรือนอย ไมใหไปกวานเอาทุกขนี้มาเปนตน ซึ่งเทากับเอาไฟมาเผาตน ก็
สบาย! 

เพราะฉะน้ันทุกขจึงเปนหินลับปญญาไดดี ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย จงกําหนดสติ
ปญญาจองอยูตรงนั้น แลวยอนคืนมาสูจิต และ ขยายความรูออกไปหาเวทนาออกไป
หากาย ซ่ึงเปนคนละสัดละสวนอยูแลว กายก็เปนสวนหน่ึง เวทนาเปนสวนหน่ึง จิตเปน
สวนหน่ึง ถอยไปถอยมา 

ดวยการพิจารณาทางปญญา จนเปนท่ีเขาใจและทราบซ้ึงใจจริง ๆ วา “ขันธแตละ
อยาง สักแตวา .........เทาน้ัน” ไมปรากฏวาเปนอะไร เชน เปนเรา เปนของเรา เปนตน 
เปนเพียงความจริงแตละอยางที่ปรากฏอยูเทานั้น เมื่อเขาใจประจักษเชนนี ้ ใจยอมเปน
ตัวของตัวโดยอิสระในขณะน้ัน และรูประจักษวาทั้งขันธทั้งจิตตางอันตางจริง ไมกระทบ
กระเทือนกัน 
 แมขณะจะตาย ใจก็จะรูทันเหตุการณจําเพาะหนา ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนา
และความตาย เพราะจิตแนใจวา “จิต เปน จิต” คือเปนคลังแหงความรู ขันธแตละขันธ
เปนเพียงอาการหน่ึงๆ เทาน้ัน จิตจึงไมกลัวตาย เพราะความแนใจตัวเองวาจะไมไปลมจม
ที่ไหน 
 แมยังไมถึงข้ันส้ินกิเลสโดยส้ินเชิงก็ตาม แตจิตไดฝกหัดตนดวยสติปญญากับ
ขันธทั้งหลายจนเกรียงไกรอยูแลว คือจิตอยูกับสัจธรรม อยูกับ “หินลับปญญา” ปญญาจะ
กระจายกําลังแผกวางออกไป ใจจะผองใสและองอาจกลาหาญเปนลําดับ เพราะปญญาเปน
เครื่องซักฟอก แมความดับจะมีข้ึนในขณะน้ันก็ไมมีปญหาอะไร! 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๓๐๖ 

๓๐๖ 

 ประการหน่ึง ถาเรามีสติปญญา พิจารณาทุกขเวทนาอยางไมถอยหลัง จนเปนท่ีเขา
ใจแลว แมขณะจะตายจริงๆ ก็จะทราบวา ทุกขเวทนาน้ีจะระงับดับไปกอน แตจิตจะไม
ดับ จะถอยตัวเขามา รูตัวอยูภายในตนโดยเฉพาะ แลวผานไปในขณะน้ัน คําวา “เผลอ
สติ” ไมมีสําหรับผูปฏิบัติถึงธรรมข้ันน้ี จึงเปนท่ีแนใจวา ผูมีสติ แมจะยังไมส้ินกิเลส 
ยอมจะทราบชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ จนขันธจะทนอยูไมไดแลว จะสลายตัว
ไปจะตาย จิตถอนตัวออกจากน้ันมาสูความเปนจิต คือเปนตัวของตัวแลวผานไป น่ีเปน
ธรรมข้ันสูงละเอียดมาก ! 
 ฉะนั้นนักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญเพื่อรูธรรมทุกขั้น จึงมักพิจารณาทุกขเวทนา
อยางเอาจริงเอาจัง บทเวลารูก็รูอยางถึงใจ และถือทุกขเวทนาเปนตน เปนสัจธรรม เชน
เดียวกับท่ีทานสอนวา “สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน” ฉะนั้น 
 ดวยเหตุน้ีการพิจารณาขันธเพ่ือรูตามความเปนจริง จึงไมควรหักหามตานทาน
ความจริง เชน รางกายทนไมไหวก็ปลอยไป ไมควรหวงไว เวทนามันก็ไปของมันเอง น่ี
เรียกวา “สุคโต” 
 น่ีแหละการพิจารณาจิต การปฏิบัติตอใจที่ไดผลประจักษ สําหรับผูปฏิบัติทาน
ปฏิบัติดังกลาวมา เมื่อถึงคราวจวนตัวจริง ๆ แลวไมหวังพึ่งใครทั้งนั้น ไมวาพอแม พี่
นอง ญาติมิตร เพื่อนฝูง ใครตอใคร ไมพึ่งทั้งนั้น ตองถอยจิตออกมาจากส่ิงท่ีเก่ียวของ
พัวพันท้ังหลาย เขามาสูจุดสําคัญท่ีกําลังตะลุมบอนกันอยู 
 เวลาน้ีใหถือ “เวทนา” น่ีแหละสําคัญ ในการพิจารณาในขณะที่จะแตกจะดับ ไม
ยอมถอย เปนอยางไรเปนกัน ! ขอใหรู ใหเขาใจเร่ืองน้ีเทาน้ัน ไมตองไปคิดวา  การ
พิจารณา “ทุกขเวทนา” อยางชุลมุนวุนวายน้ี แลวเวลาตายทั้งที่จิตกําลังยุงอยูอยางนี้ จะไม
ไปสู “ทุคติ”หรือ? 
 จะไปทุคติที่ไหน ! วุนก็วุนกับงานอันดีอันชอบธรรมน่ี วุนโดยท่ีรู หรือวุนเพ่ือรู 
ดวยความรูน่ี ไมใชวุนเพราะหลงน้ี ใจจดจองพิจารณาคนควาอยูท่ีทุกขเวทนาน่ัน เวลาจะ
ไปจริง ๆ ใจรูน่ี ผูมีสติทานรู ใจถอยปบเขามาทันที คือปลอยงานที่กําลังทํานั้นทันที  แลว
ถอยพับเขามาสูตัวของตัว เปนตัวของตัว คือจิตลวนๆ แลวผานไปเลยแบบ “สุคโต” 
เต็มภูมิของผูปฏิบัต ิแมจะยังไมสิ้นกิเลสก็ตาม ก็เรียกวา “มีกําลังเต็มตัว เต็มภูมิของตัว 
ตามข้ันของจิตของธรรม” การพิจารณา จิตตภาวนาจึงเปนเร่ืองสําคัญมาก และพึ่งเปน
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พึ่งตายตัวเองไดจริงๆ ไมตองหวังพึ่งใครทั้งนั้น เปนท่ีแนใจภายในตัวเอง สติปญญามี
กําลังเพียงใด ใจรูภายในตัวเอง ไมตองไปถามใคร 
 ถาใจสามารถพิจารณาจนกระท่ังผานไดในขณะน้ัน ทุกสิ่งทุกอยางหายสงสัยไมมี
ปญหาอะไรเลย เราจะมัวคิดวาเราเปนผูหญิง เราเปนฆราวาส เราไมสามารถจะทําพระ
นิพพานใหแจงได น้ันเปนความสําคัญผิดของเรา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง
หลอกเราเหมือนกัน 
 ธรรมเปนของจริง และเปนสมบัติกลางเสมอกัน ไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช 
ฆราวาส สติปญญามีไดดวยกัน แกกิเลสไดดวยกัน เมื่อพอใจจะแกกิเลสไดดวยวิธีใด ของ
หญิงใด ชายใด ฆราวาสใด พระองคใดก็ตาม สามารถแกไดดวยกัน และพนไปไดดวยกัน 
ไมตองไปสรางปญหากวนใจใหเสียเวลํ่าเวลา เรามีอํานาจวาสนามาจากไหน นั่นอยาไปคิด 
เรากําลังสรางบุญวาสนาอยูน่ี มากหรือนอย ก็เห็นอยูกับจิตน่ีแหละ 
  จงพิจารณาดูตัวเรา มันโงที่ตรงไหน พยายามส่ังสมความฉลาด คือสติปญญาขึ้นมา 
จึงเปนความถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแท 
 ท่ีนํามาตําหนิตนวา เขาอยูในช้ันน้ันช้ันน้ี สวนเราไมมีช้ันมีภูมิกับเขา ไปที่ไหนคน
น้ันแซงข้ึนหนาเรา คนน้ีแซงข้ึนหนาเรา ใครจะมาแซงหนาเรา นอกจากกิเลสมันแซงหนา
หลอกเรา ใหนอยเน้ือตํ่าใจวาสนานอยตางหาก น่ันเปนความสําคัญผิดไปตางหากใหเรา
เกิดทอถอยนอยใจตัวเอง เพราะกิเลสหาอุบายฆาโดยไมรูสึกตัว 
 เราอยาไปคิดอยางน้ัน เรามีวาสนาเต็มตัวทุกคน ทําไมจะไมเต็มตัว เราเปนนัก
ปฏิบัติ เราเปนนักบําเพ็ญบุญสุนทานอยูดวยกัน วาสนาไมไดเปนสิ่งของออกมาวางตลาด
รานคาพอจะประกาศแขงขันกัน วาสนามีอยูกับตัวดวยกันทุกคน ทานไมใหประมาทกัน
ดวยเร่ืองอํานาจวาสนา แมแตสัตวทานก็ยังไมใหประมาทเขา คิดดูซ ีเพราะวาสนามีอยูภาย
ในจิตใจของสัตวของคนดวยกัน 
 การแกกิเลส ก็ไมตองไปคิดใหเสียเวลํ่าเวลา เปนการทําลายกําลังใจของตัว ความ
มุงมั่นของตัวใหดอยลงไป ดวยความคิดวา “เราเปนผูหญิง” เปลาๆ เราเปนผูชายเปลา ๆ 
เราเปนนักบวชเปลา ๆ หรือเปนฆราวาสเปลา ๆ ไมมีมรรคผลติดตัวบางเลย คนอ่ืนเขามี
กัน แตเราไมมี อายเขา ดังนี้ น่ันเปนความคิดผิด ซ่ึงจะทําใหเราเองเสียกําลังใจในการ
บําเพ็ญกุศลตาง ๆ 
 สวนความคิดที่ถูกตองคือ เวลาน้ีเรากําลังทําความเพียรดวยสติ ดวยปญญา เพื่อแก
กิเลส และเพื่อพอกพูนกุศลผลบุญใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับ ซ่ึงเปนการสรางบารมีโดย
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ตรงอยูแลว เรามีวาสนาเกิดมาในทามกลางแหงพระพุทธศาสนา ไดบําเพ็ญวาสนาบารมี
เต็มความสามารถเร่ือยมาจนบัดน้ี ดังนี้ 
 ผูหญิงก็มีสติปญญาไดเชนเดียวกับผูชาย เพราะผูหญิงผูชายมีกิเลสดวยกัน การแก
กิเลสก็แกดวยสติดวยปญญา มีความเพียรเปนเคร่ืองหนุนดวยกัน กิเลสมีอยูที่ไหน ก็มีอยู
ที่ใจดวยกัน 
 เมื่อสติปญญาสมบูรณพรอมเมื่อใด เปนผานไปไดดวยกัน ไมมีปญหาวาจะตองเปน
นักบวช น่ีคือความจริงแหง “สัจธรรม” ที่ ไมเลือกชาติช้ันวรรณะ บรรดาท่ีเปนมนุษยแลว
ไมเลือกเพศหญิงเพศชาย ขอใหบําเพ็ญไปเถิด เพราะธรรมเปนกลาง ๆ ฟงไดเขาใจได
ดวยกันท้ังผูหญิงผูชายท้ังนักบวชและฆราวาส ปฏิบัติได แกกิเลสได กิเลสจะไมนิยมวาเปน
หญิงเปนชาย คนเรามีกิเลสดวยกัน แมแตพระที่เปนนักบวชก็มีกิเลสจะวายังไง! ทานจึง
ตองแกของทาน ถาไมแกก็นอนจมอยูกับกิเลส เชนเดียวกับคนท่ัว ๆ ไปที่ไมสนใจ 
“ ธรรม” น้ันแล หรือยิ่งกวาคนทั่วไปก็ได  
 ธรรมจึงไมสําคัญวาตองเปนนักบวชถายเดียว มันสําคัญท่ีจะแกกิเลสดวยความ
พากเพียรซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เราจะตองสนใจในจุดน้ีใหมาก 
 สวนความพนทุกข พนที่ไหน พนในที่ที่มีทุกขนั้นแล แกกิเลสไดก็พนทุกข ถาแกไม
ได จะเปนเพศไหนก็ตองเปนทุกขอยูดวยกัน 
 น่ีแหละพระศาสนาอยูท่ีจิตใจ ไมไดอยูที่อื่น ๆ ถาทําใหอาภัพก็อาภัพได ท่ีจิตเรา
น้ันแหละ จะเปนนักบวชหรือฆราวาส ก็อาภัพไดทั้งนั้นถาทําตัวเปนผูอาภัพ จะทําให
ศาสนารุงเรืองภายในใจก็ทําได ศาสนาเจริญ เจริญท่ีไหน ก็เจริญที่ใจไมไดเจริญที่อื่น 
สําคัญท่ีใจ สําคัญที่การปฏิบัติของคนเรา กิริยามารยาทที่แสดงออก เม่ือใจเจริญแลว 
อาการน้ัน ๆ ก็เจริญไปดวยความสวยงามนาดูนาชม เฉพาะอยางยิ่งจิตใจ มีความเจริญรุง
เรืองภายในตัว  มีสติ มีปญญาเปนเครื่องรักษาตัวอยูเสมอแลว เรียกวา “ใจมีความเจริญ” 
กิเลสไมคอยจะมาทําลายได น่ีแหละ “ศาสนาเจริญ” 
 เราพยายามพิจารณาแกไปโดยลําดับ คําวา “กิเลส ๆ” นะ ไมมีกวางไมมีแคบ ไม
มีมากมีนอยเกินขอบเขตแหงการแกการถอดถอนของเรา มีอยูในดวงใจน้ีเทาน้ัน จง
พิจารณาลงไปท่ีน่ี ไมวาผูหญิงผูชาย นักบวชหรือฆราวาส กิเลสตัวเศราหมองมีอยูในใจ
ดวยกัน หนาแนนขนาดไหน คิดดูก็รูได เชนความมืด มันเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลปก็ตาม 
พอเปดไฟขึ้นเทานั้นความมืดก็หายไปหมด ความมืดไมเห็นเอาอะไรมาอวดวา “ขาเคยมืด
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มาตั้งกัปตั้งกัลปแลวนี่ เพียงไฟนี้จะมาเปดไลความมืดของขาออกไปนั้น มันเปนไปไมได” 
ไมมีทาง ดังนี้ แตเมื่อเหตุผลพรอมแลวความมืดตองหายไปหมด ความสวางเกิดข้ึนแทนท่ี 
แมความมืดจะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป ก็หายไปหมดในขณะน้ัน 
 กิเลสมันจะหนาแนนเพียรไร และเคยเปนเจาครองใจมานานก็ตาม ขอใหพิจารณา
ทางดานสติปญญาดวยด ี เม่ือสติปญญาสามารถแลวก็รอบตัวทันที กิเลสแมจะเคยอยูใน
จิตใจเรามาตั้งกัปตั้งกัลป ก็สลายตัวลงไปทันที เชนเดียวกับความมืดท่ีเคยมีอยูน้ันแล พอ
ตามไฟข้ึน ความมืดก็หายไป ความสวางก็เกิดขึ้นแทนที่ดวยอํานาจของสติปญญาภายใน
จิต ก็สวางจาดวย “ ธมฺโม ปทีโป” เปนธรรมประทีปในขณะนั้น 
 มีเทานี้เปนจุดสําคัญที่จะตองพิจารณา เอาใหเห็น ศาสนาอัศจรรย อัศจรรยท่ีไหน? 
ศาสนาเจริญ เจริญท่ีไหน ? ท่ีทานวา “พนทุกข”พนที่ไหน? ก็มีอยูท่ีใจน้ีเทาน้ัน !ขยาย
ออกมาก็เปนสัจธรรม ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 (๑) ทุกข  เราก็ทราบวาทุกข เพราะเราไมใชคนตาย 
 (๒) สมุทัย เปนส่ิงท่ีจะสงเสริม หรือผลิตทุกขใหเกิดขึ้น มีอะไรบาง ? ทานก็สอน
วา “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี,เสยฺยถีทํ กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.” 
เปนตน เราก็ทราบ อะไรที่มันรักมันใคร รักใครในส่ิงใดบาง เราพยายามแกไขมัน รักใคร
ในขันธหา เฉพาะอยางย่ิงในขันธหาวาเปน “ตัวเรา” น้ีแล จงพยายามรูเทาทันมันโดย
ลําดับ แลวยังมีรักใครอะไรอีก รักใครในจิต ติดในจิต สงวนในจิต ก็แกในจิต มันรักที่ตรง
ไหน น่ันแหละคือตัวกิเลสมันอยูตรงน้ัน แกเขาไป ๆ จนกระทั่งถึงความจริงแลว ใจก็ไม
รักไมชัง เพราะหมดแลว! กิเลสหมดไปแลว ความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธ 
มันไมม ีใจเปนหลักธรรมชาติภายในตัวลวนๆ นั่นแหละเปนธรรมชาติที่ตองการแท ! 
 (๓) การพิจารณาเพ่ือธรรมน้ี ก็คือ มรรค มี สติ ปญญา เปนสําคัญ 
 (๔) นิโรธ ก็คือ ความดับทุกขนั่นเอง ดับไปเปนลําดับ ๆ จนกระทั่ง “มรรค” มี 
ความสามารถเต็มท่ีแลว นิโรธ ก็ดับทุกขทั้งมวลภายในใจไมมีเหลือ ขณะที่นิโรธทําการดับ
ทุกขสิ้นสุดลง อะไรที่รูวาทุกขดับไป กิเลสดับไป อะไรที่รูรูนั้นแล คือผูบริสุทธ์ิ ผูบริสุทธ์ิน้ี
แลท่ีนอกจาก “สัจธรรม” ไป เปนธรรมวิเศษอัศจรรย ! “สัจธรรม” น้ันเปนกิริยา 
เปนอาการ เปนสมมุต ิ“นิโรธ” ก็เปนสมมุต ิและเปนกิริยาที่ดับทุกข เปนสมมุต ิทุกขดับ
ไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ เหลือแตความรูท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ นั่นไมใช “สัจธรรม” น่ัน
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คือความบริสุทธ์ิของจิต ถาจะเรียก “นิพพาน” ก็เรียกได เรียกอะไรก็ไมขัดทั้งนั้น เมื่อถึง
ขั้นไมขัดแลว ไมขัดไมแยงใครทั้งหมด ตัวเองก็ไมแยง อะไรก็ไมแยง รูเทาทันทุกสิ่งทุก
อยาง พูดไปไดทั้งนั้นไมมีปญหาอะไรเลย ขอใหรูธรรมวิเศษอัศจรรยน้ีเถิด ความเลิศ 
หากเปนเองไมตองเสกสรร 
 น่ีแหละศาสนาแท จงคนที่ตรงนี ้คนลงไป การปฏิบัติศาสนา เวลารูก็มารูอยูท่ีตรง
น้ี ศาสนาเจริญ เจริญท่ีน่ี พระพุทธเจาทรงสอนใหสัตวโลกพนจากทุกข ทานก็สอนลงที่นี ่
และพนที่นี่ไมไดพนที่ไหน เราก็เปนสัตวโลกชนิดหน่ึง และอยูในขายแหงโอวาทคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา อยูในหมูแหงพุทธบริษัท เปนผูมีสิทธิ์ดวยกันในการปฏิบัติการถอดถอน
กิเลสใหพนจากทุกข ในบริษัท ๔ นี้มีสิทธิ์ดวยกันทั้งนั้น ท่ีจะทําตนใหแจงถึงพระนิพพาน
ได 
 ขอใหพินิจพิจารณาทําความกลาหาญตอสูกับสิ่งที่ควรตอสูภายในจิตใจของตน ส่ัง
สมความกลาหาญ สั่งสมสติปญญาขึ้นใหเพียงพอ และหาอุบายคิดคนตาง ๆ ใหเกิดขึ้น
จากตัวเอง การคิดคนเองน้ีแลเปนท่ีชอบธรรม เปนสมบัติของตนแท ครูบาอาจารยทาน
หยิบย่ืนใหเปนช้ินเปนอัน น้ีเปนสวนหน่ึงตางหาก พอเปนเงื่อนหรือพอเปนแนวทาง นําไป
พินิจพิจารณาใหแตกแขนงกวางขวางออกไป กลายเปนสมบัติของเราขึ้นมา 
 อันธรรมใดที่เปนสมบัติซึ่งเกิดขึ้นมาดวยอุบายของเรานั้น เปนสมบัติของตนแท 
กินไมหมด หากคิดหากคนไปไดรอยสันพันคม ในการถอนถอดกิเลสชนิดตางๆ กระทั่ง
กิเลสหลุดลอยไปเพราะอุบายของเราเอง โดยอาศัยอุบายแงตาง ๆ ท่ีครูบาอาจารยหยิบย่ืน
ใหน้ันเปนตนทุน  น้ีแลเปนธรรมของเราแท เกิดขึ้นมามากนอยเปนธรรมของเราทั้งสิ้น 
เรียนจากตํารับตําราก็เปนของพระพุทธเจา เราหยิบยืมทานมาจากครูบาอาจารย ก็หยิบ
ยืมทานมา เวนแตในขณะท่ีทานแสดงธรรม เราเขาใจในธรรมน้ัน แกกิเลสไปในขณะนั้น ก็
เปนสมบัติของเราในขณะที่ฟง ตอจากน้ันเราก็นําอุบายของทานไปพิจารณาใครครวญ  
แตกแขนงออกดวยปญญาของเราเอง เปนสมบัติของเรา ทั้งฝายเหตุ คือ การพินิจ
พิจารณา ทั้งฝายผล คือที่เราไดรับเปนที่พึงพอใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกข 
น่ันเปนผลของเราลวน ๆ มีอยูกับเรา ไมมีผูใดมาแบงสันปนสวนเราไดเลย 
 น่ีแหละความเลิศ เลิศข้ึนท่ีน่ี ไมไดเลิศที่ไหน เพราะฉะน้ันจงพยายามหาความ
เลิศ ความประเสริฐ ซึ่งมีอยูในตัวของเรา ดวยการขวนขวายบําเพ็ญ ความรูน้ีแล ไมใชสิ่ง
อ่ืนใดท่ีจะเปนความเลิศประเสริฐ 
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 แตเวลานี้ใจถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณคาไมไดปกคลุมอยู จึงกลายเปนของไมมีคุณ
คาเทาท่ีควรจะเปน เวลาน้ีเรากําลังสํารอกปอกกิเลสประเภทตางๆ ออกโดยลําดับๆ  เม่ือ
ปอกเต็มกําลังจนหมดไมมีในดวงใจแลว ใจก็บริสุทธิ์เต็มภูมิ ความเลิศปรากฏข้ึนมาในใจ
ดวงน้ีแล ความเลิศจึงเลิศท่ีตรงน้ีแหละ ไมตองไปหาอะไรที่ไหนอีก เพราะถึง “เมืองพอ” 
อยางเต็มภูมิแลว 

เอาละ ขอยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
พิจารณาทุกขเวทนา 

 
 คนเราเหมอืนกับตนไม ถารดน้ําใหปุยอยูเรื่อย ๆ บํารุงอยูโดยสม่ําเสมอ ก็มี
ความสดชื่นด ี และเติบโตขึ้นเร็วกวาปกติธรรมดา ที่ทิ้งไวตามบุญตามกรรมไมบํารุง
รักษา จิตใจเมือ่บํารุงรักษาโดยสมํ่าเสมอก็มีความผองใส มีความสงบเยือกเย็นเปน
ลําดับ ๆไป ถาขาดการอบรมก็เหมือนตนไมที่ขาดการบํารุง ขาดการอบรมในระยะใด ก็
แสดงความอับเฉาเศราหมองขึ้นมา เพราะส่ิงท่ีจะทําใหอับเฉาเศราหมองมันมีแทรกอยู
ภายในจติใจของคนเราอยูแลว 
 การบํารุงรักษาดวยจิตตภาวนาโดยสม่ําเสมอ จิตจะมีความสงบเย็นข้ึนเร่ือย ๆ 
เมื่อจติมีความสงบ ความสงบกับความผองใส ก็เร่ิมเปนไปในระยะเดียวกัน เมื่อจติมี
ความสงบ เราจะพจิารณาไตรตรองอะไรก็ไดเหตุไดผล พอเขาอกเขาใจตามความจริง
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวเอง หากจติกําลังวาวุนขุนมัวอยู จะคิด
อะไรก็ไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ถูกก็เปนผิดไป ผิดก็ยิ่งเปนผิดไปเรื่อย ๆ 
 ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรม เพ่ือจติจะไดมีความสงบรมเย็นและผองใส มองเห็น
เงาของตัว ราวกับนํ้าท่ีใสสะอาด มองลงไปในน้ํา มีขวากมีหนาม มีสัตวอะไรอยูในนํ้าก็
เห็นไดชัด แตถานํ้าขุนมองลงไปก็ไมเห็น ไมวาจะเปนขวากเปนหนาม เปนสัตวหรือ
อะไรอยูในนํ้าน้ัน เราไมสามารถที่จะเห็นไดเลย 
 จิตใจก็เชนเดียวกัน เม่ือกําลังขุนมัว อะไรท่ีแฝงอยูภายในจิตใจมากนอย ไม
สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันได ทั้งๆ ที่มนัเปนโทษอยูภายในจิตใจของเราตลอด
มา เพราะจิตใจไมผองใส จติใจขุนมัวไปดวยอารมณอันเปนตมเปนโคลน จึงพิจารณา
ไมเห็น จึงตองอบรมจิตใหมีความผองใส แลวก็เห็น “เงา” ของตัว 
 “เงา” น้ันมันแฝงอยูภายในจิต คืออาการตางๆ ที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละ 
ทานเรียกวา “เงา” แลวทําใหเราหลงติดอยูเสมอในเงาของเราเอง ซึ่งไปจากความคิด
ความปรุงตางๆ ที่เปนไปโดยสม่ําเสมอ และออกจากจิตอยูทุกเวลํ่าเวลา ทําใหเรา
เผลอตัวไปเรื่อย ๆ เขาใจวาสิ่งนี้ก็เปนเรา สิ่งนั้นก็เปนเรา อะไร ๆ ก็เปนเราไปหมด 
ทั้ง ๆ ท่ีเปน “เงา”ไมใชตัวจริง ! แตความเช่ือถือหรือความหลงตามไปน้ัน มันกลาย
เปน “ตัวจริง” ไปเสีย จึงเปนผลขึ้นมาใหเราไดรับความเดือดรอน 
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 เวลาน้ีครูบาอาจารยท้ังหลายผูเปนท่ีเคารพบูชา และเปนหลักทางดานปฏิบัต ิ
และทางดานจิตใจ ก็นับวารอยหรอลงไปโดยลําดับ ที่ยังมีชีวิตอยู แมแตตัวทานเองก็ไม
สามารถจะชวยตัวทานได เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธชํารุดทรุดโทรมลงไปเปนลําดับลํา
ดา อยางทานอาจารยขาว เปนตน เห็นแลวก็รูสึกสลดสังเวชเหมือนกัน 
 เรื่องธาตุเรื่องขันธเมื่อถึงเวลามัน “เพียบ” แลว ก็เหมือนกับไมเคยแข็งแรง
เปลงปลั่งอะไรมากอนเลย นอนอยูก็เปนทุกข น่ังอยูก็เปนทุกข อยูในอิริยาบถใดๆ ก็
เปนทุกข เม่ือถึงคราวทุกขรวมตัวกันเขามาแลวในขันธ เปนทุกขกันท้ังน้ัน แตพูดถึง
ทานผูเชนน้ัน ก็สักแตวาเปนไปตามธาตุตามขันธ ทางดานจิตใจทานไมมีปญหาอะไร
กับเร่ืองธาตุเร่ืองขันธท่ีแสดงตัวตาง ๆ เลย 
 แตสําหรับพวกเราน้ันนะ มันคอยตอนรับกันอยูเสมอ ไมวาทางดานจติใจแสดง
ออก ไมวาทางธาตุขันธแสดงออก วิปริตผิดไปตาง ๆ นานา จติก็ผิดไปดวย เชน ธาตุ
ขันธวิกลวิการ จติก็วิกลวิการไปดวย ทั้ง ๆ ท่ีจิตก็ดีอยูน่ันแหละ ท้ังน้ีก็เพราะความหว่ัน
ไหวของจิตนี่เอง เนื่องจากสติปญญาไมทันกับอาการตางๆที่มีอยูรอบตัว รอบจิต 
 ทานจึงสอนใหอบรม “สติปญญา” ใหมีความสามารถแกลวกลา ทันกับเหตุ
การณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจติ และอาการตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ไดแกขันธแสดงตัว
ออกเปนอาการวิปริตในสวนตาง ๆ ใหรูเทาทันกับส่ิงเหลาน้ัน ถาจิตไมรูเทาทันเสีย
อยางเดียว หรือจิตหลงไปตามสิ่งเหลานั้นเสียอยางเดียวเทานั้น ก็ช่ือวา “เปนการกอ
ทุกขใหตัวเองอยูไมหยุดไมถอย” ความทุกขก็ตองทับถมเขามาทางจิตใจ แมรางกายจะ
เปนทุกขตามเร่ืองของมันในหลักธรรมชาติก็ตาม แตใจก็ตองไป “ควาเอาส่ิงน้ัน” มา
เปนทุกขเผาลนตนเอง ถาไมไดพิจารณาใหรูทันกัน 
 จิตถามีสติเปนเคร่ืองกํากับรักษาอยูโดยสม่ําเสมอ ภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีนอย 
เพราะเกิดในที่แหงเดียวกัน คือ “ จิต” “สติ” ก็มีอยูในท่ีแหงเดียวกัน ความรับ
ทราบวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้น ดีหรือชั่ว เกิดขึ้นภายในตัว “ปญญา” เปนผูคล่ี
คลาย เปนผูพินิจพิจารณาและแกไขอารมณนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจติ เร่ืองก็เร่ิมสงบลง
ไป แตถาขาดสติ เร่ืองจะสืบตอกันไปเร่ือย ๆ แมความคิดความปรุงเกิดขึ้นดับไป 
เกิดขึ้นดับไป ก่ีคร้ังก่ีหนก็ตาม แต “สัญญา ความสําคัญม่ันหมาย” นั้นจะไมดับ จะ
ตอกันเปนสายยาวเหยียด “ทุกข” ก็ตองสืบตอกันเปนสายยาวเหยียด มารวมอยูท่ี 
จิต จิตเปนผูรับทุกขทั้งมวลแตผูเดียวอยูตลอดไป 
 เพราะ “กรรม” ทั้งหลายที่ “สัญญา” ที่ “สังขาร” คิดปรุงขึ้นมา ใจจะเปน 
ภาชนะอันสําคัญสําหรับรับไวทั้ง “สุข” และ “ทุกข” สวนมากก็รับทุกข ถาสติปญญา
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ไมมีก็รบัแตของเก ๆ ของท้ิง ของใชไมได ของเปนพิษเปนภัยนั้นแล ไวในจติใจ ถามี
สติปญญาก็เลือกเฟนออกได อันใดไมดี ก็เลือกเฟนตัดท้ิงออกไป สลัดตัดท้ิงออกไป 
เรื่อย ๆ เหลือแตส่ิงท่ีเปนสาระอยูภายในใจ ใจก็เย็น ใจไมเย็นดวยน้ํา ไมไดสุขดวย
ส่ิงภายนอก แตเย็นดวยอรรถดวยธรรม มีความสุขดวยอรรถดวยธรรม ตนเหตุก็คือมี
สติปญญาเปนเคร่ืองรักษาใจ 
 การปฏิบัติตอส่ิงอ่ืนก็ไมยากย่ิงกวาการปฏิบัติตอจิตใจ ภาระท้ังโลกก็มารวมอยู
ท่ีจติใจ ขณะท่ีเราจะแกไขส่ิงท่ีมันฝงจมอยูภายในมาเปนเวลานานน้ัน จึงเปน “งาน” ที่
ยากอยูมาก ดีไมดีอาจทอถอยได เพราะทําลงไปไมคอยเหน็ผลในระยะเริ่มแรก เน่ือง
จาก “จิต” ก็เลื่อนลอยในขณะที่ทํา ไมคอยจดจอเอาจริงเอาจังในงานของตนท่ีทําลงไป 
ผลจึงไมคอยปรากฏเทาที่ควร และทําใหเกิดความทอถอยออนแอ หรือเกิดความทอแท
ภายในใจแลวก็ท้ิงไปเสีย โดยท่ีเห็นวา “หยุดเสียดีกวา” เพราะทําไปก็ไมเกิดประโยชน 
ทั้ง ๆ ท่ีเวลาหยุดไปแลวก็ไมดี นอกจากจติจะหาทางส่ังสมความช่ัวใสตนหลังจากหยุด
การบําเพ็ญทางดีแลวเทานั้น 
 แต “ความสําคัญ ที่วา ดีกวา”นั่นแหละ มันเปนเร่ืองของกิเลสตัวหลอกลวง
ทั้งมวล ที่มาหลอกเราใหทอถอยออนแอตางหาก ความจรงิต้ังแตในขณะทําอยูมันยังไม
เห็นไดดี ทั้งที่อยากใหดีแทบใจจะขาด หัวอกจะแตก เพราะความเพียรพยายาม ย่ิง
หยุดไปเสียมันจะดีไดอยางไร ถาหยุดไปแลวดีดังที่คิด คนท้ังหลายก็ไมตองดําเนินงาน
อะไรตอไป หยุดไปแลวทุกส่ิงทุกอยางมันดีไปเอง ! ภายนอกก็ตองดี ภายในก็ตองดี 
เชนทําการทาํงาน ทําไมไดมาก หยุดเสียดีกวา 
 “ธรรม” ไมเหมือน “กิเลส” กิเลสมันวา “หยุดเสียดีกวา” มันดีจริง แตดีเพ่ือ
กิเลสไมใชดีเพื่อธรรม สวน “ธรรม” ตองอุตสาหพยายามทําไปเรื่อย ๆ จนมันด ีและดี
ขึ้น ๆ เร่ือยๆ เพราะทําไมหยุด งานก็เปนงานของตนที่ทําขึ้นเพื่อธรรม ไมใชเปนงานข้ี
เกียจอันเปนงานของกิเลส ผลงานจะพึงปรากฏขึ้นโดยลําดับจากการทําไมหยุด 
 งานทาง “จิตตภาวนา” ก็เชนเดยีวกัน ยากก็ทํา งายก็ทํา เพราะเปนงานท่ีควร
ทํา เราไมทําใครจะทําใหเรา เวลาความทุกขความลําบากมันเผาผลาญภายในใจ เพราะ
ความคิดปรุงสั่งสม ทําไมไมบนวามันยาก เวลาส่ังสมกิเลสใหเกิดความทุกขความเดือด
รอนขึ้นมา ทําไมไมถือวามันยาก มาบนใหความทุกขอยูเฉย ๆ ทําไม น่ันคือความพอใจ 
ยากหรืองายไมสนใจคิด มันไหลไปเลยราวกับน้ําไหลลงสูที่ต่ํา ยากหรือไมยากมันก็ไหล
ของมันไปอยางนั้น เลยไมทราบวามันยากหรือไมยาก 
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 แตเวลาฝนใจทําความดี มันเหมือนกับไสไมข้ึนท่ีสูงน่ันแล มันลําบากเพราะทวน
กระแส ! 
 การท่ีจะละความทุกขนอยใหญ ท่ีใจยอมเปนไปตาม “วัฏวน” มันก็ตองยาก
บางเปนธรรมดา ใคร ๆ แมแตทานผูสําเร็จมรรคผลนิพพานไดอยางงายดาย แตกอน
ทานก็ยาก ถึงข้ันท่ีควรจะงายก็ตองงาย เราเองถึงข้ันท่ีวายากก็ตองยาก แตมันไมไดยาก
อยูเชนนี้เรื่อยไป ถึงเวลาเบาบางหรืองายก็งาย ยิ่งไดเห็นผลเขาไปโดยลําดับดวยแลว
ความยากมันหายไปเอง เพราะมีแต “ทาจะเอา” ทาเดียว สุขทุกขไมคํานึง มีแตจะใหรู 
ใหเห็น ใหเขาใจ ในส่ิงท่ีตนตองการ 
 การเรียน ใหเรียนเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ใหดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ที่เกี่ยวของกับตน
น้ีเปนหลักสําคัญ สําหรับนักปฏิบัติท้ังหลายใหดูอยูทุกเวลา เพราะมันแปรอยูทุกเวลา 
คําวา “อนิจฺจ”ํ เปน อนิจฺจํ อยูตลอดกาล คําวา “ทุกฺขํ” ก็เปนอยูตลอดกาล คําวา 
“อนตฺตา” ก็เปนอยูตลอดกาล ไมมีการหยุดย้ังผอนคลายเลย 
 การพจิารณา ก็ควรพยายามใหเห็นเรื่องของมันท่ีเปนอยูในตัวเรา จนมคีวาม
ชํานิชํานาญ พิจารณาหลายคร้ังหลายหน จิตก็คอยเขาอกเขาใจและซึ้งถึงใจ ใจก็คอย ๆ 
ปลอยวางไปเอง ไมใชจะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแลวก็หยุด แลวก็คอยแตจะกอบ
โกยเอาผล ทั้ง ๆ ท่ีเหตุไมทําใหพอประมาณ มันก็ไมได 
 การบําเพญ็ความด ี มีจิตตภาวนา เปนตน ตองฝนกิเลสท้ังน้ัน ครูบาอาจารย
แตละองค ๆ ท่ีทานปรากฏช่ือลือนามใหโลกท้ังหลายไดกราบไหวบูชาเร่ือยมา ลวนแต
ทานรอดตายมาเพราะความเพยีรกลาดวยกันทั้งนั้น ถาเปนงานเบาๆ ทานจะรอดตาย
ไดอยางไร ก็ตองเปนงานหนักซ่ึงตองทุมเทกําลังกันอยางเต็มท่ี ครูบาอาจารยผูเชนนั้น
เวลานี้ก็รอยหรอไปมากแลว มีนอยเต็มท ี! เราหวังพึ่งทาน เรื่องธาตุเรื่องขันธของทาน
ก็เปนอนิจจัง พ่ึงกันไดช่ัวกาลช่ัวเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันดังท่ีเห็นอยูแลว 
 ฉะน้ัน จงพยายามนอมโอวาทคําส่ังสอนของทานเขามาเปนครูเปนอาจารยสอน
ตนอยูเสมอ ทานสอนวาอยางไร ใหนําโอวาททานท่ีสอนไวแลวน้ัน เขามาปฏิบัติตอตัว
เอง จะช่ือวา “เราอยูกับครูกับอาจารยตลอดเวลา” เหมือนไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยูตลอดกาลสถานท่ี 
 การปฏิบัตตินเปนหลักสําคัญ ที่เปนความแนใจสําหรับเรา การอาศัยครูอาศัย
อาจารยน้ันเปนของไมแนนอน ยอมมีความพลัดพรากจากไป ทานไมพลัดพรากเราก็
พลัดพราก ทานไมจากเราก็จาก เพราะโลกอนิจจัง มีอยูดวยกันทั้งทานและเราไมผิดกัน
เลย สิ่งที่พอจะยึดเอาได ก็คือหลักธรรมของทาน จงยึดมาประพฤติปฏิบัติสําหรับตัว



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๑๕ 

๓๑๕ 

ดวยความเอาจริงเอาจงั เพื่อเห็นเหตุเห็นผล เพ่ือกําชัยชนะภายในใจ ชัยชนะนี้เปนชัย
ชนะอันเลิศประเสริฐสุดในโลก ไมมีชัยชนะใดจะเสมอเหมือนเลย เราย้ือแยงเอาชนะ
ตน ! คือกิเลสท่ีถือวาเปน“ ตน” เปน “ตัว” เปนเราเปนของเรามาต้ังกัปต้ังกัลป น้ี 
เปนเร่ืองใหญโตมาก จะทําเลนเหมือนเด็กเลนตุกตา เด๋ียวกิเลสจะขย้ีขยําเอา เพราะถือ
มาเปนเวลานานแลว จงรีบพิจารณาใหรูแจงและปลอยวาง จิตใจจะไดวางเปลาจากทุกข 
ไมฉุกละหุกกันตลอดไป 
 การส่ังสมคําวา “เปนเรา เปนของเรา” มาน้ี นับกัปนับกัลปไมไดแลว ถากิเลส
เปนวัตถุ ความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเลาในโลกนี?้ ถึงจะใหญโต
ย่ิงกวากอนกิเลสตัณหาอาสวะ กอนเรากอนของเราเหลาน้ี เพราะมีมากตอมาก จะขน
ออกมาเทียบไมหวาดไมไหว ถาขนเลน ๆ แบบกิน ๆ นอน ๆ จะถากจะเถือ จะเจาะจะ
ฟน เพียงหนสองหนใหมันขาดไปน้ัน ยอมเปนไปไมได นอกจากจะพากันควานํ้าเหลว
ไปตาม ๆ กันเทาน้ัน จาํตองทุมเทกําลังลงอยางหนักหนาทีเดียว ตอนน้ีตอนจะชิงชัย
ชนะกัน เราก็เปนนักปฏิบัต ิไมตองทอถอยกับการรบกับกิเลสซ่ึงมีอยูในตัวเราเอง 
 คําวา“กิเลส”ก็คือ“กอนเรา”น้ันเอง กิเลสเปน “เรา”เปน“ของเรา”อะไร ๆ 
เปน“เรา”ท้ังน้ัน เหลาน้ีคือ “กองกิเลสแท ๆ” ไมนาสงสัยเลย 
 ถาจะแยกใหเห็นเปนช้ินเปนอันตามความสัตยความจริง ในหลักธรรมชาติน้ัน
จริง ตองแยกดวยความพากเพียร โดยทางสติปญญาเปนเครื่องพิสูจน พิจารณากัน 
 การแยกธาต ุธาตุก็ธาตุส่ี ธาตุ ๔ ก็รูกันเต็มโลกเต็มสงสารอยูแลว แตถาจะให
รูถึงใจ ซาบซึ้งถึงใจจริง ๆ น้ันตองภาคปฏิบัต ิ พิจารณาดวยปญญาจนเห็นชัดเจนแลว
ก็ซึ้งไปเอง ถาลงไดซึ้งถึงใจแลว ไมตองบอกมันปลอยเอง เม่ือรูอยางถึงใจแลวก็ปลอย
วางอยางถึงใจเชนกัน การที่จะรูอยางถึงใจ ปลอยวางอยางถึงใจ ตองพิจารณาแลว
พิจารณาเลา ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนท่ีเขาใจ อยาไปสําคัญวา นี่เราพิจารณาแลว น้ันเรา
พิจารณาแลวในคราวนั้น ดวยความคาดหมาย นับอานครั้งนั้นครั้งนี้ โดยท่ียังไมซ้ึงถึง
ข้ันปลอยวางมันก็ยังไมแลว ตองพิจารณาใหถึงขั้นแลวจริง ๆ ดวยความซาบซ้ึงและ
ปลอยวาง ถา“แลวจรงิ” ก็ไมจาํเปนตองพิจารณาอีก มันเขาใจแลว ปลอยวางไดหมด 
 คําวา “ธาตุ” ก็กอนธาตุอยูแลว วิญญาณก็ธาตุ สิ่งที่มาสัมผัสก็ธาต ุรูปก็ธาตุ 
เสียงก็ธาตุ อะไรๆ ก็ธาตุ อะไร ๆ มันก็เปนธาตุไปหมดอยูแลว 
 เร่ืองขันธภายในตัวเรา เชน รูป ก็เปนขันธ เวทนา ก็เปนขันธ สัญญา ก็เปนขันธ 
สังขาร ก็เปนขันธ วิญญาณ ก็เปนขันธ เปนขันธ เปนหมวดเปนหมู เปนช้ินเปนอัน อยู
ตามธรรมชาติของเขา 
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 เร่ืองใจก็ใหรูวา “นี้คือ ผูรู” ท่ีจะตองพิสูจนใหรูแจงเชนเดียวกับธาตุขันธท้ัง
หลาย จะไมยึดวาเปนตนเปนของตน ซึ่งจะเปนภาระหนักมากขึ้น จําตองพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นตามความเปนจริงเสมอกัน แตการพิจารณา “จิต” น้ี ไดเคยอธิบายมา
หลายกัณฑแลว นาจะพอเขาใจ 
 เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในกาย ใหทราบชัดวา“นี้คือ เวทนา” 
เพียงเทานั้น อยาไปตีความหมายวา เวทนาเปนเรา เปนของเรา หรืออะไรๆ เปนของ
เรา เพราะนั้นจะเปนเครือ่งสงเสริมกเิลสใหมากขึ้นโดยลําดับ แลวก็นําความทุกขเขาทับ
ถมใจมากข้ึน เมื่อเวทนาไมดับยิ่งมีทุกขทางใจมากขึ้น แลวจะเอาอะไรมาทนกัน 
 “เวทนา” มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธมันก็เคยเกิดขึ้นอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาขณะ
ที่ตกคลอดออกมา ก็มีเวทนาแสนสาหัส รอดตายจึงไดเปนมนุษยมา จะไมเรียกวา 
“เวทนา” จะเรียกวาอะไร เวทนานี้เคยเปนมาตั้งแตโนน จะใหมันละทางเดินของมันละ
ไมได ทางของความทุกขในธาตุในขันธ มันตองแสดงตัวมันโดยสมํ่าเสมอเรือ่ยมา มัน
เกิดขึ้นแลวก็ตั้งอยู และก็ดับไป มีเทาน้ัน มีเกิดขึ้น มีต้ังอยู แลวดับไป ไมวาจะเปน 
เวทนานอก เวทนาใน คือ จิตเวทนา  
 เฉพาะอยางย่ิงเวทนาทางรางกาย พจิารณาใหเห็นชัด รูป ก็เปนรูป รูชัดเห็นชัด
อยูแลวตั้งแตวันเกิดมา จะเสกสรรปนยอวาเปนเรา เปนของเรา หรือเปนเจาฟา พระ
ยามหากษัตริย เปนเจาขุนมูลนายหรือเปนอะไรก็แลวแตความเสกสรร แตความจริงก็
เปนความจริงอยูตายตัว ไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอใด ๆ ท้ังส้ิน ความจรงิรูป
ก็คือรูปขันธนั่นแล มีธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ รวมกันเขา เรียกวา “คน” วา “สัตว” วา 
หญิงวาชาย แยกประเภทออกไป เปนชื่อเปนนามไมมีสิ้นสุด แตสิ่งที่คงที่นั้นคือรูป ก็
คือ “กองรูป” น้ันเอง รวมท้ังหมดท่ีเปนสวนผสมน้ี เรียกวากองรปู คือรูปกาย ซ่ึงเปน
ความจริงอันหนึ่ง แยกดูสวนไหนก็เปนความจรงิของมันแตละอัน  
 ในขณะที่ประชุมกันอยู หนังก็เปนหนัง เน้ือก็เปนเน้ือ เอ็น กระดูก ฯลฯ ที่ใหชื่อ
ใหนามเขา อยาไปหลงช่ือหลงนามของมัน ใหเห็นวาเปนความจริงดวยกัน คือเปนกอง
รูป กองเวทนา มันไมใชรูป รปูไมใชเวทนา มีทุกขเวทนาเปนตน เวทนาเปนเวทนา จะ
เปนสุขขึ้นมาก็ตาม เปนทุกขขึ้นมาก็ตาม เฉย ๆ ก็ตาม มันเปนเวทนาอันหน่ึง ๆ ตาง
หากของมันซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน สองอยางนี้สําคัญมากยิ่งกวา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งเกิดดับพรอมกันไปเปนระยะ ๆ 
 แตเวทนาน้ีถึงจะดับก็มีเวลาต้ังอยู เห็นไดชัดทางภาคปฏิบัติ ในขณะท่ี
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ใหจับทุกขเวทนาน้ันเปนเปาหมาย คือเปนจดุท่ีพิจารณา อยาเห็น



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๑๗ 

๓๑๗ 

วาเวทนาน้ีเปนเรา จะผิดจากหลักความจริงของเวทนาและวิธีการพิจารณา จะไม
ทราบความจริงของเวทนาดวยปญญาทีค่วรทราบ เมื่อไมทราบความจริงแลว ยังจะถือ
เอาทุกขเวทนานั้นวาเปนเราเขาอีก ก็จะเพิ่มความทุกขขึ้นอีกมากมายแกจิตใจ เพราะ
เปนการผิดตอหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 
 ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นทุกขเวทนา จะเปนข้ึนในสวนใดก็ตามของราง
กาย ใหทราบวามันเปนอาการอันหนึ่ง เปนธรรมชาติอันหนึ่งของมัน ท่ีเกิดข้ึน ต้ังอยู 
ดับไป ของมันเทานั้น อยาไปยุง อยาไปปรุงไปแตง ไปเสกสรรปนยอ ใหมันเปนอยาง
นั้นอยางนี้ ถาไมอยากแบกหามทุกขไมมีเวลาปลงวาง ใหเห็นตามความจรงิของมันใน
ขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดี ตั้งอยูก็ดี และดับไปก็ดี เรื่องเวทนามันมีเทานั้น จงแยกให
เห็นชัดดวยสติปญญา 
 เม่ือกําหนดดูเวทนาแลวยอนเขามาดูจิต วาจิตกับเวทนาน้ีเปนอันเดียวกันไหม 
แลวดูกาย กายกับจิตนี้เปนอันเดียวกันไหม ดูใหชัด ในขณะที่พิจารณานี้ ไมใหจิตสง
ออกไปทางไหน ใหจิตอยูในจุดนั้นแหงเดียว เชน พิจารณาทุกขเวทนา ก็กําหนด
ทุกขเวทนาใหเห็นชัด เมื่อยอนเขามาดูจิต ก็กําหนดดูความรูน้ีใหชัด วามันเปนอัน
เดียวกันไหม เอาไปเทียบเคียงกันด ูความรูอันนี้กับเวทนาอันนั้นนะ มันเหมือนกันไหม 
จะรวมเปนอันเดียวกันไดไหม และรูปกายอันนี้มันเหมือนกับจิตไหม? มันเหมือนกับ
เวทนาไหม? จะพอเปนอันเดียวกันไดไหม? น่ัน! ทานจึงวา “แยกดใูหดี!” เพราะรูป
มันเปนรูป มันจะไปเหมือนจติไดอยางไร จิตเปนนามธรรม เปนธรรมชาติท่ีรู แตธาตุน้ี
เปนธาตุไมรู คือธาตุดินนี้ไมรู ธาตุน้ํานี้ไมรู ธาตุลมนี้ไมรู ธาตุไฟนี้ไมรู แต “มโน
ธาตุ”นี้รู เมื่อเปนเชนนั้น มันจะเปนอันเดียวกันไดอยางไร 
 ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันก็เปนธาตุไมรู เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ธาตุไมรูกับ
ธาตุไมรูก็ตางกันอีก เวทนากับกายก็เปนคนละอยาง มันไมใชอันเดียวกัน จะใหเปนอัน
เดียวกันไดอยางไร การแยกการแยะในขณะที่พิจารณาเวทนา ดูใหเห็นชัดตามความจริง
น้ัน ไมตองกลัวตาย ความตายไมมีในจิต อยาไปสงสัย อยาไปสรางขวากสรางหนามปก
เสียบตนเองใหเจบ็แสบเดือดรอน ความตายไมมี คือในจิตนี้ไมมีความตาย มีแตความ
รูลวนๆ ความตายไมมีในจิต ซึ่งเปนสิ่งแนนอนตายตัวรอยเปอรเซ็นต 
 ความสําคัญวาตายน้ี เปนเร่ืองเสกสรรปนยอข้ึนมาใหแกจิต ดวยอํานาจแหง
ความหลงของจิตเสียเอง เปนผูเสกสรรปนยอข้ึนมาหลอกตัวเอง ฉะนั้นเมื่อพิจารณาไป
ตามความจรงิแลว จิตไมใชของตาย เราจะไปกลัวตายทําไม คําวา “ตาย” นั้นคือ
อะไร? เราก็ทราบวา ธาตุขันธมันสลายลงไป คนเราพอหมดลมหายใจเขาเรียกวา “คน
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ตาย”ขณะนั้น “ผูรู” แยกตัวออกจากธาตุน้ันแลว ธาตุน้ันเลยมีแต “รูปธาต”ุ เฉย ๆ 
เวทนาก็ไมม ีนั่นเขาเรียกวา “คนตาย” 
 แตความจริงมันไมไดตาย เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณาใหชัดเจนดวยปญญา 
เราไมตองสรางเรื่องความตายขึ้นมาปกเสียบหัวใจ หรือมากีดขวางทางเดินของเรา เพื่อ
ความรูจริงเห็นจริงดวยการพิจารณา แมจะทุกขมากทุกขนอยขนาดไหน ก็จงกําหนดดู
ใหดีในเรื่องความทุกขนั้น เอาความทุกขนั้นแลเปนหินลับปญญา แยกทุกขขยายทุกข
ออกจากจิต แยกจิตออกจากทุกข เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน ในขณะที่พิจารณา
อยาใหจิตเผลอไปไหน เพื่อความรูจริงเห็นจริงแบบ “ตะลุมบอน” กับขันธน้ัน ๆ 
 จิตหรือจะตายตามสมมุติของโลก จะตายในขณะท่ีพิจารณาน้ีก็ใหรูวา อะไรตาย
กอน อะไรตายหลัง เวทนาดับไปเมื่อไร จิตนี้จะดับไปเมื่อไร และจิตน้ีจะดับไปท่ีไหน
กันแน เพราะธรรมชาติของจิตไมใชเปนของดับ ใครจะมาบังคับใหจิตดับไดอยางไร ?  
 จงพิจารณาดูใหด ีระหวางขันธกับจิต จนรูความจริงข้ึนมาประจักษใจ หายสงสัย 
น่ีแหละทานเรียกวา “สรางปญญา ฝกซอมปญญา ใหเห็นความจริง” 
 ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไรในขณะนั้น จะไมมีอํานาจเขามาบังคับ
บัญชาจิตใจใหกระทบกระเทือนไดเลย เมื่อทราบแลววาจิตเปนจิต เวทนาเปนเวทนา 
เม่ือปญญาพิจารณาเห็นชัดเจนตามน้ีแลว วามันเปนความจรงิแตละอยาง ๆ ระหวาง
ขันธกับจิตจะไมกระทบกระเทือนกันเลย กายก็สักวากาย ตั้งอยูเฉย ๆ ทุกขเวทนาเกิด
ขึ้นกายก็มีอยู ทุกขเวทนาดับไป กายทุกสวนก็มีอยูตามธรรมชาติของตน เวทนาเกิดข้ึน
ก็เปนเรื่องของเวทนา ตั้งอยูก็เปนเรื่องของเวทนา ดับไปก็เปนเรื่องของเวทนา จิตเปนผู
รูเรื่องทุกขเวทนา เกิดขึ้น ต้ังอยู แลวดับไป จิตไมใชเปนผูเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป เหมือน
กายเหมือนเวทนา 
  เม่ือหัดพิจารณาอยางน้ีจนชํานาญแลว ถึงคราวเขาท่ีคับขันก็ใหพิจารณาอยางน้ี 
เราไมตองกลัวตาย เพราะเราเปนนกัรบ เร่ืองกลัวตายไมใชธรรมของพระพุทธเจา เรือ่ง
ความกลาหาญตอความจริงนี้เปนธรรม และเปนหลัก “สวากขาตธรรม” ท่ีตรัสไวชอบ
แลว จงดําเนินไปตามความจรงิน้ี ตายก็ตายไมตองกลัว เพราะจิตไมไดตาย แตขอใหรู
อยูกับตัววา อะไรที่แสดงขึ้นเวลานี ้มีทุกขเวทนา เปนตน มันเปนอยางไร ทุกขเวทนา
ดูใหทราบตามความจรงิของมัน เมือ่ทราบความจริงแลว ทุกขเวทนาก็สักแตวาธรรม
ชาติอันหน่ึงเทาน้ัน ไมปรากฏวามีความหมายรายดีแตอยางใด และไมปรากฏวา
เปน “ขาศึก” ตอผูใด เปนความจริงของมันอยางเต็มตัวที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น 
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 กาย ก็เปนความจริงของกายที่ปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตน จติก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่เปนความรูประจําตน ไมไดไปคละเคลากับสิ่งใด 
 เม่ือพิจารณารูรอบแลว จิตก็ถอนตัวออกมาเปนความจริงของตัวอยางสมบูรณ 
ทุกขเวทนาเขาก็มีความสมบูรณตามธรรมชาติของเขา กายก็มีความสมบูรณตามธรรม
ชาติของตน โดยท่ีจิตไมไปแยกสวนแบงสวนวุนวายกับเขา เม่ือเปนเชนน้ีก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกข จะทุกขขนาดไหนก็ไมกระเทือนถึงจิต ย้ิมไดในขณะท่ีทุกข
กําลังเกิดอยูมากมายน้ันเอง ยิ้มได! เพราะจิตเปนอันหน่ึง ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเวทนา 
คือ ไมเขาไปคละเคลากับเวทนาน้ันใหเผาลนตนเอง ใจก็สบาย 
 น้ีแลการพิจารณาทุกขเวทนาใหรูรอบ โดยเอาเวทนานั้นเปนสนามรบ เปนหิน
ลับปญญา เปนสถานท่ีลับปญญาใหคมกลาข้ึน ดวยการพจิารณาแยกแยะทกุขเวทนาที่
เกิดขึ้น แยกแยะดูกาย แยกแยะดูเวทนา อันใดจะดับกอนดับหลังก็ใหทราบ ตาม
ความจริงของมันมันมีความเกิด ความดับ ประจําตัวอยูอยางน้ันแตไหนแตไรมา เราจะ
รูก็ตามไมรูก็ตาม สิ่งเหลานี้มีเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูอยางนั้น เปนแตเพียง
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน จึงไมปนเกลียวกับธรรม เราก็อยูสบาย 
 เอา ! จะตายก็ตายซิ ตามโลกเขาสมมุตินิยมวา “ตาย” ตายมันเปนอยางไร จึง
เรียกวา “ตาย” กายมันแตก เอา แตกไป อะไรสลายก็สลายลงไป ผูไมสลายก็อยู อะไร
ไมสลาย ก็คือจิตนี่เอง 
 ใจน้ีเม่ือสรางปญญาเปนหลักเปนเกณฑข้ึนภายในตนแลวเปนอยางน้ัน ไมม ี
ความหว่ันไหวตอความลมความตาย จติมีความแกลวกลาสามารถ 
 นี่แหละการพิจารณาเรื่องของตัว คือเรื่องของจิต พิจารณาเชนนี้ เราไมตอง
กลัวตาย กลัวไปทําไม พระพุทธเจาทรงสอนไมใหกลัว ธรรมไมสอนใหกลัว ความจรงิ
ไมเปนสิ่งที่นากลัว เพราะเปนความจริง จะนากลานากลัวที่ตรงไหน กลาก็ไมนากลา 
กลัวก็ไมนากลัว นี่หมายถึงการถึงความจริงลวน ๆ แลว ไมมีคําวา “กลา” วา 
“กลัว” เหลืออยูภายในใจเลย มีเฉพาะ “ความบริสุทธิ์” อยางเดียว 
 แตการพิจารณาเพื่อถึงความจริง ตองมีความกลาหาญ เมื่อจะเอาชัยชนะเขาสู
ตน ไมมีความกลาหาญไมได เดี๋ยวแพ เพราะเรากําลังดําเนินมรรคอยู ตองมีความ
กลาหาญหรืออาจหาญ ไมพร่ันพรึงหว่ันไหวกับส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน ส่ิงใดท่ีผานเขามาตอง
พิจารณาใหรูใหเขาใจท้ังน้ัน ไมมีความทอถอยออนกําลัง เพ่ือต้ังหนารูเห็นตามความ
จรงิของมนั ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาในกระแสความรู ช่ือวา “นักรบ” ในสงคราม
ระหวางจิตกับขันธ หรือระหวางธรรมกับกิเลสท้ังหลาย 
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 ความกลาหาญอยางน้ีเปนความถูกตอง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว ความ
กลัวก็หายไป ความกลาก็หายไป เพราะเขาถึงชัยชนะอันสมบูรณแลว ความกลัวความ
กลาก็หมดปญหาไป 
 เวลาน้ีความกลัวความกลาเปนปญหาอยางย่ิงสําหรับผูกําลังดําเนิน จงสราง
ความกลาข้ึนดวยเหตุดวยผลท่ีควรกลา และเปนนักตอสูในสิ่งที่ควรตอสู มีทุกขเวทนา
เปนตน ใหเปนตามความจริงของมัน อยาไปกลัว พระพุทธเจาไมสอนใหกลัว กลัวก็มี
คาเทากับความตาย ถึงวันแลวตองแตกตองสลาย ทานเรียกวา “ความตาย” 
 แตอยางไรก็ตามนักปฏิบัติตองใหรูกอนที่สิ่งเหลานี้จะแปรสภาพลงไป ดวย
ปญญา เอา “ตาขาย” คือปญญากางไวรอบดาน อะไรแสดงออกมาก็ไปตดิขาย คือ 
ปญญานั้น แลวจะหวั่นไหวไปไหน จะสะทกสะทานไปไหน จะเอนเอียงไปไหน เพราะสิ่ง
น้ัน ๆ เปนไปตามความจริงที่ไดพิจารณาไวแลว 
 น่ี “นักรบ” ทานพิจารณากันอยางนั้น แมอยูในทามกลางแหงขันธที่เปนกองไฟ
ทั้งกอง ทานก็มีความรมเย็นเปนสุข โดยปกติของจิตที่รูรอบขอบชิดแลว ไมหลงตาม
อาการอะไรทั้งหมด ช่ือวา “ผูรูรอบ” 
 อาการตาง ๆ ที่ขันธแสดงออก เมื่อทนไดก็ทนไป ปฏิบัติรักษาบํารุงกันไป พา
กิน พานอน พาดื่ม รักษากันไป ตามธรรมชาติของมัน เมื่อทนไมไหว อยางไรก็มีแตจะ
ไปทาเดียว ก็ปลอยไปตามคติธรรมดาเสียเทานั้น เพราะเปนความจริงจะฝนมันไดอยาง
ไร ปลอยตามความจริง น่ีแลช่ือวา “ปลอยดวยความรู ที่เปนไปตามความจริง” จิต ก็
ไมหวั่นไหว ไมอาลัย ไมเสียดาย น่ีคือหลักของการปฏิบัติของผูได หรือกําลังจะได
“ชัยชนะ” ภายในจิตใจ เพราะจิตเคยแพกิเลสตัณหามาตลอดจนกระท่ังปจจุบันน้ี ไม
เคยชนะมาเลย ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน มีแตอยูใตอํานาจกิเลสทาเดียว จนลืมเฉลียวใจ
วา “กิเลสเปนนาย เราเปนบอยของมัน” 
 คราวน้ีแหละจะพลิกตัวเรา โดยอาศัยหลักธรรมเปนเครื่องปราบปรามกิเลสอา
สวะ ซึ่งเคยชนะเรามาเปนเวลานาน หรือเปนเจาใหญนายโตแหง “วัฏจกัร” บังคับจิต
ใจเราใหไปสูท่ีน่ันท่ีน่ีมานาน คราวน้ีเราจะต้ังหนาสูกิเลสเพ่ือชัยชนะ และใหเห็นความ
จริงทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังปญญาไดเลย พรอมกับเอาชนะจากความท่ีเคยแพ
น้ัน มาครองเปนของตัวดวยอํานาจของ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยางไมลดละ 
 ผูถึงแดนแหงความประเสริฐเพราะความเพียรแลว ยอมเปนผูสงางามใน
ทามกลางแหงหมูชน พรอมกับความภูมิใจในความเพียรของตน ผูใดถึงแดนแหงความ
เลิศประเสริฐดวยการชนะตนผูเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐภายในตน ไมมีการกอเวร
เหมือนการชนะสงครามที่โลกชนะ และกอเวรกอกรรมแกกันไมมีทางสิ้นสุด เหมือนลูก
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โซ แตการชนะตนน้ีเปนเอกในสงคราม ดังธรรมทานวา “อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย” การ
ชนะตนแล ประเสริฐสุด” 
 ส่ิงท่ีเคยกอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความเดือดรอนดังท่ีเคยเปนมาน้ัน เปน
อันวา “ยุติกันโดยส้ินเชิง” ท่ีกลาวมาท้ังน้ี อยาลืมวาความเพียรเปนสําคัญ เปน
เคร่ืองสนับสนุนสติปญญา เปนผูบุกเบิกเพ่ือความกาวหนาในงาน ปญญาเปนสําคัญ
มากท่ีจะตองพิจารณาคนควาใหเห็นเหตุเห็นผล สติเปนผูบังคับงานไมใหเผลอตัว เมื่อ
ปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสวนตาง ๆ มีขันธหาเปนตนแลว กิเลสไมมีท่ีหลบ
ซอน จะไหลเขาไปสูภายในจิตแหงเดียว ไมมีทางยึด ไมมีทางเกาะ เพราะที่เหลานั้นถูก
ทําลายฉิบหายไปดวยปญญาเสียแลว 
 จากน้ันก็เขาตีตอนในจิตท่ีขาศึกไปรวมตัวอยู ใหแตกกระจายออกจากใจไมมี
อะไรเหลือ นั่น ! ทานวา “กิเลสตาย” ตายท่ีตรงน้ันแหละ! ตายที่ตรงมันเคยอยูกับ
ใจนั่นแหละ มันอาศัยท่ีน่ัน เวลาตายไปก็ตายที่นั่น ดวยอํานาจของ “มหาสติ มหา
ปญญา” ที่ทันสมัย น่ันทานเรียกวา “ชัยชนะอยางเต็มภูมิ” 
 ความชนะอันเลิศชนะท่ีตรงน้ี ศาสนารวมลงท่ีจุดน้ี วาระสุดทายแหงการปฏิบัติ
ศาสนา ก็มายุติกันที่ตรงนี ้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ ถึงแดนแหงความพนทุกข ก็ถึงท่ีตรง
น้ี นอกน้ันไมมี 
 กาลก็ไมม ี สถานที่ก็ไมม ี อดีตอนาคตไมมี ปจจุบันก็รูเทาทันทุกส่ิงทุกอยาง
อยางพรอมมูล เปนผูหมดเรื่องหมดราว หมดคดีเกี่ยวของในโรงในศาล ระหวางกิเลส
กับใจ มหาสติ มหาปญญา ออกน่ังบัลลังก ตัดสินประหารชีวิตกิเลสท้ังโคตรแซของมัน 
ไมมีเชื้อสายสืบหนอตอแขนงแหงภพชาติอีกตอไป กิเลสพรอมโคตรแซจมหายไปใน
ขณะนั้น น่ีทานเรียกวา “ถึงนิพพาน” เปนจิตที่เที่ยงแท แนละ 
 อาการทุกสิ่งทุกอยางที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไมม ีเหลือแตความรูลวน 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 ล้ิน กาย จิตก็รับทราบ แลวก็ดับไป 
ๆ ตามธรรมชาติของมัน โดยไมสามารถทําใหจิตใจกําเริบเหมือนแตกอน เพราะสิ่งที่ทํา
ใหกําเริบนั้นไดถูกทําลายไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ จึงเรียกวา “เปนขันธลวน ๆ” 
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เปนผูถึงพระนิพพานอยูในระหวางขันธลวน ๆ คือนิพพานท้ังเปน ไดแกจิตท่ี
บริสุทธ์ิจากกิเลสน้ันแล 
 ทานไมถามละทีน้ีวา “นิพพานอยูทีไ่หน ?” จะถามทําไม นิพพานจริงๆ คือ 
อะไร? คําวา “นิพพาน” ก็คือช่ืออันหน่ึง ธรรมชาติท่ีถูกเรียกช่ือวา “นิพพาน” น้ัน
แลคือตัวจริงแท 
 เมื่อถึง “ตัวจรงิแท” แลว จะไปถามหาช่ือหาเสียงหารองหารอยท่ีไหนอีก ไปงม
งายที่ไหนอีก ผูรูรูจริง ๆ แลวไมงมงาย ไมอยากไมหิว เพราะถึง “ความพอ” ทุกสิ่งทุก
อยางแลวโดยสมบูรณ 
 เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอใหทานผูปฏิบัติทั้งหลายนําไปพินิจ
พิจารณาใหเห็นความจรงิดังท่ีกลาวมาน้ี เราจะเปนผูสมบูรณภายในใจดังคําที่พูดนี้ไม
สงสัย จึงขอยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดทาย 

 
 เมื่อจิตยังอยูในที่มืดมนดวยกิเลสชนิดตางๆ ปกปดกําบัง ก็เชนเดียวกับเราเขา
ไปในปารกชัฏและกวางขวาง ขณะอยูในปาน้ัน ความรูสึกเหมือนไมเคยผานทุงผานนาท่ี
เวิ้งวางมากอนบางเลย ทั้ง ๆ ท่ีเราก็เคยผานเคยอยูมาแลว แตเวลาเขาไปในดงอันรก
ชัฏแลว ความรูสึกมันเปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกี่ยวของ จึงเปนเหมือนวาเราไมเคยผานทุงโลง
โถงเวิ้งวางอะไรมาเลย เหมือนกับโลกนี้เปนโลกมืดไปหมด เชนเดียวกับปาอันรกชัฏนั้น 
 แตจิตน้ียังไมเคยเห็นแสงสวาง ความเว้ิงวางภายในตัวเองมากอนก็ยังพอทําเนา 
แตผูท่ีเขาปาดงอันรกชัฏน้ัน ทั้ง ๆ ท่ีเคยเห็นทุงเห็นนาอะไรท่ีเว้ิงวางมาอยูแลว มันก็ยัง
เกิดความสําคัญขึ้นมาวา โลกน้ีจะไมมีท่ีวางจากปาบางเลย มีแตความรกชัฏดวยปา
อยางนี้ไปหมด จิตในขณะที่อยูในความมืดมนอนธการ ก็เปนลักษณะน้ีเหมือนกัน 
แตเมื่อกาวไปถึงที่เวิ้งวางโดยไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย เพราะความผานพนไป
หมดแลวนั้น ก็เหมือนกับโลกน้ีไมมีอะไรเปน “นิมิต เคร่ืองหมาย” แหงวัตถุตาง 
ๆ เหลืออยูบางเหมือนกัน 
 ถาเราไมคิดแยกไปวา ที่นั่นเปนนั่น ท่ีน่ีเปนน่ี ใหแก “สมมุติ” ตางๆ ซึ่งเกี่ยว
กับสัตว บุคคล ตนไม ภูเขา ดิน ฟา อากาศ ตามธรรมชาติที่มีอยูของเขา ก็เหมือนกับ
ไมมีอะไรเลยในบรรดาท่ีกลาวมาเหลาน้ี เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตมีแตความ
วางประจําตน หาเหตุปจจยัอะไรเขาไปหมุนไปเก่ียวของไมไดเลย อยูโดยปกติของตน 
โลกแมจะมีก็เหมือนไมม ีถาจะพูดวา “โลกไมมี สัตว สังขาร ไมมี” ก็ได เพราะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของในจิต จิตอยูโดยหลักธรรมชาติแหงความบริสุทธิ์แท เลยกลาย
เปนธรรมดา......ธรรมดาไป  
 แต คําวา “ธรรมดา” น้ี ผูสมมุติก็จะคิดและตีความหมายไปอีกแงหน่ึง คํา 
“ธรรมดา” ในธรรมชาตินี ้ไมเหมือนกับธรรมดาท่ีเราพูดกันท่ัว ๆ ไป เปนแตเพียง
ขอเทียบเคียงเล็กนอยเทาน้ัน เรื่องอะไร ๆ ก็ “ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” น่ันฟงซี ! 
เรื่องเกิดเรื่องตาย เรื่องทุกขลําบาก เร่ืองไดเร่ืองเสีย เรื่องประสบอารมณตาง ๆ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ ในโลกธรรมมาสัมผัส ก็เปนเร่ืองธรรมดา ธรรมดา ไปหมด เพราะจิต
อิ่มตัว และคลายอารมณตาง ๆ ออกหมดแลวไมมีอะไรเหลือ สิ่งเหลานั้นแมมีอะไรอยู
ก็ “สักแตวา” รับรูเพียงขณะๆ แลวก็ดับไปในขณะๆ โดยหลักธรรมชาติของจิตที่
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มีความพอตัวแลว รับอะไรเขาไปอีกไมได ความสรรเสริญซึ่งเคยชอบมาแตไหนแตไรก็
กลายเปนเรือ่งธรรมดา เชนเดียวกับความนินทา เพียงแตจิตรับทราบเทาน้ัน เพราะจติ
พอตัวแลวไมสามารถจะรับอะไรได ทั้งฝายต่ํา ฝายสูง ฝายนินทา สรรเสริญ ฝายทุกข 
ฝายสุข ที่เปนเรื่องของ “สมมุติ” ทั้งปวง ใจไมเก่ียวของจงึเปนธรรมดาไปเสียหมด ทั้ง
นี้ออกจากจิตที่ถึงความอางวางโดยหลักธรรมชาติของตัวแลวเปนอยางนั้น อะไรจะมา
ผานก็เหมือนไมผาน  
 แตการท่ีจิตสามัญชนเราจะพยายามดําเนิน หรือกาวไปดวยความเพียร เพื่อให
ถึงสถานที่นั้น ๆ ตามขั้นของจติของธรรมไปโดยลําดับ ๆ ตามสายทาง จนถึงท่ีจดุ
หมายปลายทางอันเปนที่เวิ้งวางโดยหลักธรรมชาตินั้น ยอมเปนส่ิงท่ียากลําบากเปน
ธรรมดา ราวกับการเชือดเฉือนตัวเรา ตัวเราคือกิเลส ดวยมีดอันคมกลา คือสติปญญา
น้ันแล จะวายากมากก็ได แลวแตใจของผูดําเนินนั้นมีความรักชอบมากนอยตางกัน
เพียงใด แตผูที่มีความรักชอบ มีความสนใจมากอยูแลว การงานท่ีเปนไปเพ่ือความ
หลุดพน หรือเพื่อความเห็นแจงโดยลําดับนี ้ ก็ไมเปนของยากนัก เพราะทาํดวยความ
พอใจทุกอาการแหงการกระทํา เร่ืองท่ีวายาก ๆ ซ่ึงเคยมีอยูในหัวใจน้ัน ก็ไมยาก ความ
พอใจมาทําใหงาย 
 คําวา “การเจริญของจติ” ก็อยาไดคิดคาดไปในแงตาง ๆ ใหผิดจากหลักความ
จรงิของความเจรญิอันแทจริงภายในจิต และความเส่ือมภายในใจอันแทจริงของจิต คอื
จติมีความเปล่ียนแปลงอาการของตัวอยูโดยเฉพาะเทาน้ัน ไมไดกาวไปไหน ไมไดลงที่
ไหน เปนแตความเปล่ียนแปลงแหงอาการของจติท่ีแสดงใหตนทราบเทาน้ัน 
 ใจเปล่ียนแปลงไปอยางหน่ึง เปนความทุกขขึ้น เปล่ียนแปลงไปอยางหน่ึง เปน
สุขขึ้นมา อยูภายในจติน้ีเทาน้ัน การเจรญิจิตตภาวนา แมจะไดรับคําของครูอาจารยที่
ทานแสดงไปในแงใดก็ตาม ทานพูดเร่ืองสมาธิก็ตาม เรือ่งปญญาก็ตาม เรายึดไวพอ
เปนคติเทานั้น  
 สวนหลักธรรมชาติท่ีจะเปนข้ึนภายในใจเราน้ัน เริ่มจากการนําธรรมคติจากทาน
มาปฏิบัต ิ ใหเปนไปตามหลักธรรมชาติจริตนิสัยของเรา อยาเอาธรรมชาติที่เปนจรติ
นิสัยของเราไปเทียบกับที่ทานแสดง เพราะทานแสดงธรรมอยางกวางขวางสําหรับ 
“นานาจิตตงั” ซึ่งมีจํานวนมาก พูดงาย ๆ ก็วา จริตนิสัยของคนไมเหมือนกัน ความรู 
ความเขาใจ ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติในแงความรู ความเห็น การพิจารณาน้ี จะให
เหมือนกันไมได แมจะอยูในวงแหงสัจธรรมดวยกันก็ตาม แตอาการแหงการพิจารณา
และการดําเนินน้ัน ผิดแปลกกันอยูเปนลําดับลําดาตามจริตนิสัย 
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 เมื่อเปนเชนนั้น อาการแหงความสงบ หรือความรูตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิต 
จงึมีตางกัน สวนความสงบนั้นเปนที่ยอมรับดวยกันทุกคน ไมวาจริตนิสัย เพราะความ
สงบสุขของจิตนั้น เปนผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตน จงึเปนท่ียอมรับดวยกัน เราจงึ
คอยดูผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของเราอยางนี ้ 
 คําวา “สงบ” น้ัน มีหลายประเภทตามจริตนิสัย คือ สงบลงในขณะเดียว
เหมือนกับตกเหวตกบอ อยางน้ันก็มี คืออยู ๆ ที่เรากําหนดภาวนา “พุทโธ ๆ” แลวก็
พลิกขณะเดียวแพล็บ หายเงียบไปเลย คือ จิตพลิกขณะเดียวเทานั้นเหมือนกับเราตก
เหวตกบอ แลวปรากฏเปนความรูขึ้นมาทันท ีนี่เปนแงหนึ่ง 
 อีกแงหน่ึง จิตสงบแลวหายเงียบจากอารมณตางๆ แม “พุทโธ” ไปเลยก็มี น่ี
เปนจิตนิสัยประเภทหนึ่ง ท่ีกลาวมาน้ีเรียกวา “รอยละ ๕ ราย” จะมีเพียง ๕ ราย หรอื
จะมากไปดวยซ้ําในรอยคนของผูมีความสงบเยือกเย็น หรือเห็นผลในการทําสมาธิ
ภาวนาแบบน้ี เพราะมีนอยมากในการปฏิบัติสมัยปจจุบันนี ้
 อีก ๙๕ รายนั้น จะเปนในลักษณะที่คอยสงบ คอย ๆ เยือกเย็นเขาไปเปนลําดับ 
ๆ น้ีมีเปนจํานวนมาก  
 ใหเราสังเกตดูจริตนิสัยของเราวา เปนไปในจรติใด หรือเปนไปในลักษณะใดใน
แงใดในสองแงนี้ สวนมากจะเปนไปในแงที่สองนี ้
 คําวา “สงบ” คือ ความสงบเย็นอยูภายในใจ ใจมีท่ีอยู ใจมีความรมเย็นเปนสุข 
มีฐานแหงความสงบอยูภายในจิตของตน ทั้ง ๆ ท่ีคิดอานไตรตรองอะไรก็ไดตาม
ธรรมดาของโลกทั่ว ๆ ไป แตภายในจิตของตัว มีความโลง มีความสบาย มีความเบา 
หรือมีความสวางไสว ตามกําลังจิตท่ีมีมากนอย แลวแตกําลังแหงสมาธิ หรือความสงบ 
นี่ทานเรียกวา “จิตสงบ” มีความคิดไดปรุงไดอยูอยางน้ัน แตจิตที่เปนเจาของความคิด
น้ัน มคีวามสงบสบายอยูภายในตน กําหนดเขาเมื่อไร ก็ปรากฏความรูที่เปนความสบาย
นั้นอยูเรื่อย ๆ ไมหายไป น่ีช่ือวา “จิตไดฐานแหงความสงบ หรือมีฐานแหงความ
สงบ” ข้ึนมาแลว 
 ประการหนึ่ง ที่เปนธรรมชาติของจิตเอง เราจะปรุงแตงไมได ก็คือขณะท่ีใจดับ
ความคิดปรุงตาง ๆ น้ัน ดับจริง ๆ ความคิดความปรุงขาดจากกันไมมีอะไรเหลือเลย 
เหลือแตความรูลวน ๆ อยูโดยลําพังตนเอง น่ีก็ใหเปนตามหลักธรรมชาติของจิตท่ีเปน
ข้ึนมาในตัวเอง 
 การคาดการหมายไมเกิดประโยชนอะไร จึงไมควรคาดหมาย ใหปลอยไปตาม
จรตินิสัยของตนในสวนน้ี ไมผิด ขอสําคัญคือการปฏิบัติ ทานสอนอยางไร และเหมาะ
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กับจริตนิสัยของเราอยางไรบาง วิธีปฏิบัติ วิธีพิจารณา หรือวิธีบริกรรม ใหกําหนดตาม
นั้นเปนของสําคัญ ใหความรูอยูกับการภาวนานั้น ๆ จะภาวนาแบบไหนก็ตาม สติเปน
สิ่งสําคัญอยูมาก ซึ่งจะใหพรากจากกันไมได จะขาดวรรคขาดตอนในทางความเพยีร
เพื่อจะยังผลใหสืบตอเนื่องกันโดยลําดับ 
 ท่ีพูดถึงจริตนิสัยของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน ผูน้ันเปนอยางน้ัน หรือครูบา
อาจารยทานแสดงอยางนั้น ผูน้ันจติรวมอยางน้ัน จิตรูอยางน้ัน ๆ ใหเราเพียงฟงไวเฉย 
ๆ หากจริตนิสัยของเราเปนไปในทางใดแลว เร่ืองท่ีทานกลาวน้ันจะมาสัมผัสเราเอง เรา
รูในแงใด แงที่ทานแสดงแลวจะเขามาสัมผัส จะโผลขึ้นมารับกันทันท ีๆ ถานิสัยของเรา
ไมม ีก็เปนเพียงแตฟงไป ๆ อยาไปยึดเอาขอนั้นมาเปนอารมณจนกระทั่งเกิดความรอน
ใจ ในเม่ือจิตของเราไมเปนไปตามท่ีเรามุงหวังอยางท่ีทานสอน อันน้ีก็เปนความคิดอัน
หนึ่งของเรา ตองระมัดระวัง 
 ความสงบของใจ ที่เปนความถูกตองดีงามหรือเปนที่ยอมรับกัน ก็คือความสงบ 
ไมฟุงซานวุนวายไปกับอะไร มีแตความเย็นใจ ถึงจะคิดในหนาที่การงานตาง ๆ ก็คิดไป
ไดอยางธรรมดา แตไมกวนใจเจาของเหมือนอยางแตกอน ท่ียังไมเคยอบรมภาวนา น่ี
ทานเรียกวา “จิตสงบ” ถามากกวาน้ันก็เปนฐานม่ันคงอยูภายในใจ แมจะคิดเรื่องอะไร
ก็คิดไป แตพอยอนเขามาสูจดุแหงความรู ก็เปนจดุความรู ที่เดนชัด ผองใส และเบา 
ใหเห็นอยางชัดเจนภายใน น่ีเปนท่ียอมรับวา “จิตสงบ” และมีฐานสมาธิประจําใจ 
และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา “จิตเปนสมาธิ” ถาจิตเปนอยางน้ี ! 
 เพราะฉะน้ัน การที่จะไปยึดเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเปนเรื่องของตัว หรือ
พยายามจะทําจิตของตนใหเปนอยางนั้น เปนการขัดตอจริตนิสัยของเรา จะเกิดความ
ไมสบายใจข้ึนมา เพราะการสรางความกังวลหมนหมองใหเกิดขึ้นแกตน ดวยเหตุน้ีจึง
ควรทําความเขาใจไวในขอน้ี 
 ความเจริญของจิตน้ัน ก็คือความสงบตัวน้ันแลเปนสําคัญ ใจมีความละเอียด
ลออเขาไปเปนลําดับ มีความแนนหนามั่นคงเขาไปเรื่อย ๆ ความเจริญในข้ันเร่ิมแรก
เปนอยางน้ี  
 ตอไปจะตองมีความละเอียดข้ึนโดยลําดับจากจติดวงน้ีเอง จติดวงน้ีจะเปล่ียน
สภาพไปเร่ือย ๆ และเขาสูความละเอียดจริง ๆ แมจะพิจารณาทางดานปญญาการคน
ควาตาง ๆ ใจมีความเฉลียวฉลาดมากนอยเพียงใดก็ตาม ฐานแหงความสงบเย็นใจน้ี ก็
ปรากฏเปนความมั่นคงไปโดยลําดับเชนกัน แตบางคร้ังเวลาชุลมุนวุนวายมากกับการ
งานทางดานปญญา ความสงบอันน้ีจะหายไปก็มี แตคําวา “หายไป” น้ีไมไดหายไป
แบบคนท่ีไมเคยภาวนา คนไมเคยมีสมาธิมากอน 
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 คนไมเคยภาวนาน้ัน ไมมีความสุขความสงบภายในใจเลย จงึไมมีคําวา “จิต
เจริญ” หรือ “จติเส่ือม” เปนจิตสามัญธรรมดา ๆ 
 แตจิตที่ “หายจากความสงบน้ี” มีแตความรูสึกท่ีจะพิจารณาอยางเดียว มีความ
รื่นรมย มีความดูดด่ืมในการพินิจพิจารณาเพ่ือถอนกิเลสตาง ๆ ออกจากจติใจ ไมไดมี
ความฟุงเฟอเหอเหิมไปกับโลกกับสงสารใด ๆ เลย แมจะไมปรากฏเปนความสงบแนว
แนเหมือนอยางท่ีเคยเปนมาก็ตาม เพราะความรูอันนี้เปลี่ยนไปทางธรรมแลว ไมได
เก่ียวกับโลกเลย ถึงจะไมเปนความสงบเหมือนจติเปนสมาธิก็ตาม แตก็เปนความวุน
กับตนเพ่ือถอดถอนกิเลสตางหาก มันผิดกันท่ีตรงน้ี 
 การพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความสงบรมเย็น เปนที่
แนใจตนเอง มีความอบอุน มีหลักใจเปนเคร่ืองยึดเปนท่ีอาศัยน้ี เปนเร่ืองท่ียากลําบาก
อยูบาง แตเราควรนึกคิดถึงเร่ืองงานตาง ๆ ที่เราทํา บางทีงานบางช้ินมันก็หนักอ้ึง จน
ขนาดหัวเสียไปก็มี เรายังอุตสาหพยายามทําและผานไปไดไมรูกี่งานมาแลว เหตุใดงาน
ที่เปนไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแท ๆ เราจะทําไมได จะผานไปไมได น่ีเปนงานเหมือน
กัน เปนแตเพียงวางานนอกงานใน แปลกกันเพียงเทาน้ี ทําไมเราจะทําไมได ตองทํา
ได ! เม่ือความพอใจมีอยูแลว 
 เม่ือปลงใจอยางน้ีแลว ความทอถอยออนแอก็ไมมี พยายามดําเนินตอไปเร่ือย 
ๆ จิตเม่ือไดรับการอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอแลว จะแสดงความแปลกประหลาดข้ึนมาให
ชมเรื่อย ๆ ความเย็น ความอบอุน ความแนใจ จะมีกําลังมากขึ้น ๆ 
 การฟงเทศน โดยเฉพาะท่ีเทศนทางดานกรรมฐานเก่ียวกับจติตภาวนาลวน ๆ 
ถาจิตไมมีฐานแหงความสงบเปนท่ีรองรับกันบาง ฟงเทศนทางดานปฏิบัติจะไมเขาใจ 
 เราสังเกตจติของเราตอนนี ้ ถาฐานแหงความสงบพอท่ีจะรับธรรมเทศนาของ
ทาน ทางดานจิตตภาวนาทางดานปฏิบัติไมมีภายในใจ ฟงเทศนทานเทาไรก็ไมเขาใจ 
ย่ิงฟงเทศนเร่ืองมรรคเร่ืองผลก็ย่ิงมืดแปดดาน น่ีแสดงวาฐานรับภายในของเรายังไม
มี 
 พอความสงบเริ่มมีขึ้น การฟงเทศนทางภาคปฏิบัติจะเริม่มีรสมีชาตขิึ้นภายใน
จิตใจ เพราะมีฐานของจิตที่เปนความสงบเปนเครื่องรองรับ เมื่อจิตรับกันไดดีเทาไร 
การฟงเทศนดานปฏิบัติน้ีจะย่ิงมีความซาบซ้ึง ไพเราะเพราะพริ้ง หวานอยูภายในจติไม
จืดจาง แมใจเรายังไมถึงธรรมท่ีทานแสดงน้ันก็ตาม แตก็เหมือนเราเขาใจ เรารูเราเห็น
ไปตามทานไมมีขอแยง เพราะทานเปดทางโลงใหเห็นชัดเจน เห็นภาพน้ันภาพน้ีโดย
ลําดับ ๆ ถาวาดภาพพจนข้ึนมาก็เปนอยางน้ัน ยิ่งมีความดูดดื่มในการฟง จนลืมเน้ือลืม



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๘ 

๓๒๘ 

ตัว ลืมเวล่ําเวลาไปหมดในขณะที่ฟง น้ีคือจติของเรามีฐานรับแลว เทศนทางดานจติต
ภาวนาจึงเขากันไดอยางสนิทไมมีปญหา  
 ทีน้ีเวลาเราชินตอการฟงเทศนประเภทน้ี เพราะจติยอมรับแลวอยางน้ี ฟงเทศน
อ่ืน ๆ เลยขี้เกียจฟง ราวกับฟงไมไดนํ้าไมไดเน้ืออะไร พดูไปนอกโลกนอกสงสาร ไปที่
ไหน ๆ โนน ความจรงิท่ีปรากฏอยูกับตัวทําไมไมพูด ! เพราะเรื่อง “สัจธรรม” หมุน
อยูภายในจติใจ แลวไปเทศน “ขางนอก” แมจะเปน “สัจธรรม” ก็จริง แตมันอยูนอก
หางไกลจากปากจากทองเรา ที่จะไดรับประทานอยางงาย ๆ ทันใจ เพราะเปนภายใน
จิตเอง เม่ือเทศนเขามาสูภายในน้ี ยอมเปนเครือ่งกลอมจิตใจไดอยางสนิทมาก ลึกซึ้ง
มาก เพราะพริ้งมาก มีรสมีชาติขึ้นโดยลําดับ 
 ทานเทศนเรือ่ง “วิถีจิต” เทศนเร่ือง “สต”ิ เทศนเรือ่ง “ปญญา” เทศนหมุน
เขามาใน “สัจธรรม” ซ่ึงมีอยูกับตัวทุกคน ทานยกสัจธรรมขึ้นเปนสนามรบ หรือเปน
ธรรมเทศนา ยอมเขากับจิตที่มีความสงบไดด ี เพราะจิตเต็มไปดวยสัจธรรม ทุกขก็
เสียดแทงเขามาที่จิต สมุทัยก็เกิดท่ีจติ เสียดแทงท่ีจิต มรรคก็ผลิตขึ้นมาที่จิต คือสติ
ปญญา จะผลิตขึ้นมาจากไหนถาไมผลิตขึ้นจากจิต ผลิตข้ึนจากท่ีน่ี เม่ือมีอํานาจมีกําลัง
มากเพียงไร ก็ระงับดับกิเลสตัณหา ดับทุกขกันลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ดบัในที่นี้ ที่เรียก
วา “นิโรธ ๆ” น่ันนะ 
 สัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้อยูภายในจิต หมุนอยูตลอดเวลา เปน 
“ธรรมจักร” ถาจะพิจารณาใหเปนธรรม สัจธรรมน้ีก็เหมือนธรรมจักร ถาจิตเราคิดไป
แบบโลกแบบสงสารซ่ึงไมเคยภาวนาเลย มันก็เปน “กงจักร” ผันใหเรารุมรอนอยู
ตลอดเวลาวุนไปหมด จนหาที่ปลดเปลื้องไมได น่ังก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย อิริยาบถ
ทั้งสี่มีแตไฟเผาจิตเผาใจ ไฟกิเลสตัณหาอาสวะน่ันแหละ ไมใชไฟอื่น ท่ีจะรอนย่ิงกวา
ไฟอันนี้ 
 ถาจิตเปนอรรถเปนธรรม พินิจพิจารณาเพ่ือถอดเพือ่ถอนดวยมรรคผลปฏิบัติ
อยูแลว เร่ืองสัจธรรมท้ังส่ีน่ีก็เปน “ธรรมจักร” เปนเครือ่งซักฟอกสติปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขเกิดข้ึนท่ีตรงไหนจะกระเทือนถึง ปญญานํามาพิจารณา เราเคยทราบอยู
แลววาทุกขคืออะไร เปนส่ิงท่ีเราไมตองการ เปนสิ่งที่ทรมานจิตใจของสัตวโลกอยาง
มากมาย และทุกขนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร 
 ยอนไปเร่ืองสติปญญา การคนควาอยางน้ี การคิดอยางน้ี เปนเรื่องของมรรค 
พิจารณาเหตุพิจารณาผลไปโดยลําดับ เฉพาะอยางยิ่งควรเอา “ขันธหา” เปน “สนาม
รบ” รบท่ีไหนไมถนัดเหมือนรบในขันธหา เพราะขันธหานี้เปนเจาตัวการสําคัญ ท่ีกอ
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ทุกขภายในรางกายและจิตใจไมหยุดหยอน การพิจารณาขันธหาจึงเหมือนวา การรบ
กับกิเลสในขันธหา การรบดวยการพิจารณาขันธหา จึงเปนการปลดเปลื้องภาระจาก
ขาศึก และนําชัยชนะกลับมาได จากการรูเทาทันขันธหาน้ีโดยไมตองสงสัย 
 พระพุทธเจาทานรบขาศึกก็อยูภายในขันธหา สาวกทานก็ไดชัยชนะภายในขันธ
หา ไมไดชัยชนะจากที่อื่นใด เพราะแพก็แพที่นี่เอง หลงก็หลงเพราะสิ่งนี้ ไมหลงเพราะ
สิ่งอื่น หลงเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียว การพจิารณาจึงตองพิจารณาจุดที่หลง เพ่ือใหเกิดความ
รูขึ้นมาในจุดที่เคยหลง เม่ือรูส่ิงใดยอมแยกตัวออกไดจากส่ิงน้ัน เพราะฉะนั้นขันธทั้งหา
น้ีจงึเปนหินลับปญญาไดอยางดีเย่ียม จึงไมควรมองขามขันธหา ถาผูพิจารณาเพ่ืออรรถ
เพ่ือธรรมไมใชเพ่ือเห็นแกตัว คําวา “เพื่อเห็นแกตัว” น้ันเปนเร่ืองของกิเลส กลัวตาย
ก็กลัว อะไรก็กลัวไปหมดทุกส่ิงทุกอยาง ทุกขเกิดขึ้นมาก็กลัวจะสูไมไหว ความกลัวจะสู
ไมไหวก็คือเร่ืองของกิเลส ฉะน้ันจงอยาไปกลัว สรางความกลัวขึ้นมาทําลายตัวทําไม! 
ความกลัวน้ีเปนตัวภัย สรางขึ้นมามากนอยก็เสียดแทงจิตใจ ใหเกิดความทุกขมากนอย
ตามที่เราสรางขึ้นมา 
 ความจริงมีอยางไรใหนํามาใช ความจริงคืออะไร ? ใหรูความจริงของ “สัจ
ธรรม” หรือของขันธหาท่ีมีอยูในตัวของเรา ผูไมรูความจริงในขันธหาที่อยูกับตัวนั้น ไม
จดัวาเปนผูฉลาด และหาทางพนภัยไปไมได จะตองถูกสิ่งที่เราถือวาเปน “ขาศึก” ส่ิงท่ี
เรากลัวน้ันแลยํ่ายีเราใหไดรับความทุกขทรมาน และแพอยูตลอดไป 
 ยิ่งเปนวาระสุดทายดวยแลว ก็ย่ิงจะกลัวตายมาก กลัวเจ็บกลัวปวดตรงนั้นตรง
น้ีมาก นั้นแลคือการสรางเสี้ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจิตใจของตัวเอง ใหเกิดความทอ
แทออนแอ ดีไมดีเกิดความเผลอตัวไปได เพราะผิดจากสัจธรรม ผิดจากหลักความจริง 
 ปญญามีอยู สติมีอยู จงนํามาใช สติปญญาเทานั้นที่จะทําใหรูแจงเห็นจริงกับสิ่ง
ท่ีเปนขาศึกน้ี จนกลายเปนมิตรกันได คือตางอันตางจริง 
 จิตไมเคยตาย เราไมตองวิตกวิจารณ เราไมตองสะทกสะทานวาจิตจะตาย 
อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ จิตเปนผูสามารถรับทราบไดทุกส่ิงทุกอยางบรรดาท่ีเกิดข้ึนกับ
จิต ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาจิตที่คอยรับรูอยูตลอดเวลา 
 เอา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร จิตก็รูวาทุกขเวทนาตอนนี้เกิดขึ้นมาก 
เอา ดับไปก็ดับไปเร่ืองทุกข แตจิตไมดับ อะไรจะเกิดข้ึนมากนอย ใหเห็นความจริง
ของมัน อยาลืมตัววาจิตเปนผูรู เปนนักรูแทๆ ไมใชนักหลบ หลบความรูจนกลายเปน
ไมรูขึ้นมา น่ันเปนเรือ่ง “อวิชชา” อยานํามาใช ใหรูเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความ
จริงของมันเฉย ๆ 
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 การพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ทราบ ทุกขเราก็ทราบวาทุกข ผูทราบวาทุกขนั้นคือ
จิต ความทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ผูทราบวาทุกขนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง ไมใชอัน
เดียวกัน โดยหลักความจริงแลวเปนอยางน้ี จงพิจารณาใหเห็นความจรงิของทุกขน้ี จะ
ไดเห็นความจริงของ “จิต” ไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นักปฏิบัติเราถาใจยังถือทุกขเวทนาเปนขาศึกตอตน จนตองหาทางหลบหลีก 
ไมอยากเขาหนากับทุกขอยูตราบใด ความจริงนั่นคือ “ทางแพ ทุกข สมุทัย” น่ัน
เอง จะหาทางออกจากทุกขและพนทุกข ดับสมุทัยไมไดอยูตลอดเวลาถาไมกลาสูทุกข 
ขุดคนสมุทัยดวยมรรคคือสติปญญา 
 เอา อะไรเกิดขึ้นก็ใหรู จติมีหนาท่ีท่ีจะรู เอาปญญาเทียบเขาไป คนดูใหเห็นชัด
เจนวา ทุกขเกิดข้ึนต้ังอยูท่ีจดุใด ทุกขเกิดข้ึนทางกาย หน่ึง ทางกายเกิดข้ึนมีอาการใด 
เกิดข้ึนภายในจติ เพราะเหตุใดจงึเกิดข้ึนภายในจิตได ถาไมใช “สมุทัย” คือความคิด
นอกลูนอกทางเปนเคร่ืองเสริม หรือเปนเครื่องผลิตขึ้นมา  
 ความจริงก็คือความลุมหลงตนเอง เพราะความรกัสงวนตน ไมอยากใหทุกขเกิด
ขึ้น แมเกิดข้ึนแลวก็อยากใหดับไปอยางด้ือ ๆ โง ๆ นั้นแล สรางขึ้นมา เชน อยากให
ทุกขดับโดยไมพิจารณาคนหาเหตุของทุกขคือสมุทัยตัวการสําคัญ ความอยากให
ทุกขดับนี้แลคือสมุทัย มีแตอยากใหทุกขดับไป น่ันแหละคือสราง “สมุทัย” โดย
ตรง 
 ท่ีถูกเราไมตองอยาก พิจารณาส่ิงท่ีมีอยู ท่ีปรากฏอยู ส่ิงท่ีไมมีอยาไปควาหา
มามันเปนทุกข มันเปนการสรางกิเลสขึ้นภายในอีก เวลานี้ทุกขยังไมดับ อยานําความ
อยากมาบังคับใหมันดับไป ทุกขปรากฏข้ึนมาใหพิจารณาตามส่ิงท่ีปรากฏ อะไรท่ียัง
ไมเกิดข้ึน อยาตั้งความอยากใหมันเกิดขึ้น เพราะมันเปนความจริงอันหน่ึง ๆ ไมอยูใน
อํานาจของผูใด ขณะท่ีมันเกิดข้ึนก็ดี ไมเกิดขึ้นก็ดี มันตั้งอยูก็ดี มันดับไปก็ดี ผูรูเปนรู 
อยาไปสรางความอยากขึ้น ใหรูชัดอยางนี ้ช่ือวาเปนผูรอบคอบในการพิจารณา ตายก็
ตายเถอะ ความจริงไมมีอะไรตาย พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี ้
 รางกายจะสลายก็ใหสลายไป เพราะเร่ืองสลายเปนของคูกันกับส่ิงท่ีผสม ส่ิงท่ี
รวมตัวกัน เม่ือรวมตัวแลวก็ตองสลาย ถึงเวลาแลวตองสลายไปดวยกันทั้งนั้น ไมวา
อะไรในโลกน้ี ความไมสลายไมมี แมแตภูเขาทั้งลูกมันยังสลายได ทําไมรางกายอยาง
เรา ๆ ทาน ๆ จะสลายไปไมได ฝนธรรมดาไปทําไม เกิดประโยชนอะไร 
 การไมฝนธรรมดา ใหรูความจริงของธรรมดาน้ีแล คือทางธรรม ทางโลง ทาง
ปลดปลอย ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของไดเลย ปญญารอบตัว หากจะตายขณะที่เวทนา
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กําลังกลาก็ใหรูกันอยูกับเวทนา เปนการ “ลับจติ” ดวยปญญา โดยถือเอาเวทนาเปน 
“หินลับ” ไดอยางประจักษภายในจิต 
 ทุกขดับไปจิตจะไปเกาะอะไร เพราะจติเปน “ผูรู” ผูพิจารณาทุกขเพ่ือรูและ
สลัดทุกขอยูแลว จติจะไปติดทุกขและตกทุกขไดยากท่ีไหนกัน ทุกขเวทนาเราก็ทราบ
แลววาเปนสภาพอันหน่ึง เมื่อพิจารณาทุกขเวทนานั้นดวยปญญาความฉลาด เพ่ือปลด
เปล้ืองทุกขเวทนาน้ันอยูแลว เราจะไปตกนรกอเวจีที่ไหนกัน! 
 ทุกขเวทนาดับไป ก็ดับไปตามเร่ืองของเวทนา ผูรูผูฉลาดพิจารณาแยกตัวออก
จากทุกขเวทนาก็คือจิตกับปญญา ผูไมดับก็คือจิต ก็อยูตามความไมดับของจิต ตาม
ความรูความฉลาดของจติ จิตฉลาดเปลื้องตนเพราะการพิจารณาเวทนาตางหาก จิต
มิไดติดจมอยูกับความทุกข เพราะการพิจารณาทุกขเพื่อความฉลาดปลดเปลื้องตน 
เราเหยียบ “บันได” ข้ึนสูบนบานตางหาก มิไดเหยียบ “บันได” เพ่ือติดอยูกับ
บันไดน้ัน 
 นี่เราก็พิจารณาทุกขเวทนาเพื่อเปลื้องตนจากทุกขเวทนาตางหาก ไมพิจารณา
ทุกขเวทนาเพ่ือติดทุกขเวทนา เมื่อตายไปจะเกิดความลมจมแกจิตผูเดินทางชอบได
อยางไร เม่ือทุกขเวทนาคือทางเดินของจิตของปญญาแทแลว ช่ือวาจติเดินถูกทางของ
อริยสัจและสติปฏฐาน อันเปนทางเดินเพื่อความพนทุกขไมสงสัย 
 การพจิารณา “ขันธ” ทานพิจารณาอยางนี้ ไมตองกลัว พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหกลัว แตสอนใหรูความจริง ใหพิจารณาความจรงิ น่ีเปนจุดหมายท่ีพระพุทธเจาทรง
สอนแท เร่ืองความกลัวพระองคไมไดสอน เปนเรื่องของกิเลสเสี้ยมสอนคนใหโงหนัก
เขาตางหาก ผลที่ไดรับมีแตความโง และกองทุกขเต็มหัวใจ ภพชาติเต็มตัว 
 คําวา “เรา ๆ หรือใคร ๆ” มาเปาหูปาว ๆ ก็อยาเช่ืองาย ๆ ใหเชื่อพระพุทธ
เจาพระองคเดียวท่ีเลิศโลกมาแลว อยากลัวความจริงเราเปนนักปฏิบัต ิ ความกลัวไม
เปนเรื่องใหสําเร็จประโยชน เปนเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมา ใหเกิดความทุกขมาก เพราะ
ความกลัว กลัวมากเทาไรก็เกิดความทุกขมากเทาน้ัน พิจารณาใหเห็นประจักษภายใน
จติอยูตลอดเวลา ในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น โดยไมตองไปหวังพ่ึงใครในเวลาน้ัน เรา
อยาหวังพ่ึงใคร ไมใชท่ีพ่ึงอันแทจริง! นอกจาก “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ดวยสติ
ปญญาเราเทานั้น จะเปนท่ีพ่ึงของเราไดอยางเต็มใจ ตึกรามบานชอง ใครตอใครก็
ตาม ทุกสิ่งทุกอยางพึ่งไมไดทั้งนั้น เวลาจะตายจริง ๆ ขันธหาก็พึ่งไมได มันจะแตกอยู
เวลานี้จะพึ่งมันไดที่ไหน แลวเราจะพึ่งใคร 
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 สติปญญาเทาน้ันเปนอาวุธท่ีทันสมัย ท่ีจะแกหรือชวยเราไดในขณะน้ัน จงคนลง
ไปพิจารณาลงไป ทุกขเปนของเกิดของดับ ใจเปนของไมเกิดไมดับ เปนธรรมชาติของ
ใจอยูโดยธรรมชาติของตน พิจารณาใหชัดเจนแลว จติจะแยกตัวออกมาเอง เม่ือเขาใจ
ชัดเจนแลวไมไปไหน ไมไปติดอยูกับอะไร มีทุกขเวทนาเปนตน เพราะปญญาเปน
เครื่องผลักดันสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นออกไปโดยลําดับ ๆ ใหเขาใจอยางน้ี เราก็
โลงใจสบายใจ น่ีแหละเรียกวา “การพ่ึงตนเอง”  
 จงคิดถึงวาระสุดทาย วาระสําคัญท่ีสุดคือวาระไหน? คือทุกขเวทนาอันแสน
สาหัสน้ีแล จะสาหัสขนาดไหนในวาระสุดทาย ตองเตรียมสตปิญญาใหพรอมมูล สู ! 
เพื่อแยงเอาของจริงจากสิ่งจอมปลอมท่ีเคยหลอกเรามาเปนเวลานาน มาครองใหได ! 
 รางกายน้ีแคตายเทาน้ัน ! สติปญญาเปนผูสามารถตลอดสาย เวทนาจะมาจาก
ทิศใดแดนใด มันก็อยูในขันธน้ีเทาน้ัน เวทนาขันธก็คือขันธนี้เทานั้น ไมไดอยูนอกเหนือ
เมฆลอยมาทับเราได มันทับอยูภายในตัวเรานี้ถาเราไมมีสติปญญาทันมัน ถาสติปญญา
ทัน ทุกขเวทนาก็ไมทับ ทุกขเวทนามีมากมีนอยก็ทราบกันอยางชัดเจนดวยปญญาน้ี
เทานั้น ปญญานี้แหละเปนเครื่องชวยตัวเอง  
 ความพากเพียร อยาถอย ถอยไมไดเมื่อเขาตาจนแลวตองสูจนสุดเหว่ียง และ
เปล้ืองกิเลสตัวหลงงมงายลงให “วัฏจักร” โนนเปนไร! ก็เราจะสู จะเอาชัยชนะ จะถอย
ไปไหน จะเอาชัยชนะดวยการสูน่ี! ไมไดเอาชัยชนะดวยการถอย เมื่อเอาชัยชนะดวย
การสู ตองสูดวยสติ สูดวยปญญา ไมใชสูดวยความโง ๆ 
 จิตน้ีพระพุทธเจาทรงรับรองอยูแลววาไมตาย เราจะกลัวตายหาอะไร เราคือ
จิต ก็ไมตายน่ี เราจะกลัวตายไปทําอะไร ถาตัวจิตตายเราก็ตาย น่ีตัวจติไมตายแลวเรา
จะตายไดท่ีไหน เงาแหงความตายมันมีอยูท่ีไหน มันไมมีนี่ ไมมจีนกระทัง่ “เงา” แหง
ความตาย เราต่ืนเราตกใจ เรากลัวตายไปเฉยๆ กลัวลม ๆ แลง ๆ ความตายของใจไม
มี แมกระทั่ง “เงา” ใหกลัว ก็ยังกลัวกันไปได เพราะความหลงของจิตนี่เอง 
 ทานจึงสอนใหสรางปญญาใหทันกับเหตุการณ จติน้ีเปนท่ีแนใจวาไมตาย 
พิจารณาใหชัด เอา อะไรเกิดก็เกิดขึ้นเถอะ จิตมีหนาที่รูทั้งหมด จนกระท่ังวาระสุด
ทายเคร่ืองมือน้ีแตกไป ปญญาก็สลายไปดวยกัน จิตท่ีไดรับการซักฟอกจากปญญา
แลวจะไมตายไมสลาย จะมีแตความผองใสเปนอยางนอย มีความผองใสประจาํตัว 
มากกวาน้ันก็ผานพนไปไดเลย จงเอากันในวาระสุดทาย เอาชัยชนะอยางสุดยอด ! 
ในวาระสุดทายน้ีใหได 
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 ไมตองไปคาดโนนคาดน้ีวา เปนหญิงเปนชาย วาเราปฏิบัติมา เทาน้ันปเทาน้ี
เดือน ไดมากไดนอย ไมใชเวลาจะมาแกกิเลสตัณหาใหเราได มีความเพียรเทาน้ันเปน
เครื่องแก สติปญญาเทาน้ันเปนเคร่ืองแก เมื่อสติปญญามีกําลังพอก็หลุดพนไปไดเทา
น้ัน น่ีเปนจุดสําคัญ 
 ไมใชเวลํ่าเวลา ไมใชเพศหญิงเพศชาย ไมใชอะไรทั้งหมด ท่ีจะมาแกกิเลสได
นอกจากสติปญญา ศรัทธาความเพียร ของเราเทานั้น เปนเครื่องแกกิเลส เราแกไดจน
กิเลสหมดขณะใด ใจก็ส้ินทุกขไดขณะน้ัน 
 การส้ิน สิ้นดวยสติปญญากับความเพียร ไมไดส้ินดวยเวลานานเวลาชาอะไรน่ี 
จงพจิารณาตรงนี้ นี่แดนแหงชัยชนะอยูที่จุดนี ้ ! เราแพก็แพที่นี่ คําวา “แพ” อยาให
ม!ี 
 จิตมันแพอะไรเลา รูอยูตลอดเวลา สติปญญาไมใชเปนของแพ เปน “ธรรมเพื่อ
ชัยชนะ” ทั้งนั้น เวลากิเลสเขามาแทรกใหเปนความแพ ความแพเปนเรื่องของกิเลส
แทรก อยาเอาเขามาแตะกับตัว มันจะทําใหเราถอยหลัง เปนหรือตายสูกันบนเวที ชื่อ
วา “นักรบ” ข้ึนเวทีแลวไมถอย เอาจริง ๆ จนไมมีสติรับรูแลว ใหเขาหามลงเปลไป ถา
ยังมีสติ เอา ฟาดมันลงไปอีก ตีไมได ดามันเขาไป คือสูดวยปากก็ได ไมถอยกิเลส น่ี
ตอยสูเขาไมไดก็เอาปากตอยซิ น่ีเราเทยีบกับนักรบท่ีไมถอย สูกันวันยังค่ํา สูจนตาย สู
เพื่อเราไมไดสูเพื่อใคร ถาจิตเขาใจจริง ๆ แลวเปนไมถอย 
 ผูเทศนเคยเปนเคยผานมาแลวตามความจริงนี ้ จงึกลาพูดกลาเทศนไดอยาง
เต็มปากไมกระดากอายใคร ๆ ท้ังส้ิน การพูดดวยความจริงก็เหมือนนักรบ จะกลัวใคร
มาคานความจรงิละ น่ียอขอความท่ีเทศนเบ้ืองตนน้ันวา “ความตายนะ มันธรรมดา 
ธรรมดา!” แนะฟงดูซี เม่ือเขาใจทุกส่ิงทุกอยางแลว “มนัธรรมดาไปหมด!” เปนอยูก็
ธรรมดา เจบ็ไขไดปวยก็ธรรมดา คือจติไมไดเปน “ภาระ ภารัง” ใหเกิดความยุงเหยิง
วุนวาย กลายเปนโรคภายในใจข้ึนมา ถึงวาระจะไป จะไปแลวหรือ? ไปก็ไป เร่ือง 
“สมมุต”ิ มนัไปตางหาก มันไปท่ีไหน ก็ไปตามหลักความจริงของมัน ลงไปสูความจริง
ของมัน แลวอะไรจะฉิบหาย อะไรจะลมจม ผูรูก็รูอยูอยางนี้แลวจะไปลมจมที่ไหน ผูรู
นะ  
 เราสรางมาเพ่ือความรูความฉลาด ความรูความฉลาดจะพาลมพาจมมีอยาง
หรือ !มันประจกัษอยูภายในจิต จึงเรียกวา “ส่ิงท้ังปวงไมมีปญหา” ไมมีอะไรเลย ! 
“ธรรมดา ธรรมดา ไปหมด” 
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 เมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแลวเปนอยางนั้น การปฏิบัติใหปฏิบัติอยางน้ีจะถึง
ความจริงแนนอนไมสงสัย 

เอาละ การแสดงก็เห็นวาสมควร 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
สงครามจิต  สงครามขันธ 

 
 แมจะอยูในบานในเรือนในตึกในหาง ส่ิงเหลาน้ันไมเปนทุกข อยูในสถานท่ีใด
สถานท่ีน้ัน ๆ ไมไดเปนทุกข สมบัติเงินทองไมไดเปนทุกข ส่ิงของมากนอยท่ีเปน
กรรมสิทธ์ิของเราไมไดเปนทุกข ไมใชทุกข แตโลกไปหากลัวส่ิงท่ีไมนากลัว ส่ิงท่ีนา
กลัวแตไมกลัวกัน ! ไมยอมสนใจคิดกลัวกันบางเลย ส่ิงน้ันโลกจึงโดนกันอยูเสมอ 
และหาทางแกไขเอาตัวรอดไมได นี่โลกเรามาโงกันตรงนี้ 
 มีใครบางมีความเฉลียวฉลาดตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาบาง ยังมองไม
เห็น ที่ชี้ถูกจุดแหงทุกข ช้ีจุดท่ีแกทุกข ช้ีลงท่ีไหน ช้ีลงในเบญจขันธกับใจน้ีเปนหลัก
สําคัญ น้ีแลสถานท่ีทุกขเกิด เกิดที่นี ่ เพราะสาเหตุท่ีทําใหทุกขเกิดก็มีอยูท่ีน่ี วิบากท่ี
เกิดข้ึนมาจากสาเหตุแหงความหลง คือ ธาตุขันธของเรา ก็มีอยูกับตัวเรา ที่เรียกวา 
“รางกาย” น้ีเปนวิบาก คือผลของส่ิงท่ีผลิตข้ึนมาจากกิเลส อวิชชา ตัณหา มันผลิตให
เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนนาม จึงเรียกวา “วิบาก”ก็อยูที่ตัวเรา 
 ผูที่จะผลิตทุกขใหเกิดขึ้นโดยลําดับ ๆ ภายในจติ ก็คือจติ ที่กําลังเปนเครื่องมือ
ของอวิชชานี่เอง พระพุทธเจาทานจึงทรงสอน “ใหรบกันท่ีน่ี” “ใหรูกันท่ีน่ี” หลบ
หลีกปลีกตัวดวยอุบายสติปญญาทุกแงทุกมุม ตองหลบหลีกกันท่ีน่ี ตอสูกันท่ีน่ี ใหเขา
ใจกันท่ีน่ี แกกันท่ีน่ี พนทุกขกันที่นี ่ไมพนท่ีอ่ืน ! 
 เฉพาะอยางยิ่งขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ไมคอยไดสติสตังกันเลย ถาไมใชนัก
ปฏิบัติและผูท่ีเคยพิจารณาอยูแลว จิตใจจะวาวุนขุนมัว กระวนกระวายไปกับทุกขเสีย
ส้ิน ทุกขเลยฉุดลากเอาจิตท้ังดวงไปอยูในกองทุกขน้ัน ทุกขเผาจิตใหเดือดรอนวุนวาย
ยิ่งกวาทุกขในธาตุขันธเสียอีก ทั้งนี้เพราะความไมเขาใจในวิธีปฏิบัติ ทีนี้เราจะตําหนิ
ใครก็ตําหนิไมได ตําหนิไมลง เพราะมันเหมือน ๆ กัน น่ีแลท่ีวาโลกคือพวกเราท่ีโงกัน 
มาโงในขันธในจติของตนน้ีแล ไมทราบวิธีปฏิบัติพอใหกิเลสเบาบางไป ทุกขไดเบาบาง
ลง ไมรับเหมาเอาเสียสิ้น 
 ใคร ๆ ก็อยากจะพน อยากจะหลบหลีกปลีกตัวออกจากทุกข แตมันไปไมได
เพราะความรูความฉลาดไมมี อุบายวิธีไมม ี เพราะไมไดศึกษา หนึ่ง เพราะการ
ศึกษาและการปฏิบัติยังไมมีความสามารถ หนึ่ง จําเปนตองยอมรับ ทุกขมากนอย
เพียงไรก็จาํตองยอมรับ จิตใจแมจะเปนของมีคุณคามาก ก็ตองทุมลงไปใหกิเลสเผาเอา 
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เหมือนหางรานทองที่ถูกไฟไหม เจาของไมสามารถนําทองของมีคาออกได ก็จาํตอง
ยอมใหไฟไหมทิ้ง ทั้ง ๆ เสียดาย 
 ใจก็เชนนั้น ยอมใหความทุกขที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธเผาเอา เพราะอํานาจแหง
กิเลสพาใหหลงยึดถือไมยอมถอนตัว อันเปนเหตุใหมนัเผาเอา นี่เปนเรื่องสําคัญมาก !  
 สงครามในโลก ไมมีสงครามใดย่ิงไปกวาสงครามระหวางจิตกับขันธ ที่
แสดงตอกัน หรือท่ีกระทบกระเทือนกัน ! ความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแลวตั้งแต
วันเกิด การเกิดมาเปนของดีมีความสุขในขณะท่ีเกิดมาเม่ือไร ! เพราะขณะท่ีเกิดก็
ลอดออกมาจากชองแคบ จนสลบไสลไมรูสึกตัว และไมรูวาทุกขเปนอยางไร เพราะ
ความจําไมมีในขณะน้ัน น่ีก็เปนความทุกขแสนสาหัสอันหน่ึงในขณะท่ีเกิด แตโลกไมได
สนใจในความทุกขประเภทนี ้ จงึพากันดีใจในเร่ืองความเกิด ย้ิมแยมแจมใสตอความ
เกิด แตโศกเศราเหงาหงอยใหตอความตาย ความจริงมันก็เรื่องเทากัน ! 
 ถาจะพิจารณาใหเปนธรรมแลว มันก็เปนเร่ืองเทากัน ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย 
การเกิดมาเปนมนุษย บํารุงบําเรอรักษากันมาจนเปนผูเปนคนเปนสัตวเหมือนเรา ๆ 
ทาน ๆ ท่ีมองเห็นกันอยูน้ี มันผานมาจากผูท่ีรอดตายดวยกันท้ังน้ัน ถาพิจารณาตาม
หลักธรรมชาติตามหลักความจริงแลว จะไมมีใครที่ไมเปนทุกขในขณะที่ตกคลอดออก
มา นี่เราก็ไมทราบ ผูเกี่ยวของขณะเกิดนั้นก็ไมทราบ ความจําก็หายหมด ไมทราบวา
เกิดมาแตเมื่อไร วันใด เดือนใด ปใด ใครเปนพอ ใครเปนแม พอโตขึ้นมาถึงไดทราบ
วา นั่นเปนพอ นี่เปนแม เกิดวันน้ันเดือนน้ี ก็พอแมบอก เวลํ่าเวลาเทาน้ันเทาน้ี ก็พอ
แมบอก หรือคนอ่ืนบอกถึงทราบ ตัวเองไมมีทางทราบ มันมืดมาโดยลําดับทั้งนั้น
เรื่องจิตนี ้ มืดดวยการลบความจําของตนใหหายหมดดวย มันมืดไปหมด ตลอดภพ
กอนท่ีเพ่ิงผานมาหยก ๆ ก็ไมทราบได เพราะจําไมไดวาตนเคยผานภพชาติ และกอง
ทุกขอยางไรมาบาง มันถึงไดโดนทุกขเร่ือยมาไมเข็ดหลาบ นี้แลเรื่องกองทุกข และเริม่
กระทบกระเทือนต้ังแตบัดน้ันมาจนกระท่ังปจจุบันน้ี มีอะไรบาง นอกจากขันธกับจติท่ี
บดขย้ีกันอยูตลอดเวลาหาความสุขความสบายใจไมได 
 ภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทอืนเราใหไดรับความลําบาก ตนไมใหญ ๆ 
ท่ีไหนมากระทบกระเทือนเราใหลําบาก ไมมี ! นอยท่ีสุด รอยจะหาหน่ึงก็ท้ังยาก หรือ
ไมม ีเชนตนไมลมทับคนอยางน้ี รอยหาหน่ึงก็ไมมี 
 ที่ขันธลมทับเรานั่นซ ิ ทับอยูทุกผูทุกคน ทับอยูตลอดเวลา การพายืน เดนิ น่ัง 
นอน พาขับถาย พารับประทานอาหาร พานุง พาหม เพราะอะไร ก็เพราะเร่ืองมันทับ
ทนไมไหว ตองหาทางออก หาทางบรรเทากันนั่นเอง เราอยูดวยกันดวยการบรรเทา 
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 แตจิตมันไมรูในจุดนี ้ มันจึงไมเห็นโทษที่มีอยูภายในตัว จติมันฟุงเฟอเหอเหิม
ไปโนนไปน่ี ไปควาอนาคต ไปตามลมตามแลง วาดมโนภาพไปวา อันนั้นจะดี อันน้ีจะดี 
จะรื่นเริงบันเทิง ท่ีน่ันจะสุข ท่ีน้ีจะสบาย จติมันเพลิดเพลินไปโนนเสีย มันลืมกองทุกขท่ี
มีอยูกับตัวทั้ง ๆ ท่ีมีอยูตลอดเวลาน่ีแหละ แตเราไมสนใจคิดมันจึงเหมือนไมมี น่ีจะวา
เราเหลิงหรอืไมเหลิง ของจริงมีอยู แสดงอยู ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธมีอยู 
ทําไมไมเห็นโทษของมันซึ่งกระทบกระเทือนกันอยูตลอดเวลา แลวเราจะหวังเอาความ
เพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ย่ิงเวลาเจบ็ไขไดปวยแลวก็ย่ิงไปใหญ ย่ิงทับย่ิงถม
เขามาทุกดานทุกทางทุกแงทุกมุมทีเดียว อวัยวะสวนไหนๆ ก็เปนทุกขไปดวยกัน เปน
ไฟไปดวยกันหมด เผาลงมาท่ีจติใจ ถาจติใจไมมีธรรมเปนเกราะปองกันอยูดวยแลว ก็
เปนไฟไปดวยกันกับธาตุขันธ จะย่ิงมีความทุกขรอน ย่ิงเปนไฟกองท่ีรอนท่ีสุด ยิ่งกวา
ธาตุขันธเสียอีก เพราะความหลง ความรูเทาไมถึงการณนี่แหละ จึงเรียกวา 
“สงคราม” จงพิจารณาอยางนี้  
 ทีนี้เมื่อถึงคราวจะตายละ ทุกขจะแสดงข้ึนมาในขันธในจิตขนาดไหน มันไม
เหมือนขณะเกิด ขณะเกิดความจําไมมี สภาพของเด็กก็เปนอีกอยางหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีทุกข 
ความจดจาํส่ิงเหลาน้ันก็ไมคอยมี ความรูเดียงสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข เด็กก็ไมคอยมี
มาก ทั้ง ๆ ท่ีทุกขเหมือนกันก็ตาม  
 แตตอนเปนผูใหญเรานี่ซิ เวลาเจ็บไขไดปวยเขาหนัก ๆ นี่เปนอยางไร เราจะ
ปลงจติลงท่ีไหน เพราะมันมีแตไฟทั้งนั้น ถึงวาระสุดทายมันเปนไฟดวยกันหมด ราง
กายเปนไฟท้ังกองเลย ไมวาขางบนขางลางแตะตองไมได มันเปนไฟท้ังน้ัน เราจะปลง
จิตปลงใจลงไดอยางไร ถาไมฝกพิจารณาใหรูตามความจริงของมันเสียตั้งแตบัดนี้ 
 การพิจารณาใหรูเรื่องตามความจริงของมัน ก็ทําความเขาใจกันถูกตองตามที่
เคยแสดงใหฟง รูปเปนรูป ไมใชเรา น่ีเปนความจริงอันหน่ึง จริงอยางหาอะไรเทียบไม
ไดเลย จริงอยางสุดสวน เวทนาเปนเวทนา คือทุกขขนาดไหน ก็เปนเรื่องของทุกข แม
แตทุกขเองมันยังไมทราบความหมายของมัน เราไปใหความหมายมันทําไม เราไปแบก
ความหมายไวในหัวอกของเราใหทุกขทําไม เวทนาเองมันยังไมทราบความหมายของ
มัน แลวมันก็ไมทราบวามันเปนทุกขเวทนา มันไมทราบวามันใหรายแกผูใด มันเปน
ความจริงอันหน่ึงลวน ๆ ตามหลักธรรมชาติของมัน โดยตัวมันเองก็ไมใหความหมาย
ตัวเอง และไมทราบความหมายของตัวเอง เราทาํไมจึงตองไปใหความหมายมัน แลวไป
แบกความหมายนั้นมาเปนไฟเผาตัว นี่ก็แสดงวาเราโง แนะ ! ถาเราทราบเสียอยางนี้
แลว เราก็เขาใจวานั่นเปนเวทนา น่ันเปนทุกขอันหน่ึง เราผูรูผูดูน่ี จะดูใหเห็นจนถึง 
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สุดจุดสุดทายของทุกขวา มันจะแสดงไปถึงไหน มันเกิดแลวมันก็ตองดับเหมือนกัน 
ไมดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่ง หรือดับในขณะที่ตาย ! 
 นี่แหละหลักสําคัญมีสองสิ่ง (๑) รางกายทั้งรางนี้เราก็แบก ทั้ง ๆ ที่ทุกข ทั้ง ๆ 
ท่ีเปนไฟ เราก็แบกวาเปนเราเปนของเราอยางแยกไมออก ถาไมพิจารณาใหทราบชัดวา
รางกายเปนรางกาย (๒) รางกายเปนธาตุอันหน่ึงตางหาก มโนธาตุคือใจน้ี ก็เปนธาตุ
อันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกัน แตอาศัยกันอยูเพียงเทาน้ี น่ีเปนความรูเห็นอันถูก
ตอง 
 ทีน้ีระหวางจิตกับรางกายก็เหมือนกัน แมจะอาศัยกันอยู เราก็เปนเรา คือจิต 
อวัยวะคือรางกายก็เปนรางกาย เวทนาก็เปนเวทนา เปนแตจิตเปนผูรับทราบในเรื่อง
เวทนาที่เกิดขึ้นวาเปนสุขเปนทุกข รับทราบแลวเราตองมีปญญาเปนเคร่ืองปองกันตัว
เราอีก เวทนาไมวาจะเกิดขึ้นเพียงเทานี้ แมจะเกิดข้ึนมากกวาน้ี จนกระทั่งเวทนาทนไม
ไหว มันจะแตกลงไป ก็ตองเปนเวทนาอยูวันยังค่ํา คือเวทนาเกิด เวทนาตั้งอยู เวทนา
ดับ มีเทาน้ันไมมีอยางอ่ืน ถาเราไมเอาเราเขาไปแทรกแลว มันมีเทานั้นตามความจริง 
น่ีเปนขอหน่ึงท่ีเราจะทําความเขาใจใหกับส่ิงน้ีโดยถูกตอง ถาทําความเขาใจกับสิ่งเหลา
น้ีโดยถูกตองดวยปญญาแลว ถึงจะอยูในทามกลางกองไฟ คือธาตุขันธนี้เหมือนกองไฟ
ก็ตาม แตเขาไมทราบความหมายของตัวเองวาเขาเปนไฟ เราพูดเพ่ือแกเราน้ันเอง ตัว
อยูในทามกลางกองไฟ แตเราไมเปนไฟดวยนี ่
 เราเปนเรา รูทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏขึ้น ต้ังอยูก็รู มากนอยเพียงไรก็รู ความรูน้ี
ไมไดอาภัพ มีรูอยูตลอดเวลา ขอใหมีสติเถิดจะรับทราบกันตลอดสาย 
 เอา ทนไมไหว หรือเวทนามันขึ้นขนาดไหน ทนไมไหว จะแตก เอา แตกไป 
เวทนาดับไป ผูรูน้ีไมไดดับ ผูรูคือใจ ใจมีปาชาท่ีไหน ใจไมดับ ไมมีการดับต้ังแตไหน
แตไรมา ถูกทองเท่ียวเกิดอยูใน “วัฏสงสาร” ก็คือใจดวงนี้เอง เปนแตไปตามบุญ
ตามกรรมของตนเทาน้ัน เพราะยังไมมีความสามารถ 
 ถาเราพิจารณาทางดานปญญานี้ จิตจะแนวลงสูความจริง ไมสะทกสะทานกับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น สัญญาท่ีไปหมายวาน้ันเปนเรา นี้เปนเราเปนของเรา ก็เปนความ
หมายความหลอก   เราก็ทราบแลววาความจริงมันเปนอยางนี้แลว  จะมาหมาย มา
หลอกวาเปนเราเปนของเราอยางไรอีก วาเราจะเกิด เราจะตาย หมายไปทําไม 
 เร่ืองธาตุเร่ืองขันธมีการประชุมกัน หรือการผสมกันเขา มีการต้ังอยู มีการ
สลายไปตามเรือ่งของเขา อยาไปเสกสรรปนยอเขา อยาไปแบกไปหามเขา ใหเขาอยู
ตามความเปนจรงิของเขา เม่ือเขาทนไมไดเขาจะแตกก็ใหแตกไป น่ันเปน “ทางหลวง” 
เราจะไปปลูกบาน ปลูกพืชตางๆ ขวางถนนหลวงไมได เปนโทษ 
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 เร่ืองคติธรรมดา ก็คือความตาย เกิดแลวตองตาย ตนทางคือความเกิด ปลาย
ทางคือความตาย กลางทางคือความทุกขความลําบาก หากเปนมาอยางนี้ เราเห็นอยู
แลว มันมีแตกองทุกขทั้งนั้นในธาตุในขันธนี้ มีอะไรใหเปนความสุขความสบาย ถาไม
ประกอบขึ้นภายในจิตใจเรา ใหเปนความร่ืนเริงดวยคุณงามความดี ก็จะหาความสุขไม
มีในขันธอันน้ี หรือในโลกอันน้ี จะไมมีใครเจอความสุขเลย 
 น่ีวิธีพิจารณา หรือรบกันระหวางกองทกุขกับเรา 
 วิญญาณ ก็เปนวิญญาณ มันเหมือน ๆ กัน พิจารณาใหเห็นความจริง อะไรจะ
เกิดมากนอยใหรู ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความจรงิของมัน เราเปนเรา 
ทุกขเปนทุกขแท ๆ ไมเปนอยางอ่ืน หลักธรรมชาติเปนอยางนั้น ความจริงเปนอยางนั้น 
ย้ํากันลงที่ตรงนี้ พิจารณาจนคลองแคลว ถอยหนาถอยหลัง ยอนหนายอนหลัง กลับไป
กลับมา พิจารณาอยู น่ีแหละเรียกวา “ขันธเปนหินลับปญญา” 
 การพิจารณาอยาเอาเพียงหนเดียว อันเปนความข้ีเกียจมักงาย ใหจิตกับ
ปญญาหมุนอยูกับทุกขเวทนา เกิดขึ้นมาเทาไรกําหนดใหรูทันโดยลําดับ ๆ ไมใหเผลอ 
ไมใหหลง เพราะมันแยกกันออกได เอา! ตายก็ตายไปเถอะ สบายเลย คืออยูสบาย 
ตายสบาย แยกกันได ไมใหไฟรอบบานเขามาไหมในบานเรา ไมใหไฟในธาตุในขันธ
ที่มันเปนอยูตามธรรมชาติของมันมาไหมจิตใจใหเดือดรอนไปตาม 
 นี่คือวิธีดําเนิน วิธีแกทุกข วิธีรูเทาทุกข วิธีถอนทุกข ไมใหทุกขภายในรางกาย
ท่ีเกิดข้ึนอันเปน “ทุกขเวทนา” เขามาเผาลนจิตใจของเรา เราก็อยูสบาย ผาสุก  
 จิตน้ีเปนสาระอันสําคัญ ไมไดมีแตกมีสลายไปตามรางกายธาตุขันธ เราสงวน
รักษาอันน้ีไวใหดี ดวยสติดวยปญญาของเรา เราไมไดลมจมไป รางกายจะแตกก็เปน
เรื่องของรางกายแตก จะวารางกายลมจมไปก็ลมจมไป ลงหาดิน นํ้า ลม ไฟ จิตใจไม
ลมจม ไมแตกไปดวย จิตใจไมฉิบหาย เพราะฉะน้ันการตายจึงเปนเรื่องธรรมดา ไม
ใชไปลมจมกัน 
 ผูปฏิบัติเพ่ือความฟนฟูตัวเอง จะไปลมจมอยางน้ันไดอยางไร ก็มีแตทรงตัวไว
ไดดวยความภูมิใจ จติเมื่อมีปองกันตัวได มีการรักษาตัวไดในปจจุบัน เฉพาะอยางย่ิง
ในขณะท่ีเปนทุกขอยางมากมายจนถึงวาระ คือตาย เรามีการปองกัน เรามีการพิจารณา
ของเราอยางรอบขอบชิดแลว ไปไหนก็ไปเถอะ รางกายแตก แตกไป เราเปนผูปองกัน
ตัวไดแลวโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ผูปองกันตัวไดแลวนี้แลเปนผูปลอดภัย จะไป
ท่ีไหนก็ไปเถอะ เมื่อเปนผูปลอดภัยอยูกับตัวแลวไปไหนก็ปลอดภัย นี่เปนหลักสําคัญ
สําหรับใจ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๐ 

๓๔๐ 

 น่ีแหละการปฏิบัติธรรมใหผลประจกัษอยางน้ี และตองเห็นเม่ือปฏิบัติอยางวาน้ี 
ไมเปนอยางอ่ืนไปไดเลย จงทําใจใหเขมขนตอความเพียรเพ่ือเอาตัวรอด เพราะใจตาย
ไมเปน อยาไปออนแอ อยาไปทอถอย ทุกขเวทนามันมีมาแตดั้งเดิม ใครจะทอถอย 
หรือไมทอถอยกับมัน มันก็เปนทุกขเวทนา ไมเกิดประโยชนอะไรกับความทอถอย นอก
จากจะมาทับถมเจาของเทานั้นเอง 
 น่ีเรียกวา “สงครามจติ สงครามขันธ” อันเปนสงครามใหญโตย่ิงกวาอะไร พูด
ถึงเร่ืองกองทุกขก็น่ีแหละ คือกองทุกขอันแทจรงิท่ีเรารับผิดชอบ และกระทบกระเทือน
กับเราตลอดกาล คือธาตุ คือขันธ คือกิเลสอาสวะ ท่ีมีอยูภายในจิตใจของเราน้ีเทาน้ัน 
ไมมีอันใดที่จะมาทําใหเราไดรับความเดือดรอน 
 ภูเขาท้ังลูกก็เปนภูเขา ไมเคยมาทับใคร ดิน ฟาอากาศ เขาก็อยูตามสภาพของ
เขา แตผูรับกองทุกขทั้งหลาย คือธาต ุ คือขันธ คือจิตใจของเรานี้ เปนผูรับส่ิงเหลาน้ี 
รับเปนสัญญาอารมณวา รอนมาก หนาวมาก อะไรยุงไปหมด นอกน้ันก็วาเจบ็น่ัน 
ปวดนี่ ในธาตุในขันธ จะไมเจบ็ปวดอะไร กเ็รือนของโรค มันเปนโรค ความแปรสภาพ 
อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา น่ีคือโรคชนิดหน่ึง ๆ มีเต็มตัวของเราแลว จะไมใหเขาแสดงตัวได
อยางไร อันใดที่มีมันตองแสดงตามเรื่องของมัน เราที่มีสติปญญาก็ใหทราบตามเรื่อง
ของมัน เราก็ไมเสียทาเสียทีใหเขา 
 เราพจิารณาอยางนี ้ จิตใจเราย่ิงมีความเดนดวงข้ึนมาโดยลําดับ เกิดความกลา
หาญ เกิดความผองใสเต็มที ่กลาหาญก็กลาหาญ และเห็นจติเปนอันหน่ึงจากขันธอยาง
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมทราบจะไปหวั่นไหวอะไร มันแนวแนอยูภายในจติใจเต็มท่ี
แลว มีหลักใจ มีเรอืนใจ มีเกราะปองกันจติใจ แมจะอยูในทามกลางแหงกองเพลิง คือ
ทุกขเวทนาท้ังหลายท่ีเปนอยูในขันธน้ี ก็เพียงรับทราบกันเทานั้น ไมมีอะไรจะมาทําจติ
ใจใหลมจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนาน้ันเลย ถาเราไมไปทําความเสียหายใหกับเรา
เอง เพราะความลุมหลงในขันธนี้เทานั้น 
 ฉะน้ัน จึงตองเอาปญญามาใช พิจารณาใหรอบคอบกับส่ิงเหลาน้ี  
 โลกนี้มันเปนโลกเกิดตาย ไมใชโลกอ่ืนใดท่ีมีเกิดแตไมมีตาย ในแดนสมมุติท้ัง
สามโลกน้ี เต็มไปดวยการเกิดกับการตาย ซ่ึงมีพอ ๆ กัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน ไป
ที่ไหนมันจึงมีปาชาเหมือนกันหมด เราจะหลบหลีกปลีกตัวไปไหน จะไปพนความตายน้ี 
ซึ่งมีเปนเหมือนกันหมด เร่ืองเทากัน ผิดกันแตเวล่ําเวลานิดหนอยเทานั้น ความจรงิ
แลวมันเทากัน ใหพิจารณาแยบคายดวยปญญา 
 เราตองสู หาที่หลบที่หลีกไมได ตองสูจนกระทั่งเขาใจแลว น่ันแหละคือวิธีการ
หลบหลีก เขาใจอยางเต็มที่ก็หลบหลีกไดอยางเต็มที่ ปลอดภัยไดอยางเต็มตัว ไมมี
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อะไรที่จะเปนภัยตอเรา เราเชื่อกิเลสมานานแลว คราวน้ีเรากําลังถายเทเอากิเลสออก 
สํารอกปอกกิเลสออกมาดวยความเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบยิ่ง ไมมีผิด
ไมมีพลาด ปฏิบัติตามพระองคแลวแคลวคลาดปลอดภัย ไมมีอะไรเขามาเหยียบยํ่า
ทําลายจิตใจ อยูก็เปนสุขปลอดภัย ไปก็ไมมีภัยมีเวร เพราะตัวปลอดภัยอยูกับตัวเอง 
ตัวเองรักษาตัวอยูดวยดีแลว ไปไหนก็ไป ภพไหนก็ภพเถอะ ผูมีธรรมครองใจตองเปน
สุขทั้งนั้น ไมมีคําวาลมวาจม 
 ความดีเราสรางใหเห็นประจักษชัดเจนอยูกับใจเชนน้ี มันจะลมจมไปท่ีไหน มี
แตความสุขกายสบายใจ ไปไหนก็สบาย อํานาจแหงการปฏิบัติธรรมเปนคุณคาเห็น
ประจกัษกับใจของผูปฏิบัติ เราเกิดมาในภพนี้ไดพบพระพทุธศาสนา ไดประพฤติ
ปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถ คนที่ไมมีศาสนาหาหลักหาแหลงไมไดนั้นนะ รอยจะ
หาสักหนึ่งนาจะไมม ี ถาเราเทียบกันท้ังโลกน้ี ยุงกันแตจะหาความสุข แตไมปรากฏวา
ใครเจอความสุข เจอแตความทุกขกันทั้งนั้น ไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลก ทําไมจึง
เปนอยางนั้น? ก็ไมหาในจดุท่ีควรจะเจอแลวมันจะเจอไดอยางไร ตองหาจุดที่ควรเจอ
ซิ มันถึงจะเจอ ! 
 พระพุทธเจาทรงคนพบแลวเจอแลว แลวนําสิ่งที่ทรงพบแลวนั้นมาสอนโลก 
โลกปฏิบัติตามนัน้จะผิดหวังไปไหน เพราะเปนจดุอันเดียวกันกับพระพุทธเจาท่ีทรงคน
และทรงพบมาแลว วิธีการก็เปนวิธีการอันเดียวกัน สิ่งที่จะใหพบก็เปนอยางเดียวกัน 
ไมใชเปนอยางอื่นอยางใด ไมมีกอนไมมีหลัง ความจริงน้ันเปนจรงิเหมือนกันหมด ใคร
จะปฏิบัติเม่ือใดก็ได พระพุทธเจาปรนิิพพานแลวก็ไมขัดของ เพราะทางเดนิไดประทาน
ไวแลว คือปฏิปทา เคร่ืองดําเนินถึงความส้ินทุกข ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของสัตว 
 ผูมีศาสนาก็มีทางพนทุกขไปไดโดยลําดับ ผูไมมีน่ันซิ หลักใจไมม ี เอาแตภาย
นอกเปนสรณะ ตายแลวก็หมดคุณคา เอาความสุขไปไวกับสิ่งโนนสิ่งนี้ ไปไวกับโลกโนน 
โลกนี้ ทวีปนั้น ทวีปนี้ เอาความสุขไปไวกับวัตถุส่ิงของอันน้ันอันน้ี เอาความสุขไปไวสิ่ง
โนน เอาจิตใจไปไวสิ่งโนน พอสิ่งโนนสลายไปเทานั้นก็หมดทา ! ถึงอันนั้นไมสลาย 
เวลาเราจะตายก็หมดทาอีก ! หาความเปนสาระไมไดเลย น่ันแหละเรียกวา “คน
ขาดที่พึ่ง” 
 เราไมใชคนเชนน้ัน เรากําลังสรางท่ีพ่ึงภายในจติใจ พ่ึงภายนอกเราไดพ่ึงมาแลว 
ทุกสิ่งทุกอยางไดอาศัยมาพอสมควรพอรูหนักเบาของมันแลว ทีนี้เราจะสรางสาระ
สําคัญข้ึนภายในจติใจท่ีเรียกวา “อัตสมบัติ” หรือ “อริยทรัพย” ขึ้นภายในใจของตน 
อันเปนทรัพยอันประเสริฐนี้ ใหสมบูรณพูนสุขขึ้นมาโดยลําดับ จึงขอใหมคีวาม
พยายาม การพยายามหนักเบามากนอยก็เพ่ือเราเทาน้ัน ความลําบากลําบนอยาถือเปน
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อุปสรรค อยาถือเปนมาอารมณจะเปนอุปสรรคตอทางดําเนิน อันใดท่ีควรเปน
ประโยชนแกเราในขณะนี้ หรือขณะใดก็ตาม ใหรีบเรงขวนขวาย เพราะความตายนั้น
เหมือนเซ็นสัญญาไวกับเราแลววา เราตองตายแน ๆ นะ แตไมไดบอกวันเวลาไวเทาน้ัน 
 เราจะนอนใจไดที่ไหนวาวันไหนเราจะตาย เราทราบแตวา “จะตาย” เซ็น
สัญญาไวแลว, ตีตราไวแลวกับเราทุกคน แตวันเวลาไมต ี เรายงัจะนอนใจอยูหรือ? ถึง
แมวาเขายังไมตีวันเวลา เขามาเอาเม่ือไรก็ได ใหรีบเสียแตบัดน้ีเพ่ือทันการ 
 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป  โกชฺญา มรณํ สุเว, 

น หิ โน สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน มจฺจุนา. 
“ควรทํากิจที่เปนผลประโยชน เปนสาระสําคัญแกตนเสียในวันน้ี ไมควรคํานึง

ถึงวันนั้นวันไหน เพราะความตายที่เปนพญามัจจุราชนั่นนะ ไมไดกําหนดเวลํ่าเวลาวาจะ
มาเมื่อใด” เชาสายบายเย็นอะไร ไมวาท้ังน้ัน และไมมีใครที่จะรอดพนไปได ปญญา
เฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไมพนเร่ืองความตาย เพราะใหญกวาทุกสิ่งทุกอยาง เน่ืองจาก
เบื้องตนคือตนเหตุความเกิดเปนขึ้นมาแลว ความตายจะไมมีนั้นเปนไปไมได จึงวา 
“ทําเสียในบัดน้ี” ข้ึนช่ือวา “ความดีท้ังหลาย” อยานอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีแต
มืดกับแจงเทานั้น อยาไปสําคัญมั่นหมาย อยาหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับ
สวางน้ัน ถาหากมืดกับสวางนี้จะใหความสุขกับคนไดจริง ๆ แลว ทุกคนเกิดมาพบแลว
ความมืดความสวาง บรรดาคนท่ีมีนัยนตา ความสวางก็เห็น ความมืดก็เห็น ทําไมมีกอง
ทุกขอยูเต็มหัวใจดวยกัน หากวาส่ิงเหลาน้ีจะเอาความสุขความสบายใหคน ตามมโน
ภาพท่ีวาดไวน้ัน เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องโมฆะ 
 ใหหย่ังจิตลงในจุดท่ีจะเปนสุข ทุกขมันเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อแกจุดนั้นแลว สุขจะ
เกิดขึ้นที่นั่นแหละ แลวทุกขมันจะเกิดท่ีไหนเวลาน้ี นอกจากเกิดในธาตุในขันธในจติใจ
น้ี ไมมีท่ีอ่ืนเปนท่ีเกิดของทุกข แตละคน ๆ เปนเรือนรับรองทุกขทั้งหลายดวยกัน เมื่อ
เปนเชนนี้จึงจําตองสราง “เรือนรับรองธรรม”ข้ึนมา ดวยสติปญญา ศรัทธา ความ
เชื่อความเลื่อมใส ใหเกิดข้ึนในสถานท่ีแหงเดียวกัน แลวกําจัดส่ิงท่ีมืดมนอนธการท้ัง
หลายนี้ออก เหลือแตความสวางกระจางแจงภายในจติใจ ผูน้ันแลกลางคืนก็ตามกลาง
วันก็ตาม เปนผูมี “ราตร”ี อันเดียวเทานั้น คือมคีวามสวางไสวอยูตลอดเวลา ไมนิยม
วาเปนกลางวันกลางคืน รูท่ีใจน้ันแหละ คือผูมีหลักใจ ผูมอีริยทรัพย ผูมีความสุข สุข
อยูท่ีหัวใจ 

การแสดงก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อุบายวิธีถอดถอนอุปาทานขันธ 

 
 คําวา “จิต” เปนความรูเพียงเทาน้ัน ไมมีเรื่องราวอะไรมากนัก ยิ่งมีความรูอยู
โดยเฉพาะจิตก็ไมมีเรื่อง พอจิตกระเพื่อมตัวออกสูความคิดความปรุง ความจดจํา 
สําคัญมั่นหมายตางๆ ในสิ่งที่เคยผานเคยรูเคยเห็นมาแลว นั่นจิตเริ่มกอเรื่อง และ
ขยายตัวออกไปไมมีที่สิ้นสุดยุติลงได เรื่องจึงมีอยูเรื่อยๆ และขยายตัวออกไปเร่ือยๆ 
จนกระท่ังออกไปแลวเขาไมถูก เหมือนกับกอไฟแลวดับไมเปน ไฟก็ลุกใหญ จิตคิด
ออกไปแลว ระงับดับความคิดของตนไมได จึงกลายเปนเรื่องราวเขามาสูตนเอง ใหเกิด
ความเดือดรอนวุนวายอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” คือไมกําหนดสถานกาลเวลา มีอยูเชน
น้ันทุกหัวใจ  
 ถามีแตความรูเทานั้นก็ไมมีเรื่อง ถาเทียบก็เหมือนเมล็ดผลไม ที่มีแตเมล็ดเทา
นั้นมันก็ไมมีเรื่องมาก แตพอมันแตกออกมาเปนตนแลว ก็มใีบ รากแกว รากฝอย 
เปลือก กระพี้ แกน กิ่งนอยใหญ ใบออน ใบแก มีดอกผลเต็มไปหมดทั้งตน ไม
สามารถจะพรรณนาได พอมันแตกออกจากเมล็ดแลวเทาน้ัน มันขยายตัวออกไปจนไม
อาจที่จะนับไดวา รากแกว รากฝอย มีเทาไร แผออกไปกวางแคบขนาดไหน รากแกว
มันลงลึกขนาดไหน เปลือกก็หุมตัวกระพ้ีแกนลําตนขยายตัวออกไปเร่ือยๆ กิ่งกานสาขา 
ใบออนใบแก ก่ิงนอยก่ิงใหญ ดอกใหมดอกเกา สลับซับซอนเต็มไปหมดในตนไมตน
เดียวกัน จนไมสามารถจะนับได  
 น่ีเราเทียบกับจติ ที่กระเพื่อมตัวออกคิดปรุงเรื่องตางๆ ขยายตัวออกไป ไมมีที่
ส้ินสุด เรื่องเกาผานมานานเพียงไรก็ไปคิดไดหมด นําอารมณน้ันๆ มายุงตัวเอง สิ่งที่ไม
เคยผาน ก็คิดไปเดาไปดนไป สําคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆ ซึ่งลวนแตเรื่องยุงออกไปจาก
ใจที่คิดปรุงทั้งนั้น 
 ถาเราไมเคยเห็นความยุง เวลาภาวนาจะรูเร่ืองความยุงไปเอง วาจิตเปนตัวยุงที่
สุดในโลก ไมมีสิ่งใดจะยุงยิ่งกวาจิต รางกายของเราเวลาหิวกระหายมา พอรับประทาน
เสียก็ระงับดับกันไป กระหายนํ้า ดื่มเสียก็ระงับความกระหาย ไมกวนอยูตลอดเวลา
เหมือนจิต เวลางวงเหงาหาวนอนก็พาพกัผอนนอนหลับไปเสีย เวลาเมื่อยเพลียก็พัก
ผอนเสีย เกิดโรคภัยไขเจ็บขึ้นมาก็บําบัดรักษาเสีย ก็ยังมีกาลมีเวลาระงับดับลง พอเปน
ความสุขกายสบายธาตุขันธบาง 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๔๔ 

๓๔๔

 สวนจิตใจไมเปนอยางนั้น กอกวนอยูตลอดเวลา เพราะความกระเพื่อมตัวเปน
ไปอยูเสมอ และมีเครื่องผลักดันออกมาใหคิดใหปรุงอยูเชนนั้น จิตจึงเปนเหมือน “ ลูก
ฟุตบอล”น่ันเอง ถูกเตะใหกลิ้งไปนั่นกลิ้งไปนี่ กลิ้งไปกลิ้งมา ถูกฝาเทาของกิเลสท้ังเตะ 
ท้ังเหยียบยํ่าทําลายขย้ีจะเอาใหแหลกจริงๆ แตจิตก็เปนสิ่งที่ทน ไมมีอะไรที่จะทนยิ่ง
กวาจิต เหนียวแนนย่ิงกวาจิต จะทําลายใหฉิบหายไปก็ฉิบหายไมได เปนแตเพียงความ
ทุกขความทรมาน เพราะส่ิงเหลาน้ันบีบบังคับเทาน้ันเอง นี่แหละจึงไดรูวา “เรื่องทั้ง
มวลออกจากจิตดวงเดียวน้ีเทาน้ัน”ไมมีอะไรท่ีจะกอเรือ่งนอกจากจิตเปนผูกอ การ
ระงับเรื่องจึงตองระงับที่ตนเหต ุ คือจติเปนตนเหตุและผลิตผลข้ึนมาในจติน้ันดวย จึง
ตองระงับท่ีตรงน้ันดวยอุบายวิธีตางๆ 
 อุบายวิธีน้ันก็ไมมีสิ่งใดที่จะสามารถนํามาใชไดผล เหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธ
เจาทรงส่ังสอนไวท่ีทานเรียกวา “สวากขาตธรรม”คือ ตรัสไวชอบ สมควรแกการแก
กิเลส หรือระงับดับกิเลสที่เกิดขึ้นกับตนได ดวยความถูกตองแมนยํา เหมาะสมกับการ
แกกิเลสน้ันๆ ทุกประเภท  
 การท่ีกระทบความทุกขความลําบากน้ันนะกระทบดวยกันทุกคน ไมวาสัตวไมวา
บุคคล ใครจะมีความรูมากนอยเพยีงใดก็ตองไดรับสัมผัส ไดรับรูความทุกข ที่ไดรับ
ความกระทบกระเทือนอยูภายในจติใจและรางกายตลอดมา แตไมมีใครจะสามารถหา
อุบายวิธีแกไขความกระทบกระเทือน อันเปนสิ่งสําคัญระหวางจิตกับอารมณที่ปรุงขึ้น
มาภายในตนเองได จิตชอบถือสิ่งภายนอกเปนนิมิตเปนเครื่องหมาย แลวนําเขามาคิด
ปรุงแตงตางๆ ใหเกิดความทุกขความทรมานแกตน 
 อุบายวิธีระงับดับส่ิงเหลาน้ี มีแตพระพุทธเจาเทานั้น ท่ีเปนผูเฉลียวฉลาด
สามารถทําจนไดผล แลวทรงนําทั้งเหตุทั้งผลนั้นมาสอนพุทธบริษัท คือสัตวโลกท่ัวๆ 
ไปใหรูวิธีการ ผูใดมีความสนใจเช่ือตามหลักธรรม ที่ทรงประพฤติปฏิบัติและไดผลมา
แลว นํามาปฏิบัติตนตามท่ีทานสอนไว ผูนั้นก็ไดรับผลไปโดยลําดับจนเปนที่พึงพอใจ 
การระงับดับทุกข จึงหมายถึงใจเปนสําคัญ 
 เอา“ใจ”เปนเปาหมายแหงการพิจารณา เพราะตัวนี้เปนตัวการ ถาพูดก็วาผู
ตองหาคือจิตดวงนี้ คนขี้คุกขี้ตะรางก็คือจิตดวงนี้ ถูกกักถูกขังอยูใน “วัฏสงสาร” ภพ
นอยภพใหญ ลวนแลวแตเปนภพที่ไดรับความทุกขความทรมาน รับวิบาก คําวา 
“วิบาก” ก็คือผล ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุ ก็ตองทําใหผูกระทําน้ันไดรับความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญ ทองเที่ยวอยูอยางนั้นเพราะหาทางออกไมได 
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 พระพุทธเจาจงึทรงเปดทางใหรูทางออกรูวิธีออก เรียกวา “นิยยานิกธรรม” นํา
สัตวโลกที่ติดของดวยสิ่งมืดมัว อันเปนเครื่องปดบังทั้งหลายนี้ ใหออกไดโดย “นิยยา
นิกธรรม”ส่ังสอนโดยลําดับๆ นับตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด 
 ทาน การใหทาน ก็เปนธรรมแกกิเลสประเภทหน่ึง คือความตระหน่ีเหนียวแนน 
ความเห็นแกตัว ซึ่งเปนคูมิตรกับความโลภมาก น่ีเปนกิเลสผูกมัดรัดรึงใจจนหาทาง
ออกไมได ผูที่มีศรัทธา ความเชื่อ ความเล่ือมใส มีความพอใจในการใหทาน จึงชื่อวา
เปนผูแกกิเลสตัวเหนียวแนนอยูภายในจิตใจน้ีออกไดโดยลําดับ จนกระท่ังเปนผูเสีย
สละไมมีความอาลัยเสียดาย เปนท่ีพอใจ เมื่อไดเสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชนแกผู
อ่ืนมากนอย เกิดเปนความสุขข้ึนมาภายในใจ น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการแกกิเลสตัว
เหนียวแนน ตัวตระหน่ีถ่ีเหนียว ตัวเห็นแกตัว ตัวสงเสริมใหเกิดความโลภมากไมมี
เมืองพอ จนเห็นความเบาบางประจักษใจ 
 วัตถุน้ันเปนอันหน่ึงตางหาก ที่จะทําใหจิตไปเกาะไปยึดแลวสั่งสมกิเลสและ
ความทุกขขึ้นแกตัวเอง วัตถุนั้นไมไดเปนสิ่งสําคัญอะไรนัก ที่สําคัญก็คือผูไปยึดไปถือ
วัตถุสิ่งของทองเงินเปนตน นี้แลคือผูเปนภัยตอจิตใจ ความยินดีในการเสียสละเพือ่
ประโยชนตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากนอยแกบุคคลใด แกสัตวตัวใด หรือแกผูใด 
จนมีความเสียสละไดดวยความปติยินดี พอใจ ไมอาลัยเสียดาย น่ีเช่ือวาเปนผูชนะกิเลส
ประเภทนี้ไปแลวโดยลําดับ มิหนําซ้ํายังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อไดทําตามความ
ตองการแลว น่ีคือผลแหงการชนะกิเลสประเภทเหนียวแนนน้ีออกได น่ีก็เรียกวา “นิย
ยานิกธรรม”เปนทางท่ีนําสัตวออกจากทุกข คือความผูกมัดรัดรงึเหลาน้ี ดวยอํานาจของ
กิเลสตัวหวงแหนไปไดเปนข้ันๆ 
 ศีลก็มีลักษณะอยางเดียวกัน แกกิเลสในขอหน่ึง ๆ น้ัน 
 ปาณาฯ สัตวมีชีวิต คนมีชีวิต อะไรมีชีวิต ผูนั้นเปนผูรักสงวนชีวิตของตนเทา
เทียมกันกับเรา การไมทําเขาใหมีความกระทบกระเทือนหรือเจ็บช้ํา ตลอดถึงความลม
ตายไป ก็เพราะเห็นคุณคาของเขาของเรา ความไมเห็นคุณคาของเขา โดยความเห็น
แกตัวเปนกิเลสประเภทหน่ึง คนทั้งโลกสัตวทั้งโลก เห็นเปนคนแตเราคนเดียวแลว
ทําลายคนอ่ืนสัตวอ่ืนได โดยไมมีความละอายบาป ไมมีความนึกคิดในเรื่องบุญเรื่อง
บาปเลย ขอแตเปนความพอใจของตน ใครจะฉิบหายวายปวงดวยชีวิตจติใจรางกาย
อะไรก็ตาม นี่เปนกิเลสประเภทสําคัญมากเชนเดียวกัน การไมใหทําเพราะเห็นความ
สําคัญแหงชีวิตของเขาของเรานี ้ เรียกวาเปนการแกกิเลสประเภทท่ีเห็นแกตัวใน
ลักษณะดังท่ีกลาวมาน้ีออกได 
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  อทินนาฯ พึงเทียบลักษณะเดียวกับ กาเม มุสา สุรา ลวนแลวแตเปนเร่ืองของ
กิเลส เครื่องผูกมัดจิตใจของสัตวใหไดรับความทุกขความทรมานทั้งสิ้น เหลาน้ีลวนแต
กิเลสดวยกัน จึงสอนวิธีแก ดวยการรักษาศีลขอน้ันๆ ไมใหใจกําเริบไปตามความ
ละเมิดท่ีคิดอยากทําบาป ดวยการทําลายศีลขอน้ันๆ ไปในตัว 
 พระพุทธเจาทรงส่ังสอนเพ่ือการแกกิเลส ไมใชส่ังสอนอยางปาวๆ หรือสอน
อยางไมมีเหตุผล พระองคทรงทราบหมดวา กิเลสมันแทรกซอนอยูในอะไรบาง จะทรง
แกไขวิธีใด ทรงแยกแยะไวหมด ใหถึงตัวของกิเลสจริงๆ ซึ่งมีอยูในจิตใจของสัตวโลก 
และแสดงออกโดยอาการท่ีกลาวมาน้ี อาการ ๕ อยาง ถาพดูถึงเร่ืองศีลก็อาการ ๕ 
อยาง “ปาณา อทนินา กาเม มุสา สุรา” เปนแตละประเภท ๆ แหงศีลธรรม เพ่ือแก
กิเลส และศีลธรรมเหลาน้ีก็คือ “ธรรม” น่ันเอง แกกิเลสประเภทน้ัน ๆ ท่ีหยาบคาย
ดวยธรรมหาขอท่ีใหนามวา “ศีล” 
 การทําลงไปน้ันเปนเรือ่งใหญ เปนเรื่องทําลายศีล การคิดไมทํา หรืองดเวนอยู
ภายในใจน้ันเปนเร่ือง “ธรรม” เปนเร่ืองแกกิเลสอยูภายในใจ มีความหมายทุกสิ่งทุก
อยาง ที่พระองคทรงสั่งสอนไวอยางไรตองมีความหมายเต็มตัวทีเดียว เราทั้งหลายมี
ความรักชอบในศีลในธรรมดังท่ีกลาวมาน้ี ช่ือวาเปนผูรักธรรมในการแกกิเลสอันเปน
ขาศึกตอธรรม ดังท่ีกลาวมาน้ี 
 ภาวนา คําวา “ภาวนา” ยิ่งเปนความละเอียดของจิตเขาไปอีก รวมความละเอียด
ของกิเลสเขาไปเปนชั้น ๆ ทานจึงสอนใหเรียนเขามาหาตัวจิต ใหรูเรื่องของจิต จิต
แสดงออกในอาการอยางใด เชนท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ีวา “บอแหงเหตุ บอแหงความยุง
เหยิงวุนวาย ตนเหตุของกองทุกขอยูท่ีไหน”ก็คืออยูท่ีใจ 
 ทานสอนใหภาวนา ใหรูตนเหตุ คือความคิดเปนเหตุ สอนใหบริกรรมภาวนา 
หรือใหกําหนดอารมณอันใดอันหน่ึงใหเปนเคร่ืองผูกจิตใจ ไมใหไปคิดในแงตาง ๆ 
ซึ่งจะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลําดับ ใหจิตมีอารมณอันเดียวกับธรรมท่ีกําหนด ที่
คําบริกรรมเทานั้น จนจติมีความสืบตอกันดวยความรูท่ีเก่ียวกับธรรมบทน้ัน ๆ ไมขาด
วรรคขาดตอน แลวกลายเปนความสงบข้ึนมาภายในตน ทานเรียกวา “จิตสงบ” จิตแนว
แนไปแลว เรียกวา “จิตเปนสมาธิ” 
 คําวา “สมาธิ” เปนฐานะอันสําคัญของจิต เมื่อจิตมีความสงบ ทุกขก็ตองสงบ
ลงไป เพราะทุกขเกิดขึ้นจากความไมสงบ จิตแสดงความไมสงบก็คือจติกอทุกข เมื่อจิต
ปรากฏเปนความสงบขึ้นมา ก็คือความสงบทุกข ความสงบจากความฟุงซานอันเปน
สาเหตุใหเกิดทุกข ทุกขก็ตองดับไปดวยกัน เพยีงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเทาน้ัน เราก็
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พอเห็นเปนสักขีพยานวา ความฟุงซานของจิตกับความสงบของจิตน้ีมีผลตางกัน
อยางไรบาง พอจะเห็นเหตุเห็นผล เห็นโทษเห็นคุณ ของความฟุงซานกับความสงบ วา
ตางกันอยางไรบาง แลวก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟนเอาตามที่ปรากฏแลวทั้งสองเรื่อง 
คือความสงบกับความฟุงซาน 
 เราเลือกทํา แมจะมีความยากลําบากเพราะฝน แตเหตุผลและสักขีพยานบอก
แลวภายในตัววา ความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะความอุตสาหพยายาม และผลจะปรากฏขึ้น
มาเรื่อย ๆ เปนความสงบเย็นใจ ขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้น ยอมไมคิดถึงกาลเวลา 
สถานท่ีใด ๆ ท้ังส้ิน ร่ืนเริงบันเทิงอยูกับความสงบอันเปนความสุขอยูโดยถายเดียว น่ัง
อยูก็เพลิน เพลินอยูในความสงบสุขของจิต ยืนอยูก็เพลิน น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากความ
สงบของใจไมกอกวนตัวเอง ความคิดปรุงระงับเขามาเพราะบทธรรมเปนเครื่องกํากับใจ 
 การกระทําความเพียรทาง “ จิตตภาวนา”มีความอุดหนุนกันไปโดยลําดับ ความ
ตอเน่ืองกันไปโดยลําดับ ผลยอมมีความสืบเน่ืองกันเปนลําดับเชนเดียวกัน จนกลาย
เปนจิตท่ีออนโยน น่ิมนวล สงาผาเผย มองดูภายในตัวเองก็รู น่ีเปนระยะหรือเปนข้ัน
หนึ่งของจิต เร่ืองราวท่ีเคยกอกวนตัวเองน้ันยอมลดนอยลงไปเปนลําดับ เรื่องราวคือ
ความคิดความปรุงในแงตาง ๆ ตามยถากรรมที่เคยเปนมา ก็ไมไดเปนอยางนั้นอีก มี
กฎเกณฑในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติ เริ่มมีความระมัดระวังขึ้น และเริ่มมีสาระ
สําคัญอันเปนสมบัติอันหน่ึงข้ึนมาภายในใจ ไมอยากจะใหส่ิงใดเขามากอกวนทําลาย
สมบัต ิคือความสงบสุขท่ีเคยปรากฏกับตนอยูแลว ยอมมีความระมัดระวังสมบัติน้ันไว
เสมอดวยความมีสติ ดวยความเต็มใจ ดวยความพอใจ จิตเลยกลายเปนสมบัติอันมี
คาข้ึนมาอยางชัดเจน แตกอนก็ไมไดคิดวาจิตน้ีเปนสมบัติอันมีคา นอกจากเห็นวาส่ิง
อื่นมีคาไปเสียทั้งสิ้น จนหลงเพลิน เพราะเรายังไมเคยเห็นจติแสดงตัวออกมาเปนส่ิงท่ี
นาพึงใจ นาอัศจรรย เปนสมบัติอันพึงใจ นาไวใจ ฝากเปนฝากตายได 
 ทีน้ีปรากฏข้ึนมาแลว จิตจึงกลายเปนที่พึ่งอันหนึ่ง กลายเปนท่ีอาศัย หรือกลาย
เปนส่ิงท่ีอบอุนข้ึนภายในตัวเอง จิตน้ันเลยกลายเปนสมบัติอันรักสงวนข้ึนมา แลวก็รัก
สงวนมาก พยายามกําจัดปดเปาส่ิงท่ีจะมากอกวนทําลายจิตใจน้ันดวยสติ น่ีเปนอีกข้ัน
หน่ึง คือใจมีความละเอียดเขาไปโดยลําดับ น่ีทานเรียกวา “จิตมีฐาน” จิตมีหลักเกณฑ 
จติปรากฏเปนสมบัติของผูทําอยางชัดเจนแลว สมบัติอันน้ีเรียกวา “ธรรมสมบัติ” มี
ประจักษใจ 
 ในธรรมอีกแงหนึ่ง ท่ีทานสอนใหสมบัติอันน้ีมีความสวางกระจางแจงข้ึนไปและ
มีความรูรอบตัว เพื่อกําจัดส่ิงท่ีแทรกซึมอยูภายในใจใหขาดจากกันโดยลําดับวา 
“จิตนี้ มีความเก่ียวเน่ืองผูกพันกับอะไรบาง?”ทานจึงสอนใหใช “ปญญา” พิจารณา 
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โดยยกธาตุขันธของเราน้ีข้ึนเปนอันดับแรก พิจารณาคล่ีคลายตลอดถึงส่ิงภายนอก
บริษัทบริวาร สมบัติตางๆ คิดไป และนํามาเทียบเคียงวา “จิต มีความหนักเบาในส่ิงใด 
ในแงใด ในบุคคลใด ในสมบัติอันใดบาง”แลวนําส่ิงน้ันๆเขามาคล่ีคลายดูใหเห็นตาม
ความจริงของมัน เพื่อจิตจะไดถอยตัวเขามา ปลอยความกังวล หรือความผูกพันน้ันๆ 
ซ่ึงเปนตัว “อุปาทาน” ยึดมั่นถือมั่น แลวทําความกดถวงจิตใจใหเปนพิษภัยแกตน ให
ถอยตัวเขามาสู “ความเปนตัวของตัว” คือจิตโดยเฉพาะ 
 พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ ธาตุขันธถาพิจารณาตามความจรงิแลว เราจะเห็น
ประจักษทั้งวันทั้งคืน เพราะเปนความจริงลวนๆ ตลอดมา ตั้งแตวันอุบัติจนกระทั่งถึง
วันส้ินชีพวายชนม ไมละความจริงอันน้ีเลย เปนแตความรูของเรายังจอมปลอมอยู ของ
ปลอมกับของจริงจึงเขากันไมได ทานจึงสอนใหใชปญญาซ่ึงเปนความจรงิอันหน่ึง สอด
แทรกลงไป ใหรูความจริงท่ีมีอยูภายในธาตุขันธ หรือรางกายน้ีดวยการพินิจพิจารณา 
 หากจะพิจารณาแยกอาการของมัน หรือตามความเปนอยูของมัน ก็แยกออกไป
ดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญา จะไมมีที่ตรงไหนแยงความจริงอันนี้เลย ดูเขาไปตั้งแตหนัง
ขางนอก หนังขางใน เนื้อ เอ็น กระดูก ดูเขาไป ๆ มันเปนอยางไร ตรงไหนที่เปนเรา 
ตรงไหนที่นารักนายินดี ตรงไหนที่เปนเขา ดูเขาไปจนหมดทุกสิ่งทุกสวนแลว มันก็เปน
กองธาตุกองขันธ เปนกองอสุภะอสุภัง เปนปาชาผีดิบเราดีๆ น่ีแหละ 
 แยกออกเปนเร่ืองของธาตุ ก็ไมเห็นมีอะไร มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟเต็มเนื้อ
เต็มตัวของเราตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวยังจะเปนเชนนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึง
วันอวสาน คือวันสลายตัวของสวนประชุมแหงธาตุท้ังหลายเหลาน้ี 
 ถา “ปญญา” ไดหยั่งลงไปใหถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตใจแลว ไมตอง
บอกใหปลอย แตมันปลอยของมันเอง สลัดลงไป ๆ ปลอยวางลงไปในสวนหยาบ คือ 
ธาตุส่ี ดินนํ้าลมไฟน้ี 
 มีอันหนึ่งเปนสิ่งที่ปดบังความจริง หรือวาความสําคัญมั่นหมายของเรา มันปด
บังตัวเราก็ถูก มันปดบังเพราะอะไร เพราะธาตุเพราะขันธอันนี้ จึงตองเอาธาตุขันธอันน้ี
มาแจงด ูคลี่คลายดูใหเห็นชัดเจน แลวก็มาเห็นตัว “ผูจอมปลอม” ไปเที่ยวยึดนั้น ปก
ปนม่ันหมายวา สิ่งนั้นเปนเรา สิ่งนี้เปนของเรา กอความยุงยากใหแกตน ขนทุกขมาทับ
ตนหนักเทาไร จนกระทั่งไปไมไดก็ยอมทน เพราะความหลงนี้เอง 
 ปญญา กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง แลวก็ปลอยกันไปเองโดย
ลําดับๆ เมื่อจิตมีความรูความเขาใจในสิ่งนี้อยางชัดเจนแลว มองลงไปที่ไหนมันทะลุปรุ
โปรงไปหมดภายในรางกาย เห็นตามความเปนจริงอยางประจักษใจไมมีทางสงสัย ดู
ภายนอกก็เชนเดียวกับภายใน ดูภายในก็เชนเดียวกับภายนอก มันเปนเชนเดียวกัน น่ี
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จัดวาเปน“โลกวิทู”คือรูแจงเห็นจริงโลกท้ังโลกนอกโลกใน เปนสภาพเหมือนกันน้ีท้ังน้ัน 
น่ี “โลกวิทู”เปนคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได ไมใชจะเปน “โลกวิทู”แตพระ
พุทธเจาเพียงพระองคเดียว 
 แลวยังมีอะไรเปนตัวการสําคัญท่ีคอยแตหลอกหลอนอยูตลอดเวลา ก็พวก
สัญญา พวกสังขาร นี่เองเปนตัวสําคัญ เวทนาเกิดข้ึนมันก็ไปสําคัญม่ันหมายวา 
“เวทนา เปนเรา”เสีย เวทนาเปนเราเพราะเหตุไร เพราะรางกายนี่เปนเรา รางกายเปน
เรา เวทนาก็เปนเรา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนเราเสีย ก็มาเปนอันเดียวกันหมด 
ทั้งๆ ที ่ “เขา” ไมใช “เรา”“เรา” ไมใช “เขา” แตความสําคัญม่ันหมายน้ันมันหลอกเรา 
พิจารณาดูใหเห็นชัดเจน ความปรุง ก็เพียงคิดขึ้น ด ีช่ัว ก็ตาม คิดข้ึนขณะเดียวก็ดับไป
พรอมๆ ในขณะนั้น ไมไดตั้งอยูจีรังถาวรอะไรเลย เปนแตเพียงความสําคัญม่ันหมาย
น่ันแหละมันไปยึดเอา เลยยืดยาวไปเรื่อยๆ ไมมีที่สิ้นสุด ยึดม่ันถือม่ันติดตอสืบเน่ือง
กันเปนลูกโซ ทุกขก็เลยกลายเปนเหมือนลูกโซไปตามกัน 
 คนทั้งคนมีแตลูกโซ คือความทุกขเต็มหัวใจ การตัดลูกโซจึงตัดดวยการ
พิจารณาในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหทราบวาเปนอาการหน่ึง ๆ ของขันธน่ี
เทานั้น เวทนา ความสุข ความทุกข ทุกขกายทุกขใจ สุขกายสุขใจ ก็ อนตฺตา แนะ!สรุป
ความก็คือ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ไปลงที่นั่นไมไปไหน เพราะความจริงอยูที่นั่น 
 คําวา “อนตฺตา”มันจะเปน“อตฺตา” ไดอยางไร มันปฏิเสธตัวตนอยูแลวชัดๆ เกิด
ข้ึนแลวดับไป ทุกขกายก็เหมือนกัน ทุกขใจก็เหมือนกัน มันก็เปนเวทนาอันหน่ึงๆ ที่
ปรากฏตัวขึ้นมา สุขกายสุขใจมันก็เปนเวทนาอันหน่ึงเหมือนกัน พิจารณาใหเปนสภาพ
อันเดียวกัน คือ “ไตรลักษณ”ลวนๆ เห็นประจักษดวยปญญาแลวยอมเปนไตรลักษณ
ลวนๆ จรงิๆ 
 สัญญา ความหมาย ฟงแตวา “ความหมาย” มันวนไปเวียนมาอยูอยางน้ัน 
หมายน่ันหมายน่ี ดีไมดีก็หมายไป จําไป ลืมไปแลวเอามาจําใหม ยุงกันไปหมด 
 วิญญาณ ก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส เปนความกระเพื่อมแหงความรูรับ
กันกับส่ิงท่ีมาสัมผัสทาง ตา หู จมูก ล้ินกาย ซึ่งกระทบกับรูป เสียง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัส ก็เกิดความรับรูขึ้นเปนขณะๆ ที่สิ่งนั้นสัมผัส แลวก็ดับพรอมกับส่ิงสัมผัสน้ันดับ
ไป นี่ทานเรียกวา “ วิญญาณ”ความกระเพ่ือมแหงความรูเทาน้ันเอง ความรูจริงๆ ไม
เปนเชนน้ัน ถึงส่ิงเหลาน้ันจะมาสัมผัสหรือไมสัมผัสก็ตาม ความรูก็รูอยูโดยสมํ่าเสมอ 
นี่ทานเรียกวา “ใจ”หรือเรยีกวา “จิต”แตความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่
มาสัมผัสชั่วขณะ ๆ ที่สิ่งนั้นมาสัมผัส ทานเรียกวาวิญญาณ 
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 “วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” จึงผิดกัน วิญญาณในขันธหา
ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัส “ปฏิสนธิวิญญาณ” น้ีหมายถึง “ตัวจิตลวน ๆ” ที่เขา
มาปฏิสนธิกอกําเนิดเกิดข้ึนท่ีน่ันท่ีน่ี หมายถึงจิตท่ีกลาวถึง “ ในสถานท่ีน้ี” ในขณะน้ี 
“วิญญาณ”หมายถึงวิญญาณในขันธหา ซึ่งมีสภาพเหมือนกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
มันเสมอกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวย “ไตรลักษณ” เหมือนกันดวยความเปน 
“อนตฺตา” มันไมเหมือนกับเรา เราไมเหมือนกับส่ิงน้ัน เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงไมใชเรา เราจึง
ไมใชสิ่งนั้น 
 แยกดวยปญญาใหเห็นตามความเปนจรงิอยางน้ี แลวจติจะปลอยความกังวล 
ปลอยคําวา “รูปเปนเรา เวทนาเปนเรา สัญญาเปนเรา สังขารเปนเรา วิญญาณเปนเรา” 
ปลอยออกไป เราไมใชอาการหานี้ อาการหานี้ไมใชเราเห็นประจักษ ตัดตอนมันออกไป
โดยลําดับ ๆ จนกระทั่งขาดไปจริง ๆ จากอาการ แมจะแสดงขึ้นมาก็ทราบวา “อาการน้ี
แสดง” แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบวามันแสดง ดวยความรูของเรา ดวยปญญาของเรา ที่
ทานเรียกวา “คล่ีคลายดวยปญญา” 
 ในบรรดาขันธท่ีมีอยู ซ่ึงเปนเคร่ืองปกปดกําบัง หรือรวมเขามาวา “เปนตน”โดย 
ความสําคญัของจติ แยกออกดวยปญญาใหเห็นชัดเจน น่ีแหละตัดก่ิงกานสาขา ตัดราก
ใหญ ๆ รากฝอยของกิเลสเขามา เหลือแต “รากแกว” พอถึง “รากแกว” แลวก็ถอนข้ึน 
 รากแกวคืออะไร?คือ ตัวจิต มีกิเลสตัวสําคัญอยูในน้ันหมด ผูปฏิบัติจึงมักจะ
หลงที่ตรงนี ้ ถาหากไมมีผูแนะเลยจะตองมาติดที่ตรงนี้แนนอน ถือส่ิงน้ีเปนตน คิดวา 
“อะไร ๆ ก็หมดแลว รูหมดแลว รูแลว” ยกเราวารูหมด! แตเราหาไดรู “เรา” ไม น้ัน
คือเราหลงเรา รูส่ิงภายนอกแตมาหลงตัวเอง 
 ส่ิงภายนอกในสถานท่ีน้ี ไมตองพูดถึงส่ิงภายนอกท่ีนอกจากตัวเรา หมายถึง 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีน่ีแหละ รูสิ่งเหลานี้แลวยังไมรูตัวจริงคือจิต จิต
เลยยกตัวขึ้นวารูสิ่งทั้งหลายเสีย ทั้ง ๆ ท่ีตัวกําลังหลงอยูในตัวเอง จึงตองใชปญญาคลี่
คลาย หรือขย้ีขยําเขาไปท่ีตรงน้ีเพื่อความรูรอบตัว ไมใหมีอะไรซุมซอนอยูเลยขึ้นชื่อ
วา “ยาพษิ” คือกิเลสประเภทตาง ๆ แมจะละเอียดเพียงไร ม ี “อวิชชา” เปนตนก็ให
กระจายไปดวยอํานาจแหงปญญาคล่ีคลาย จนกระทั่งกระจายไปจริง ๆ หรือสลายไป
จริง ๆ ดวยอํานาจของปญญาอันแหลมคม แลวคําวา “เรา” คําวา “ของเรา” ก็หมด
ปญหา 
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 คําวา “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือวาขันธหา อาการท้ังหา นี้เปนเรา
เปนของเรา” ก็หมดปญหาไปตาม ๆ กัน วาเปน “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา”ก็หมดปญหาไป
ตามกัน เพราะส้ินปญหาภายในใจ คือ “อวิชชา” ซึ่งเปนตัวปญหาไดสิ้นไปแลว ปญหา
ทั้งหลายจึงไมมีภายในใจ ใจจึงเปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ ! 
 น่ันแหละคือบอแหงความสุข! เม่ือกําจัดความทุกข เหตุใหเกิดทุกขออกจาก
ใจหมดส้ินไปแลว ใจจึงกลายเปนใจท่ีบริสุทธ์ิข้ึนมา 
 นิยยานิกธรรม พระพุทธเจาทรงส่ังสอนสัตวโลกมาตั้งแตพื้น ๆ ดังที่กลาวมา
แลวเบื้องตน จนกระทั่งถึงจุดสุดทายอยางนี้ เปน “นิยยานิกธรรม”โดยสมบูรณ นําสัตว
ผูของ พูดงายๆ นําจิตผูของ ใหพนจากความของนั้นโดยประการทั้งปวง กลายเปน
“โลกวิทู” รูแจงเห็นจริงในธาตุในขันธท้ังภายนอกภายใน แลวก็หมดปญหากันเพียงเทา
น้ี 
 จากนั้นทานก็ไมไดทรงสอนอะไรตอไปอีก เพราะพนจากทุกขแลวจะสอนเพื่อ
อะไร ถึงท่ีอันเกษมแลวสอนกันไปเพ่ืออะไรอีก! 
 น้ีแลท่ีเคยกลาวเสมอวา “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาติอันเปนฝายผล ไดแก “จิต
ท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ” น้ี ไมมีอะไรที่จะ “กลาง” ย่ิงกวาจิตท่ีบริสุทธ์ิน้ี เสมอย่ิงกวาจติท่ี
บริสุทธ์ิน้ี ไมมีในโลกท้ังสามน้ี! เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตบริสุทธิ์ลวน 
ๆ อันเปน “มัชฌิมา” ในหลักธรรมชาตินี้ 
 นี่แหละความเปนเอก ก็คือน้ี จิตเปนเอก ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี ้ธรรมอันเอก ก็คือ
ธรรมอันบริสุทธ์ิภายในใจน้ี มีอันเดียว ไมมีสองกับส่ิงใด 
 โลกทั้งหลายมีคู ๆ ธรรมชาตินี้ไมมีคู มีอันเดียวเทานั้น พระพุทธเจาสมกับพระ
นามวา เปน “โลกวิทู” เปนศาสดาเอกของโลก ทรงรูวิธีแกไขกิเลสนอยใหญมาโดย
ลําดับ ๆ แลวนํามาส่ังสอนโลก ใหพวกเราทั้งหลายแมเกิดสุดทายภายหลังตามคตินิยม
ก็ตาม แตเราก็ไดรับพระโอวาทคําสั่งสอน คือศาสนธรรมจากพระองคมาปฏิบัติตนเอง 
ไมเสียชาติที่ไดเกิดมาเปนมนุษย 
 “ธรรม” กับ “พระพุทธเจา” คือธรรมคําสั่งสอนของพระองค นํามาเปนเครือ่ง
ประดับกายประดับใจของเรา ขอใหมีความภาคภูมิใจในวาสนาของเราท่ีไดเปนอรรถ
เปนธรรม ปฏิบัติตามพระองค ใหสมชื่อวา “เปนพุทธบริษัทโดยสมบูรณ” จึงขอยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ใจปลอม วิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 

 
 การฝกหัดภาวนา กรุณาปฏิบัติหรือดําเนินตามท่ีทานแนะไว เก่ียวกับเร่ือง
ภาวนา ซ่ึงเปนสาระสําคัญของศาสนาแท เปนแกนหรือเปนรากแกวของศาสนา 
 กอนอ่ืนใหใจไดรับการอบรมศีลธรรมคุณงามความดีตาง ๆ หลังจากน้ันก็ฝก
หัดทางดานจิตใจ ทดสอบอารมณท่ีเคยเปนพิษเปนภัยแกตนมานานแสนนาน คือ
ทดสอบดวยการภาวนา ไดแกการสอดรูความเคล่ือนไหวของจิตที่คิดปรุงในแงตาง 
ๆ เมื่อทําความสังเกตอยูเสมอ เราจะทราบเรื่องของจิตที่คิดปรุงในเรื่องตาง ๆ ทั้งที่
เปนพิษเปนภัย ทั้งที่เปนคุณแกเราไดดี 
 การฝกหัดเบื้องตนก็เหมือนกับเราเริ่มทํางาน งานนั้นเรายังไมเคยทํา ผลก็ยังไม
เคยปรากฏ เปนแตเพียงเหตุผลเปนเครื่องบังคับใหตองทํางาน เราก็ทําตามเหตุผลนั้น 
ๆ แตความเขาใจ ความชํานาญในงานน้ันยังไมมี เรายังไมเขาใจ ผลก็ยังไมปรากฏ จึง
ตองมีการฝนเปนธรรมดาที่เริ่มฝกหัดทํางานในเบื้องตน เมือ่ทาํไปนานๆ ความชํานิ
ชํานาญในงานก็คอยมีข้ึน ความคลองแคลวในงานก็คอยเปนไปโดยลําดับ ผลของงานก็
คอยปรากฏขึ้น ยอมจะรูทิศทางที่จะดําเนินงาน หนักเบามากนอยไดโดยลําดับ ความ
หนักใจก็คอยลดลง เพราะรูวิธีทํางานนั้น ๆ ตลอดท่ัวถึงแลว พรอมทั้งผลก็ไดรับโดย
ลําดับ 
 งานดานภาวนาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คืออาศัยการฝนบาง เหตุท่ีจะฝนก็
เพราะเราอยากดี ผูท่ีมาสอนเราคือพระ นอกจากพระแลว ทานยังนําพระศาสนามาสอน
เรา ศาสนธรรมท้ังหลายออกมาจากพระพุทธเจา 
 พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ไมไดตั้งพระองคเปนผูหลอกลวงตมตุนโลก
มนุษย แตเปนผูรื้อฟน ขนสัตวใหพนจากความทุกขเพราะความโงเงาตาง ๆ ตางหาก 
ธรรมที่แสดงออกทุกบททุกบาท จงึออกมาจากการพิสูจนคนพบของพระพุทธเจาอยาง
แนพระทัยแลว จึงไดใหนามธรรมนั้นวา “สวากขาตธรรม” คือธรรมที่ตรัสสอนไวชอบ
แลวทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรผิดเพี้ยน เปนธรรมตรงตอเหตุตอผล ตอความสัตยความ
จริง หรือตอความเปนจริง ทุกแงทุกมุมแหงธรรมที่แสดงไวแลวนั้น พระองคเปนผูรับ
รองในความบริสุทธิ ์ แมพระองคจะไมประกาศวาพระองคเปนผูรับรองก็ตาม ความ
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บริสุทธิ์หมดจดในพระทัย ท่ีทรงคนพบแลวนําออกสอนโลก นั้นเปนเครื่องประกาศ
ออกมาเอง 
 ศาสนธรรมท่ีออกมาจากพระโอษฐ ออกมาจากพระทัยนั้น จึงเปนศาสนธรรมที่
บริสุทธิ์หมดจด เปนที่เชื่อถือไดทุกขั้นแหงธรรม เราหาความเชื่อถือตามความจริงจาก
คนท้ังหลายน้ันหาไดยาก ยิ่งสมัยทุกวันนี้มีแตเรื่องปลอมแทบทั้งนั้น จะหาความสัตย
ความจริงตอกันรูสึกวาหาไดยาก ไมเหมือนกอน ๆ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตใจของ
มนุษยมันปลอมไปมาก จนอาจกลายเปนเรื่อง “มนุษยปลอม” ไปดวย สักแตวาราง
มนุษยแตจิตใจปลอม เพราะฉะนั้นธรรมของจริงหรือความสัตยความจริง จึงไมสามารถ
สถิตอยูในที่จอมปลอมได ของปลอมอยูดวยกันจึงอยูไดสนิท เวลาระบายออกมาก็ออก
มาจากความจอมปลอมของใจ ผูฟงก็ปลอมดวยกัน ตางอันตางปลอม ฟงกันก็เชื่อ และ
ตมตุนกันไปอยางสะดวกสบายไมเข็ดไมหลาบ โลกมักชอบกันอยางน้ัน 
 แตศาสนธรรมซ่ึงเปนความจรงิ ไมมีการหลอกลวงตมตุน จิตใจคนกลับหางเหิน
จากธรรมของจริง หรือไมสนใจประพฤติปฏิบัติ เม่ือหางเหินจากธรรมของจริงแลว ก็มี
แตความจอมปลอมเขาแทรกสิงหรือกลุมรุมจิตใจ ใหประพฤติไปตาง ๆ นอกลูนอก
ทาง ผลจงึทําใหไดรับความทุกขลําบากรําคาญอยูเสมอในท่ีท่ัวไป 
 เราทั้งหลายเปนผูมุงมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม อันเปนความจริงที่พระองคทรง
สอนไวแลว จึงควรพิสูจนความจอมปลอมซึ่งมีอยูในจิตใจของตนวา มีมากนอยเพียงไร 
และมีมานานเทาไร จะควรปฏิบัติแกไขอยางไรบาง เพื่อความจอมปลอมซึ่งเปนสาเหตุ
กอทุกขใหเกิดขึ้นแกเราไมแลวไมเลานี ้ จะคอยหมดไปโดยลําดับ พอใหมีความสุขใจ
บางจากการประพฤติปฏิบัติธรรม 
 ธรรมนั้นเปนเครื่องเชิดชูคนใหดีงาม และปลดเปลื้องสิ่งที่เปนพิษเปนภัยออก
ใหไดรับความสุขทางดานจิตใจโดยลําดับ ธรรมจึงไมเปนภัยแกผูใดทั้งนั้น ไมวาสมัยใด
ธรรมเปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่คูควรแกใจ และมีใจเทานั้นเปนคูควรแกธรรม คือ
สามารถที่จะรับธรรมไวได และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีภาชนะใดที่จะ
เหมาะสมยิ่งกวาใจ 
 ที่ใจปลอมก็เพราะวา สิ่งจอมปลอมมันแทรกอยูภายในใจ จนกลายเปนใหญ
เปนโตขึ้นมาคลอบงําจิตทั้งดวงใหปลอมไปตามหมด จงึทําใหมนุษยเดือดรอนวุนวาย 
อยูท่ีไหนก็ไมมีความผาสุกเย็นใจ เพราะส่ิงเหลาน้ีไมเคยทําความผาสุกเย็นใจใหแกใคร
นั่นเอง ข้ึนช่ือวา “ของปลอม” ยอมกอความเดือดรอนเสียหายเชนน้ีมาต้ังแตไหนแตไร  
 การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นออก ใหเหลือแตแกน ให
เหลือแตของจริงลวน ๆ ภายใน เฉพาะอยางย่ิงการฝกหัดภาวนา ควรจะทําใหเปนล่ํา
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เปนสัน เปนเนื้อเปนหนังพอสมควร เพราะงานอ่ืนเราเคยทํามาแลวต้ังแตไหนแตไร จน
บัดนี้เราก็ยังทําได หนักก็ทํา เบาก็ทํา ผานไปโดยลําดับจนถึงปจจุบันน้ี จะเปนงานสักก่ี
ชิ้นจนนับไมถวน เพราะมากตอมาก เราเคยผานความหนักเบา ความลําบากลําบน ทุกข
รอนเพราะสิ่งเหลานี้มามากมายเพียงไร ยังอุตสาหสูทนกับงานน้ัน ๆ มาได แตเวลาจะ
ทําจติตภาวนา ซึ่งเปนธรรมประเภทคุณสมบัติอันสูงสงภายในจิตโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
ความจําเปนเชนเดียวกับงานอ่ืน ๆ หรือย่ิงกวาน้ัน ทําไมเราจะทําไมได นี่เปนปญหาที่
เราจะคิดแกกลอุบายของกิเลสซ่ึงเปนตัวหลอกลวง ไมอยากใหเราทําใหขาดออกจากจิต
ใจเปนลําดับ ไมถอยทัพกลับแพมันอีก เทาท่ีถูกมันกดข่ีบังคับมาแลวก็แสนทุกขทรมาน 
นาเคียดแคนอยางฝงใจ ไมนาจะมีวันหลงลืมไดเลย ถาเปนใจชาวพุทธ ลูกศิษยพระ
ตถาคต นะ 
 เบ้ืองตนจิตยอมลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคยถูกบังคับดวยอรรถดวยธรรม มี
แตถูกบังคับจากกิเลสโดยถายเดียว เรื่องของกิเลสตองบังคับจิตเสมอ บังคับใหลงทาง
ต่ํา เม่ือจติเราเคยถูกบังคับลงฝายตํ่าอยูแลว จะฉุดข้ึนมาท่ีสูงคือ “พระสัทธรรม” จึงเปน
การยาก 
 เอา ! ยากก็ตาม เราตองฝน เพ่ือฉุดลากจิตใจท่ีกําลังถูกกลุมรุมดวยพิษภัยท้ัง
หลายน้ันใหพนข้ึนมาโดยลําดับ เปนส่ิงท่ีควรทําอยางย่ิงสําหรับเราผูหวังความสุขความ
เจริญ และความพนทุกขโดยส้ินเชิง 
 ทานผูใดมีความสนใจ หรือมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใด กรุณานําธรรมบทน้ัน
ไปบริกรรม คําวา “ถูกกับจริตนิสัย” นั้น ไดแกเวลาเรากําหนดนําธรรมบทนั้นๆ มา
บริกรรมทดสอบดู จะมีความรูสึกเบา หรือคลองแคลวภายในจิตใจ ไมหนักหนวง นี่ชื่อ
วา “ถูกกับจริตนิสัยของเรา” เชน “พุทโธ” เปนตน เม่ือถูกแลวก็พึงนําธรรมบทน้ันมา
กํากับจิตใจ 
 ทําไมจึงตองนําคําบรกิรรมมากํากับจิตใจ ? เพราะปกติของใจนั้นมีแตความรู 
เราไมทราบวารูอยางไรบาง ลักษณะความรูน้ันเปนอยางไร ตัวความรูแทเปนอยางไร
ไมสามารถทราบได ทราบแตวา “รู” เทานั้น รูไปทั่วสารพางครางกาย แตจับเอา “ตัวรู” 
จริง ๆ ซ่ึงเปนตัวสําคัญไมได เพราะฉะนั้นจึงตองนํา “คําบริกรรม” เขามากํากับเพ่ือ
เปนที่ยึดเหนี่ยวของใจ จนสามารถทรงตัวได ถาจะเทียบกับภายนอกก็เหมือนเขาตก
เบ็ดเอาปลาน่ันเอง ถามีแตเบ็ดเฉย ๆ ปลาก็ไมกินเบ็ด ตองมีเหย่ือลอดวย การเอา
เหย่ือลอใหปลากินเบ็ดน้ัน เพราะเราตองการปลาที่จะมากินเบ็ดเพราะเหยื่อลอนั้น เรา
ไมไดมุงหวังจะเอาเหยื่อ เรามุงจะเอาปลาตางหาก จึงหาเหย่ือมาลอ คือติดเหยื่อเขากับ
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ปลายเบ็ดแลวหยอนลงไปในนํ้า เพ่ือใหปลามากินเบ็ด ปลาเห็นเขาก็มากิน โดยเขาใจวา
เปนอาหาร นี่เปนขอเทียบเคียง 
 คําวา “พุทโธ” ก็ดี “ธัมโม” ก็ดี “สังโฆ” ก็ดี หรือคําบริกรรมบทใดก็ตาม นี่เปน
เหมือนท่ีวาน่ันแล คือเปนเหย่ือสําหรับลอจิต หรือเหมือนกับเชือกมัด ใหจิตอาศัยอยู
กับคําบริกรรมนั้น ๆ ดวยความมีสติอยูเสมอไมใหคลาดจากกัน จะกําหนด “พุทโธ” ก็
ใหมีความรูสึกอยูกับ “พุทโธ” สืบเน่ืองกันไปโดยลําดับ 
 เม่ือจิตใจไดทํางานในหนาท่ีอันเดียวไมมีส่ิงอ่ืนมาเก่ียวของ หรือจิตไมไดเล็ด
ลอดออกไปคิดในแงตาง ๆ ซ่ึงเปนเรือ่งกวนใจ ใหเกิดความฟุงซานวุนวาย จิตก็จะงบ
ตัวลงไป โดยอาศัยคําบริกรรมเปนเครื่องผูกมัดอยู กระแสของจติท่ีซานไปสูสถานท่ี
หรือสิ่งตาง ๆ วัตถุอารมณตาง ๆ จะรวมตัวเขามาสูจุด คือ “พุทโธ” แหงเดียว จนกลาย
เปนจุดที่เดนชัดขึ้นมาภายในใจ เม่ือใจมีความสงบดวยอุบายอยางน้ี จนปรากฏผลขึ้น
มา คือความสุขเกิดข้ึนจากความสงบ เรียกวา “ไดผล” งานคือการภาวนาของเราเริ่มได
ผลแลว ไดผลเปนความสงบ เปนความเย็นใจ เปนความสุข และสุขละเอียดออนข้ึนไป
ตามลําดับแหงความสงบที่มีมากนอย นี่เปนผลที่จะยังจิตใจใหดูดดื่ม และเปนพยาน 
เปนเครื่องยึดของจิต เปนเครื่องอบอุนของใจ 
 ในเมื่อไดรับผลปรากฏเปนที่พอใจเชนนี ้จะมีความพากเพียร มีความเชื่อมั่นขึ้น
เรื่อย ๆ แมผลก็จะมีความละเอียดข้ึนไปอยางแนนอนไมสงสัย เพราะเทาท่ีปรากฏน้ีก็
เปนที่พึงพอใจอยูแลว ย่ิงไดภาวนาใหมีความละเอียด ก็ย่ิงจะปรากฏผลคือความ
ละเอียดมากข้ึนโดยลําดับ เปนเช้ือแหงความเช่ือความเล่ือมใสในพระศาสนา และเชื่อ
ตองานของตนท่ีจะพึงบึกบึนหรือพยายามตอไปไมลดละทอถอย เมื่อจิตไดรับความ
สงบเห็นประจักษครั้งหนึ่งแลว ตอไปความขยันหมั่นเพียร ความสนใจตองานท่ีเคยทําน้ี
จะคอยเดนขึ้น ๆ ไมคอยไดถูกบังคับบัญชามากนักเหมือนแตกอน 
 แตประการสําคัญขณะที่ปรากฏขึ้นแลว คือขณะท่ีผลปรากฏข้ึนแลวในวันน้ี
หรือในคราวน้ี คราวตอไปอยาไดไปคาดไปหมายอารมณท่ีเกิดข้ึนแลว และผานไป
แลวนั้น อยาไดถือเอาอันน้ันมาเปนอารมณในขณะท่ีทําภาวนาในวาระตอไป ใหตั้งหนา
ตั้งตาทําตามหนาที่ หรือตามงานของเราที่เคยทําอยางที่เคยทํามาแลว โดยไมตองคาด
ผลวาจะเปนอยางใด 
 เม่ือสติความรับรูสืบตออยูกับคําบริกรรม ความรูสึกก็ติดตออยูกับคําบริกรรม
เปนลําดับ ๆ นั้นแลเปนงานที่ทําโดยถูกตองแลว ผลจะปรากฏข้ึนมากับงานน้ันเชน
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เดียวกับที่เคยปรากฏมาแลว หรือยิ่งกวานั้นไปโดยลําดับ น่ีคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ภาวนาเปนอยางน้ี 
 การไปคาดหมายผลท่ีผานมาแลว จะทําใหจิตเขวจากงานในวงปจจุบัน ซึ่งเปน
งานจะยังผลใหเกิดขึ้นโดยสมบูรณ ฉะน้ันจึงไมควรไปยึดอารมณอดีตมาทําลายงาน
ในวงปจจุบัน 
 ความสุขใดก็ตามไมเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจ ทานกลาวไว
ในธรรมวา “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมม ีทั้งนี้เริ่มไปแตความสงบ
ในเบื้องตน จนถึงสันติ คือความสงบในวาระสุดทาย ไดแกความสงบราบคาบแหง
จิต ท่ีไมมีกิเลสแมนอยหน่ึงเหลืออยูเลย! 
 เราทุกคนที่เกิดมาในโลก มุงหาความสุขความเจริญดวยกันทั้งนั้น ไมวาหญิงวา
ชาย ไมวาชาติชั้นวรรณะใด มีความรูสึกอยูเชนน้ี มีความหวังอยูเชนน้ี หวังอยากได
ความสุขความเจริญ แตแลวทําไมโลกนี้จึงเต็มไปดวยความรุมรอนวุนวาย มีแตความ
ทุกขเต็มจิตใจ และรางกายของสัตวโลก ทําไมจึงไมเจอความสุขดังที่มุงหมายบางไม
มากก็นอย เพราะเหตุใด ? 
 ก็เพราะวาแสวงหาความไมถูกจุดเปนที่พอใจ ความสุขท่ีเราท้ังหลายแสวงหาน้ัน 
จึงเปนแตเพียงมโนภาพที่วาดไปแลวก็กอความกังวลใหแกตน เมื่อปรารถนาไมสมหวัง
ก็เพิ่มความทุกขขึ้นมาใหแกตนเทานั้น 
 เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสมหวัง จึงควรดําเนินตาม “ศาสน
ธรรม” ที่พระพุทธเจาทรงคนพบซึ่งความสุข และเห็นความสุขประจักษพระทัยแลว
จึงนํามาประกาศสอนโลกดวยพระเมตตา พวกเราชาวพุทธควรพากันดําเนินตามหลัก
ศาสนธรรมมีดานจิตตภาวนาเปนตน เพื่อใหใจไดรับความสงบสุข ถาทําถูกตามหลัก
ธรรมท่ีทานสอนไว ไมตองสงสัยวาความสุขจะไมปรากฏข้ึนมากนอยภายในใจท่ีสงบตัว 
ตองปรากฏข้ึนมาอยางแนนอนไมวาผูหญิงผูชาย ไมวานักบวช ฆราวาส 
 จิตเปนธรรมชาติกลาง ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศกับวัยอะไรทั้งนั้น หลักใหญอยูตรงน้ี 
การแสวงหาความสุขทางใจ แสวงหาอยางน้ี 
 สวนความสุขภายนอกเราก็พอทราบกัน เพราะเคยเสาะแสวงหา เคยไดอาศัยสิ่ง
เหลาน้ันมาแลว ใคร ๆ ก็ทราบดีอยูแลวไมจาํเปนตองแนะนําส่ังสอนกัน ท่ีสําคัญก็คือ
การเสาะแสวงหาความสุขทางดานจติใจอันเปนหลักสําคัญในรางกายและใจเรา ควร 
แสวงหาวิธีใดจึงจะเจอความสุข ? 
 จิตใจท่ีเจอความสุขยอมไมกวัดแกวงวุนวาย ไมเดือดรอน ไมฟุงเฟอเหอเหิม มี
ความสงบตัวอยูเปนปกติ อยูในอิริยาบถใดก็ทรงตัวอยูไดดวยความสงบสุข และความ
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สวยงาม ไมวิ่งเตนเผนกระโดด หรือกวัดแกวงอยูภายใน เพราะไมมีสิ่งกวนใจ เน่ืองจาก
ความสงบเปนอาหารหลอเล้ียงจติใจ ใหไดรับความสุขความรมเย็นอยูภายในตัว ซึ่งเปน
ผลเกิดข้ึนจากการภาวนา เราควรจะเสาะแสวงหาใหเจอความสุขบางไมมากก็นอย ทาง
ดานจิตใจ ยากก็ทนบาง เพราะงานไมวางานไหน ตองฝนความยุงยาก ฝนความลําบาก 
ตองฝนทุกขบางเปนธรรมดาเมื่อพอฝนได นอกจากจะสุดวิสัยฝนไมได ก็จําเปนดวยกัน
ไมวางานในงานนอก 
 งานนอกไดแกการงานตาง ๆ งานใน ไดแก “จิตตภาวนา” ตองมีความยากบาง
เปนธรรมดาดวยกัน พระพุทธเจาก็เปนองคพยานสําคัญแลวในเร่ืองความทุกขความ
ทรมาน เก่ียวกับการบําเพญ็พระองคกอนจะไดตรัสรู ปรากฏวาสลบไสลถึงสามหน คํา
วา “สลบ” คือ ตายแลวฟน ถาไมฟนก็ไปเลย จะทุกขขนาดไหนจนถึงขั้นสลบ? ถาไม
ทุกขมากจะสลบไดอยางไรคนเรา ! ตองถึงขนาดจึงสลบได เรียกวา “รอดตาย” นั่นเอง 
 ครูของเราทําอยางนี้ เพราะศาสนานี้ไมใชศาสนาเพื่อลางมือเปบ เกิดข้ึนดวย
เหตุดวยผล เหตุดีผลดี การทําเหตุไดมากนอย ผลยอมปรากฏขึ้นตามเหตุที่ทํา ไมทํา
เลยผลจะปรากฏไดอยางไร 
 แตความตองการของเรา ตองการความสุขความเจริญ ความสมหวังดวยกันท้ัง
น้ันไมวาหัวใจใด จะนําส่ิงใดมาเปนเคร่ืองสนองความตองการ ใหสมความมุงมาด
ปรารถนาเลา นอกจากจะทําในสิ่งที่ชอบอันเปนทางเดินเพื่อความถูกตองเทานั้น ความ
สมหวังนั้นจึงสําเร็จไปโดยลําดับ จนสําเร็จโดยสมบูรณ 
 เพราะฉะน้ันในวาระน้ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะบําเพ็ญทางดานจิตใจ อันเปน
จุดหมายใหเกิดความสุขความสมหวังขึ้นภายในใจของตนดวย “จิตตภาวนา” เหน่ือย
บางก็ทนเอา จิตมันเคย วอกแวกคลอนแคลน เคยคิดเคยปรุงมานมนาน ซึ่งไมเกิดผลดี
อะไรเลย จึงบังคับไวบาง 
 การปลอยใหคิดไปในแงตาง ๆ ตามอารมณของใจนั้นไมเกิดประโยชนอะไร
นอกจากไปเท่ียวกวานเอาความทุกขความรอนจากอารมณตาง ๆ เขามาเผาลนจิตใจ
ของตนใหเดือดรอนวุนวายไมขาดวรรคขาดตอนเทานั้น ไมเห็นผลดีอันใดท่ีเกิดข้ึนจาก
การปลอยใจไปตามลําพังของมัน 
 การฝกจิต การทรมานจิต ไมใหคิดไปในแงตาง ๆ ที่เปนพิษเปนภัย ดวยอรรถ
ดวยธรรมอันจะนําความสุขมาใหนี้ ถึงจะยากขนาดไหนเราก็พอจะทําได เพราะเรา
ทราบเหตุผลอยูแลววา น่ีเราฝกฝนทรมานเพ่ือหาความสุข เพ่ือใหจิตใจมีความสุขดวย
การฝกการทรมาน 
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 พระพุทธเจาก็เคยฝกมาแลวจนสลบไสล สาวกก็เคยฝกมาแลว ทรมานมาแลว 
ตองเปนผูผานทุกขมาแลวดวยกัน ทานจึงไดรับความสุขอันสมหวัง 
 เราไมตองผานทุกขใด ๆ ดวยการฝกฝนอบรมบางเลย แตจะเอาความสุขความ
สมหวังเลยทีเดียว ก็รูสึกวาจะเกงเกินครูไป จงึควรดําเนินตามรองรอยของครู สมคําวา 
“พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ทานดําเนินอยางไรก็ดําเนินอยางน้ัน หนักบางเบา
บาง ทุกขยากลําบากบางก็ทนเอา เพราะเปนลูกศิษยที่มีคร ู การฝกเพื่อเปนความดีมี
ความสุข ตองผานทุกขดวยกันท้ังน้ันแหละ ใครบําเพญ็อยูท่ีไหนก็ตองทุกข แตการ
บําเพ็ญตนตามหลักธรรม เปนทางที่จะใหแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ เปนส่ิงท่ี
เราควรสนใจอยางยิ่ง 
 การทองเท่ียวใน “วัฏสงสาร” ดวยความลมจมความทุกขทรมานน้ัน เรา
ตองการกันมากหรือ ผลท่ีเกิดข้ึนเชนน้ันเพราะการปลอยตัว เพราะความออนแอ 
เพราะไมสนใจในหลักเกณฑท่ีจะทําใหเกิดความสุขข้ึนมา จึงมีแตความทุกขเผาลน
อยูทุกภพทุกชาติ ตั้งกัปตั้งกัลปนับไมถวน เปนสิ่งที่สัตวโลกรายไหน ๆ ก็ตามไม
ตองการกันท้ังน้ัน แตทําไมเราจะเปนผูไปเจอเอาส่ิงเหลาน้ันเพราะความไมเอาไหน
ของใจ สมควรแลวหรือ ?  
 น่ีคือปญหาซักถามตัวเอง เปนอุบายแหงปญญาท่ีจะปราบปรามกิเลสท่ีหลอกเรา 
ทุกขเราก็ตองทน เพราะทุกขในทางที่ดีตองทนบาง จติน้ีถูกกิเลสครอบงํามานาน อะไร 
ๆ ก็เปนไปตามกิเลส ธรรมแทรกเขาไปไมไดเลย เวลาน้ีกําลังพยายามท่ีจะเอา 
“ธรรม” แทรกเขาไปภายในใจ เพ่ือฉุดลากจติใจทีกํ่าลังจะมีคุณคาอยู แตเพราะสิ่งที่ไม
มีคุณคาครอบงํา จิตจึงหาคุณคาไมไดน้ันใหถอนตัวออกมา เพื่อใหมีคุณคาดวยธรรม 
 การฝกจิตเพื่อมีคุณคา จะทุกขยากลําบากก็เพือ่คุณคาของใจ ทําไมจะลําบากลํา
บนถึงกับทนไมได สูไมไหว ตองหาอุบายแกเราใหได อยาใหเสียที 
 วัน คืน ป เดือน กินไปทุกวัน ๆ ชีวิตใครจะมีมากนอยเพียงไรก็ตาม วินาทีกิน
ไป นาทีกินไป ช่ัวโมงกินไป กินทุกว่ีทุกวันทุกเวลํ่าเวลา หลับต่ืนลืมตากินไปตลอดสาย 
แมจะมีอายุก่ีลานปก็เถอะ เพราะมันถูกกินไปอยูเสมอไมหยุดไมถอยอยางน้ีมันตอง
หมดไปได ชีวิตเปนลาน ๆ ก็เถอะ เพราะความกินอยูเสมอ เวลานาทีกินไปอยูเร่ือย ๆ 
กินไมหยุดไมถอยก็ถึงจุดหมายปลายทางนะซ ิแลวก็สลายหรือทําลายไปได 
 เวลาน้ีชีวิตยังไมหมด แมกาลจะกินไปทุกวันทุกเวลา แตยังเหลืออยูพอท่ีจะได
แบงทําคุณงามความดี หาสาระเปนท่ีพ่ึงของใจเราไดในขณะน้ี จึงควรตื่นตัว ตาย
แลวไปหาทําบุญทําทานท่ีไหนกัน ตายแลวถึงจะต่ืนตัวมันต่ืนไมได จึงเรียกวา “คน
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ตาย” รักษาศีลไมได ภาวนาไมได นอกจากจะเสวยผลที่เราไดทําแลวตอนที่ยังมีชีวิตอยู
เทาน้ัน 
 เราตองคาดปญญาเราไวใหกวางขวางกวากิเลส กิเลสมันไมคาดอะไรกับเรา มัน
ใหไดอยางใจก็เปนที่พอใจของมัน ขอใหมันไดอยูดวยความสนุกสนานร่ืนเรงิกลางหัวใจ
เราก็พอ สวนเราผูเปนเขียงสับยําของกิเลส มีความสนุกสนานท่ีไหน รื่นเริงที่ไหน พิษ
ของกิเลสมันทําใหคนรื่นเริง ใหมีความสะดวกสบายท่ีไหน มีแตบีบคั้นจิตใจใหไดรับ
ความทุกขความทรมานตลอดมาเทาน้ัน ถาไมเห็นโทษของมันก็จะตองถูกมันกดขี่บังคับ
อยูตลอดไป ถาเห็นโทษของมันแลว ธรรมก็จะแทรกเขาไปภายในจติใจได เราก็จะ
กลายเปน “ผูมีสาระ” ข้ึนมา 
 การทําคุณงามความดีทั้งหมดนี ้ เพื่อเปนเครื่องสนับสนุนจิตใจ เปนเครื่อง
อุดหนุนจิตใจ เปนหลักของใจ ใหไดยึดเปนหลักเปนเกณฑ เมื่อใจมีธรรมเปนเครื่องยึด 
มีธรรมเปนเครื่องอาศัยแลว อยูท่ีไหนก็สบาย เพราะมีหลักถูกตองดีงามเปนเครื่องยึด 
 “ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ” พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรมไมใหตกไปใน
ที่ชั่ว คําวา “ที่ชั่ว” คือ ที่ที่ไมพึงปรารถนานั่นเอง ความทุกขรอนลําบากตาง ๆ เปนส่ิงท่ี
ไมพึงปรารถนา และอยูที่ชั่วนั้นทั้งหมด 
 แตผูที่ปฏิบัติธรรมจะไมไดไปสูสถานที่เชนนั้น การที่ธรรมจะรักษาเราไมใหตก
ไปในที่ชั่ว เราตองเปนผูรักษาธรรม รักษาตัวเราดวยการบําเพญ็คุณงามความดีท้ัง
หลาย ดังที่เราทั้งหลายไดบําเพ็ญอยูเวลานี้ ช่ือวา “เรารักษาธรรม” เมื่อเรารักษาธรรม 
ธรรมก็รักษาเรา เหมือนบานเรือนที่เราปลูกขึ้นมานี ้ปลูกข้ึนมาแลวก็ใหความรมเย็น ให
ความปลอดภัยแกเรา ถาเราไมปลูกใครจะปลูก เราตองเปนผูปลูกเอง บานเรือนก็ให
ความปลอดภัยแกเราเอง นี่เราสรางธรรมขึ้นภายในจิตใจเรา ธรรมก็เปนผลใหเราไดรับ
ความสุขสบาย อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใด ข้ึนช่ือวา “ผูมีธรรม
ภายในใจ” ไดบําเพ็ญคุณงามความดีไวในใจแลว ก็เทากับไปเสวยผลโดยถายเดียว 
 ข้ัน “จิตตภาวนา” ในเบ้ืองตน ใหพยายามทําจิตของเราใหสงบ พอจิตสงบ
เทานั้น ผลแหงการภาวนาเปนอยางไรเราไมตองถามใคร จะทราบภายในจติใจของผู
บําเพ็ญนั้นแล เพราะคําวา “สนฺทิฏฐิโก” ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองรูเองนั้น พระพุทธเจาไม
ทรงผูกขาด มอบใหกับผูปฏิบัติดวยกันทุกคน จะพึงรูผลท่ีตนปฏิบัติมากนอยตามกําลัง
ของตน 
 ทานกลาวเร่ืองสมาธิ คือความสงบภายในใจ สงบจากอารมณเคร่ืองกอกวนท้ัง
หลาย เรียกวา “สงบ” เมื่อไมมีอะไรกอกวน ถาเปน “นํ้า” ก็ใสสะอาด จิตใจก็ผองใส 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๐ 

๓๖๐

ปราศจากอารมณที่คิดปรุงตาง ๆ ซ่ึงเปนเร่ืองกวนใจ ใจยอมสงบแนวแน มีความสุข 
สุขอยางละเอียดลออ มีความสงบมากเพยีงไร ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความสงบน้ีย่ิง
ละเอียดสุขุมมากขึ้น จนกลายเปนความสุขท่ี “อัศจรรย” เพียงข้ันความสงบแหงสมาธิ
เทานั้น ก็แสดงผลใหผูปฏิบัติเห็นประจักษใจอยางดื่มด่ําไมอิ่มพออยูแลว 
 ในกายเรานี้ ความจริงก็คือธาตุคือขันธ อายตนะ อันเปนเครื่องมือของจิตท่ีใช
อยูเทานั้นเอง เม่ือหมดกําลังแลวก็สลายตัวไป คําวา “สลายตัวไป” น้ันไดแกตาย ที่
โลกสมมุติใหช่ือกันวา “ตาย” รางกายน้ีมันตายจากความเปนสัตวเปนบุคคล ท่ีโลก
สมมติุวาเปนสัตวเปนบุคคล ลงไปสูธาตุเดิมของเขา คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ใจก็ออกจาก
รางนี้และเปนใจตามเดิม เพราะใจเปนใจอยูแลวมาตั้งแตไหนแตไร เปนเพียงมาอาศัย 
“เขา” อยู เพราะตนไมสามารถชวยตัวเองจนเปนอิสรเสรีโดยไมตองพึง่อะไรได เมื่อ
ปญญาพิจารณาตามธาตุตามขันธ ตลอดถึงความคิดความปรุงของใจ ใหรูเห็นวาเปน
สภาพ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน ประจักษดวยปญญาลงไปโดยลําดับ ๆ ความยึด
มั่นถือมั่นสําคัญผิดวานั่นเปนเรา น้ีเปนของเราในอาการใดก็ตาม ก็ถอนตัวเขามา ๆ คือ 
ปลอยกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธ์ิอันน้ันแลทานเรียกวา “อุปาทาน” ความยึดม่ันถือม่ัน มัน
กดถวงจิตใจของเราไมใชนอย ๆ ใหไดรับความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน 
 เมื่อปญญาพิจารณาสอดแทรกใหเห็นตามความเปนจริงแลว ยอมถอนความยึด
มั่นถือมั่นเขามาไดเปนลําดับ ๆ ถอนเขามาจนไมมีอะไรเหลือภายในจติ กําหนดเขาไป
จนกระทั่งถึงจิต เช้ือของกิเลสตัณหาอาสวะมารวมตัวอยูภายในจติดวงน้ีเทาน้ัน ส่ิงอ่ืน
ตัดออกหมดแลว ไมยึดถือในสวนใดอาการใด ปญญาสอดแทรกเขาไป ตัดขาดไปเปน
สําดับ ๆ กิเลสไมมีที่อยู ว่ิงเขาไปหลบซอนอยูภายในจิต พิจารณาคนควาเขาไปใหเห็น
ตามหลัก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เชนเดียวกับสภาวธรรมท่ัว ๆ ไป จนกิเลสทนไมไหว
แตกกระจายออกไปจากจิต น่ันเรียกวา “ทําลายภพชาติ” เพราะเชื้อของภพชาติมันอยู
ในใจ สติปญญาถอดถอนไดโดยลําดับจนไมมีสิ่งใดเหลือ น่ีแลคือจิตเปนอิสระแลว! 
ไมตองไปอาศัยอะไรอีกตอไป 
 เรื่องเกิด เรื่องแก เรื่องเจ็บ เรื่องตาย ที่เปนปาชาประจําสัตวสังขารที่เคยเปนมา
น้ัน เปนอันวาหมดปญหากัน เพราะจิตพอตัวแลวไมตองพึ่งอะไรทั้งสิ้น น่ีคือความสุข
อันสมบูรณของผูปฏิบัติธรรมที่ไดจากการปฏิบัติศาสนธรรม จนปรากฏเปนผลขึ้นมา 
คือความสุขอันสุขุมละเอียดนอกสมมุติ 
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ก็หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
เปนความสุขอยางยิ่งนี้แล ไมมีอันใดเสมอเหมือน! 
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 จิตดวงนี้แหละ ดวงที่ถูกสิ่งไมมีคุณคา ดวงที่ถูกสิ่งที่จอมปลอม สกปรกโสมม
ท้ังหลายครอบงําอยูตลอดเวลาน่ีแหละ เมื่อชําระสิ่งที่สกปรกทั้งหลาย สิ่งที่ไมมีคุณคา
ทั้งหลาย ออกไปโดยลําดับ ๆ จติก็กลายเปนของมีคุณคาข้ึนมาเร่ือย ๆ จนมีคุณคา
อยางเต็มภูม ิ ถึงข้ัน “วิสุทธิ จิต” เปนจิตที่สมบูรณเต็มภูมิ ไมตองอาศัยอะไรทั้งหมดที่
น่ี เพราะฉะน้ันทานจึงไมเกิดท่ีไหน และก็ไมตายท่ีไหนอีกดวย เพราะไมมีเช้ือคือ
สาเหตุใหเกิด ความตายก็ไมมี เพราะไมมีการจับจองปาชา ปาชาจะมีในตัวไดอยางไร 
ไมมีเกิด ความตายจะมีไดอยางไร 
 น่ีคือจติท่ีพอตัวแลว ไมตองอาศัยอะไรเลย ตอนท่ียังอาศัยรางตาง ๆ ภพชาติ
ตาง ๆ อยูน้ัน เพราะยังไมสามารถพึ่งตัวเองได ตองอาศัยบุญกุศลเปนเครื่องพยุง 
เพราะฉะนั้นการสรางคุณงามความดีสําหรับเราผูมีความรับผิดชอบในตัวเรา จึงมีความ
จาํเปนอยูตลอดไป ถายังมีการทองเที่ยวใน “วัฏสงสาร” อยูตราบใด คุณงามความดีซึ่ง
เปนเครื่องพึ่งพิงอาศัย ก็เปนความจาํเปนอยูตราบน้ัน 
 ขอใหทานทั้งหลายที่เปนพุทธบริษัท อยาไดมีความประมาทนอนใจ ดวยชีวิต
สังขารรางกายไมมีกฎมีเกณฑ จะตายเมื่อไรก็ได แตกเมือ่ไรก็ได ไมมีอะไรมีอํานาจ
เหนือสิ่งเหลานี้ได เมื่อไมประมาท คุณงามความดีจึงควรตักตวงเอาไวเสียตั้งแตบัดนี ้
จะไมเสียทาเสียท ีไมเดือดรอนในภายหลัง อยูก็เปนสุข ตายไปก็เปนสุข ไมมีอะไรเดือด
รอน 

จึงขอยุติ 

aspire4935
Text Box
<<สารบัญ



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๖๒ 

๓๖๒

เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สูสมรภูมิ 
 

 ขณะฟงกําหนดใจไวใหดี เพราะธรรมอยูกับใจ ! 
 ทีแรกกอนปฏิบัติเราไมอยากจะเช่ือวา “ธรรมอยูกับใจ ท่ีไหนกัน” อยูกับความ
เพียรในใจนั้น นาฟงกวาท่ีวา “ธรรมอยูกับใจ” 
 “ธรรมอยูท่ีใจ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูท่ีใจ ธรรมทั้งหลายอยูที่
ใจ” เราไมยักเชื่อ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยูท่ีในคัมภีรท้ังน้ัน ทําไมวาอยูท่ี
ใจ น่ีเปนความรูสึกของเจาของ คือความรูสึกด้ังเดิมเปนอยางน้ัน แตพอฟงเทศนไป
เรื่อยๆ องคไหนเทศนทานก็บอกอยางน้ัน ไมเคยเทศนผิดเพี้ยนกันไปเลยวา “ธรรมอยู
กับใจ ธรรมอยูที่ใจ” พอไดฟงไปโดยลําดับ จิตมันปรากฏเปนความสงบข้ึนมาในขณะ
ที่ฟง คือทีแรกเวลาฟงทานเทศน จิตมันสงไปหาทานนี่ ไมไดอยูกับตัว 
 ทานบอกวา “อยาสงจิตออกมาภายนอก ใหทําความรูไวภายในตัวเอง ธรรมจะ
เขาไปสัมผัสเอง จากกระแสธรรมท่ีทานแสดงออกไป เราก็ไมฟง ยังสงออกไปหาทาน
เทศน ดีไมดีอยากจะมองดูหนาทานดวยจนถึงขณะฟงเทศน ถาไมมองดูหนาทานเทศน 
หรือดูปากทานเทศนรูสึกมันไมถนัด นี่เปนความรูสึกดั้งเดิม 
 เวลาฟงนาน ๆ มันปรากฏผลเปนความสงบข้ึนมาภายในใจ ในขณะที่ฟงทาน
เทศนเริ่มเกิดความเชื่อวา “สมาธิธรรมน้ีอยูท่ีใจน่ันเอง” เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาคือเจา
ของเอง ทีน้ีขณะฟงเทศนทาน จิตไมสงไปท่ีอ่ืน สงไปหาทานก็ไมสง มันเพลินกับ
ความสงบ ใจเกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็นข้ึนมาในขณะฟง และเพลินไปเรื่อย ๆ 
เลยทําใหเกิดความเช่ือวา ธรรมอยูที่ใจนั้นถูกตองแลว 
 นี่เริ่มเปนความเชื่อขึ้นมา ในขณะที่ “สมาธิธรรม คือ ความสงบ เย็นใจ” ปรากฏ
ขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟงเทศนจากทาน ตอจากน้ันก็เปนเหตุใหอยากไดยินไดฟงเร่ือย 
ๆ เพื่อเปนเครื่องกลอมจิตใจเรา ลําดับแรกเปนอยางน้ี ลําดับตอไปการปฏิบัติธรรม จะ
เดินจงกรมก็ดี น่ังสมาธิภาวนาก็ดี ผลปรากฏข้ึนมากนอย ปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ไมได
ปรากฏข้ึนท่ีอ่ืน ขณะที่จิตไมมีความสงบ วุนวายตัวเอง ก็อยูท่ีใจ นี่ทราบวา “วันน้ี จิต
ไมสบายเลย” มีความฟุงซานวุนวายตามอารมณตาง ๆ เอะ ทําไมวันนี้จิตไมสบาย ก็ทาํ
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ใหเกิดความสนใจข้ึนอีกแงหน่ึง พยายามหาทางสงบใหได พอเขาท่ีภาวนา ใจก็เปน
ความสงบขึ้นมา นี่ก็ยิ่งเปนความชัดเจนขึ้นมาวา “ธรรมอยูท่ีใจ” 
 โลกมันอยูท่ีใจ ธรรมก็อยูท่ีใจ เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนจึงควรทําความรูสึกไว
จําเพาะตัวเทานั้น ไมจาํเปนตองสงจิตออกไปสูภายนอก เชนไปเก่ียวของกับทานผู
เทศนเปนตน เม่ือเราทําความรูสึกไวกับตัวเชนน้ี ธรรมเทศนาที่ทานแสดงออกไปมาก
นอย จะเขาไปสัมผัสสัมพันธกับความรูของเรา 
 จิตเปนผูรู กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเขามาสัมผัสใจ และสัมผัสอยูเรื่อย ๆ จิต
ไมมีโอกาสสงออกไปสูภายนอก เพราะธรรมเปนเครื่องเย็น และก็ทําใหเพลินไป เพลิน
ไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือธรรมสัมผัสเปนขณะ ๆ ตามกระแสเสียงของทานผูเทศน เปน
บทเปนบาท สัมผัสตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จิตก็คอยสงบเย็นลงไป ๆ นี่เปนผลขึ้นมา
แลวจากการฟงธรรม เพราะฉะนั้นการฟงธรรมท่ีถูกตองเพ่ือใหไดผลประจักษ จึง
ตองตั้งจิตไวภายในตัวเอง ไมตองสงออกไปภายนอก และไมตองคิดตองตรองอะไร
มากมายในขณะท่ีฟง คอยฟงใหเปนความรูสึกตามกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปเทา
น้ัน ธรรมจะซึมซาบเขาไปสูจิตใจเรา จติใจเม่ือไมกวนตัวเองดวยความคิดในเร่ืองตาง 
ๆ ก็สงบเทาน้ัน แตตองสงบดวยวิธีแกกัน คือจะใหจิตสงบไปเฉย ๆ อยางน้ันไมได 
ตองอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง หรืออาศัยการฟงธรรมในขณะทานแสดง อยางนี้จึง
จะเกิดความสงบ 
 อะไรเลาท่ีวุนมากในโลกน้ี ? ไมมีอะไรท่ีจะวุนมากย่ิงกวาใจ ถาพดูถึงเร่ืองของ
ความขุนมัว ก็ไมมีอะไรที่จะขุนมัวยิ่งวาใจ ความทุกขความเดือดรอนมากมายเพียงไร 
ไมมีอะไรที่จะสูใจได ไฟที่วารอนก็ไมรอนเหมือนใจของเราที่รอนที่ทุกขเพราะอํานาจ
กิเลส 
 เรื่องของกิเลส มีแตแสดงใหเกิดความทุกขไปโดยลําดับ ๆ เทานั้น ทานจึงสอน
ใหเห็นโทษ พยายามต้ังสติพิจารณาในแงตาง ๆ ดวยความจงใจ เม่ือสติกับความรูมี
ความเก่ียวเน่ืองกันไปโดยลําดับ ๆ การทําสมาธิหรือการพิจารณาในแงตาง ๆ จะเปน
ทางดานปญญาในแงใดก็ตาม ยอมไดความสงบและอุบายแยบคายข้ึนมาโดยลําดับ ดัง
ทานสอนวา “ชาติป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ อริยสจฺจํ” ทานบอก “อริยสัจ ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา” ชาติความเกิดเปนทุกข แตเรากลับมีความดีใจ เพลิดเพลินในการเกิด 
พอลูกเกิดข้ึนมาก็ดีใจ หลานเกิดข้ึนมาก็ดีใจ บุตรหลานของญาติมิตรสหายเกิดข้ึนมาก็
ดีใจ ไมไดคํานึงถึงความทุกขของเด็กที่เกิดขึ้นมาแตละราย ๆ ท่ีรอดตายจากชอง
แคบ ๆ แลวเกิดมาน้ันเลย  
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 ถาเรามองดู “เงื่อนตน” คือ ความเกิด กับ “เงื่อนปลาย” คือความตาย ยังไมเห็น
ชัดเจนแลว ก็เขาใจวา ทั้งสองเงื่อนนี้จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และความเศราโศก
ไดไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความจริง เด็กรอดตายแลวถึงจะเปนมนุษยข้ึน
มา ถาไมรอดก็ตองตายไปในขณะนั้น เชนตายในทองก็มี ตายขณะท่ีตกคลอดออกมาก็
ม ีก็เพราะความทุกขถึงขนาดตาย มันถึงตายไดคนเรา! 
 การเกิดขึ้นมาเปนคน อายุมากนอยเพียงใด มันก็ทุกขถึงตายมันจงึตายได ความ
ทุกขนี้มีมาตั้งแตขณะแรกเกิด แตเราไมไดพิจารณาวาเปนทุกข คือสัจธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
นาเห็นโทษเห็นภัย เปนความขยะแขยง เพื่อจะกําจัดปดเปาใหผานพนไปไดดวยความ
พากเพียรของเรา มีสติปญญาเปนสําคัญ เม่ือเรามีความเพลิดเพลินพอใจในตอนตน 
แตไมพอใจในตอนปลาย เชน ความเกิดเราพอใจ แตความตายเราไมพอใจ มันก็ขัด
แยงกันอยูวันยังคํ่า ความขัดแยงกันมันเปนความสุขท่ีไหนในหัวใจคนเรา ตองเปน
ความทุกขอยูโดยด ี
 เพราะฉะนั้นเพื่อใหตนกับปลายตรงกัน จึงตองพิจารณาไปตั้งแต “ชาติป ทุกฺขา 
ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” ตลอดสายไปเลย เพราะเปนเรื่องของกองทุกข และเปน
ทางแหงความทุกขเดินทั้งนั้น ไมใชทางมรรคผลนิพพานอะไรจะเดินได ถาไมพิจารณา
ใหเปน พิจารณารอบรูในส่ิงท้ังหลายน้ีแลวก็วา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส” ทุกขยอมไมมี
แกผูไมเกิด น่ัน! เมื่อไมเกิดแลวมันจะมีทุกขที่ไหนกัน เพราะเชื้อใหเกิดไมมี คือเชื้อ
แหงความทุกขไมมีนั่นเอง ทุกขก็ไมมีในหัวใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมี
ทุกขเวทนาภายในใจ เวทนาทางใจน้ีทานไมมี คือสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อุเบกขา
เวทนาก็ดี ภายในใจของพระอรหันตทานไมมี 
 มีเวทนาเฉพาะแตจิตของพวกเรา กายของพวกเรา สวนกายของทานมีเวทนา
ทั้งสาม ทานทุกขเหมือนกันกับพวกเราน้ีแหละ แตจิตของทานไมมีเวทนา เวทนาท้ัง
สามไมสามารถกระทบกระเทือนจิตใจของทานได ทานไมหว่ันไหว เหมือนจิตของ
ปุถุชน สุขทานก็รู ทุกขทานก็รู ในสวนรางกายเฉย ๆ ทานก็รู แตทางดานจติใจของทาน
ไมมีเวทนา เพราะจิตนั้นพนไปจากเวทนาซึ่งเปนสมมุติแลว ไมมีอะไรจะเขาไปแทรกสิง
ไดเลย ใจเปนธรรมลวน ๆ เชนที่วา “ทุกขเวทนา เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา สุขเวทนาก็
เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อุเบกขาเวทนาก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาตินั้นไมได 
 ถาใครอยากมีความเจรญิภายในใจ ก็ใหพยายามสรางคุณงามความด ี ศีล ทาน 
อยาไดขาด เปนความดีสําหรับหลอเล้ียงจติใจ สืบภพสืบชาติที่ดีตอไป คนเราที่มีพื้น
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ฐานอันดีดวยคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ไมวาจะเกิดในภพใดชาติใด ก็
ตองมีความดีติดตามเสมอ สุคติเปนที่หวังได 
 ในเมือ่ยังไมพนจากความทกุข ทานสอนไมใหเกียจคราน ใหพยายาม ถาม ี
ความสามารถเจริญเมตตาภาวนา เพ่ือสองดูจิตใจของตนท่ีเต็มไปดวยความทุกข
รอนตางๆ น้ี ก็จงทําไปอยาไดลดละ ขัดไปทุกวัน ๆ จิตใจเม่ือไดรับการขัดเกลาอยู
เสมอยอมมีความผองใส เม่ือจิตมีความผองใสยอมเห็นเงาตัวเองได เหมือนกับนํ้าใส
มองเห็นอะไรไดชัดเจน จะเปนขวากเปนหนามหรือเปนสัตวชนิดใดท่ีอยูในนํ้าน้ัน ก็
สามารถมองเห็นไดชัดเจน อะไรที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในจิตใจ เมื่อใจมีความสงบ
แลวสามารถมองเห็นได รูไดงายย่ิงกวาจติท่ีขุนมัวไปดวยกิเลสอาสวะและความวาวุนท้ัง
หลายอยูมาก 
 ทานจึงสอนใหชําระจิตใจ ในโอวาทท่ีรวมไวใน “โอวาทปาฏิโมกข” วา “สพฺพ
ปาปสฺส อกรณ”ํ การไมทําความช่ัวท้ังหลายน้ันประการหน่ึง “กุสลสูปสมฺปทา” การยัง
กุศลใหถึงพรอมประการหนึ่ง “สจิตฺตปริโยทปน”ํ การทําจิตใจใหผองแผวถึงความ
บริสุทธ์ิน้ีประการหน่ึง “เอต ํพุทฺธาน สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 พระพุทธเจาองคใดก็ตามทานสอนอยางน้ีท้ังน้ัน เรื่องที่เปนบาปเศราหมองทาน
ไมใหทํา ใหพยายามทําแตกุศลคือคุณงามความด ี เพราะความฉลาดของตน “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” คือยังความฉลาดใหถึงพรอมน่ันเอง 
 การทําจิตใหมีความผองใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เปนสิ่งทําไดยาก แตอยูในความ
สามารถของมนุษยเราที่จะทําได พระพุทธเจาทานก็ลําบาก พระสาวกท้ังหลายทานก็
ลําบาก บรรดาทานผูถึงความบริสุทธ์ิตองลําบากดวยกันท้ังน้ัน ลําบากเพ่ือความบริสุทธ์ิ 
เพื่อความหลุดพน ไมใชลําบากเพื่อความลมจม จึงเปนสิ่งที่นาทํา 
 จิตเวลามีสิ่งสกปรกโสมมครอบงําอยูก็ไมปรากฏวามีคุณคาอะไร แมตัวเองก็
ตําหนิติเตียนตัวได บางทีอยูก็ไมอยากอยู อยากจะตายเสียดีกวาอยางน้ี เพราะความอิด
หนาระอาใจความเปนอยูของตน ไมอยากอยูในโลกใหโลกเขาเห็นหนา ทั้งนี้เพราะจิต
มันอับเฉา จิตมันขุนมัวมากจนกลายเปนไฟทั้งกอง ไมนาอยู เวลามันอับเฉาขนาดน้ัน 
เพราะสิ่งที่อับเฉา สิ่งไมมีคุณคาครอบจิต จนมองหาสาระสําคัญของจิตไมมีเลย จน
คิดอยากจะตายไปเสียไดแหละดี แมตายไปแลวจะไปเอาดีมาจากไหน? ปจจบัุนมันก็ยัง
ไมมีอยูแลว ถาดีดวยความตาย โลกน้ีก็มีคนตายกันมานาน ทําไมไมเห็นดี มันไมดีน่ัน
เองจึงไมอยากตาย ถามันดีอยูแลวตายหรือไมตายก็ไมมีปญหาอะไร เพราะดีอยูแลว 
ขณะท่ีมีส่ิงไมมีคุณคาอะไรมาครอบงําจิตน้ัน ทําไมจิตไรสาระไปหมด ? 
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 เม่ือชําระสะสางออกไดโดยลําดับๆ ก็คอยสองแสงสวางออกมาใหเห็นประจกัษ
ภายในใจ คือความสงบเย็นใจ ทั้งจิตใจก็ผองใส สบาย ยิ้มแยมแจมใส นั่งอยู ยืนอยู 
เดินอยู นอนอยู หรือทําหนาท่ีการงานอะไรอยู ก็มีความรื่นเริงบันเทิงดวยความสุขที่
ปรากฏอยูกับใจ 
 คนเราเม่ือจติใจมีความสงบเย็นแลว อยูท่ีไหนก็พออยูท้ังน้ันแหละ มันสําคัญ
อยูท่ีใจ ถาใจไมดี อยูที่ไหนก็ไมดี ท่ีน่ีวาจะดี ที่นั่นวาจะดี หลอกเจาของไปเรื่อย ๆ ที่
โนนละจะดี ชาตินี้ไมด ีชาติหนาจะดี เปนอยูไมด ีตายแลวจะดี นั่นมันหลอกไปเรื่อย ๆ 
ผูที่รอน รอนอยูท่ีน่ีแหละ มันหลอก ผูท่ีถูกกลุมรุมอยูดวยความรุมรอนท้ังหลายนะมัน
หลอกเรา อันน้ันจะดี อันนี้จะดี แตมันไมไดด ีไปอยูที่ไหน ๆ ก็เทาเดิมน่ีแหละ เพราะ
ตัวนี้ไมดี ตองแกเพ่ือใหดี แกดวยความเพียร  
 จงพยายามพิจารณากําจัดมันดวยความเพียร ทําสมาธิก็ใหมีความสงบได 
บังคับบัญชาจิตใจขณะน้ัน ขณะท่ีทําสมาธิภาวนา ขณะท่ีบังคับจิตฝกทรมานจิต 
ดวยการภาวนาน้ัน ไมใชเปนขณะท่ีจะปลอยไปตามอําเภอใจ เรียกวา “ความเพียร” 
เพียรเพื่อแก เพ่ือถอดถอนส่ิงท่ีเปนขาศึกตอใจ จนใจไดรับความสงบขึ้นมา ใจไดรับ
ความสงบน้ันเพราะ “ความเพียรบังคับใจ” ตางหาก ไมใชเพราะความปลอยตามใจ เรา
คงจะเห็นผลหรือคุณคาของความเพียรนี้บางแลว เพราะเรามีความสงบใจลงไดดวย
ความเพียร และสงบไปไดเรื่อย ๆ เพราะความเพียรเปนลําดับ ๆ คุณคาของความ
เพียรก็จะเดนขึ้น ๆ ตามคุณคาของจิตที่เปนผลมาจากความเพียร 
 เอา ! เมื่อพิจารณาทางดานปญญา ก็กําหนดพิจารณาใหเห็นชัดเจน ไตรตรอง
ส่ิงท้ังหลายใหเห็นตามความสัตยความจริงของมันท่ีมีอยูในโลกท้ังหลายน้ี โลกน้ีกวาง
แสนกวาง แตสิ่งที่คับแคบที่สุดก็คือจิตใจที่ถูกปดบังดวยกิเลส มันแคบท่ีน่ี น่ังอยูนอน
อยูก็ไมสบาย อยูท่ีไหนก็ไมสบาย เพราะมันคับแคบใจ มันทับตัวเอง แกตรงที่มันแคบ 
ๆ น้ีออกใหใจไดรับความกวางขวางเบิกบานย้ิมแยมแจมใสข้ึนมา จติใจก็โลง เย็นสบาย 
 เอา ! ทีน้ีจะพิจารณาเรือ่งทุกข มันก็มีกําลังที่จะพิจารณา พอใจที่จะพิจารณา 
เพราะทุกขเปนหินลับปญญาใหคมกลาข้ึนเปนลําดับได ฟาดฟนกิเลสอาสวะออก
ดวยสมาธิปญญา การถอดถอนกิเลสตองถอดถอนดวยปญญา จับกิเลสมามัดไดดวย
สมาธิ คือจิตสงบลง สมาธิก็รวมตัวเขามาในจิตดวงเดียว ไมซานออกไปในที่ตาง ๆ 
จนจับตัวไมได ปญญาคล่ีคลายออกใหเห็นชัดเจนวา จิตน้ีมีความติดของอยูกับส่ิงใด 
รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะดูให
เห็นละเอียดถ่ีถวนตามหลักความจรงิของมันท่ีมีอยู 
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 ใครครวญแลวใครครวญเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เปนจุดที่ทองเที่ยวของ
ปญญา เปนหินลับปญญา พิจารณาเทาใดก็ย่ิงแตกฉานออกไปโดยลําดับ เขาใจไปตาม
เปนจริงแลวปลอยวางไปเรื่อย ๆ การปลอยวางลงก็คือปลอยวางภาระ ซ่ึงกดถวงอยู
ภายในใจเราดวยอํานาจแหงอุปาทานน้ันแล 
 จิตคิดเรื่องอะไรบาง เกิดผลเกิดประโยชนอะไร คิดขึ้นในขณะก็ดับไปในขณะ 
คิดดีก็ดับ คิดช่ัวก็ดับ คิดอะไรขึ้นมาก็ดับทั้งนั้น ทานเรียกวา “สังขาร ความปรุง” 
ความปรุงขึ้น ความเกิดขึ้น ความปรุงกับความดับไปนั้นเปนของคูกัน เกิดดับพรอมอยู
ในเวลาน้ัน แลวเราจะถือเอามาเปนตัวเปนตนอยางไรไดกับความเกิด ๆ ดับ ๆ อยาง
น้ัน 
 จงพิจารณา ทุกขเวทนา อันเปนส่ิงท่ีนากลัวอยูแลว ใคร ๆ ก็กลัวคําวา “ทุกข” 
เราจะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ทุกขท้ังกองยังจะถือวาเปนเราอยูอีกหรือ? 
ถือเปนเราก็ถือเอาไฟมาเผาใจเราน่ันแล ทุกขใหทราบวาเปน “ทุกข” ผูท่ีทราบวาเปน
ทุกขไมใชทุกขน้ันคือใจ ใจเปนผูรูเรื่องทุกขทั้งหลาย ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกขตั้งอยูใจก็รู 
ทุกขดับไปใจก็รู รูดวยปญญา 
 ปญญาเห็นแจมแจงชัดเจนแลววา ทุกขเปนทุกข เราเปนเรา ผูรูเปนผูรู น้ี
ประการหนึ่ง สัญญา จําไดเทาไรมันก็ลืมไปหมด ถาตองการจะจําก็มาต้ังใจจํากันใหม 
จําไปพรอมดับลงไปพรอม ๆ ขณะเดียวเชนกัน เหลาน้ีหรือเปนตน ? ความจําได
หมายรูแลวดับไป ๆ เกิดดับ ๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั้นนะหรือเปนเราเปนของเรา ? 
ถาวานั้นเปนเราเปนของเรา เราก็ด้ินอยูตลอดเวลาซิ เพราะทุกข เพราะสัญญาจําไดแลว
ดับไป ความทุกขเกิด ๆ ดับ ๆ ใหไดรับความเดือดรอนวุนวายอยูไมหยุดไมถอย 
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยูรอบใจเรา อยูรอบตัวคือขันธ 
วิญญาณ เราเคยไดยินมาตั้งแตเมื่อไร เห็นมาตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตเกิดนี่ แลวเราไดสาระ
อะไรจากมัน พอรับทราบ พับในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันก็ดับไป
พรอม ๆ แนะ เอาอะไรมาเปนสาระ ? ไมเห็นมีอะไรเปนสาระเลย 
 รูปนั้นหรือเปนตน เสียงนั้นหรือเปนตน กล่ิน รส เครื่องสัมผัสนั้นหรือเปนตน 
วิญญาณ ความรับทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือเปนตน มันรับทราบพับ ๆ แลวดับไปพรอม 
ๆ อันน้ันหรือเปนตน เปนตนเมื่อไร ความเกิดความดับพรอมมาถือวาเปนตนไดหรือ 
เราจะนอนใจกับมันไดอยางไร มันเกิดแลวมันดับ ๆ เรายังจะถือความเกิดความดับน้ัน
วาเปนตน เราก็ยุงไปวันยังค่ําซิ เพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับตลอดเวลา ไมวารูป 
เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ไมวาสัญญา สังขาร วิญญาณ มันมีเกิดมีดับของมันเปนประจํา
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อยูทุกอยางทุกอาการ 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 อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา จะมาถือเปนเราเปนของเราไดอยางไร ถา
พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลดวยสติปญญาแลวก็ไมอาจไปยึดถือได เวลากิเลสหนา ๆ ใจไม
ไดพิจารณา ทั้งไมทราบวาอะไรเปนอะไรจึงหลงยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นตามเปนจริง
แลวมันปลอยวางของมนัเอง 
 พอออกแนวรบ ถึงเวลาจะเปนจะตาย ใหเอาอันน้ีแหละเปนสนามรบ เฉพาะ
อยางยิ่ง “ทุกขเวทนา” น่ันแลจะออกหนาออกตาท่ีสุดในขณะจะแตกดับ เอาทุกขเวทนา
กับจิตน้ีแลเปนสนามรบ พิจารณากันใหเห็นตามความจริงของมัน จะทุกขมากมาย
ขนาดไหนมันไมเลยตาย ทุกขน้ีถึงแคตาย ธาตุขันธน้ีถึงแคตาย ใจไมถึงแคตาย แต
เลยความตาย เพราะจิตไมเคยตาย มันเหนือส่ิงเหลาน้ี ความทุกขก็ทุกขถึงแคตายเทา
น้ัน ไมเลยจากน่ันไป เวทนาพวกไหนจะปรากฏขึ้นมากถ็ึงแคดับของมันเทานั้น จะ
ทุกขมากทุกขนอยจติรับทราบ รับทราบอยูตลอดเวลา 
 เม่ือมีสติแลวจะรับทราบทุกระยะของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ผูรูไมไดดับ เราจะ
ไปวิตกวิจารณอะไรกับเวทนาซึ่งไมใชเราไมใชของเรา มันเปนสภาพที่เกิดขึ้น อาศัยจิต
เกิดข้ึนแตไมใชจิต อาศัยธาตุเกิดข้ึน อาศัยกายน้ีเกิดข้ึนแตไมใชกาย มันเปนเวทนา
ของมัน เชนทุกขเวทนา เปนตน มันเปนคนละช้ินละอันคนละอยาง ความจรงิลวน ๆ 
เปนอยางนี้ ! 
 ถาเราไมปนเกลียวกับความจริง ใจเราก็สงบเพราะการพิจารณาทุกขเวทนาทั้ง
หลาย เฉพาะอยางย่ิงในวาระสุดทายจะแตกดับ เอาใหเต็มเหนี่ยวทีเดียว อะไรจะดับ
กอนดับหลังใหมันรู เพราะผูรูนี้จะรูตลอด จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางดับไปหมด ผูน้ีก็ยัง
ไมดับ 
 น่ีแหละการพิจารณา ถาไดเห็นเหตุเห็นผลกันเสียครั้งหนึ่งเทานั้น ความอาจ
หาญในเรื่องเหลานี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจําเปนขึ้นมามันจะเตรียมทาสูกันเลย เตรียม
ทาเปนนักรบเขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต พิจารณาดวยปญญา เอาสติปญญาเปน
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เคร่ืองมือฟาดฟนห่ันแหลกลงใหถึงความจรงิ เม่ือแหลกลงไปแลวไปถึงไหน ? ก็ไปถึง
ความจริงนั้นแล 
 จงใชสติปญญาฟาดฟนลงไปใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง เม่ือถึงความจริง
แลวราบไปหมด สงบไปหมด ไมมีอะไรอันใดท่ีจะมากอกวนจิตใจ อันใดที่ยังกอ
กวนจิตใจไดอยู อันน้ันเรียกวา “จิตยังพิจารณาไมถึงความจริงเต็มที่” ถาถึงความจริง
เต็มที่ทุกสัดทุกสวนแลว ไมมีอะไรที่จะมาแหยมายุมาแทงมากวนใจได เปนสภาพที่จริง
ท่ัวถึงกันหมด น่ันทานเรียกวา “ราบคาบลงแลวดวยความจรงิ” เพราะอํานาจแหงสติ
ปญญาพิจารณาเห็นชัด 
 นี่แหละพระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลาย หรือทานผูส้ินทุกขแลวท้ังหลาย ทาน
สิ้นตรงนี้ ตรงที่ทุกขมันอยู ทุกขมันอยูท่ีไหน ? ทุกขมีอยูท่ีกาย ท่ีขันธอันน้ี ที่จิตดวงนี้ 
 การแยกแยะก็แยกกันท่ีน่ี รูก็รูกันตรงที่เราเคยหลงนี้แหละไมรูที่ไหน ผูที่จะทํา
ใหรูก็คือปญญาเคร่ืองมือบุกเบิกหาความจริง ไมมีอะไรที่จะเทียบเทาสติปญญาไดที่
เปนเครื่องมือ ท่ีบุกเบิกใหถึงท่ีสุดแหงธรรมท้ังหลาย และเปนเคร่ืองสํารอกปอกกิเลส
ออกจากจิตใจไดโดยส้ินเชิง ก็ไมมีอะไรเสมอเหมือนปญญา จึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการแกกิเลสอาสวะท้ังมวล 
 เราจงนําเอาสติปญญานี้ไปใชในเวลาจําเปน เฉพาะอยางย่ิงเวลาจวนตัวเขาแลว
ไมมีใครจะชวยเราได ญาติมิตรสายโลหิตใกลไกล พอแม พ่ีนอง สามีภริยา ลูกเล็กเด็ก
แดง แมมีหอมลอมเต็มไปหมดก็ไมสามารถชวยเราไดทั้งนั้น เปนหนาที่ของเราโดย
เฉพาะ ทานเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” เอาใหเต็มภูมิ! ตนนั้นแลเปนที่พึ่งของ
ตน เราจะทําอยางไรจึงจะเปนที่พึ่งของเราได และจะไมกลายเปนขาศึกตอเราเอง ถา
เปนเรื่องความลุมหลง ความออนแอ ความขาดสติปญญาที่จะนํามาใช ก็เปนขาศึกตอ
ตนเอง ถามีสติปญญา ศรัทธา ความเพียร มีความแกลวกลาสามารถตามหลักธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงสอนไว พิจารณาลงไปใหถึงเหตุถึงผล ถึงความสัตยความจรงิแหง
สภาวธรรมท้ังหลายแลว นั้นแลถือวาตนเปนที่พึ่งของตนไดโดยแท 
 เอาใหไดที่พึ่ง มีอยูที่ไหนละ ? “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม”ิ กระเทือนอยูภายในจติใจ
ไมมีที่ไหน “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูที่จิตใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็
กระเทือนอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นเปนภาชนะ ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
รวมอยูที่จิตดวงเดียวนี ้ เพราะจิตเปนภาชนะท่ีเหมาะสมกับธรรมท้ังหลาย เอาให
เห็น เฉพาะอยางย่ิง “จิตทั้งดวงนี้แลคือธรรมทั้งดวง” 
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 ขอใหชําระจติน้ี ยิ่งใหหลุดพนในขณะนี้ดวยแลวยิ่งดี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม
ทราบจะไปถามทานท่ีไหน ไมถามเพราะไมสงสัย มองดูความรูของตัวที่แสดงความ
สมบูรณอยูเต็มท่ีแลวฉันใดก็ฉันน้ัน 
 พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปน “เอกธรรม” ธรรมอันเดียว เปนธรรม
แทงเดียวกัน 
 น่ีคือผลแหงการปฏิบัติกําจดักิเลสอาสวะของตัว ตั้งแตเริ่มแรกที่ไมมีคุณคา
ราคา มีแต “ข้ี” เต็มหัวใจ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง ชําระ “ขี”้ น้ีออกโดยหลักธรรม เมื่อ
หมดของสกปรกนี้แลวก็เปนธรรมขึ้นมา เปนธรรมข้ึนมาแลวแสนสบาย! อยูไหนก็สบาย 
“นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” อะไรสูญก็รูนี่ อะไรยังอยูก็รู ใครจะไปรูยิ่งกวาผูสิ้นกิเลสแลวเลา 
เพราะคําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” นี้ ทานพูดออกมาจากความท่ีส้ินกิเลสแลว 
 ผูเห็นนิพพานแลวพูดออกมา คือพระพุทธเจา พวกเราไมเห็น วาเทาไรมันก็ยัง
อยูอยางน้ัน จงพิจารณาใหเห็นจรงิกับส่ิงเหลาน้ี คําวา “นิพฺพาน ํปรมํ สฺุญํ” จะไมมี
ปญหาอะไรเลย เพราะประจักษกับใจแลวอันใดสูญอันใดยัง!  
 “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” ฟงซิ คําวา “ปรมํ สุขํ” อันเปนความสุขอยางย่ิงน้ัน ไมใช
“สุขเวทนา” เปนสุขท่ีเกิดข้ึนจากความบริสุทธ์ิของใจลวน ๆ โดยไมมีคําวา “ เกิด 
ดับ” เหมือนเวทนาของพวกเรา มีทุกขเวทนา เปนตน อันน้ีไมใชไตรลักษณ “ปรมํ สุขํ” 
ที่มีประจําจิตที่บริสุทธิ์นี้ไมใชไตรลักษณ ไมใชสิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไมมี
ความแปรสภาพ คงเสนคงวา ทานวา “นิพพานเที่ยง” อะไรเที่ยง? จิตที่บริสุทธิ์นี้เทานั้น 
“เที่ยง” จงเอาใหเห็น เอาใหรู! 

การแสดงธรรม ก็ขอยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ความตายเปนธรรมดา 

 
 คําวา “เที่ยง” หรือ “แนนหนาม่ันคง” หรือ “จีรังถาวร” เปนสิ่งที่โลกตองการใน
สวนที่พึงปรารถนา เชน ความสุข เปนตน แตส่ิงดังกลาวจะหาไดท่ีไหน ? เพราะในโลก
นี้เต็มไปดวยสิ่งที่ขัดตอความตองการของโลกทั้งนั้น คือ เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไป
เสียส้ิน 
 มีแตเรื่อง อนิจฺจํ ความไมเท่ียงถาวรรอบตัวท้ังภายในและภายนอก ถาวาสุขก็มี
ทุกขแทรกเขามาเสีย อนตฺตา แทรกเขามาเสีย ทุกสิ่งจึงเต็มไปดวย “ไตรลักษณ” คือ 
อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งหาสิ่งใดมาทําลายเพื่อความจีรังถาวรไมได นอกจาก “ธรรม
ปฏิบัต”ิ อยางเดียว ดังปราชญดําเนินมาแลว และผานพนแหลงอันแสนทุกขกันดารน้ีไป
ไดแลว 
 พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองหาที่คัดคานไมไดเลย ในเรื่องสภาวธรรม
เหลาน้ี เพราะเปนของตายตัว ธรรมก็แสดงความจรงิท่ีมีอยูอยางตายตัวน้ัน ไมตองหา
อะไรมาเพิ่มเติม 
 คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละพระองค อยาเขาใจวาทานหาอะไรมาสงเสริม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือใหลดนอยลงไป หรือไมมีก็หาเรื่องวามี อยางน้ีไม
ม ี! ทานแสดงตามหลักความจริงลวน ๆ ทั้งนั้นไมวาพระพุทธเจาพระองคใด 
 จุดของศาสนาอันแทจริงท่ีสอนเพือ่ดําเนินและหลีกเล่ียง “ไตรลักษณ” เหลาน้ีได
พอควร ทานก็สอนไวแลววา “สพฺพปาปสฺส อกรณ”ํ – การไมทําชั่วทั้งปวง หน่ึง “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” – การยังกุศลหรือความฉลาดในส่ิงท่ีชอบธรรมใหถึงพรอม หน่ึง“สจิตฺตปริ
โยทปนํ” – การทาํจติของตนใหผองใสจนกระท่ังถึงความบริสุทธ์ิ หน่ึง“เอต ํ พุทฺธาน 
สาสนํ” – เหลาน้ี เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 คือวานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค 
 ไมมีองคใดแสดงใหแตกตางจากน้ีไป เพราะความจริงทั้งหลายไมมีของแตกตาง
ไมวาจะเปนสมัยใดก็ตาม มีเรื่องของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูประจําโลกมานมนานแม
พระพุทธเจายังไมไดตรัสรูขึ้นมา คือเปนเวลาระหวาง “สุญญกัป” ไมมีคําส่ังสอนแสดง
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เรื่องความจริงเหลานี้ก็ตาม ความจริงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม มีมาตั้งกัปตั้งกัลปโนนอยู
แลว 
 สิ่งที่เราตองการจะหาไดจากที่ไหน โลกอันแสนกวางก็เต็มไปดวยส่ิงเหลาน้ีท้ัง
น้ัน เมือ่คิดอยางน้ีก็เหมือนจะหาท่ีเหยียบยาง หาที่ปลงจิตปลงใจลงไมได เพราะหมด
สถานที่จะวางใจพึ่งเปนพึ่งตายได แตสถานที่วาปลงจิตปลงใจลงไมไดนั้นแล คือสถานท่ี
ที่ปลงจิตปลงใจลงได เพราะเปนหลักธรรมที่พึงปลงลงได ดวยการพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริง 
 พระพุทธเจาทรงสําเร็จความมุงหวังจากสถานที่นั้น พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเราทั้งหลายก็สําเร็จความมุงหวังในจุดนั้น ธรรมท่ีไดนํามาประกาศสอนโลกให
สัตวท้ังหลายไดยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดน้ัน คือใจ ซ่ึงหอมลอมอยูดวยกอง อนิจฺ
จ ํทุกฺขํ อนตฺตา น้ันแล 
 แมเปนที่ยอมรับกันเกี่ยวกับเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ที่มีอยูเต็มโลกก็ตาม แต
ก็ไมมีผูเฉลียวใจตอไตรลักษณ พอจะนํามาพิจารณาเพือ่ถือเอาประโยชนไดบาง นอก
จากตําหนิโดยไมคิดหาทางออกจากส่ิงเหลาน้ี ดวยการพิจารณา “ไตรลักษณ” น้ีเปนทาง
เดินเพื่อกาวลวงไปได ดังปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
 ดวยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรพิจารณา เพื่อแกไขสงเสริมสิ่งที่บกพรองให
สมบูรณดวยคุณธรรมขั้นตาง ๆ ที่จะพึงไดรับจากการพิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่ง
เปนสัจธรรมอันประเสริฐ 
 การที่เราบําเพ็ญอยูเวลานี ้และบําเพญ็เร่ือยมาน้ีแล คือการดําเนินเพ่ือหลบหลีก
ปลีกภัยทั้งหลายโดยลําดับ จนบรรลุถึง “มหาสมบัติอันพึงหวัง” จากน้ันจะเรยีกวา “นิจฺ
จ”ํ เปนของเที่ยงก็ได เพราะไมมีอะไรเขามาเก่ียวของ ไมมีอะไรเขามาทําลายจิตใจให
เดือดรอนวุนวาย จะเรียกวา “บรมสุข” ก็ไมผิด จะเรียกวา “อตฺตา” ก็ไมนาจะผิด เพราะ
เปน”ตน” แท คือตนในหลักธรรมชาติ ไมมี “สมมต”ิ นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเกี่ยว
ของใจ แตไมไดหมายถึงวา “อตฺตา” ที่เปนคูกับ “อนตฺตา” นั้นเปนความสมมุติอีกขั้น
หน่ึง ซึ่งเปนทางดําเนินเพื่อพระนิพพาน 
 แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ
ท้ังภายนอกภายใน ไมมีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
น้ีเลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไมมีทางลาสมัย เปน “มัชฌิมา” อยูในทามกลางแหงความ
ประพฤติ เพื่อแกกิเลสทุกประเภทเสมอไป ไมมีคําวา “ลาสมัย” เปนธรรมเหมาะสมกับ
โลกทุกกาลทุกสมัย จึงเรียกวา “มัชฌิมา” คือถูกตองดีงาม เหมาะสมกับความประพฤต ิ
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 จะประพฤติตัวใหเปนเชนไรในทางที่ดี ดวยหลักธรรมท่ีทานสอนไวแลวน้ี ยอม
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามดวยกันทั้งนั้น   เฉพาะอยางย่ิงการประพฤติตอจติใจ    
การอบรมจิตใจยิ่งเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา เวลานี้เรามีความแนใจหรือยังวา เราได
หลักเปนที่พึงพอใจ หรือเริ่มจะไดหลักเปนที่พึงพอใจบางแลว ไมเดือดรอนวุนวายเม่ือ
คิดถึงเรื่องอนาคต ? 
 นับต้ังแตขณะตอไปน้ีจนกระท่ังอวสานแหงชีวิต และตลอดไปถึงภพหนา ชาติ
หนา เราเปนท่ีแนใจไดแลวหรือยัง ? 
 พระพุทธเจาทานไมสอนใหคนโงและนอนใจ อยูไปอยางไมคิด นักปฏิบัติธรรม
ตองคิดตองพิจารณาเสมอเรื่องความเปนมาวา อายุเราเปนมาผานมาแลวเทาไร เม่ือลบ
แลวมีอะไรบางท่ีเหลืออยู ตอไปจะหาอะไรมาบวกมาเพิม่ข้ึนในส่ิงท่ีเราตองการ หรือจะ
มีแตเครื่องหมายลบ(-) ไปเรื่อย ๆ ถาอยางน้ันก็แสดงวา “ขาดทุน”! 
 เราทุกคนเกิดมาไมตองการ “ความขาดทุน” การคาขายขาดทุนยอมไมดี โลกไม
ปรารถนากัน อะไร ๆ ก็ตามข้ึนช่ือวา “ขาดทุน” ขาดแลวขาดเลา ขาดไมหยุดไมถอยก็
ลมจมไปได 
 เราถาขาดทุนภายในใจ ขาดทุนจากคุณธรรมที่พึงไดพึงถึง มีแตสิ่งที่ไมดีคือ
กิเลส เหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดมา หาเวลาเอาชนะมันไมไดสักท ี ก็ยอมลมจมไดเชน
เดียวกับสมบัติภายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรสังเกตสอดรูเรื่องของตัวตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป ดวยการใครครวญโดยทางสติปญญา 
 เฉพาะอยางย่ิงจติตภาวนาเปนเร่ืองสําคัญมาก ท่ีจะนํามาทดสอบตนใหเห็น
ประจักษ ไมมีความรูใดที่จะแหลมคมยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากดานจิตตภาวนา จะ
สอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยูทั่วสรรพางคกายและจิตใจ ตลอดส่ิงเก่ียวของ
ทั่วไป ไมวาดี ช่ัว หยาบ ละเอียด จะนอกเหนือปญญาไปไมได 
 การคิดคนดูสิ่งที่ไมเปนสาระในการนี้ เพื่อใหยึดเอาสิ่งที่เปนสาระขึ้นมา จากการ
คนคิดพินิจพิจารณานี้เปนสิ่งที่ทําได ดังพระพุทธเจาเคยดําเนินมาแลว 
 การพจิารณา อนิจฺจํ คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพแหงสังขารรางกายและ
สิ่งทั่ว ๆ ไปน้ันแล เปนอารมณใหจติมีหลักยึดอันเปนหลักเกณฑ เปนสาระแกนสารทาง
ภายใน นักปราชญทานพิจารณารางกายซึ่งเปนของไมเที่ยงนี้แล ที่ไดคุณธรรมซึ่งเปนที่
แนใจข้ึนมาเปนพัก ๆ ตอน ๆ จนตลอดท่ัวถึง 
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 หนังสือเราอานมาจนติดปากชินใจ อานท่ีไหนก็เจอแตเร่ือง อนิจฺจํ เรื่อง ทุกฺขํ 
เรื่อง อนตฺตา ซ่ึงมีอยูกับตัวเราท่ีน่ังเฝานอนเฝากันอยูตลอดเวลา แตไมสะดุดจิตสะดุด
ใจอยางน้ีก็ไมเกิดประโยชนอะไรข้ึนมา 
 พระพุทธเจาทรงสอนไมไดสอนอยางลอย ๆ น่ี ผูที่ทานจดจารึกในคัมภีรตาง ๆ 
ก็ไมไดจารึกแบบลอย ๆ ผูอานอานแบบลอย ๆ ไมไดคิด ก็เลยกลายเปนวา “ศาสนา
เปนของไมจําเปน เปนของลอย ๆ” ไปเสีย เหลือแตตําราคือตัวหนังสือในกระดาษ ทั้ง 
ๆ ที่ตัวเราเปนคน “ลอย ๆ” เราก็ไมรู ไพลไปเห็นศาสนธรรมอันเปนธรรมประเสริฐเลิศ
โลกวาเปนเร่ือง “ลอยๆ” ไปเสีย ความจริงก็คือตัวเราน้ันแล “ลอยลม” หาหลักยึดไมได 
และก็มาเสียตัวเราที่ตรงนี ้ ! เพราะมองขามตัวและมองขามธรรม ซ่ึงเปนสารคุณอันย่ิง
ใหญไปเสีย 
 ฉะนั้นจึงตองใชความพยายามพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง “ทุกฺขํ” ก็ใหชัดในตัวเรา
เพราะมีอยูในตัวเราทําไมไมรู พระพุทธเจาทําไมทานรูวาอะไรเปนทุกข และเปนอะไร 
อันความทุกขน้ันนอกจากขันธและจิตใจแลว ไมมีอะไรเปนทุกขในโลกนี้ เพราะเราเปน
ผูรับผิดชอบในธาตุในขันธน้ี ต้ังแตวันอุบัติข้ึนมาจนกระท่ังวันอวสานแหงชีวิต จะตอง
รับผิดชอบกันเร่ือยไปเชนน้ี หนักเบาอยางไรเราตองรับภาระทั้งมวลตลอดไป จนกวาจะ
ถึงจดุหมายปลายทางท่ีพนภัย “เรื่อง อนิจฺจ”ํ มีอะไรแปรบาง หรือไมแปร ดูภายในตัว
เรานี้ซิ ดูที่อื่นมันหางไกลไป จะกลายเปน “งมปลานอกสุม” งมเอาในสุมคือในตัวเรา
เองนี้แหละ คนที่ตรงนี ้มีอะไรแปรบางเราเห็นอยูทุกระยะ ถาใชปญญาพิจารณา 
 ทานวา “ชาตปิ ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เราสวดเสียจนชินปากแต 
ใจไมอยูกับ “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เผนไปไหนก็ไมรู เลยสักแตวา
สวด สักแตวากันไป เปนทํานองธรรมเนียมกันไป แตกิเลสท่ีอยูบนหัวใจเรามันไมได 
“ทํานองธรรมเนียม” มันเปนกิเลสจริง ๆ มันกอกวนจริง ๆ ทําความทุกขใหเราจริง ๆ 
ไมสนใจคิดกัน จะตามทันกิเลสตัววางเพลิง คือความทุกขรอนแกตัวเราไดอยางไร 
 การแกกิเลส การแกความไมดีภายในตัวภายในใจ จึงตองทําดวยความจดจอ ทํา
ดวยความอุตสาหพยายาม ทําดวยความปกจิตปกใจจงใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียร
จริง ๆ หนักก็สูเบาก็สู เชนเดียวกับเราตกนํ้า แลวพยายามแหวกวายข้ึนบนบก กําลังมี
เทาไรตองทุมเทกันลงไป จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวจึงจะยอมจมน้ําตาย หากมีกําลังพอ
ตะเกียกตะกายอยูแลวจะไมยอมจมน้ําตาย อันน้ีก็เชนเดียวกัน ใหสมกับที่พระพุทธเจา
ประทานโอวาทแกสัตวโลกดวยพระเมตตาอยางเต็มพระทัย จะเขากันไดกับหลักพระ
เมตตา ที่ทรงสั่งสอนโลกดวยอรรถดวยธรรมทุกสวน เราสนองพระเมตตาทานดวยการ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแกตัว ทําไมจะทําไมได ควรสนองพระเมตตา
ทานดวยการปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อเราอยางเดียวเทานั้น พระพุทธเจาไมไดมาแบงสัน
ปนสวนอะไรจากพวกเราเลย ! 
 วันหน่ึงคืนหน่ึงผานไป ผานไปอยูเร่ือย ๆ ถาจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด ผาน
ไปเทาไรก็หมดไปเทานั้น ไมมีการยอนกลับมาอีกในความผานไปแหงรางกายเราทุก
สวน วัน คืน ป เดือน มีมืดกับแจง จะผานไปหรือผานมา ก็มีแต “มืด กับ แจง”เทานั้น 
ตื่น “มืด” ตื่น “แจง” หาประโยชนอะไรกัน ? 
 สังขารรางกายนับวันเวลา “ผานไป ๆ” โดยลําดับ ไมมีการยอนกลับสําหรับราง
กายอันน้ี จะตองผานไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาในวันหนึ่ง! ท่ีวา“ปลายทาง” 
น้ันก็คือท่ีสุดแหงชีวิตน้ันแล ไมใชปลายทางที่เราตองการ ความตายไมมีใครตองการ! 
ตองกลัวดวยกันทุกคน เพราะความเกิดกับความตายเปนของคูกันอยูแลว เมื่อเกิดแลว
ตองตาย แตสัตวโลกกลัวกันแตความตาย สวนความเกิดไมกลัว จึงโดนความตายอัน
เปนผลของความเกิดอยูไมหยุด 
 เรียนตรงนี้ใหเห็นชัดเจนจะไดหายสงสัย เรียนอะไรก็ไมหายสงสัยถาไมเรียนตัว
เอง เพราะตัวเองเปนผูหลง ตัวเองเปนผูยึด ตัวเองเปนผูรับผลแหงความยึดถือของตน 
หรือเรียกวา “ตัวเองเปนผูรับผลแหงความทุกขของตัว ตองเรียนที่ตรงนี ้ ปฏิบัติใหเขา
ใจที่ตรงนี้ จะไดหายสงสัย 
 “ชาติป ทุกฺขา” เรียนใหถึงใจ ขณะที่เริ่มเกิดนั้นมันเปนทุกขแสนสาหัส แต        
เราจําไมได รอดตายมาแลวถึงมาเปนมนุษย! ทานบอกวา “ชาติป ทุกฺขา” ทานพูดดวย
ความจริง แตเราจบัไมไดเสีย จึงเหมือนไมใชของจริง “ชราป ทุกฺขา” ความงก ๆ งัน ๆ 
สี่ขาหาขา สี่เทาหาเทา ไมยันนูนยันน้ีดีท่ีไหน ? เปนสุขที่ไหน ? มันกองทุกขท้ังมวล ! 
“มรณมฺป ทุกฺขํ” กอนท่ีจะตายก็เปนทุกขกระวนกระวายแสนสาหัส ทั้งผูมีชีวิตทั้งผูที่จะ
ผานไป ตางคนตางมีความทุกขเดือดรอนดวยกัน ไมมีกองทุกขอันใดที่จะมากยิ่งกวา
กองทุกขในเวลาน้ัน 
 ผูเปนญาติเปนมิตร ผูเก่ียวของ ลูกเตาหลานเหลน สามีภรรยา ตองเดือดรอน
เต็มหัวใจ ในขณะนั้นผูที่จะผานไปก็เดือดรอนเต็มตัว กลัวจะตายเพราะไมอยากตาย 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมเรียกวา “ทุกข” อยางไรเลา 
 ถาเรียนใหเห็นตามความจรงิแลว ทําไมจะไมไดสติปญญาจากการพิจารณานี้ ส่ิง
ทั้งปวงทําไมจึงเปน “ไตรลักษณ” เลา ก็เพราะเปน “กฎธรรมชาต”ิ มาดั้งเดิม ใคร ๆ 
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บังคับไมไดทั้งนั้นมันถึงเปนไปเชนนั้น หากเปนสิ่งที่บังคับไดโลกนี้ไมมีปาชา เพราะ
สัตวหรือบุคคลบังคับมันไดดวยกันวาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย 
 แตน่ีเปนส่ิงท่ีสุดวิสัย ท่ัวโลกดินแดนจงึตองยอมรับกัน ทั้งที่ขัดใจฝนใจ นี่คือ
เรื่องของ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ 
 ส่ิงเหลาน้ีอยูท่ีไหนท่ีอธิบายอยูเวลาน้ี ก็อยูกับเราทุกคนไมบกพรอง จําตองเจอ
ดวยกัน แมผูเทศนก็พนไปไมไดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ทานจึงเรียกวา “สัจ
ธรรม” พวกเราจงเรียน “สัจธรรม” ใหเขาใจสัจธรรม และพยายามตักตวงสติปญญา
ความฉลาดแหลมคมใหพอในขณะท่ีส่ิงเหลาน้ียังไมสลายตัว ซึ่งขณะนี้กําลังเปนเครื่อง
มือทํางานอยูดวยดี ใหไดรับผลประโยชนตามกําลัง ไมเสียเวลาไปเปลา 
 การภาวนาน่ันแหละทําใหเราทราบเร่ืองเหลาน้ีไดดี พระพุทธเจาก็ภาวนาจึงทรง
ทราบเรื่องเหลานี้ และนําธรรมเหลาน้ีมาสอนสัตวโลก เราก็ดําเนินตามทาน ใหทราบ
เรื่องธรรมเหลานี้ประจักษใจ และพนทุกขไปอยางหายหวง ในปจจุบันชาติไดเปนดีที่สุด 
สมภูมิผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน ไมตองมาเกิดและตายอีกตอไป 
 เราเคยไปเมืองนอกเมืองนา ทวีปไหนเราก็เคยไป ไปดูโลกน้ันโลกน้ี ดูโลกไหนก็
ไมหายสงสัย ดูโลกไหนก็แบกกองทุกข ไมมีอะไรบกพรอง ม ี“ทุกข” ติดตามไปทุกแหง
ทุกหน ตัวเราไปที่ไหนเปนทุกขในที่นั่น ถาเปนสุขร่ืนเรงิบางก็เปนความสําคัญของตน
ตางหาก แตพอไดเห็นทุกขภายในนี้ เพราะการดูโลกภายในตัวน้ี ดวยการปฏิบัติ
ภาวนา ก็จะปรากฏเปน “โลกวิทู” ผูรูแจงโลกขึ้นมา หายสงสัยเร่ืองโลก โลกนอกโลกใน 
โลกใกลหรือไกลก็ตาม เมื่อไดพิจารณารูเห็นเบญจขันธนี้ตลอดทั่วถึงแลว จะมีความสุข
ขึ้นมาในจุดนี้ จนถึงขั้นสุดทายอันสมบูรณอยางไมมีปญหา 
 พิจารณาอยางไร การพิจารณาขันธ ? เร่ิมตนก็พิจารณารูปกายอยางท่ีวาน้ีแหละ 
ดูความแปรปรวน ซึ่งเราก็ทราบอยูชัดๆ ความทุกขก็เกิดข้ึนในขันธอันน้ี พิจารณาให
เห็น 
 ใจนั้นตามหลักธรรมชาติแลวไมใชเปนผูสุข ไมใชเปนผูทุกข เปนผูรูเฉยๆ ถา
พิจารณาใหเขาถึงความจริงจริงๆ แลวตองเปนอยางน้ัน 
 ทุกขเปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเปนไตรลักษณ สุขก็เปนไตรลักษณ ที่
อยูใน “วงสมมุติ” และเปนไตรลักษณดวยกันทั้งนั้น ปญญาพิจารณาใหชัดเจน โดย
อาศัยธาตุขันธเปน “หินลับปญญา” ใหคมกลาขึ้นโดยลําดับ เพราะแยกสวนแบงสวน
แหงรางกายใหเห็นต้ังแตยังไมตาย เร่ิมดูปาชาภายในน้ีแหละกอนตาย ดูตั้งแตขณะยัง
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เปน ๆ น้ีแหละ อยาดวนใหเขานําไปสูปาชาไปสูเมรุ เราดูปาชาของเรากอน ดูตั้งแตขาง
นอกขางใน ดูเขาไปโดยละเอียดทั่วถึง 
 จิตจะมีความเพลิดเพลินใน “ธรรมวิจารณ” เม่ือเห็นของจริงของสกลกายน้ีมาก
นอย แทนทีจ่ะมีความอิดหนาระอาใจ มีความทอถอยออนแอ เศราหมองภายในจิตใจ 
หรืออับเฉาเศราใจเหมือนโลกท่ีสัมผัสและเปนกัน แตไมเปนเชนนั้น ยิ่งเปนความรื่นเริง
บันเทิงไปตามกระแสแหงการพิจารณา เพราะเปนสายท่ีจะนําใจออกจากทุกขโดยลําดับ 
เน่ืองจากใจถูกกดถวงจากอุปาทานเครือ่งจองจําของกิเลสมานาน พอมีทางออกไดจึง
กระหายวายแหวกเพ่ือพนไป 
 ขณะพิจารณารางกาย จิตใจสงบเบาโดยลําดับ เพราะการพิจารณาก็ด ีการรูเห็น
ก็ดี เปนไปเพือ่ความเบ่ือหนายคลายความกําหนัดยินดี และปลอยวางภาระหนักคือ 
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” “พรอม” อุปาทานในจติ ที่เคยคิดวาเปนเราเปนของเรา ทั้ง 
ๆ ท่ีกองทุกขเต็มอยูกับความยึดความถือน้ัน 
 เมื่อไดหยั่งทราบดวยปญญาแลว ความยึดความถือจะทนอยูไมได ยอมถอยและ
สลัดตัวออกตามกําลังสติปญญา จนสลัดออกไดโดยสิ้นเชิง 
 การพจิารณา “ขันธหา” มีรูปเปนตน อันไดแกรางกาย และเวทนา คือความสุข 
ความทุกข และเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข โดยยึดเอาทุกขซึ่งเปนเรื่องสําคัญขึ้นมาพิจารณา 
ใหเห็นทั้งทางที่อาศัยกายเกิดขึ้น ระหวางกายกับทุกขเวทนากระทบกันหรือรบกัน ที่พูด
วา “รบกัน” ตอสูกันก็ได เพราะความชอกชํ้ายอมเขามาสูจติ ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง“ชัย
สมรภูม”ิ ของกายกับทกุขเวทนา และสติปญญาสูรบกัน 
 สวนกายกับทุกขเวทนาเขาไมทราบความหมายใดๆ มีจติเทาน้ันเปนผูรับความ
หมาย ถาปญญาไมสามารถตานทานหรือปดก้ันไวได จติใจจะมีความชอกชํ้ามากทีเดียว 
 แตเมื่อพิจารณากายและพิจารณาทุกขเวทนา ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของ
กาย ของเวทนาแลว แทนท่ีจติจะบอบชํ้า เลยกลายเปนจติท่ีผองใสและอาจหาญข้ึนมา 
ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนมากนอยในเวลาน้ัน ท้ังสามารถกําหนดดู
ทุกขเวทนาไดอยางอาจหาญ น่ัน ! 
 การพิจารณาเพียงสองอยางนี้ คือกาย กับทุกขเวทนา ก็พอแกการพิจารณาอยู
แลว เพราะเปนส่ิงเก่ียวโยงกันในระหวางขันธท้ังหากับจติผูรับผิดชอบในขันธ แตเมื่อ
จติสัมผัสในขันธใดมาก จะพิจารณาขันธน้ันเพ่ือเช่ือมโยงกันก็ชอบธรรม 
 “สัญญา” เปน ความจดจํา สําคัญม่ันหมาย มีความละเอียด หลอกใหคนลุมหลง
ตามไดอยางงายดาย ไมตองทองคาถากลอมก็หลับได “สังขาร” คือ ความคิด ความปรุง 
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ชั่วขณะๆ แตสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ รูป ไดแกสกลกายของเรา กับเวทนาท้ังสาม
ท่ีแสดงตัวอยูเสมอๆ ภายในกายในใจ อธิบายเพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจได เมื่อเขาใจ
สองอยางน้ีแลว เรื่องสัญญา คือความสําคัญม่ันหมาย เร่ืองกาย เรื่องเวทนา ก็ทราบกัน
ชัดเจนดวยปญญาเหมือนกัน และเขาใจในระยะเดียวกัน 
 ยิ่งเปนวาระสําคัญ คือถึงขณะจะเปนจะตายจริงๆ แลว นักปฏิบัติจะถอยไปไม
ได ถอยก็แพน่ี เราไมตองการความแพ ทุกขเวทนาจะมีมากมายเพียงไร จะตองตอสูให
เขาใจเรื่องทุกขเวทนาดวยปญญา ไมมีคําวา “ทอถอย” 
 จงพิจารณาใหเขาใจเรื่องกายเรื่องเวทนา ท่ีกําลังพัวพันกันอยูในขณะน้ันเรียกวา 
“พัวพันกัน” บาง “กําลังชุลมุนวุนวายกันอยูในขณะน้ัน” บาง ถาสติปญญาไมมีเพียงพอ
ในการตอสูก็จะเหมาเอาวา “เราทั้งคนนี้แหละเปนทุกข” เราทั้งคนนี้แหละจะตาย แตเรา
ก็ไมอยากตายไมอยากทุกข อันนี้แลคือการสั่งสมทุกขขึ้นทับถมตนเองโดยเราไมรูตัว จึง
ควรระวังใหมาก เด๋ียวจะเปนการย่ืนดามดาบใหกิเลสความสําคัญน้ันๆ ฟนเอา ฟนเอา
ลมทั้งหงายไมเปนทา นาสังเวชและเสียดายนักปฏิบัติ เสียเลหกลใหกิเลสบนเวที ตาย
ไปทั้งคน 
 แตถาพิจารณาตามหลักธรรม คือความจริงแลว เอา! ทุกขก็ทุกขซิ มีเทาไรจง
แสดงขึ้นมา ! เราเปนผูฟง “สัจธรรม” คือ “ทุกขสัจจะ” วา เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นที่
ไหน คนดูตามเนื้อ ตามหนัง ตามเอ็น ตามกระดูก ที่วา “เปนทุกข, ๆ” ดูแลวมันก็ไม
เห็นมีอะไร สวนไหนก็สวนน้ันอยู ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากหนังจากเอ็นจากกระดูก ไปเปนอยางอื่น มันเปนความจริงของมัน! 
อยูเชนนั้น ทุกขแสดงข้ึนมาก็เปนความจรงิของเขาอยูอยางน้ัน ทุกขไมแสดงขึ้นมาก็เปน
อยูอยางน้ัน น่ีแลคือการพิจารณาดวยปญญา 
 เอา! จิตไมตาย ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เกิดไดดับได จิตดับไมได จิตจงึทนตอการ
พิสูจน ทนตอความรูที่จะรูสิ่งตาง ๆ เพราะจิตไมฉิบหาย นั้นแลเราจึงมีทางพิจารณา
ดวยปญญาอยางเต็มที่ ไมอัดไมอั้น ไมมีอะไรมาบังคับกีดขวางได ใชปญญาย้ําลงไปวา
“เอา ตายก็ตาย แตกก็แตก ผูไมแตกมีอยู เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาวาดับ
ไปเมื่อไร ใหทราบ กายจะแตกใหทราบ ไมมีการทอถอย จะแตกก็แตกไป อยา
ปรารถนาอยาอยากใหทุกข และสิ่งไมตองการดับไปดวยความปรารถนา ดวยความ
อยาก น่ันเปนตัณหา นั่นคือคมดาบของกิเลสเงือดเงื้อไว อยาถลําเขาไป จงสูความจริง
ดวยปญญา 
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 จงพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน จะแตกก็แตกไป จะสลายก็สลาย
ไป นี่ชื่อวาพิจารณาตามความเปนจริงแท จะสนุกเพลินในธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็น
ความจริงอยางเต็มสัดเต็มสวน แมที่สุดรางกายจะสลายลงไปเราก็เปน “สุคโต” หรือยัง
อยู ก็เปนสุขใจ องอาจกลาหาญ ไมมีความอับเฉาเศราหมองภายในใจเลย นี่เรียกวา 
“สุคโต” ดวยการพิจารณา เปนประการหนึ่ง 
 ประการสําคัญก็คือพิจารณาอยางน้ีแล จนกระทั่งเขาใจจริง ๆ ในเรือ่งขันธท้ังหา 
คือรูปขันธก็ใหเปนรูปขันธ เปนอยางอื่นไปไมได เวทนาขันธก็เปนเวทนา กองเวทนา 
หมวดของเวทนา จะเปนอยางอื่นไปไมได สัญญาก็เปนสัญญา สังขารก็เปนสังขาร 
วิญญาณก็เปนวิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอยางอื่นไปไมได จิตตองเปนจิต เปนอยาง
อื่นไปไมได ตางอันตางจริงอยานํามาคละเคลากัน พจิารณาแยกออกตามความจริงของ
ส่ิงน้ันๆ ดวยสติปญญาอันทันสมัย ตางอันก็ตางจริงตามหลักธรรมชาติ จิตก็จริง 
 ดวยอํานาจของปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริง รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จรงิ จริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู จริงทั้งเวลาสลายลงไป ก็สลายลงไป
ตามความจริงของเขา จิตก็จริงเต็มภูมิของจิต พอถึงข้ันน้ีแลวจิตก็หมดความหว่ันไหว
ไมกระทบกระเทือนระหวางขันธกับจติ เพราะตางอันตางจริง 
 เรื่องความเปนความตายไมเห็นมีความหมายอะไรเลย! เปนความจรงิแตละ
อยางๆ เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปนั้นแล ผูน้ีคือผูกําชัยชนะไวไดอยาง
สมบูรณ จะไมเดือดรอนเวลาตาย จิตเปนธรรมดา…ธรรมดา เพราะไดพิจารณาถูกตาม
หลักธรรมชาติธรรมดาไมปนเกลียว ไมฝนกับหลักธรรมชาติหลักธรรมดา สติปญญา
เดินตามหลักธรรมชาติ เพราะธรรมทานสอนตามหลักธรรมชาติ ทานไมใหฝนความ
จริง เมื่อพิจารณาตามความจริง รูตามความจริงแลว จะไมมีอะไรฝนกันเลย ปลอยตาม
ความจริง ยอมจะหมดภาระการแบกหามไปเปนทอดๆ 
 เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เมื่อยังมีชีวิตอยูก็รับผิดชอบกันไป หากชีวิตหาไมแลว
ก็ปลอยไปเสีย เพราะเปนบอความกังวลวุนวาย ไฟท้ังกองไดแกธาตุขันธน้ีเอง และได
เรียนรูแลว 
 “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล” ขันธท้ังหาน้ีแลเปนภาระอัน
หนักย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก เม่ือปลอยวางขันธท้ังหาน้ีไดดวยปญญาอันชอบแลว ตัวเปนผู
ดับสนิทซึ่งทุกขทั้งปวง หาอะไรเกิดขึ้นไมไดภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นไปนั่นแลทานเรียก
วา “นิพพฺานํ ปรมํ สุขํ” คือ สุขลวนๆ ไมไดสุขดวยเวทนา แตเปนสุขในหลักธรรมชาติ 
เปนสุขของจิตที่บริสุทธิ ์ไมใชสุขในสมมุติ เปนสุขในวิมุตติ จึง “ปรมํ สุขํ” 
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 น่ีคือสารคุณอันสูงสุดยอด จะเรียกวา “นิจฺจ”ํ หรือ “นิจธรรม” ธรรมเปนของ
เที่ยงก็ไมผิด เมื่อไมมีอะไรจะแยงภายในตัวแลว คนอ่ืนไมสําคัญ ขอใหเจาของรูตาม
ความเปนจริงเถิดหมดทางขัดแยงเจาของซึ่งเปนตัวสําคัญ เม่ือรูรอบเจาของน้ีแลวก็
หมดปญหาไปในทันที 
 น่ีแหละ ท่ีกลาวเบ้ืองตนวา “ส่ิงท่ีจรัีงถาวรโลกตองการ” แลวส่ิงน้ีก็มีอยูในส่ิงท่ี
ไมถาวรดังกลาวแลวตะก้ีน้ี คือ อมต ํไดแกจิตที่ไมตายนี้ 
 ตอนหน่ึง ไมตายแตหมุนเวียน เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักไสใหไปสูภพ
ตางๆ เมื่อชําระกิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปน “อมต”ํ ไมตายแตไมหมุนเวียน เรา
จะเรียกวาธรรมชาตินี้เที่ยงหรือนิพพานเที่ยง กับอันน้ีเท่ียงก็อันเดียวกัน! จีรังถาวรก็ได
แกอันน้ี เปนที่พึงใจก็ไดแกสิ่งนี้ หมดความหวาดความระแวงอะไรท้ังส้ินก็คือธรรมชาติ
อันน้ี เพราะถอดถอนยาพิษอันเปนขาศึกออกจากตนแลวโดยส้ินเชิง! 
 คําวา “ตัว” ในสมมุติท่ีถูกปลอยวางโดยส้ินเชิงน้ัน เปนตัวของพิษของภัย ตัว
ของกิเลสตัณหาอาสวะ ตัวกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อ
ปลอยธรรมชาตินี้ไดโดยสิ้นเชิงแลว จึงไมมีอะไรจะพูดตอไปอีก ถึงเวลาก็ไปอยางสบาย
หายหวง เม่ือชีวิตยังอยูก็อยูไป กินไป หลับนอนไป เหมือนโลกท่ัวๆ ไป เมือ่ถึงกาลจรงิ
แลวก็ไป ไมมีปญหาอะไรในความเปนอยูหรือความตายไป สําหรับผูท่ีส้ินปญหาภายใน
จติใจโดยส้ินเชิงแลวเปนอยางน้ัน 
 น่ีแลคือสารคุณของมนุษยซ่ึงไดจากศาสนธรรม สมกับนามท่ีวา “มนุษยเปนผูมี
ความเฉลียวฉลาด” นําศาสนธรรมซึ่งเปนของประเสริฐเลิศโลก มาเปนเครื่องยึดและ
เปนแนวทางดําเนิน หลบหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลายไปได จนทะลุปรุโปรงพนจากภัยโดย
ประการทั้งปวง ช่ือวา “มนุษยผูฉลาดแหลมคม” ตรงกับที่วา 
 “สจิตฺตปริโยทปน ํ เอต ํพุทฺธาน สาสนํ” ทําจติใหผองใสจนกระท่ังบริสุทธ์ิแลว 
น้ันแลช่ือวา “เปนผูทรงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวได” การทรงธรรมของพระพุทธเจา
ไดตองทรงไวที่จิตนี่แล ท้ังเปนมหาสมบัติตลอดอนันตกาล 

การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควร 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

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

เอาละ การแสดงธรรมขอยุต ิ
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

อะไรตายกันแน 
 
 ถาเทียบเคียงอันตรายระหวางกิเลสกับเรา ก็เหมือนกับแมเน้ือกับนายพราน แม
เนื้อเที่ยวหากินไป ถูกนายพรานยิงเอา ๆ ยิงจนกระท่ังแมเน้ือตาย แมเนื้อเองไมมี
โอกาสจะทราบวาใครเปนคนยิง ใครเปนคนทําลายตัว เพราะมองไมเห็นนายพรานนี่ 
เปนแตยิงปงมาถูกแลวก็ตาย ตัวท่ีพอจะรูเห็นไดบางก็ถูกความเจบ็ปวดอยางมากครอบ
งําเสีย สติปญญาในเวลาน้ันไมมี ตองตายเปลา 
 เราก็ถูกกิเลสยิงเอาใหเกิดความทุกข ความทรมานทางรางกายและจิตใจ เฉพาะ
อยางย่ิงคือจติท่ีถูกกิเลสยิงเอา ๆ ไดรับแตความทุกขความทรมาน แตไมทราบวา
สาเหตุที่ทําใหเกิดความทุกขนี้เปนมาจากอะไร เปนมาจากลูกศรของกิเลสประเภทใด
บางที่เสียบเอาแทงเอา เพราะฉะน้ันจึงตองเรียน “วิชากิเลส” และ “วิชาธรรม” คือ สติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหทันกัน ทันกันในท่ีใดในระยะใด หรือในขั้นใด ก็พอแกไข
หรือถอดถอนกันไดในข้ันน้ันๆ ที่ยังไมทราบเพลงอาวุธหรือยังไมรูลูกศรของกิเลส ก็จํา
ตองยอมใหเขายิงเอา ๆ ไปกอน แตตองเรียนและแกไขกันไปเร่ือยๆ 
 วิชาที่เรียนเพื่อจะรูเรื่องของกิเลสนี้ก็มีหลายประเภท ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว 
เฉพาะผูปฏิบัติเพื่อความรูจริงเห็นจริงจริงๆ ทานก็สอน “สมาธิ” สอน “ปญญา” ให น่ี
เปนอาวุธที่ทันสมัย หรือเปนเคร่ืองแกเคร่ืองถอดถอนลูกศร คือกิเลสทุกประเภทที่ทัน
สมัย และปราบปรามกิเลส ตัวทําลายสัตวโลกใหไดรับความทุกขความลําบาก เวียนวาย
ตายเกิดใน “วัฏสงสาร” ไมแลวไมเลาสักที และไมมีตนมีปลาย ใหหมอบราบไปไดโดย
ไมสงสัย 
 ถาไมมีเคร่ืองมือแก ก็เปนอันวาตองทนทุกขทรมานไปตลอดอนันตกาล หาเวลํ่า
เวลาพนกองทุกขไปไมได การแกหรือปลดเปล้ืองส่ิงใด การเรียนรูเรื่องใดก็ตามนั้น ไม
ยากไมลําบากเหมือนการเรียนรูเร่ืองความเคล่ือนไหวท่ีผิดถูกของตัว ที่เปนไปกับดวย
กิเลสภายในใจ เพราะเคยถือสิ่งเหลานี้วาเปน “เรา” เปน “ของเรา” มานมนาน 
 การกระทํา การพูดที่แสดงออกมาจากตัวเราดีหรือชั่ว เราถือวาเปนเราเปนของ
เราทั้งนั้น ไมทราบอะไรผิดอะไรถูก เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองมาเรียนเรื่องตัวเรา เรื่องโง 
เร่ืองฉลาด เรื่องดี เรื่องชั่ว น้ีมีอยูกับตัวเราดวยกัน เฉพาะอยางย่ิงเวลาน้ีเราเรียน
เรื่อง “จิต”  
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 เรื่องของเราแทๆ คือเรื่องของจิต จติแสดงอาการแงงอนตางๆ ลวนแลวแตเปน
มายาของกิเลสที่พาใหแสดงทั้งนั้น ตามธรรมดาของจิตแลวจะมีแต “รู” เทาน้ัน การ
แสดงอาการ “คิดปรุง” การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในแงดีแงรายเปนตน น้ีเปนส่ิงหน่ึงท่ี
แสดงออกทางจิตซ่ึงมีกิเลสเปนเคร่ืองหนุน เปนเครื่องผลักดันออกมาใหคิดปรุง ให
พูดใหทําเชนนั้น 
 ทานนักปฏิบัติจงึต้ังหนาปฏิบัติจริงๆ ใหมีเวลาโดยเฉพาะทํางานอันเดียว เชน
นักบวช รูสึกสะดวกมากกวาฆราวาสอยูพอสมควรในเร่ืองน้ี จะตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ตามหนาท่ีและเพศของตนซ่ึงบอกไวแลววา “เพศนักบวช” คือ
เพศแหงนักรบภายในใจ แตไมวาใครก็พนอํานาจความข้ีเกียจออนแอไปไมได แมออก
สูแนวรบแลว ก็ยังตายใจนอนใจ สนุกนอนหลับครอกๆ อยูในแนวรบได ใหกิเลสมันยิง
เอา ๆ ตายตัวแข็งอยูบนหมอนไมรูจกัต่ืนตัวก็มีเปนจํานวนมาก บางวันตายสนิทจนลืม
เวลาหาภิกขาจารวัตรก็มี หรือจนเลยเถิดไปใครก็ไมทราบได ทั้งนี้เพราะฤทธิ์ของกิเลส
มันแกหรือธรรมแก ก็สุดแตจะคิดกันเอาเถอะ เรามันเรียนนอยรูนอยไมอาจทราบได 
 ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีความตื่นเนื้อตื่นตัว มีความขยันหม่ัน
เพียร สถานท่ีใดเหมาะสมเปนเครือ่งดัดสันดานกิเลสซ่ึงถือวาเปนตนๆ น้ัน ทานสอน
ใหไปอยูในสถานท่ีน้ัน แตสวนมากไมอยากไปกัน ชอบอยูสถานท่ีซ่ึงกิเลสเบ่ือๆ จะตม
แกงเปนอาหารน่ันแล พวกเรานักบวชนักปฏิบัติมันชอบกลาหาญในส่ิงท่ีกิเลสเบ่ือๆ 
น้ันแล 
 น่ีไดเคยเห็นผลมาตามกําลัง อยูในท่ีธรรมดากับครูอาจารย เพื่อนฝูง ความรูสึก
เปนอยางหนึ่ง ความขี้เกียจขี้ครานก็รูสึกวาเดนไมมีใครแขงได แทนท่ี “ธรรม” จะเดน 
กลับเปนความข้ีเกียจออนแอเดน เรื่องของกิเลสเดน แตพอแยกตัวออกจากครูจาก
อาจารยไปแลว ความรูสึกก็เปล่ียนไปตามสถานท่ี และคิดไปวา ไมไดอยูกับเพื่อนฝูงไม
ไดอยูในสถานที่ธรรมดา น่ีเปนสถานท่ีหน่ึงตางหาก แลวมีความรูสึกแปลกประหลาด
ขึ้นมา สวนมากจะเปนความระมัดระวังตัว เพราะเราไปหาที่ที่ตองระวังตัว ไมไปหาที่
นอนใจ คือหาที่ที่ตองตั้งใจระวังตัว มีสติ กลางวันก็มีสติ เพราะความกลัว ส่ิงแวดลอม
มันบังคับอยูตลอดเวลา ในท่ีบางแหงหางจากหมูบานต้ัง ๗-๘ กิโลก็มี และอยูในปาใน
เขาดวย ท่ีเชนน้ันถาเราไมออกมาเก่ียวกับหมูบาน เชนมาบิณฑบาต ก็ไมมีวันที่จะพบจะ
เจอคนเลย เจอก็เจอแตเราคนเดียวเทาน้ัน เพราะอยูในปาในเขา และเปนปาเปนเขา 
ไมใชเปนทําเลหากินของคน เขาก็ไมไปยุงกับเรา แมเขาจะผานไปมาก็ไปที่อื่นไมไดไป
เกี่ยวของกับเรา จึงไมมองเห็นใคร นอกจากไดยินเสียงสัตวตางๆ สงเสียงรองไปตาม
ประสาของเขาเทานั้น 
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 สถานท่ีก็สงบงบเงียบเปนท่ีนากลัวอยูแลว มิหนําซํ้าส่ิงท่ีเรากลัวๆ ก็แสดงออก
มา เชนเสียงเสือรอง เปนตน รองคํารามตามประสาของมันน่ันแหละ นิสัยของคนเรา
ชอบกลัวอยูแลว ไมวาคนวาสัตวส่ิงท่ีนากลัวตองกลัว เมื่อความกลัวเกิดขึ้นเราไมมีที่พึ่ง 
เพราะเจตนาของเราท่ีไปอยูในท่ีเชนน้ัน ก็เพื่อพึ่งตนเองหรือพ่ึงธรรมเทานั้น ไมได
หวังพ่ึงศาสตราวุธใดๆ ทั้งสิ้น พึ่งอรรถพึ่งธรรม พึ่งตัวเองดวยอรรถดวยธรรม เปน
เครื่องมือหรือเปนที่เกาะเปนที่ยึด จิตใจจึงหมุนตัวเขามาสูภายใน จะเปนจะตายก็ไม
หวังพึ่งอะไรทั้งนั้น แมเสือเดินเขามากัดกินเปนอาหารในขณะนั้น ก็ไมยอมไปควาเอา
อาวุธหรือเอามีดเอาไมอะไรออกมาฟนมาตี เพื่อเปนการตอสูปองกันตัวเลย ปลอยให
มันกินตามธรรมชาติไปเลย เมื่อเปนเชนนั้นก็แสดงวา ไมมีท่ีพ่ึงใดแลวสําหรับภาย
นอกเก่ียวกับดานวัตถุ นอกจากนามธรรม คือ “ใจ” กับ “ธรรม” จะเปน “พุทโธ ธัมโม 
สังโฆ” ก็แลวแตตามข้ันของจติ ถาเปนข้ันสูงย่ิงกวาน้ัน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”ก็เปล่ียน
ไป มีความรูสึกอยูกับตัวเอง ซ่ึงเทากับ “พุทโธ” “ธัมโม สังโฆ” เหมือนกัน ใจเปน
ธรรมอยูในน้ันไมยอมเผลอ จิตท่ีมีสติ จิตท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีนากลัวเขาเก่ียวของยอม
เปนจิตที่ตั้งตัวไดด ีเปนจิตที่ระมัดระวัง ความระมัดระวังเปนเร่ืองของสติ 
 ความระมัดระวังตัวนี ้ไมใชจะระมัดระวังตัวเพื่อจะเผนหนีไปไหน จะเปนจะตาย
ก็ยอมแลว แตระมัดระวังตัวเพ่ือรักษาจิตใจไมใหเคล่ือนคลาดจากหลักธรรม ซึ่งจะ
ทําใหเสียหลักไปได จิตมุงหนาตอธรรมเทาน้ัน จะเปนจะตายก็ไมตองหมายปาชา ตาย
ท่ีไหนก็ยอมกันท่ีน่ัน แตขณะที่จะตายก็ดีหรือไมตายก็ดี ขณะที่กลัวนั้นตองมีธรรมอยู
ภายในจติใจเสมอ คือสติไมเผลอจากธรรมท่ีกําลังพิจารณาหรือกําลังยึด จิตเมื่อถูกส่ิง
แวดลอมบังคับอยูเชนน้ัน ก็เปนเหตุใหสงบตัวไดเร็ว หรอืมีหลักยึดอยางรวดเร็ว ถึง
กับสงบตัวเขารวมอยูโดยเฉพาะ 
 เมื่อจิตรวมตัวเขาเปนอันเดียว เปนตัวของตัวในข้ันน้ันแลว ความท่ีเคยหวาด
กลัวตางๆ ก็หายไปหมด นี่เปนผลที่เกิดขึ้นจากการระมัดระวัง และ ความกลัวเปนส่ิงท่ี
กระตุนใหเราประกอบความพากเพียรดวยสติ ดวยความจริงใจ เมื่อจิตสงบตัวเขามา
เปนตัวของตัวโดยไมไปเกี่ยวของกับสิ่งใดแลว อยูท่ีไหนก็สบาย ไมกลัวอะไรแลว จะ
เดินจะนั่งจะนอนอยูตามรมไมชายเขาหรือที่ไหนๆ ก็ไมมีปญหากับสิ่งตางๆ วาจะมาทาํ
อยางน้ัน มาทําอยางน้ีแกตน เปนความสะดวกสบายผาสุกใจ เพียงเทานี้ก็เห็นผลของ
การอยูในสถานท่ีท่ีนากลัวซ่ึงเราตองการ และเปนไปตามความประสงคของเรา 
 กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตาม จิตตั้งตัวอยูเสมอไมละความเพียร ก็แสดงวาจิต
ถูกบํารุงรักษาอยูเสมอดวยสติ เมื่อพิจารณาเขามาขางใน ก็ถือเอาภัยท่ีเกิดข้ึนภายใน
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ตัวเองมีรางกายเปนสําคัญ เพราะความทุกขความลําบากน้ีเปนภัยอันหน่ึง ภัยอันสําคัญ
ก็คือกิเลสที่เสียดแทงจิตใจอยูตลอดเวลานี้เปนภัยอยางยิ่ง อันน้ีเปนภัยเร้ือรัง ไมมี
เวลาจะหายไดโดยลําพังถาไมไดชําระมัน คือถาเราไมมียาคือธรรมโอสถเขาไปแกให
หาย จะไมมีวันหายจากภัยอันนี้เลย ฉะน้ันจิตจะตองไดพิจารณาแกไขถอดถอนเต็ม
ความสามารถ 
 วันคืนปเดือนเปนเพยีง “มืด” กับ “แจง” เทานั้น ไมเห็นมีอะไรสําคัญพอจะแก
กิเลสได สําคัญท่ี “สัจธรรม” ซ่ึงมีอยูกับตัว ปกปดกําบังใจใหมืดมิดปดตา ก็เพราะ “สัจ
ธรรม” ฝาย “ทุกข” กับ “สมุทัย” โดยที่เราไมรูไมเห็นวาสิ่งนี้เปน “สัจธรรม” เครื่องปก
ปดกําบัง เม่ือพิจารณาเห็นเปน “สัจธรรมฝายมรรค” คือสติปญญา จนเปนความจริง
ลวนๆ ทุกอยางไป ส่ิงเหลาน้ีก็เปดเผยออกมาตามความจรงิของเขาเอง 
 เน่ืองจากใจไดเห็นความจริงจากส่ิงเหลาน้ันแลว ถอนตัวเขามาสูความจริงของ
จิต จิตก็สงาผาเผย ไมอับเฉาเมามัวมืดมิดเหมือนแตกอนที่ยังไมเขาใจ 
 อะไรเปนกิเลส? เราอานในคัมภีรใบลาน ตํารับตํารา อานมาเสียจนพอ คําวา 
“กิเลส” ๆ คือเครื่องเศราหมองที่ใหเกิดทุกขแกสัตว เพียงแตชื่อของมันไมทําใหเกิด
ทุกขได แตตัวกิเลสจริง ๆ คืออะไร อยูท่ีไหน? สุดทายก็มารวมท่ีใจน่ีแหละ ซึ่งเปน
ภาชนะของสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น จึงตองพยายามชะลางส่ิงเหลาน้ีออก ให
ธรรมอันเปนคูเคียงกับใจเขามาแทนที่โดยลําดับๆ ผลักไลส่ิงท่ีสกปรกออกไปดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร 
 พิจารณาใหเห็นความจริงที่มีอยูกับตัวทุกคนไมมีอะไรบกพรอง ความทุกขความ
ลําบากเห็นประจักษอยูทั้งวันทั้งคืน ในรางกายก็แสดงใหเห็นอยู จิตท่ีวุนกับส่ิงใดก็
ปรากฏเปนความทุกขข้ึนมาภายในใจ ก็รูเห็นอยู น่ีแหละภัยของใจ 
 พิจารณาสรางปาชาขึ้นดวยตัวเองนี่แหละดี คือสรางปาชาขึ้นมาพิจารณาใหเห็น
ชัดในเร่ืองความตาย ถาปลอยใหกิเลสสรางใหมันไมส้ินไมสุด ใหเราสรางปาชาขึ้นที่
เราดวยปญญาของเราวาปาชาอยูที่ไหน? อยูที่เรากําหนดลงที่นั่นใหเห็นชัด ปาชามีอะไร
ตายจริงๆ หรือ? ดูไปใหตลอดทั่วถึง ทําไมกลัวกันนักกลัวกันหนาในโลกธาตุน้ี กลัวแต
เรื่องความตาย ใครมาบอกใหกลัว? ไมมีใครบอกมันก็กลัวเอง ไมตองตั้งโรงร่ําโรงเรียน
สอนกันเร่ืองความตาย สัตวโลกรูกันท้ังน้ัน ทําไมจึงกลัวโดยไมตองพร่ําสอนกัน? ตัวเรา
เองก็เชนเดียวกันทําไมกลัว เราเรียนธรรมน้ันเรียนเรือ่งความกลัวตายไมใชหรือ แต
แลวจติทําไมกลัวตายละ ? ทําไมไมเช่ือธรรมทานสอนบาง อะไรมันตาย?มันถึงไดกลัว
กันนักหนา มันตายจริงๆ หรือ? 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๔ 

๓๙๔

 จงเรียนลงไปใหเห็นเหตุเห็นผลของมัน ดูเรื่องธาต ุ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เฉพาะ
อยางยิ่งรางกายของเรานี ้ เราเรียนอยูแลววาเปนธาตุ คือสวนท่ีแข็งๆ ท่ีมีในรางกายน้ี
ทานเรียกวา “ธาตุดิน” ธาตุนํ้าเราก็ทราบวาธาตุนํ้ามีอะไรบาง มีน้ําลายเปนตน ธาตุลม
ธาตุไฟ ส่ิงเหลาน้ีอะไรตาย? แยกลงไปใหเห็นปาชาของสิ่งเหลานี้จริงๆ ถาส่ิงน้ีตาย
จริงๆ มีปาชาจริงๆ แลว ดิน นํ้า ลม ไฟ มีอยูในโลกไดอยางไร? 
 ดูเรื่องขันธ ๕ เวทนาตายแลว ที่เผาศพของเวทนาอยูที่ไหนเลา สัญญา เวลาดับ
ไปแลว มีสถานที่เผาศพมันอยูที่ไหน? สังขาร วิญญาณ สถานท่ีเผาศพมันอยูท่ีไหน?ราง
กายของเราน้ีเวลาตายแลว สถานท่ีเผาศพจรงิๆ มันอยูท่ีไหน แมเผาลงไปแลวมันก็
เปนธาตุดินตามเดิม สวนจิตละ ? สถานท่ีเผาศพของจิตอยูท่ีไหน? มันไมมี ! จงคน
คิดดวยสติปญญาใหเห็นตามความจริง อยาคาดคะเน อยาเดาเอาเฉยๆ เมื่อถึงขั้นควร
จริงจังแลวอยาดนเดา ตองคิดคนใหถึงความจริงที่มีอยู จึงจะสมนามวา “ผูแสวงหา
ความจริง” 
 ทีแรกก็ตองคาดไปเสียกอน เพราะยังไมชํานาญ คาดหรือวาดมโนภาพสมมุติ 
จนเขาถึงความจริงแลวความคาดหมายท้ังหลายก็หายไป ไมมีอะไรที่จะรูจริงยิ่งกวา
ปญญารูความจริง ไมมีอะไรมีนํ้าหนักย่ิงกวาความจรงิ เพราะสามารถลบลางความ
จอมปลอมไดหมด การเรียนวิชาน้ีเรียนเพ่ือถึงความจริงจริงๆ เรียนใหถึงสถานท่ีท่ี
อะไรตายกันแน เมื่อรูชัดภายในใจวาไมมีอะไรตาย นอกจากความสําคญัผิดของจติท่ี
หลอกตนเองมาเปนเวลานานน้ีเทาน้ัน และผูน้ีแหละเปนผูหลอก ผูน้ีแหละเปนผูกลัว ผู
นี้แหละเปนผูทุกข ธาต ุ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ เขาไมมีความหมายในตัวเขาเอง เขาไมทราบ
วาเขาเปนทุกข ผูท่ีหลอกตนเองน้ีแหละเปนทุกข 
 เรียนใหรูเร่ืองกิเลสอาสวะที่มีมายารอยสันพันคม ตามไมคอยทันมันงาย ๆ 
เวลามันสลายไปจริง ๆ แลวมันไมมีปาชา ไมมีหีบโลงเก็บศพ เพราะมันเกิดขึ้นจากใจ 
เปนความสําคัญอันหน่ึงท่ีเกิดข้ึนมาจากภายในใจ เรียนเขาไปใหถึงจติ แยกดูธาตุ ๔ 
ดิน นํ้า ลม ไฟ ปกติก็เปนธาตุอยูเชนน้ี สลายไปก็กลับไปเปนธาตุเดิมอยูเชนน้ัน จิต
เวลาหลงก็เปนธาตุ เปน “มโนธาตุ” อยูเชนน้ี 
 เวลารูก็เปนมโนธาตุอยูเชนน้ี เปนแตเพียงวารูดวยความบริสุทธ์ิตามหลักธรรม
ชาติของตนจริงๆ ไมไดรูดวยความแปลกปลอม หรือมีความลุมหลงแฝงอยู นี่เรียก
วาเรียนความเกิดและความตาย ความตายอยูกับเรา เรากลัวอะไร จึงเรียนใหรู ? ใหรู
เร่ืองของความกลัว เม่ือรูชัดเจนแลวความกลัวก็หายไป 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๙๕ 

๓๙๕

 อะไรๆ มันไมมีตายดังที่วานั้น นั่นเปนเพราะความสําคัญผิดตางหาก ความ
สําคัญผิดน้ีตองถือวาเปนขาศึกตอเรา เพราะโกหกเราใหหลงและเปนทุกข แลวเรายังจะ
เช่ือความสําคัญน้ันอยูหรือ ?  
 พอปญญาพิจารณาและตัดลงไป ๆ สิ่งเหลานี้ก็สลายไปเชนเดียวกันไมมีอะไรมา
หลอก เหลือแตความจริง น่ีเรียกวาเรียนวิชาธรรมโดยภาคปฏิบัติ 
 เรียนเรื่องของเราเรียนอยางนี้ ไมมีอะไรท่ีจําเปนย่ิงกวาเร่ืองของเรา เพราะเรา
เปนผูรับผิดชอบ อะไรมาสัมผัสมากนอยก็กระเทือนเรา เปนทุกขขึ้นกับเรา เมื่อเรียนรู
ทุกส่ิงทุกอยางแลวใจไมกระเทือน ใจไมหว่ันไหว เปนธรรมทั้งดวง 
 ท่ีวา “กิเลสๆ” คืออะไร ? ตัวกิเลสอยูท่ีไหน ก็ดังท่ีวาน้ีแล ธรรมชาติท่ีหลอกตัว
น้ันแหละคือตัวกิเลส อยาเขาใจวาน้ันเปนอะไร และอยาเขาใจวาน้ันเปนเราเลย! ถา
เขาใจวานั้นเปนเรา เราก็หลงเช่ือมัน มันก็หลอกเรา แลวเชื่อวามันเปนเราไปเรื่อยๆ หา
ที่ยับยั้งไมได เหมือนกระตายตื่นตูม 
 นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมก็เปนคติไดดี กระตายกําลังนอนหลับ นอนฝนอยูใต
ตนตาล ไมรูเรื่องรูราวอะไร ลมพัดมาที่ตนมะตูม มะตูมถูกลมพัดก็หลนลงมาถูกกาน
ตาล แลวตกปงปงมาท่ีกระตายกําลังนอนหลับ กระตายสะดุงตื่นทั้งหลับ กระโดดออก
วิ่งทันท ีสัตวอ่ืนๆ เจอกระตายกําลังว่ิงผานไปก็ถามวา “วิ่งทําไม ?” กระตายรองบอกไป
คําเดียววา “ฟาถลม ๆ ! ” สัตวนอกน้ันกลัวตาย ไมทันพิจารณาเหตุผลตนปลายใดๆ ก็
วิ่งหนีตามกระตายไป จนขาหักแขงหักก็ยังไมยอมหยุด วิ่งไปคลานไปตามกระตายตัว
แสนโงตัวน้ันไป จนกระทั่งไปถึงพระยาราชสีห พระยาราชสีหตวาดขูวา “ว่ิงมาอะไรกัน 
เปนหมูเปนฝูงมากมาย จนล้ินหอยปากแบ็บ ไมไดสติสตังกันบางเลย จะวิ่งไปอะไร
กัน!สัตวเหลาน้ันก็ตอบวา “ฟาถลม ๆ! ” พระยาราชสีหรีบถามหาความจรงิวา ฟาถลม
ยังไง ซักไปซักมาก็มาจนตรอกท่ีกระตาย พระยาราชสีหจงึหามใหหยุดว่ิง และใหกลับ
ไปดูตรงที่วา “ฟาถลม” น้ัน เม่ือกลับมาดู ที่ไหนไดเห็นมะตูมลูกหนึ่งหลนอยูตรงนั้น มี
กานตาลตกลงมาดวย พวกสัตวที่ตื่นหลงตามกระตาย ก็เจ็บแขงเจ็บขาแทบเปนแทบ
ตาย ขาหักไปก็มีเยอะ แนะ! 
 เรื่องกระตายตื่นตูมนั้น เมื่อนํามาเทียบเคียงแลวจะไดแกอะไร ก็ไดแกพวกเราที่
ตื่นเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ การตาย หลงกันไปต่ืนกันมาอยูน่ีเอง! 
 พอพวกสัตวโงว่ิงไปถึงพระยาราชสีหซ่ึงเปนสัตวฉลาดหามไว และพาไปดูตน
เหต ุจึงพากันไดสติ ไมตายกันระนาวเพราะกระตายตัวโงพาใหลมจม 
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๓๙๖

 คําวา “พระยาราชสีห” ท่ีเปนสัตวฉลาดน้ันไดแกใคร ? ไดแกศาสดาผูสอนธรรม 
สอนความจริงใหแกสัตวโลกน่ันเอง เพื่อใหพิจารณาความจริงกัน ไมตื่นขาว ตื่นลมตื่น
ฝนกันไมหยุด ซ่ึงก็คือความทุกขลมจมแกตัวเองผูโงน้ันแล สิ่งจอมปลอมทั้งหลายเคย
หลอกมาเปนเวลานานน้ันก็หายไป เพราะบรรดาผูที่รูตามความจริงทั้งหลายแลว เรื่อง
ความหลอกอยางน้ีจะหลอกไมไดเลย 
 ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลายที่เปนพระอรหัตอรหันต ทานไมหลงใน
เรื่องความเปนความตาย แตพวกเรามนัพวก “กระตายตื่นตูม” จึงตองใหเรียนใหฟงคํา
สั่งสอน อันเปนความจริงของพระพุทธเจา เหมือนกับพระยาราชสีหขูใหสัตวเหลาน้ันมา
ดูตนเหตุที่วา “ฟาถลม” มันถลมจริงๆ หรือ เทียบกับการใหดูเร่ืองความตายวามันตาย
จริงๆ หรือ? 
 เอา คนหากันใหเจออะไรมันตาย? มันก็เหมือนผลมะตูมหลนลงถูกกานตาลน้ัน
แล มะตูมหลนคืออะไร? ก็คือความจริงมันอยูตามธรรมชาติของตนๆ เทานั้น เรามาตื่น
เอาเฉยๆ จะวายังไง! 
 แตผูที่หลอกจริงๆ คืออะไร? มันคือ “อวิชชา” ออกมาจาก “อวิชชา” จรงิๆ คน
ดูภายในจิตใหละเอียดลออก็รูกันท่ีน่ัน สลัดปดท้ิงกันท่ีน่ัน เหลือแตธรรมชาติ “รู” 
ลวนๆ น้ันแลคือความจริงสุดสวน เปนความบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิง 
 เรื่องกระตายตื่นตูมก็หมดไมมีอะไรเหลือเลย น่ันแหละ พระยาราชสีหหมายถึง
ปญญา คือถาหมายถึงสมมุติของเราโดยเฉพาะก็ไดแกปญญา ถาพูดถึงศาสนาก็หมาย
ถึงองคศาสดาประกาศธรรมสอนโลก ฉะนั้นจงเรียนใหถึงความจริง เพราะความจริงมี
อยูกับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยูกับทุกคน จึงไดหลงกัน เรียนใหเขาใจถึงความ
จรงิแลวไมหลง อยูท่ีไหนก็สบาย ความเปนความตายก็สักแตเปนกิริยาท่ีผานไปผานมา 
คําวา “เกิด” อยูตามสมมุติวาเกิดวาตายเทาน้ัน 
 สวนตางๆ ของธาตุรวมกันเขาเปนสวนผสมแลวสลายตัวลงไป รวมกันเขาแลวก็
สลายตัวลงไป มีเทานั้น ไมมีอะไรแปลกกวาน้ันไป เขาใจ รูเสียอยางเดียวเทานั้น รูทั้ง
ตัวรูทั้งเงาแลวก็ไมมีปญหา อยางแบบตาบอดคลําชางมันถึงยุง ถกเถียงกันอยูตลอด
เวลาภายในพวกตัวเองน้ันแหละ พอถึงความจริงแลวมันก็ชาง คือความจริงอันเดียวน้ัน
แล 
 เขาถึงความจริงแลวก็มีธรรมแทงเดียวภายในใจ หายความต่ืนตระหนกตกใจ
อะไรทั้งสิ้น เรื่องกระตายตื่นตูมมันหมดไปทันทีภายในใจ 
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 โลกธาตุจะมีอะไร? แมมากมายก็ไมตื่นไมเตน เห็นไปตามความจริงทั้งหมด น่ี
เรียกวา “โลกวิทู” รูแจงโลก โลกเปนอยางไรรูแจงชัดเจนหมด เปนสภาพอยางไรรูแจง
ชัดเจนโดยตลอดทั่วถึง 
 คําวา “โลกวิทู” เปนไปไดทั้งสาวก เปนไปไดทั้งพระพุทธเจา แตพระพุทธเจา
ทานรูลึกซ้ึงกวางขวางย่ิงกวาสาวกอีกมากมาย เราก็ใหเปน “โลกวิทู” ในตัวของเราน้ี รู
แจงเห็นจริงในโลกแหงขันธน้ีชัดเจน ไมหลงขันธไมยึดขันธ รูตามความเปนจริงของ
ขันธนี้ก็ไมมีอะไรเปนภัย 
 ทุกขจะเกิดข้ึนมากนอยภายในรางกาย เอา เกิดขึ้น ความจริงมีอยางไรก็แสดง
ขึ้น ผูที่รูก็รูจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย อะไรจะสลาย เอา ทนไมไดก็สลายไป ผูทนไดหรือ
ผูอยูไดจงอยู จิตน้ันเองเปนผูอยู เพราะผูน้ีไมใชผูสลาย สิ่งใดที่ทนไมไดก็สลายไป ส่ิง
ที่ทนไดก็ทนไป ถาพูดในฐานะท่ีวา “ทน” นะ แตผูรูนี้ไมไดทนเพราะเปนความจริง ผูรู 
ๆ ๆ อยูอยางน้ัน อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะดับไปก็รู อะไรจะสุขอะไรจะทุกขก็รู เม่ือหมด
ปญหาเร่ืองความสุขความทุกขท่ีเปนสวนสมมุติน้ีแลว ก็หมดปญหาภายในใจ คือไม
รับเรื่องที่วุนวายตอไป 
 น่ันแหละท่ีทานวา “ปรมํ สุขํ” เปนความสุขลวนๆ อยูกับจิตลวนๆ ไมปลอม
แปลง เราจะไปหา “ปรมํ สุขํ” ท่ีไหน? ทําจิตใหบริสุทธ์ิเทาน้ันก็ “ปรมํ สุขํ” อยูในน้ัน
เอง น้ีก็เปนช่ือสมมุติอันหน่ึง แมทานจะใหช่ือวา “ปรมํ สุข”ํ แตเมื่อถึงที่นั่นแลวจะวา
“ปรมํ สุขํ” หรือไมปรมํ ก็ไมมีปญหาอะไร ใหรูเหมือนอยางเรารับประทานจนอิ่มหนํา
สําราญแลว จะประกาศหรือไมประกาศวา “อ่ิมแลว” ก็ตาม มันก็ไมมีปญหา เพราะรูอยู
ในธาตุในขันธของตัวเองอยูแลว 
 อะไรจะกวางขวางเหมือนอยาง “มหาสมมุติ มหานิยม” ซึ่งทําใหจิตแหวกเวียน
วายวนน้ีเลา อันน้ีแหละกวางก็กวางท่ีตรงน้ี ถาเรียนจบท่ีตรงน้ีแลวก็แคบนิดเดียว ไม
ตองมาแหวกวาย เปนอันวาเลิกแลวกันไป ที่เคยพูดวา “ปาชาๆ” ความเกิด แก เจ็บ 
ตาย น้ันไมมีปญหากันละทีน้ี! 

เอาละ วันน้ีรูสึกเหน่ือย 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
ชุดหัดตาย วิธีปฏิบัติเบ้ืองตน 

 
 มนุษยเราตางจากสัตว สัตวเขาอยูโดยธรรมชาต ิ คือเกิดมาโดยธรรมชาติ 
อะไรๆ ก็ตามธรรมชาติ อยูอยางธรรมชาติ ตลอดความเปนอยูหลับนอน เปนไปตาม
ธรรมชาติจนกระทั่งวันตาย เขามีธรรมชาติของสัตวเปนประจําสัตวของเขา สัตวทุก
จาํพวกมกัเปนไปตามธรรมชาติเหมอืนกัน ทั้งในน้ํา บนบก ใตดิน เหนือดิน 
 มนุษยเราไมเหมือนสัตว จึงตองมีศาสนาเปนเครื่องปกครอง ถาจะเปรียบเทียบ
แลว ศาสนาก็เหมือนแปลนบานแปลนเมือง การปลูกสรางท่ีจะทําใหแนนหนาม่ันคงให
สวยงามไดมาตรฐาน ตองอาศัยแปลนเปนสําคัญ ไมไดทําสุมสี่สุมหาเหมือนสรางกุฏิวัด
ปาบานตาด เพราะน่ีเปนอีกแบบหน่ึง คือแบบปา แบบกรรมฐาน 
 การกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลนแผนผังน้ันมันนาอยูและนาดู เพราะสวย
งามดวยความเปนระเบียบงามตา การท่ีจะสรางมนุษยใหถูกตองกับความเปนมนุษย
ซึ่งมีภูมิสูงกวาสัตว จงึตองอาศัย “ศาสนา” ซึ่งเปนเหมือนแบบแปลน ช้ีแนวทางให
ประพฤติปฏิบัติในความเปนอยูของคนหมูมาก เพราะมนุษยเราอยูลําพังคนเดียวไมได 
อยูที่ไหนก็ตองมีหมูมีพวกมีเพื่อนเปนธรรมดา จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังไมได เพราะ
มนุษยเราเปนนิสัยขี้ขลาดแตไหนแตไรมา เม่ืออยูดวยกันถาไมมีกฎหมายบานเมือง ไม
มีศีลธรรมเปนเครื่องปกครอง ความเห็นแกตัวก็ไมมีอะไรจะเกินหนามนุษย น่ีแหละ
สําคัญ 
 ถาความเห็นแกตัวมาก การแสดงออกอยางความเห็นแกตัว ก็ตองเปนการ
กระทบกระเทือนเพื่อนมนุษยที่อยูรวมกัน เพราะไมมีศาสนา ไมทราบวาอะไรผิดอะไร
ถูก ทําอะไรไดอยางใจแลวก็เปนท่ีพอใจ มนุษยมีนิสัยชอบสรางความทุกขความลําบาก
ใหแกผูอ่ืนเพ่ือใหความสุขสําหรับตน ซ่ึงไมถูกกับลักษณะของมนุษยผูมีความฉลาด ที่
ควรจะมองเห็นคุณคาของผูอื่นที่อยูรวมกัน 
 แมมีศาสนาเปนเคร่ืองชักจงูอยู ก็ยังไมเห็นความสําคัญของศาสนาย่ิงกวาความรู
ความเห็นและคุณคาของตน ซ่ึงเต็มไปดวยความมืดหนาสาโหด ศาสนาโปรดไมได การ
มีศาสนาก็เพื่อเปนแนวทางเทียบเคียงทดสอบในหมูมนุษยดวยกัน วาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 
สิ่งใดถูกใจเราแตผิดใจคนอื่น อะไรเปนการกระทบกระเทือนกัน หรือไมเปนการ
กระทบกระเทือนกัน จากการแสดงออกของตนแตละอาการในวงมนุษยดวยกัน ดวย
ความเห็นแกตัวของมนุษยผูจองหองพองตัวเปนเหตุ 
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 แมมีศาสนาแลว ยังตองมีกฎหมายบานเมืองไวปกครอง ไมเชนน้ันโลกตองรอน 
เพราะมนุษยผูเปนไฟเที่ยวกอไฟเผาผลาญผูอื่น ศาสนาจึงจําเปนท่ีหมูมนุษยตองมีกัน
ท่ัวโลก เวนแตเดนนรก 
 ท่ีใดเปนแดนนรกท่ีน้ันไมมีศาสนา หรือผูใดอยากจะเปนสมาชิกของจาํพวก
แดนนรก ผูน้ันก็ไมมีศาสนา ถือความโหดรายทารุณแทนศาสนา 
 ศาสนาสอนคนใหเปนคนดี ใหรูจักความสําคัญของมนุษยที่อยูรวมกัน ใครจะ
ถือศาสนาใดก็ตามแตอัธยาศัย คนน้ีนับถือศาสนาน้ัน คนน้ีนับถือศาสนาน้ี ลวนแตเปน
เครื่องปกครองใหคนมีความสงบรมเย็นตอกันนั่นเอง อยางพวกเราก็มีพระพุทธศาสนา
เปนเครื่องเทิดทูน เปนท่ียึดของใจ เปนชีวิตจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายกับศาสนา มีความ
ระลึกนอมถึงพระพุทธเจาอยูเสมอ การระลึกถึงพระพุทธเจาหรือการระลึกถึงศาสนา 
กับการระลึกถึงตน มีสวนเก่ียวโยงกัน 
 การระลึกถึงศาสนา มีความหมายถึงส่ิงท่ีดีวิเศษ ที่ผูระลึกจะพึงหวังหรือไดรับ
จากศาสนา อันเปนความเหมาะสมกับมนุษยผูมีความหวังอยูตลอดเวลา วาจะไดความ
สงบสุขตามกําลังแหงความนับถือและปฏิบัติ ไมเปนโมฆะแบบลมๆ แลงๆ ดังโมฆบุรุษ
สตรีโกหกกันเต็มโลกในสมัยปจจุบัน 
 ศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผูปฏิบัติ มีสูงมีต่ํา และมีสูงสุด ตามแต
ความสามารถของผูประพฤติปฏิบัติจะทําไดมากนอยเพียงไร อยางนอยควรมีศีลหาก็ยัง
ด ี มีความรมเย็นเปนสุข จากน้ันก็มีการเจริญเมตตาภาวนา การทําบุญใหทานไปตาม
อัธยาศัย เพราะคุณธรรมเหลานี้เปนหนาที่ของมนุษยจะพึงทํากัน เปนกิจจําเปนสําหรับ
มนุษยท่ีอยูดวยกันเปนจํานวนมาก จะตองมีการสงเคราะห การเสียสละเพ่ือกันและกัน 
มีความเห็นอกเห็นใจและใหอภัยกัน ใหความเปนใหญหรือใหสิทธ์ิแกกันและกันไป
ตามสิทธ์ิ ตางคนตางใหสิทธิ์ ตางคนตางใหความเปนใหญในสมบัติของกันและกัน ไม
ลวงลํ้ากลํ้ากรายสิทธิและสมบัติของผูอ่ืน ใหความเสมอภาคกันโดยธรรมตามหลัก
ศาสนา 
 เมื่อตางคนตางมีกฎขอบังคับสําหรับตัวอยางเครงครัดอยูแลว โลกมนุษยแมมี
มากอยูรวมกันก็เปนความสงบสุขได และดีกวาคนจํานวนนอยท่ีหาความสงบสุขไมได 
เพราะความเห็นแกตัวเปนเครื่องทําลายความสงบความสามัคคีเสียอีก 
 การกระเทือนจิตใจกันเปนสิ่งที่กระเทือนมาก เสียหายมากย่ิงกวาสมบัติตางๆ
เสียไป สมบัติใดเปนของใครก็ตาม เมื่อสูญหายไปเพราะถูกลักขโมยหรือปลนจี้อะไรก็
ตาม เหลานี้เปนสิ่งที่กระเทือนจิตใจมาก เฉพาะอยางย่ิงการปลนการจีน่ี้สําคัญมากที
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เดียว เพราะกระเทือนใจมาก การขโมยก็เปนอีกอยาง เพลากวากันลงบาง ท้ังน้ีแม
สมบัติน้ันจะไมมีคุณคามากนักก็ตาม แตสําคัญท่ีคุณคาของใจท่ีเปนเจาของสมบัติน้ันๆ 
 ใจเปนสมบัติที่มีคามาก การกระทําดังกลาวจงึเปนความกระทบกระเทือนใจให
เสียหายมาก จึงควรรักษาทั้งสองอยาง คือรักษาสมบัติดวย รักษาดานจติใจของกันและ
กันดวย น่ีหมายถึง “ศีล” และ “ธรรม” ที่มนุษยควรมีควรรักษา เพื่อความสงบสุขรมเย็น
แกตนเองและผูอ่ืนท้ังปจจบัุนและอนาคต 
 ส่ิงใดก็ตามเก่ียวกับศีล ยอมมีความเก่ียวโยงกันกับเพ่ือนมนุษยท่ีอยูรวมกันท้ัง
น้ัน ถาตางคนตางมี “ศีลหา” มีธรรมในใจดวยกันแลว โลกยอมมีความรมเย็นเปนสุข 
นับแตสวนยอยไปหาสวนใหญไมมีประมาณ เพราะศีลธรรมเปนทํานบก้ันกิเลสบาป
ธรรมตางๆ ไมใหร่ัวไหลออกจากใจ กาย วาจาไปทวมหัวใจและสมบัติของมนุษย ท่ีอยู
รวมโลกกัน ใหไดรับความเดือดรอนฉิบหาย 
 ผูไมเขาใจศาสนาอาจเห็นวาศาสนาไมจาํเปน ไมสําคัญ ความจรงิน้ันก็คือผูน้ัน
ไมเห็นความสําคัญของตัว ลําพงัตัวเองไมอาจชวยตัวเองได เก่ียวกับความสงบสุขเปน
ลําดับทางดานธรรม นอกจากศาสนาช้ีแนวทางใหเขาใจ ใครจะเกงกลาเห็นวาศาสนาไม
เปนของสําคัญ จะเกงกลาสามารถฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามเถอะ การแกกิเลสซ่ึง
เปนศาสตราจารยผูใหกําเนิดความฉลาดอันเปนเรือนรังแหงทุกขทั้งหลาย ถาไมแกดวย 
“วิชาธรรม” จะไมมีทางแกใหเกิดความสุขอันพึงพอใจได! 
 ครั้งไหนๆ ก็มีคนฉลาดประจาํโลกมาโดยลําดับเชนกัน แมพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายก็มิใชคนโงบัดซบ ทานยังตองแสวง “วิชาธรรม” มาแกความฉลาดแกม
โกงน้ันจนเปนความฉลาด ทางยอดความจรงิข้ึนมาลางกิเลสตัวฉลาดแกมโกงน้ัน ออก
จากใจโดยสิ้นเชิง จึงเปนศาสดาสอนโลกไดเต็มภูมิ 
 การเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนานี่ก็เปนบุญลาภของเรา ท่ีไมพบศาสนาเลยน้ัน
มีจาํนวนไมนอย มีมากมายที่ไมทราบวา “พุทธ” เปนอยางไร “ธรรม” เปนอยางไร“สงฆ” 
เปนอยางไร น้ันมีมากและมีมากข้ึนทุกวันเวลา จนสาระสําคัญของจิตใจไมมีเลย เพียง
อยูไปวันหน่ึง กินไปวันหน่ึง นอนไปวันหน่ึง อาศัยดานวัตถุพอใหเพลินไปวันหน่ึงเทา
น้ัน ก็เขาใจวาตนมีความสุข ท้ังๆ ท่ีหาหลักยึดของจิตไมมีเลย คือจติใจจะหา“ธรรม” 
ซึมซาบและบํารุงไมมี น่ีแลโลกท่ีไมมีศาสนาภายในใจ จึงขาดหลักอันสําคัญไปอยาง
นาเสียดาย ทั้งที่มนุษยควรจะรูจักคุณคาและมีคุณคากวาสิ่งใดๆ ในโลก 
 เพราะฉะน้ันการนิยมทางดานวัตถุจนลืมดาน “นามธรรม” คือศาสนา ที่เปน
“ธรรมโอสถ” เครื่องบํารุงรักษาใจใหมีหลักแหลงและชุมเย็น ผลจึงเปนความทุกขรอน 
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ทั้งๆ ที่สิ่งบํารุงบําเรอมีเต็มบานเต็มเมืองและเต็มแผนดินถิ่นอาศัย เนื่องจากใจไมมี
“ธรรม” เปนอาหารเครื่องบํารุง เวลาเกิดความหอเห่ียวแหงใจ เพราะอารมณตางๆ มี
วัตถุเปนตน เขามาบีบค้ันยํ่ายีใจ ใจหาที่หลบซอนไมไดจึงเกิดความทุกขรอนขึ้นมา และ
หาที่ปลงวางไมได ถึงกับเปนโรคประสาทไปก็ม ี แตยังไมยอมเห็นโทษของมัน ก็ย่ิงนับ
วันจะจมดิ่งลงไปอยางไมมีจุดหมายปลายทางเลย 
 ท่ีถูกดานวัตถุก็ทํา เพราะกายของเราเปนดานวัตถ ุ ตองอาศัยวัตถุเขามาเยียวยา
รักษา รางกายอยูไดดวยวัตถุ เชน อาหาร บานเรือน เปนตน สวนจิตใจก็มีความรมเย็น
ไดดวยศีลดวยธรรม ไมใชตองอาศัยวัตถุอยางเดียว จึงควรมีศีลมีธรรมอันเปนคุณงาม
ความดีทางใจ ที่จะพึงสั่งสมอบรมขึ้นใหมีมาก และควรจะกลัวจิตอดอยากขาดแคลน
อาหาร คือ “กุศลธรรม” เชนเดียวกับความกลัวอาหารจะขาดแคลนจากรางกาย จิตใจ
จะไดมีหลักฐานเปนเครื่องยึด เพื่อปลดเปลื้องหรือบรรเทาทุกขในเวลาตองการและจํา
เปน 
 เฉพาะอยางย่ิงใจเปนส่ิงสําคัญมาก ควรจะมีหลักยึดของใจ ท่ีใจวอกแวกคลอน
แคลนเน่ืองจากหาหลักยึดไมได แมถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณบริบูรณ ใจเมื่อขาดคุณ
งามความดีคือศีลธรรมอันเปนเครื่องทําใหชุมเย็นแลว จิตใจก็รอน รอนท้ังๆ ท่ีมีความ
รูความสามารถ รอนท้ังๆ ท่ีมีสมบัติมากมาย รอนทั้งๆ ท่ีอะไรเราก็ไมอดอยากขาด
แคลนทางดานวัตถุ ตลอดญาติมิตร บริษัทบริวาร เพือ่นฝูง แตความรอนของใจจะรอน
อยูไมลดละ เพราะขาดอาหารภายในใจ ขาดเครื่องบํารุงภายในใจ คือ “กุศลธรรม” ยา
บํารุงรักษาใจ”!  
 ใครจะมีความเฉลียวฉลาดย่ิงไปกวาพระพุทธเจาในโลกท้ังสาม ปรากฏวาไมมี
เลย พระพุทธเจาทรงทราบความจําเปนทั้งสองอยาง คือทางดานวัตถุ ท่ีเก่ียวกับราง
กาย ทางดานศีลธรรมคือคุณงามความดี ท่ีเก่ียวกับจิตใจโดยเฉพาะท้ังในปจจุบัน
และอนาคต ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึง เพราะฉะนั้นจึงตองทรงสั่งสอนบรรดาสัตวให
ทราบ ท้ังส่ิงภายนอกท้ังส่ิงภายใน คือใจ ทั้งปจจุบันทั้งอดีตท่ีผานมาแลว ทั้งอนาคตที่
จะเปนไปขางหนา ที่เปนเรื่องของจิตใจจะพาเปน พาไปหาสุข พาทุกข พาโง พาฉลาด 
พามีพาจน ตลอดพาใหพนทุกข เปนเรื่องของใจทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องใหญ แตโลกไม
คอยสนใจคิดกัน จึงมักมีแตความทุกขรอนเปนเพลิงเผาใจอยูเสมอ 
 อดีต ท่ีผานมาแลวก็ไดแก ความเกิด แก เจ็บ ตาย ในภพน้ันๆ จนมาถึง
ปจจุบันในฐานะที่เปนอยูเวลานี้ ความสุข ความทุกข ก็ทราบกันอยูตามเหตุปจจัยวา 
เกิดสุขบางทุกขบาง ดังท่ีทราบกันอยูเวลาน้ี และอนาคตที่จะเปนไปขางหนา มีอะไรที่
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จะเปนหลักของจิตใจ ที่จะสืบภพสืบชาติไปไดดวยดี ไมมีความทุกขรอน พระพุทธเจาก็
ทรงทราบและทรงสั่งสอนใหบําเพ็ญ “สาระ” อันสําคัญ คือคุณงามความดีไวสําหรับใจ 
จะไดมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เปน “สุคติ สุคโต” ไมวาจะเปน
ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคใด ท่ีทรงส่ังสอนไวในโลกในยุคน้ันๆ ทรงสั่งสอนเปน
แบบเดียวกัน 
 ในโอวาทปาฏิโมกข “ทานสอนไวยอๆ 
สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ-การไมทําช่ัวอันจะใหเกิดความเสียหายท้ังปวง หน่ึง 
กุสลสฺสูปสมฺปทา    - การยังกุศลคือความฉลาดในทางท่ีชอบใหถึงพรอม หนึ่ง 
สจิตฺตปริโยทปน ํ    - การทาํจติใหผองใสจนถึงความบรสุิทธ์ิ หน่ึง 
เอต ํพุทฺธาน สาสนํ  -เหลาน้ีเปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
 น่ีหลักใหญของศาสนาทานสอนเปนแบบเดียวกัน เพราะกิเลสและสัตวโลกเปน
ชนิดเดียวกัน มีความทุกขความลําบาก มีกิเลสตัณหาเปนเครื่องผูกพัน เปนเครื่องรอย
รัดภายในจิตใจ ใหเกิดความเดือดรอนวุนวายเชนเดียวกัน การสั่งสอนธรรมจึงตอง
อาศัยเรื่องของสัตวโลกเปนตนเหตุ ที่จะสั่งสอนอยางไรจึงจะถูกตองเหมาะสม และเปน
ประโยชนแกมวลสัตว 
 เวลาน้ีเราทุกคนถาไมมีหลักใจ   เราก็ไมแนใจตัวเองอยูตลอดเวลา  วาถาตาย
แลวจะไปไหน? จะไปสุขไปทุกขไปคติใด? ไปเกิดเปนภพอะไรบาง เปนสัตวหรือ
บุคคลชนิดใด หรือจะไปลงนรกขุมไหน? เมื่อเชื่อตัวเองไมได การไมทราบไดนี้ เราก็ไม
ควรเสี่ยงตอการไมทราบไดอยูเสมอไป จึงควรสรางความแนใจใหมีภายในตน การ
สรางความแนใจก็คือสรางตนดวยหลักธรรมของพระพุทธเจา การใหทาน การรักษา
ศีล การเจริญภาวนา นี่เปนสิ่งที่แนใจสําหรับใจอยางยิ่ง ไมมีสิ่งใดที่จะแนใจยิ่งไปกวา
ความดีเปนเครื่องประกันนี้เลย 
 ความดีน้ีมีอยูภายในจิตใด จิตนั้นเรียกวา“ประกันตัวได” เพราะความดีเปน
เครื่องประกัน จงึควรสรางความแนนอนไวใหจติเสียแตในบัดน้ี อยาใหเสียเวลํ่าเวลาท่ี
เกิดมาเปนมนุษยทั้งคนทั้งชาติ กาลเวลาลวงเลยมาแลวเปนหลายเดือน โดยไมคิดอาน
ไตรตรองอะไรเลย ในบรรดาสาระสําคัญที่จะเปนคุณสมบัติของจิตนั้น ไมสมควร! 
 สิ่งสมควรอยางยิ่งนั้น คือพยายามทําเสียแตในบัดน้ี ไมมีใครจะพูดใหเปนที่เชื่อ
ถือและพูดถูกตองแมนยําไดยิ่งกวาพระพุทธเจา คนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงอยู
เรื่อยๆ สวนมากพูดออกมาดวยความลุมหลง ไมไดพูดออกมาดวยความจริงจัง เพราะ
ตางคน ตางก็ไมรูจริงเห็นจริง จะเอาความจริงมาพูดอยางอาจหาญไดอยางไร 
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 สวนพระพุทธเจา ในธรรมทุกบททุกบาทที่ไดประทานไวนี ้ ลวนแตทรงทราบ
ดวยเหตุดวยผลประจักษพระทัยมาแลว จึงไดนํามาสั่งสอนสัตวโลก คําส่ังสอนน้ันจึง
เปนที่แนใจได ผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองคทรงสอนไว จึงเปนผูแนใจในตนเองไป 
เรื่อยๆ จนกระทั่งแนใจเต็มภูมิหาที่สงสัยไมได เม่ือถึงข้ันแนใจเต็มภูมิแลวเปนอยางน้ัน
เมื่อความดีเขาสัมผัสใจแลว ยอมเปนที่แนใจไดเองสําหรับผูปฏิบัติบําเพ็ญ 
 ปกติธรรมของพระพุทธเจาเปนที่แนใจสําหรับโลกทั่วไป ไมมีโลกใดผูใดคัดคาน
ได นอกจาก“โลกเทวทัต” และพวกเทวทัตจําพวกเดียว ที่ไมยอมเปนคนดีและไมยอม
ลงกับใคร แมนายยมบาล ก็ไมแนใจวาเทวทัตจะทะลึ่งทะเลาะไมได ถาไมมีมารเปนสิ่ง
ดลบันดาลใจ โดยเห็นสิ่งที่แนใจนั้นวาเปนของไมแนใจไปเสีย เห็นสิ่งที่เปนพิษเปนภัย
วาเปนของดีแลวยึดถือ หรือความาเผาผลาญตนนั้นก็ไมมีใครชวยได ยกให“เวรกรรม
ของสัตว” 
 เราท้ังหลายทราบอยูดวยกันวา ดี ช่ัว บาป บุญ นรก สวรรค นิพพาน เปนของ
มีมาดั้งเดิม ไมใชเปนสิ่งเสกสรรขึ้นมาเฉยๆ แตเปนสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแลว พระพุทธเจา
ทรงสอนตามสิ่งที่มีอยูดั้งเดิม ไมไดมารื้อมาถอน มาปรุงมาแตงเอาใหมวามี ทั้งๆ ที่
สิ่งนั้นไมมี น่ันไมมีในโอวาทคําส่ังสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค ที่ทรงนามวา
“สวากขาตธรรม” ซ่ึงเปนธรรมตรัสไวชอบแลว ทุกบททุกบาท ทุกแงทุกมุม “นิยยานิก
ธรรม” เอ้ือมมือรอฉุดลากชาวพุทธ ชวยเหลือชาวพุทธอยูตลอดเวลา “อกาลิโก” ! 
 เชน คําวา “บาป” ก็หมายถึงความเศราหมอง ความสกปรกโสมม เหมือนมูตร
คูถน่ันเอง ผลก็คือทุกข ถา “บาป” มันไมมี แตสัตวโลกแตละราย ๆ ก็มีความทุกข
ประจักษตนนั้น เพราะอะไรถึงเปนทุกข? ก็เพราะบาปมีน่ันเอง และเพราะสาเหตุคือ 
“กรรม” เมื่อโลกนี้ยังมีการทํากรรมอยูตราบใด ไมวาฝายดีฝายชั่ว ผลจะแสดงใหเห็นอยู
เสมอวา “เปนสุขเปนทุกข” เรื่อยๆ ไป หากตองการจะลบลางกรรม ก็ตองลบลางการ
กระทําเสียทั้งหมด คือลบลางบุญดวยการไมทําบุญ ลบลางบาปดวยการไมทําบาปท่ีตัว
เราเอง ถาจะเปนไปได แตอยาไปร้ือถอน “เรอืนจํา” ซึ่งเปนที่อยูของนักโทษเสียก็แลว
กัน ชาวเมืองจะเดือดรอนและรุมตีเอาตายจะวาไมบอก! อยาไปร้ือถอน “นรกสวรรค” 
จงร้ือถอนท่ีการกระทํา “ดี ช่ัว” ของตัวเอง จะเปนการลบลาง “บาป บุญ”ไปในตัว 
 “นรก” ก็เปนสถานท่ีอยูของสัตวผูหยาบชาลามก “สวรรค” เปนสถานท่ีอยูของผู
มีความดีหรือของผูมีบุญ เราก็รูเห็นอยูแลว แมในโลกมนุษยเราก็ยังมีสถานท่ีและ
เครื่องดัดสันดานมนุษยที่ทําไมดี เชน เรือนจําเปนสถานท่ีอยูของใคร ก็เปนที่อยูของ
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มนุษยบาปหนา มีสติปญญาที่นําไปใชในทางไมเขาเรื่อง สถานท่ีดีกวาน้ันก็ยังมีอีก
เยอะแยะ นอกจากเรอืนจํา ที่ไมไดถูกกักขังไมไดถูกทําโทษทํากรรม ก็เห็นๆ กันอยู 
เพียงโลกนี้เราก็เห็น ทําไมโลกอื่นจะไมมี เม่ือโลกน้ีมีโลกอ่ืนมี วันน้ีมีวันอ่ืนก็มี มันเปน
คูกันมาอยางน้ี แตเราไมสามารถมองเห็น ถึงจะมีมากนอยกวางแคบเพียงใด แตสายตา
เราสั้น เพียงมองดูขวากดูหนามตามสายทางเดิน ก็ยังไมเห็นและเหยียบมันจนได หัว
ตอโดนหัวแมเทาก็ยังไมเห็น โดนเอาจนนิ้วเทาแตก แนะ ! คิดดูซ ิ ขณะจะโดนขณะจะ
เหยียบก็ตองเขาใจวา “สิ่งนั้นไมมี” แตความไมมีน้ันลบลางความมีอยูไดไหม เวลาเดิน
ไปเหยียบและโดนเอาอยางนี้ หนามปกเทาหรือไมปก มันก็ปก เพราะสิ่งนั้นมีอยู ไป
เหยียบถูกมันก็ปก ไปโดนหัวตอหัวแมเทาแตกจนได ทั้ง ๆ ท่ีหัวตอไมมี น่ีแหละลอง
คิดดู ความคิดดนเดากับความจริงมันเขากันไมได 
 สายตาเรามันส้ันอยางน้ีแหละ ประกอบกับความประมาทดวย จึงโดนโนนชนนี่
อยูเสมอ เพียงแตมองดูหัวแมเทาตนมันก็ยังไมทั่วถึง ยังตองโดนขวากโดนหนามโดน
หัวตอจนได แลวย่ิงส่ิงท่ีจะกลาวเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีละเอียดย่ิงกวาขวากหนามเปนตนมาก
มาย เปนวิสัยของผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ เฉลียวฉลาด มีญาณหย่ังทราบความ
จริงอันละเอียดท้ังหลายเหลาน้ีเทาน้ัน ไมใชฐานะของคนอยางเราๆ ทานๆ ท่ีกําลัง
บอดๆ หนวกๆ แมมีดวยกันเต็มโลก จะมองเห็นได 
 แตพวกท่ีบอดๆ หนวกๆ น้ีแหละ ชอบอวดเกงแขงพระพุทธเจาไมมีพวกอ่ืน 
สิ่งที่ทานวา “มี” ก็ลบลางเสียวา “ไมมี” สิ่งที่ทานวา “ไมมี” ก็ลบเสีย เอาคําวา “ม”ี มา
แทน ทานวาส่ิงน้ีดีก็ลบเสีย เอาช่ัวเขามาแทน ท่ีทานวาส่ิงน้ันช่ัวก็ลบเสีย เอาคําวา “ดี”
เขามาแทน ผลแหงการ “แขง” ก็คือ ความแพตัวเองตลอดไป ไมยอมเห็นโทษ ความ
เกงไมเขาเรื่องของตน 
 พูดถึงการเชื่อ เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอด เราจะเชื่อคนโงหรือเชื่อคน
ฉลาด เราจะเชื่อคน “เปนธรรม” หรือเช่ือคน “จอมโกหก” พระพุทธเจาเปนคนจอม
โกหกหรือเปนจอมปราชญ ? น่ัน! ถาเชื่อคนตาบอดก็ตองโดนไมเรื่อยๆ ไป เพราะคน
ตาบอดไมไดเดินตามทาง ชนนั้นชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามประสีประสาของคนตาไมเห็นหน
ทาง ถาคนตาดีก็ไมโดน นอกจากจะเผลอตัวหรือประมาท จึงไปโดนหรือเหยียบขวาก
เหยียบหนาม คนตาดีเหยียบไดในขณะที่เผลอ ขณะที่ไมเห็น แตคนตาบอดน่ีเห็นไม
เห็นก็ไมทราบละ เหยียบและชนดะไปเลย อะไรไมขาดหลุดไปในขณะนั้น คอยใสยากัน
ทีหลัง 
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 แลวคนอยางเราๆ ทานๆ จะยอมเช่ือคนตาบอดไหมละ? ถาไมเช่ือก็ควรคํานึง
ในบทวา “พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” บาง เวลาคนตาบอดเอ้ือมมือมาจะจูงดวย
ความเมตตาของเขาจะไดระลึกทัน ไมจมไปแบบ “ไมเปนทา” นาอับอายขายข้ีหนาไป
ตลอดวันตาย 
 การเกิดของสัตวโลกก็เกิดดะไปเลย เหมือนคนตาบอดโดนไมน่ันแล เพราะไม
เห็นไมทราบแลวแตกรรมจะพาไป กรรมจูงกรรมลากกรรมฉุดไปไหนก็จําตองไป 
เพราะไมมีอํานาจไมมีกําลังที่จะฝาฝนกรรมทั้งหลายได กรรมตองเปนผูฉุดลากไป ถา
เปนกรรมชั่วมันก็ฉุดลากเขาปาเขารกตกเหวลงบอไปเรื่อยๆ จนตกนรกอเวจีไมมีสิ้นสุด 
ถาเปนกรรมดีก็พยุงสงเสริมใหไปในทางที่ด ีตามแตกําลังกรรมที่มีมากมีนอย 
 พวกเกิดที่เกิดไมรูเรื่องรูราว ที่เกิดไมมีบุญพาไปเกิด ที่เกิดไมมีความสามารถ
อาจรูดวยญาณ ก็มันเปนแบบ “เกิดดะ” ดะไปเลย สุขก็มีทุกขก็ม ี อะไรก็คอยรับเสวย
และแบกหามเอา ไมทราบวามันจะมีมาเมื่อไร แมแตเราเกิดมานี้ก็ยังไมทราบวา มาจาก
“ภพอะไร”  
 คิดดูซิ เราเปนตัวภพตัวชาติ ตัวเกิดตัวตายอยูแลว ยังไมสามารถทราบเร่ืองของ
ตัวได จะไปพูดถึงขางหนาอะไรได อะไรที่จะเปนเครื่องใหเราเปนที่แนนอนใจ เราก็ควร
ทราบเสียตั้งแตบัดนี้ และรีบบําเพ็ญเสียแตบัดนี้อยาประมาท! เพราะผลแหงความ
ประมาทเคยทําสัตวโลกใหลมจมมานับไมถวนแลว 
 การตายแบบสุมๆ เดาๆ การเกิดแบบสุมๆ เดาๆ ท่ีไมแนใจตัวเอง ตลอดความ
เปนอยูก็ไมแนใจอยางน้ี เรายังจะตายใจกับความไมแนใจอยูหรือ ? นั่นไมสมควรแกเรา
เลย ! ไมสมกับเราเปนมนุษยผูฉลาดในวงพระศาสนา อันเปนยอดคําสอนใหคนฉลาด
ตอเหตุการณและปฏิบัติตอตัวเอง 
 เฉพาะอยางย่ิงการผลิตความดีความเฉลียวฉลาดข้ึนภายในใจ ดวยจิตตภาวนาน้ี 
เปนสิ่งสําคัญมาก อาจมองเห็นไดและสามารถมองเห็นไดใน “บาป บุญ นรกสวรรค 
หรือนิพพาน” เพราะเปนสิ่งมีอยูดั้งเดิมแลว จึงอาจมองเห็นไดดวยจิตตภาวนาท่ีมี
ความสามารถตางกัน บุญอยูท่ีไหนใจก็ทราบ ทราบอยูท่ีไหน อยูท่ีจติ ทราบวาบุญอยูท่ี
ใจอยางประจักษแลวใจก็เย็นสบาย ความรุมรอนเกิดขึ้นเมื่อใด เพราะสาเหตุอันใดก็
ทราบท่ีใจดวงคอยรับทราบอยูแลวน่ันเอง นรก สวรรค ก็ทราบ ทราบอยูภายในใจ 
ทราบทั้งที่จะไปขางหนา ตัวนี้เปนผูพาไป จะไปอยูในสถานที่ใดเลา คนชั่วก็ไปเขาเรือน
จํา คือติดคุกติดตะราง จิตที่ชั่วก็ไปลงนรก จิตดีมีกุศลก็ไปสูสุคติภูมินั้น ตามกําลังแหง
บุญของตนของตน 
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 เมื่อปฏิบัติไป ๆ สิ่งที่ปดบังจิตใจคอยหมดไปจางไป ๆ ความสวางกระจางแจง
คอยเกิดขึ้นแทนที ่และสามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ไดโดยลําดับๆ ก็คอยฉายแสงออกมา
จนเต็มภูมิของจิต จะไปเกิดท่ีไหนก็ทราบอยูในฐานของจติในช้ันภูมิของจิต จะไมเกิดก็
ทราบตามชั้นภูมิของจิตวา “หมดเชื้อแลว” ไมมีการที่จะเกิดตอไปอีกแลว ตองทราบ 
เมื่อถึงขั้นที่จะทราบแลวปดไมอยู 
 ฉะน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิต จิตนี้เปนตัวรูตัวฉลาดแหลมคมมาก ตองสอนให
แหลมคม อบรมใจละเอียดสุขุมเต็มภูมิจนมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถมากกวา
สิ่งใดในโลกไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน แตเราไมไดอบรมส่ังสอน จติจงึอาภัพและอาภัพอยู
ตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน อาภัพทั้งนั้น เพราะสิ่งอาภัพมันปกปดกําบังไว มันมี
อํานาจเหนือกวา จิตจึงเลยกลายเปนจิตอาภัพไปตามๆ มัน 
 จําตองชวยจิตดวยสติปญญา ใหมีความสงบรมเย็นทรงตัวได ไมถูกเขยากอกวน
อยูตลอดเวลาดังที่เคยเปนมา เม่ือใจสงบภายในก็เห็นคุณคาของใจ สงบมากก็เห็นมาก
รูมาก เขาใจมาก และผลิตสติปญญา 
 พิจารณาดูโลกธาตุอันนี้ไมมีอะไรที่ควรชื่นชมเทิดทูนรื่นเริงอะไรนักหนา สถานท่ี
อยูอาศัยอาหารปจจัยเครื่องปรนปรือ เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คอยจะใหหลั่ง
น้ําตากับมันอยูเรื่อยๆ นอนใจไมไดเลย มองไปรอบดานลวนแตปาชาของสัตวของคน 
เต็มไปดวย “อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา” เขาในบานก็ไดยินเสียงบน ออกนอกบานก็ไดยิน
เสียงบน เขาในเมืองก็ไดยินเสียงบนเพอไปท่ัวทุกหนทุกแหง เพราะเรื่องความทุกข
ความทรมานของสัตวของคน มีอยูทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน จะสงสัยที่ไหนวาจะมี
ความสุขความสบาย ไมมีอะไรมากอกวนใหไดรับความทุกขความลําบาก แทจริงมัน
ลวนกองทุกขอยูรอบตัว นอกจากการสรางจติใจเราใหมีความแนนหนาม่ันคงข้ึนดวยศีล
ดวยธรรมเทานั้น 
 นี่แหละเปนที่ปลอดภัยไรทุกข อยูท่ีไหนก็ไมมีอะไรมากวน น้ีเปนส่ิงสําคัญมาก 
เมื่อสรางใหเต็มภูมิแลวตองเย็น สถานที่นั่นเปนยังไง ? สถานที่นี่เปนยังไง ? ไมถามให
เสียเวลา เพราะความเย็นอยูกับเจาของ ความสุขอยูกับเจาของ หลักใหญอยูกับเจาของ
แลว ก็ไมทราบจะถามเอาสมบัติที่ไหนกัน ตัวจริงอยูกับเรา เรารูอยู เห็นอยู ครองอยูจะ
ไปเจอทุกขที่ไหนกัน! 
 น่ีแหละทานวาการสรางตัวในดานธรรมสรางอยางน้ี สรางตัวทางโลกก็ดังท่ี
ทราบๆ กันอยูคือ สรางเน้ือสรางตัวดวยการขวนขวายในดานกิจการทํามาหาเล้ียงชีพ 
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ใหมีทรัพยสมบัติเงินทอง เรียกวา “สรางเน้ือ สรางตัว สรางฐานะในทางโลก” ผูนั้นก็พอ
เปนพอไปเกี่ยวกับสมบัติฐานะ ตลอดความเปนอยูตางๆ 
 สรางภายในคือสรางจติใจใหมีหลักมีฐานม่ันคง ใหรูสิ่งดีสิ่งชั่ว พยายามแกไข
ดัดแปลงไปโดยสม่ําเสมอ จนจิตใจมีความเชื่อถือตัวเองได มีความแนใจได อยูท่ีไหนก็
เปนหลักเกณฑ มีความสุขความสบาย ตายแลวก็เปนสุข น่ีผูมีหลักจติใจเปนอยางน้ี ผิด
กับผูไมมีหลักใจอยูมาก 
 บรรดาท่ีเปนคนดวยกันก็ไมเหมือนกันในความรูสึก จิตก็วาจิตเหมือนกัน แตก็
ตางกันในฐานะสูงต่ําของจิต ความโงความฉลาดผิดแปลกกันอยูมาก ทานวา “เปนนิสัย
สมบัต”ิ เปนตามบุญกรรมอํานาจวาสนาที่สรางมา จะเหมือนกันไมได 
 ถาอยากเห็นใจมีสารคุณเดนดวง จงพยายามสรางใจใหดี สรางใหมีความแนน
หนามั่นคง สรางจนเห็นประจักษกับตัวเอง คําพระพุทธเจาทานสอน “ใหรู ใหเห็น
ประจักษในสิ่งที่มีอยู เชน บุญ บาป เปนตน เพราะบาปนั้น ถาเปนหนามก็ปกเสียบอยู
ท่ีหัวใจตนน่ันแล ไมปกเสียบท่ีอ่ืน บุญก็มีแตสนับสนุนคนใหมีแตความสุขความสมหวัง 
เฉพาะอยางย่ิงสนับสนุนอยูท่ีหัวใจคน เพราะใจเปนภาชนะที่ควรแกบุญคุณธรรมทั้ง
หลาย 

การสรางความดีท่ีใจดวย “จิตตภาวนา” จะเปนความดีประจักษใจ เริ่มแตขั้น
สงบเย็นเปนสมาธิขึ้นไปจนขั้นละเอียด และละเอียดสุดคือ “วิมุตติพระนิพพาน” จะ
ประจักษที่ใจดวงนี้เอง 

คําวา “สงบ” ใจสงบกับใจไมสงบผิดกันอยางไรบาง? ความสงบของใจเกิดขึ้น
มากนอย ความสุขเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับความสงบ เพราะปราศจากสิ่งกอกวนในเวลา
น้ัน ใจจะมีความสุขขึ้นมาโดยลําดับ เบากายเบาใจ บางคร้ังเบามากจนไมปรากฏวากาย
มีในความรูสึกเลย มีแตความรูลวนๆ เหมือนกับอยูในอากาศ หรือเหมือนอยูกลางหาว 
หรืออะไรพูดไมคอยถูกตามความเปนจริง น่ันแหละจิตสบายมาก จิตปลอยวางทั้งหมด
ในขณะน้ัน เมื่อจิตสงบเต็มที่จึงไมทราบวา ตนอยูในที่สูงที่ต่ําหรือในที่เชนไร นั่งอยูหรือ
นอนอยูไมสนใจทั้งนั้น 
 ปรากฏแตความรูลวนๆ ซึ่งไมมีรูปไมมีลักษณะอะไรปรากฏเลย มีแตความรู
อยางเดียว ถาจะดูลักษณะก็มีแตความสวางไสวปรากฏอยูภายในใจ ซ่ึงเปนสุขอยาง
อัศจรรย ผิดกับส่ิงท้ังหลายท่ีเคยผานมาในโลก ความสงบมาก ความสวางไสวมาก 
ความสุขก็มาก แตความสงบผิดกับความไมสงบอยางไรน้ัน กรุณาไปดูมังกี้ (ลิง) ก็จะ
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เขาใจเอง เพราะสิ่งดังกลาวมีอยูกับใจของทุกคนหญิงชาย กระท่ังนักบวช ถาไมสนใจ
อบรมใจ 
 จิตที่เคยมืดๆ ดําๆ ท่ีเคยตําหนิอยูทุกวันน้ีแล เปลี่ยนอาการขึ้นมา เพราะการ
ชําระสะสางจนเห็นไดชัด ดังที่กลาวมาทั้งนี้ เพราะความมืดดํามันไมใชจิต เปนสิ่งปดบัง
ตางหาก เหมือนกับไฟฟา ลองเอาแกวหรือผาสีดํามาใสเขาซิ มันก็ดํา เอาแดงมาใสมัน
ก็แดง เอาขาวมาใสมันก็ขาว มันข้ึนอยูกับส่ิงภายนอกท่ีนํามาใสตางหาก ไมไดขึ้นอยูกับ
ดวงไฟ จึงมีการเปล่ียนแปลงไดตามส่ิงท่ีมาเก่ียวของ จิตก็เก่ียวกับส่ิงเก่ียวของ จึงมี
อาการตางๆ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยูเสมอ ไมคงที่เหมือนจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาต ิ
 จิตก็เปนจิตอยูอยางนั้น เมื่อสิ่งที่ดําสิ่งที่มัวหมองเขาไปแทรกไปปดบังจิต ก็
เหมือนวามันเศรามันหมองมันดําไปหมด ความจริงก็คือส่ิงน้ันแลทําใหดํา ชําระสิ่งนั้น
ออกแลวจิตก็สวางไสวออกมาในขณะน้ัน จะผานทะลุไปหมด ไมติดของกับอะไรขึ้นชื่อ
วา “สมมุติ” จึงไมมีอะไรจะแหลมคมยิ่งกวาใจ ใจน้ีถึงข้ันมีอํานาจก็มีอํานาจอยางน้ี 
สาระสําคัญก็คือใจน่ีเทาน้ัน จงพยายามบํารงุ!  
 เช้ือท่ีจะไปเกิดภพหนาก็คือใจดวงน้ี พยายามสรางใจใหดี เปนท่ีแนใจเสียแต
บัดน้ี 
 การตายเปน ธรรมดา ธรรมดา ไมนาต่ืนเตนตกใจกลัวอะไรเลย เมื่อเรียนกล
มายาของกิเลสท่ีหลอกลวงใจจบส้ินแลว ปญหาท้ังหลายในแหลงแหง “ไตรภพ” ก็จบลง
ที่ใจดวงที่เคยเปน “เจาปญหา” นี้แหงเดียว 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

สูแคตาย 
 
 ความหนักท่ีสุดก็คือ “ใจ” ความเบาท่ีสุดก็คือ “ใจ” ความหยาบท่ีสุดก็คือ “ใจ”
ความละเอียดหรืออัศจรรยอยางย่ิงก็คือ “ใจ” อยูที่ใจนี้ทั้งนั้น! 
 โลกจะมีความสงบรมเย็น หรอืเกิดความเดือดรอนวุนวายมากนอย ก็ข้ึนอยูกับ
ใจ เพราะใจเปนผูครองรางและครองโลก ใจจึงควรไดรับการอบรมศึกษาไปตามเหตุ
ตามผลซ่ึงเปนแนวทางท่ีชอบ เพื่อจะไดผูนําที่ดี แสดงออกเปนกิจการงานท่ีชอบธรรม 
 การแสดงออกทุกอาการ เมื่อใจไดรับการอบรมโดยเหตุผลอันเปนแนวทางที่ดีที่
เรียกวา “ธรรม” แลว กิจการงานตลอดความประพฤติยอมเปนไปดวยความราบรื่นดี
งาม ไมแสลงตาแทงใจระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวาสวนยอยสวนใหญ ข้ึนอยูกับใจ
เปนสําคัญ ใจน้ีจะวาหนักก็หนักจนเจาของยกไมข้ึน ถายกข้ึนสูความดีงามไดดังทานผูดี
ทั้งหลาย ก็ควรจะผานพนความทุกขความไมดีทั้งหลายไปไดแลว น่ีใครก็นอนจมอยูใน
กองทุกขและความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทําไมจึงไมยกใจของตนขึ้นใหพนไปเสีย ทั้งที่รู
อยูดวยกันวา ทุกขอันเกิดจากเหตุชั่วนั้นเปนของไมด ีก็เพราะมันยกไมขึ้นนั่นเอง ใจมัน
ชอบอยูในทุกขโดยไมรูสึกตัว 
 สิ่งที่เราไมรูนั่นแหละคือสิ่งที่เปนนายเรา พูดแลวก็ไมพนจาก “กิเลส” อันเปนตัว
กอเหตุสําคัญ ความไมรูก็ตองทําไปแบบสุมเดา ทําแลวก็เกิดผลข้ึนมาเปนความเดือด
รอนแกตนและผูอ่ืนตอเน่ืองกันไปไมมีท่ีส้ินสุด มันติดอยูท่ีวา “ยกของหนักคือใจไม
ไหว!” ถายกไหว ก็ยกใหพนจากส่ิงกดถวงท้ังหลายท่ีตํ่าชาเลวทรามไปนานแลว ไมตอง
มาวกวนบนทุกขบนยากกันดังท่ีโลกเปนอยูเวลาน้ีเลย ทั้งนี้ก็เพราะยกไมไหวไปไมรอด 
จอดไมถูกตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มันถึงเกิดขึ้นมาอยูในสภาพที่เกะกะคละเคลา
กับความทุกขยาก ทางปากกัดทางมือฉีก ทางใจบนเพอรําพึงอยูภายใน ที่เรียกวา“กรรม
ของเรา กรรมของเขา ตางคนตางมีและรุมลอมอยูท่ีใจ” 
 ไปกอกําเนิดท่ีไหนก็ตองเสวยสุขทุกขมากนอยท่ีจิตพกไปดวย สวนกุศลกรรม
น้ันตางกัน สงเสริมจิตใหเบาและมีความสุข 
 คําวา “ธรรม” เปนความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมาก เม่ือจติกับธรรมมีความ
เก่ียวของกัน ใจแมเคยหนักย่ิงกวาภูเขา ก็กลายเปนจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกอง
ทุกขโดยลําดับ จะทําอะไรที่เปนกุศลก็งาย ชื่อความดีความชอบแลวทํางาย! 
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 แตในระหวางท่ีจิตจมอยูกับความหนักหนวงถวงใจน้ัน มันยกอะไรที่เปนความดี
งามไมขึ้น ออนไปหมด ราวกับไมมีกระดูกติดตอกันในรางกาย สูยอมจมอยูอยางน้ันไม
ได เพราะธรรมชาติท่ีจะใหจมน้ันมันมีนํ้าหนักมากกวา เทียบเหมือน “แมเหล็ก” ที่ดึง
ดูดเหล็ก เศษเหล็กเล็กๆ นอยๆ ก็ว่ิงเขาหา “แมเหล็ก” ทั้งหมด เพราะแมเหล็กมีกําลัง
มาก สามารถดึงดูดเศษเหล็กไดตามกําลังของมัน 
 กิเลสตัณหาอาสวะก็มีอํานาจดึงดูดจติใจ ใหหลงกลมายาและรักชอบมันไมมีวัน
จืดจาง เชน ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา เปนตน ทั้งที่รูแกใจวาไมด ีแตก็ไมมีใคร
พอใจ “ละ” มัน นอกจากพอใจสงเสริม พอใจคลอยตามมัน โดยไมมีการฝาฝนตาน
ทานดวยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมันสงเสริมมัน ฉะน้ันจงึยากท่ีจะมีผู
ผานพนฝมือของมันไปได เพราะตางเคลิ้มหลับใหมันกลอมจนหมดเพลง ความไมเบื่อ 
ความลุมหลง ไมมีสติระลึกรูตัวบาง ก็คือกิเลสกลอมสัตวโลกน่ันแล 
 ทานที่อยากเปลี่ยนฟงเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยับยั้งชั่งตวงตัวเอง หมุนใจ
เขาหาธรรมดวยความพยายาม ยากก็พยายามลากเข็น พยายามตอสู พยายามบึกบึน 
อยาย่ืนมือใหกิเลสฉุดลาก เดี๋ยวจะไมมีหนังติดเนื้อ จะเปอยผุพังไปเพราะมันเสียหมด 
 กิเลสมันเคยดัดสันดานสัตวโลกมานาน ถาจะเข็ดก็ควรเข็ดไดแลว ไมมีอะไรจะ
วิเศษวิโสไปกวาเทาที่รูอยูเห็นอยูในวงของกิเลสครอบงํานี ้
 ความพากเพียรในธรรมมีเทาไรจงทุมลงไป อยากลัวกิเลสเจบ็ อยากลัวกิเลส
รองไห ใหกลัวเราจมอยูในกองทุกขเพราะกิเลสทําเหตุจะประเสริฐกวา กิเลสไมใชของ
ประเสริฐ ธรรมตางหากประเสริฐเหนือโลก สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ในธรรม
ทั้งหลาย ไมใชเน้ือไมใชปลาพอจะสงวนไวเพ่ือตมแกงกิน จงนําออกมาใชเพื่อ
ประโยชน เพ่ือประโยชนมหาศาลแกตนในอัตภาพน้ี อยารอใหเขานิมนตพระมาจัด
การ “กุสลา มาติกา” ให ทั้งที่เรากําลังโงอยู การนั้นจะไมเปนประโยชนยิ่งกวาเราสราง 
“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดข้ึนมาเองภายในใจขณะท่ียังมีชีวิตอยูเวลาน้ี 
 จงทราบวา “กุสลา ธมฺมา” น้ันทานสอนคนเปนใหฉลาด ไมไดสอนใหคนโง เรา
เปนชาวพุทธและเปนนักปฏิบัต ิ จงพิจารณาไตรตรองความหมายของธรรมใหถูกตอง 
อยาคอยเสวยผลบุญและความฉลาดในเวลาเขาโลงดวย “กุสลา มาติกา บังสุกุล” น่ันคือ
งานท่ีเขาทําใหในเวลาผูตายหมดหวังจากการบําเพ็ญดวยตนเองแลว เขาก็ทําสงเดชให
อยางน้ันเอง ตามนิสัยคนท่ีรักและเคยมีบุญคุณตอกัน มันไมแนเหมือนเราทําเอง คือ
สรางกุศลเอาเองขณะที่มีชีวิตอยู 
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 ถาแนใจในกุศลของตัวท่ีสรางข้ึนมาวาเต็มภูมิภายในใจแลว ก็ไมจําเปนตองไป
รบกวนพระทานมา “กุสลา มาติกา” ใหลําบากในเวลาตายหรือเวลาเขาโลงแลว เพราะ
เราสมบูรณแลว กุสลา หรือไมเราก็พอตัวแลว การตายท้ัง “อ่ิม” ไมใชตายทั้ง ‘หิว” น้ีดี
มาก คําวา “ตายท้ังอ่ิม” น้ันคือความเพียรพอในกุศลธรรมท้ังมวลภายในใจ ดังพระ-
อรหันตทานตาย ไมเห็นใครกลาไปอาจเอ้ือมไปกุสลาใหทานถาไมอยากขายตัว การตาย
ของทานก็ไมเห็นลําบากรําคาญ ทานมักตายคนเดียว อยางสบายหายวุน แมลงหว่ี
แมลงวันก็ไมตอมเหมือนพวกเราชาวยุงชาววุน ตายแตละรายราวกับเกิดขาศึกกลาง
เมือง 
 เร่ืองของทานผูส้ินกิเลสความกังวลและกวนใจกับเร่ืองของพวกเรา ตางกันมาก
ราวกับเกิดอยูคนละโลก ทั้งที่ทานก็เปนมนุษยเหมือนพวกเรา ฉะนั้นเราผูเปนศิษยมีครู
สั่งสอน ควรพยายามดัดจิตใจของตนใหเดินตามรองรอยแหงธรรม 
 แมไมไดอยางทาน ก็พอเปนเครื่องหมายแหง “ลูกศิษย” ท่ีมีครูสอนบาง ส่ิงท่ี
ควรตัดก็ตัด ส่ิงท่ีควรละก็ละบางตามโอกาส ไมควรปลอยตัวใหติดจมอยูกับเรือ่งตางๆ 
สิ่งตาง ๆ จนไมคิดหาทางออกจากทุกขเพ่ือตัวเอง ก็ดูวาโงเสียจนเลยขอบเขตเหตุผล 
 ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอยใครก็รักสงวน โลกเปนกันมาอยาง
นั้นไมปฏิเสธ แตธรรมเคร่ืองปองกันตัวรักษาตัว ก็ควรใหมีเปนคูเคียงกันไป จะไมเสีย
เปรียบโลกคือกิเลสของตัวจนเกินไป 
 คิดดู ! พระพุทธเจาผูเปนศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละจนหวั่นไหวทั้งแผน
ดินถิ่นที่ทรงปกครอง การเสียสละขนาดน้ันเปนส่ิงเล็กนอยไดหรือ ตองเปนเรื่องใหญโต
มาก จนไมมีใครสามารถทําไดอยางพระองค เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว มีใคร
บางท่ีมีความสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอดความทนในทุกสิ่งบรรดาปจจัย
ทั้งสี่เหมือนอยางพระพุทธเจา การลดฐานะจากความเปนกษัตริยลงเปนนักบวชอันเปน
เพศแหงคนขอทาน ตองเปนเรื่องใหญโตมาก ฉะน้ันศาสนธรรมจงึเกิดข้ึนในทามกลาง
แหงความลําบากทรมานของพระพุทธเจา ไมใชเกิดข้ึนเพราะความข้ีเกียจออนแอแบบ
สุกเอาเผากิน แตเกิดข้ึนจากความรอดตายของพระสิทธัตถราชกุมารองคอาชาไนย 
 ใครจึงไมควรดุดาลูกๆ หลานๆ ดวยการประมาทพระศาสนาวา “ไอน่ีมัน
เกียจครานนัก เอาไปบวชเสีย” เพราะพระพุทธเจาไมใชชางทําสวม ธรรมของทานไมใช
สวมพอจะเปนเครื่องรับถายมูตรคูถเชนนั้น ศาสนาไมใชหองนํ้าหองสวมหลุมมูตรหลุม
คูถ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๑๒ 

๔๑๒

 ผูที่ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน จนถึงเปนถึงตาย จะมี
ใครเกินพระพุทธเจาไปไดเลา นี่แหละตนเหตุที่จะไดธรรมอันประเสริฐเลิศโลกเกิดขึ้น
และนํามาประกาศสอนโลกทั่วไป ทานไดมาดวยวิธีน้ันดวยอาการน้ัน ฉะนั้นการที่จะรื้อ
ถอนตนใหพนจากทุกข จงึตองอาศัยความพากเพียรอยางเต็มกําลังความสามารถขาด
ดิ้นไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง ถาถอยก็ตองจมอีก ไมถอยก็ไมจม คอยคืบคลานข้ึน
มาดวยความเพียรโดยสม่ําเสมอ ก็ยอมจะผานพนไปได 
 รางกายเรานี้ไมมีประโยชนอะไร ถาไมพาทําประโยชนเสียแตเวลานี ้ ตายแลวมี
แตเร่ืองยุงกัน “โอโห ยุงมหายุง นั่นซิมันดูไมได ไอเร่ืองตายน้ีถือกันวาเปนเร่ืองใหญโต
มาก ยุงกันไปหมด คนเปนน่ันแหละตัวยุง หาอะไรมายุงกันไปหมด เห็นแตพระตายก็
ยังยุงมาก ซ่ึงไมนาจะเปนอยางน้ันเลยก็ยังเปนได ทานตายแลวเก็บหมักเก็บดองเอาไว
ไมทราบวากี่เรื่องกี่ราย จะทําปลาราหรือนํ้าปลาก็ไมได แตใจชอบอยางน้ัน หลั่งไหลมา
ยุงดวยกันโดยไมมีเหตุมีผลอะไรที่ไมควรเปนเลย มันก็ยังเปน เพราะใจมนุษยนิยมชอบ
อยางน้ัน 
 เวลายังมีชีวิตอยู จะสนใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีใหเกิดจากสกลกายน้ีก็
ไมคอยสนใจ เวลาตายแลวจะใหรางกายน้ีเปนประโยชน มันจะเปนประโยชนไดอยางไร
กัน ถาไมพาทําเสียตั้งแตบัดนี้ ทําใหพอ ! ตายแลวก็ท้ิงไปน่ันเอง จะเปนประโยชนอะไร
อีก ถาเปนประโยชนอยูจะตายไปทําไม มันไมเปนประโยชน เพราะหมดกําลังความ
สามารถสืบตอแลวมันถึงตาย ตายแลวทิ้งลงไป อันใดที่เปนสาระสําคัญซึ่งไดจากการ
กระทําของรางกายนี้ ก็ถือเอาเปนประโยชนตอไป ชื่อวาเปนผูไมประมาท 
 เวลาน้ีชีวิตรางกายของเรากําลังเปนประโยชน ทํากิจการทางโลกก็เปนประโยชน 
ทางธรรมก็เปนประโยชน ฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ที่เรายังมีความสามารถทําไดอยู 
เราก็ตองทําไมอยูเปลา 
 งานทางโลกก็ตองทํา เพราะสังขารรางกายมีความจําเปนตอสิ่งเยียวยารักษา อยู
เฉยๆ ไมได ตองมีเครื่องนุงเครื่องหมปกปดสกลกาย มีที่อยูอาศัย มีปจจัยเครื่อง
สนับสนุน อาหารการบริโภคตลอดหยูกยา ไมกําหนดกฎเกณฑวามีมากมีนอย เรื่อง
มนุษยเปนอยางนั้น 
 สัตวเขาไมมีอะไรมากเหมือนมนุษย ผานุงผาหมเขาก็ไมมี ท่ีนอนหมอนมุงเขาก็
ไมม ีหยูกยาแกโรคเขาก็ไมมี เขายังมีความสืบตอเปนสัตวมาได 
 แตมนุษยเราน่ีซิ ถาพูดตามความจริงก็วาออนแอมากกวาสัตว ไปที่ไหน
พะรุงพะรังดวยเครื่องนุงหม ดวยเคร่ืองอยูเคร่ืองกิน เตรียมกันไปเต็มที่เต็มทางกลัวแต
จะอดตาย หยูกยาปลาแปงอะไรพากันหอบห้ิวใหยุงไปหมด แมจะไปวัดเพื่อภาวนาตัด
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กังวล ยังไมสนใจคิดวาความพะรุงพะรังนะคือความกังวลเปนหวงรางกายกลัวจะอด
ตาย ย่ิงกวาจะหวงใจ 
 การกลาวท้ังน้ีมิไดเจตนาตําหนิมนุษยโดยถายเดียว แตเปนอุบายเตือนมนุษย
ใหมีความเขมแข็ง และรูจกัผอนหนักผอนเบา ไมเปนคลังแหงความกังวลบนหัวใจโดย
ถายเดียว แทนท่ีจะเปนคลังแหงธรรม 
 ตามธรรมดาแลวมนุษยมีความฉลาดเหนือสัตว ความตานทานของมนุษยก็ไม
เหมือนสัตว มันผิดกัน มนุษยเราเกิดมาในทามกลางแหงความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
ฉะนั้นความเปนอยูตางๆ จึงตางจากสัตวเปนธรรมดา แตนักปฏิบัติธรรมควรคิดเรื่องนี้
ไวเสมอเพ่ือกันความลืมตัวและออนแอ เวลาไมสบายมีเจ็บไขเปนตน จิตใจจะไมเขม
แข็งเพื่อคนหาความจริงตามหลักสัจธรรม 
 ครั้งพุทธกาลพระบางองคทานไดสําเร็จอรหันต เพราะทุกขเวทนาเวลาเจ็บไขก็มี 
ทั้งนี้เพราะจติใจเขมแข็ง เพราะฉะน้ันการกลาวน้ีจงึกลาวเพ่ือจิตใจ โดยเฉพาะใจสําคัญ
มาก เพื่อใจไมสะดุงกลัว ไมระส่ําระสาย ขาดสติปญญาเคร่ืองพิจารณาในเวลาเจ็บปวย 
ดังพระกรรมฐานทานเที่ยวตามปาตามเขา ตัวอยางมีทานอาจารยม่ัน เปนตน หยูกยาก็
ไมไดติดเนื้อติดตัวไปเลย เวลาเจ็บไข 
 “เอา โรคนี้เวลาจะเปนขึ้นมา เปนมาจากที่ไหน ก็เกิดข้ึนภายในรางกายน้ี เชน 
เจ็บไข ปวดหัว เปนตน เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นที่นี่ เวลาหายมันจะหาหยูกยาจากท่ีไหน 
มันเกิดท่ีน่ีมันก็ดับท่ีน่ี ถารางกายหรือจิตใจไมมีความสามารถตานทานกันมันก็ตายท่ีน่ี 
เกิดกับตายเปนของคูกัน โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไป มันก็เปนของคูกัน มันจะเกิด
จะดับที่ไหนถาไมเกิดดับที่นี่” ทานวา 
 “พวกสัตวสาราสิงมีอยูเต็มในปาในเขานี ้ เขาไมไดมีหยูกมียา เขาก็มีธาตุขันธ
เชนเดียวกัน เขาอาจมีเจ็บไขไดปวยไดเชนเดียวกับมนุษยเรา แตทําไมเขาจึงไมสูญพันธุ 
ทําไมเราจงึกลัวตายนัก ออนแอนัก!“ น่ีทานพลิกใจของทาน 
 “เราตองพิจารณาใหรู “สัจธรรม” เปนธรรมโอสถเคร่ืองแกกัน ไมใหจิตใจลุม
หลงสายแสไปกับส่ิงเหลาน้ันอันจะกอความทุกขใหกับตนมากข้ึน” 
 ทานก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตุเรื่องผล ทุกส่ิงทุกอยางภายในรางกาย
เวทนาจิตโดยตลอด โรคภัยไขเจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไวในประวัติของทานอาจารย
มั่น 
 แมโรคมันจะไมหายก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นจะตองมีความเขมแข็ง มีความเฉลียว
ฉลาดตอวิธีการปฏิบัติตอตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บเปนพิเศษ ผิดกับคนธรรมดา
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อยูมาก น่ีก็เคยไปปฏิบัติมาอยางน้ันเชนเดียวกัน เวลาเจ็บไขไดปวยมากๆ หามใครเขา
ไปเกี่ยวของเลย ถาสมมุติวาอยูกับหมูเพ่ือนอยางน้ี 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 โรคแตละชนิดท่ีเกิดข้ึนก็
ทําใหเกิดทุกขเวทนา ทุกขเวทนาน้ันเปนสัจธรรม เราไมพิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ
เราเวลานี้เราจะพิจารณาอะไร เรากลัวสัจธรรมก็เทากับเรากลัวกิเลส เราสูกิเลสไมไดก็
เทากับเรา “แพกิเลส” โดยตรง ถาเราพิจารณาสัจธรรมเขาใจแจมแจงจริงแลว ก็ช่ือวา
เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได เอา คนลงไปทีเดียว!  
 ทุกขเกิดขึ้นมาจากไหน เปนขึ้นที่ตรงไหน คนลงไป สติปญญาหมุนติ้วไปตาม
อาการของเวทนาท่ีแสดงตัวอยูในรางกายสวนตางๆ กระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยาง
เต็มที่ในขณะนั้นไดหายไป ขยายตัวออกไป ๆ เพราะสติปญญาไลตอนเขาสูความจริงไป
โดยลําดับ เมื่อเจอความจริงที่ตรงไหน ทุกขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอยางชัดเจน
ภายในใจ จนกระทั่งรางกายทุกสวนท่ีเปนกองทุกขซึ่งเกิดจากการเจ็บไขนั้น หายไป
หมดเลย เหลือแตความรูลวนๆ ท่ีสวางไสวครอบรางกายในขณะน้ัน แมแตรางกายท่ี
เคยปรากฏอยูในขณะนั้น พรอมกับทุกขท่ีกลมกลืนเปนอันเดียวกันน้ัน เหมือนกับจะ
แยกกันไมออก ก็กลับกลายหายไป ท้ังรางกายก็หายไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในราง
กายก็หายไป คือรางกายหายไปในความรูสึก เหลือแตความรูซ่ึงเปนส่ิงท่ีอัศจรรยลวนๆ 
ทรงตัวอยู โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑวาอยูสูงอยูตํ่าอยูในดินฟาอากาศท่ีไหน หายเงียบ 
ไมมีรางเปนที่สิงสถิตอยูในความรูสึกเวลานั้น น่ัน! เห็นความอัศจรรยข้ึนมาแลว! พอ
ถอนออกมาเทาน้ัน “โรคหายไปเลย!” 
 น่ีเรียกวา “สติปญญาพิจารณาสัจธรรม” เมื่อรูสัจธรรมแลวจะไมถอนทุกขไม
ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสัจธรรมก็เปนความจริงแตละอยาง ๆ คือทุกขก็
เปนความจริง สมุทัยก็เปนความจรงิ สติปญญาที่เรียกวา “มรรค” ก็เปนความจริง ตาง
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อันตางจริง เมือ่เขาถึงกันแลวตางก็เปนความจรงิลวนๆ จิตจะปลอมมาจากที่ไหนอีก
เมื่อไดใชสติปญญาเปนเครื่องซักฟอกแลว 
 เพราะฉะน้ันจติจึงแนวแนอยูตามความจรงิของตน คําวา “ยา” หายไปหมด 
เรื่องความคิดถึงหยูกถึง “ยา” คิดไมได ไมมีเวลาไปคิด คิดไปไหน เม่ือคิดไปแลวมันก็
ไมไดผล จึงไมคิดใหเสียเวลา 
 คิดที่ตรงนี ้ตรงที่ควรจะคิดนี ้ เวทนามากนอยเกิดที่ตรงนี้ การเจ็บไขไดปวยเกิด
ข้ึนท่ีรางกายน้ี พิจารณาที่ตรงนี ้สติปญญาก็มีอยูท่ีน่ี คนกันลงที่นี ่หมุนต้ิวๆ ลงไปที่นี่ 
พอไดท่ีแลวทุกขเวทนาก็หายหมด! น่ีเรียกวา “ไมเสียผลเสียประโยชน” เรียกวา “รบ
ขาศึกไดชัยชนะ!” 
 หากจะตายในเวลาน้ันจติก็ไมยอทอ จติก็สามารถรับรองตัวได หรือชวยตัวเอง
ได ไมใหทุกขเวทนาท้ังหลายเขามาครอบงําจติไดเลย เพราะอํานาจของสติปญญารอบ
ตัว หากวาจะตายลงในขณะน้ัน ก็ตายไปอยาง “สุคโต” ทําใหเบาท้ังกายท้ังใจอยางน้ี
เอง ใจนี้ทําใหฉลาดก็ไดทําใหโงก็ได แลวแตผูนั้นจะปฏิบัติตัวอยางไร 
 ถาจะให “จมอยู” ตั้งกัปตั้งกัลปก็จมได ไมมีวันอ่ิมพอในความจม จมอยูใน 
“วัฏสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้น มันอิ่มพอที่ไหนกัน ถาอ่ิมพอกันได 
สัตวโลกก็ไมควรจะมาเกิดตายกันไมหยุดอยางน้ี 
 ทานจึงสอนวา “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมนํ้าเสมอดวยตัณหาไมมี” ก็ตัณหาน้ี
แลพาใหสัตวเกิดตายไมมีเวลาอิ่มพอ เพราะตัวเหตุคือตัณหาไมเคยมีความอิ่มพอ 
ความเกิดตายอันเปนเครื่องผลักดันจากตัณหา จะหยุดตัวและอิ่มตัวไดอยางไรเลา 
 ฉะน้ันการจะใหความอ่ิมพอของความทุกขและการเกิดตายเปนไปเอง โดย
ไมกําจัดตนเหตุคือ “ตัณหาอวิชชา” ใหส้ินไปจากใจ จึงเปนความหวังที่ลอยลม ไมมี
ความหมายใดๆ ท้ังส้ิน อยาพากันหาญคิด! 
 การเกิดน้ัน เกิดเทาไรตายเทานั้น ตายเทาไรเกิดเทานั้น หรือมากย่ิงข้ึนไป 
เพราะสิ่งที่จะทําใหเกิดคือกิเลสอวิชชาพอตัวเมื่อไร มันไมเคยมีความพอตัวเลย“นตฺถิ 
ตณฺหาสมา นที” แมน้ําทะเลหลวงมหาสมุทร ก็สูความอยากท่ีจติท่ีเต็มไปดวย “ตัณหา” 
นี้ไมได ความอยากก็คือกิเลสน่ีเอง มันมีความพอตัวท่ีไหน จงทําความเขาใจอยางถึงใจ
วา ถาจะปลอยใหส่ิงเหลาน้ีพอตัวไปเอง ก่ีกัปก่ีกัลปก็ไมมีหวัง ไมมีฝงไมมีแดนเลย 
เพราะฉะนั้นจึงควรพยายามแก พยายามคล่ีคลาย พยายามบึกบึน พยายามตอสูสลัด
ปดกิเลสเคร่ืองพัวพันท้ังหลายออก เพื่อเขาหาฝงหาแดนพนทุกขไปไดโดยลําดับ ดวย
ศรัทธา ความเพยีร มีสติปญญาเปนสําคัญ! 
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 จงคนคิด พิจารณาลงที่นี่! 
 พระพุทธเจา สาวกท้ังหลายทานพนทุกข ทานไมไดพนจากที่ไหน ทานพนท่ีกอง
ทุกขนี้แล แตถาไมพิจารณากองทุกขก็ไมพน ตองถือเอาทุกขเปนหินลับสติปญญาใหมี
ความแกลวกลาสามารถรูเทาทันกันกับสัจธรรมท้ังส่ี ทุกขท้ังหลายจะไมเปนภัยตอจิต
ใจอีกตอไป ทุกขจะปรากฏตัว “สักแตวาทุกข” แมจะไมดับไปก็ตาม เพราะอํานาจแหง
สติปญญาพิจารณารูรอบทั่วถึงแลว ทุกขเวทนาจะต้ังอยูตามความจรงิของตน ไม
สามารถเขามากระเทือนจิตใจไดเลย เพราะปญญารอบตัวอยูแลว จิตก็จะตั้งอยูตาม
ความจริงของตัว ตางอันตางจริง ไมมีอะไรกระทบกระเทือนกัน เม่ือความจริงเขาถึง
กันแลวไมเกิดเร่ืองตอกัน 
 อันเร่ืองความจริงกับความปลอมท่ีมันวุนกันอยูน้ี ก็เพราะความจอมปลอมขึ้น
แซงหนาไปเรื่อยๆ มันจึงทําใหจิตจมอยูเร่ือยๆ เราเคยบนกันมากเหลือเกิน คือบน
อยากจะพบความสุขความเจริญ แลวความสุขความเจริญน้ันอยูท่ีไหน ? เวลาน้ีผู
ตองการความสุขความเจริญจมอยูกับอะไร ? ถึงหาความสุขความเจริญไมไดไมเจอ 
ทั้งๆ ที่เราปรารถนาความสุขความเจริญดวยกันทั้งโลก ถาไมแกสาเหตุในจดุน้ีแลว ก็ไม
มีทางพบความสุขความเจริญไดอยางพึงใจเลย การปลอยใหจิตพอตัวแลวพนทุกขไป
เอง และการปลอยใหกิเลสพอตัวแลวสลัดปดท้ิงคน ปลอยคนใหเปนอิสระ เหมือนเขา
ปลอยนักโทษออกจากเรอืนจาํน่ีไมมีหวัง! อยางไรๆ กิเลสจะตองผูกมัดคนไปเร่ือยๆ 
อยูอยางนี้! นอกจากจะใชสติปญญาพิจารณาดังที่วาแลวเทานั้น จึงจะมีหวังดังใจหมาย! 
 ฉะน้ันศาสนาจึงมีความจาํเปนอยางย่ิงกับมนุษย ผูตองการความสงบสุขแกตน
และครอบครัว ตลอดการหลุดพนจากการจองจําท้ังหลาย มนุษยเราจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะนําศาสนาเขามาเปนเคร่ืองมือดําเนินเปนข้ันๆ ไมปลอยตัวตามอําเภอใจ เพราะ
กิเลสเครื่องทําลายความสุขมีหลายประเภทมาก ทานจงึสอนต้ังแต ทาน ศีล ภาวนา 
 “ทาน” เพื่อประโยชนอะไร เพื่อความเสียสละความตระหนี่ถี่เหนียว เก่ียวเน่ือง
มาจากความเห็นแกตัว และสงเสริมความละโมบโลภมากใหพอกพูนหัวใจ เห็นอะไรๆ 
มีแตจะเอาทาเดียวไมมองดูสังขาร 
 การใหทานยอมเกิดประโยชนแกผูรับจากการเสียสละน้ันๆ ดังพระเวสสันดร
ทานใหทานเปนตัวอยางอันดีเลิศมาแลวจนกระเทอืนโลก “ทาน” แปลวา การใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูรับดังเขาซื้อขายกัน ใหดวยความสงสาร ใหดวยความอนุเคราะห 
ใหดวยความเช่ือความเล่ือมใส ใหดวยการบูชาคุณแกทานผูมีคุณแกเรา 
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 การใหทานดวย “วัตถุ” ดวยกําลงั ดวยวิชาความรู เรียกวา “ทาน” เชน วัตถุทาน 
เปนตน ผูรับทานก็ไดรับความสุขและความภาคภูม ิ เย็นใจ เปนความสุขความสบายท้ัง
สองฝาย ผูที่ไดรับการสงเคราะหจากเรานั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละใหทานได ก็เทา
กับเราตัดความตระหนี่เหนียวแนน อันเปนส่ิงท่ีผูกมัดจติใจออกไดดวยเราเองก็เปนสุข 
 ท่ีทานสอนไวน้ีเปนวิธีการปราบกิเลสท้ังน้ัน การทําใดท่ีพระพุทธเจาทรงสอน
ไว ตองมีความหมายทุกส่ิงทุกอยาง 
 “ศีล” ก็เปนเครื่องระงับกิเลสประเภทหนึ่ง 
 “ภาวนา” ภาวนาน้ีเปน “ธรรมรวบยอด” ท่ีจะฆากิเลสท้ังหลายที่รวมตัวเขาไป
อยูในใจ น่ีเคยสอนมาแลว การภาวนาก็คือการเรียนรูความจริงของตัวเอง ซึ่ง “ม”ี 
และ “เกิดขึ้น” กับ “กาย” และ “ใจ” อยูเสมอ เวลานี้เรายังรูความจริงไมได เพราะจิต
เรามันเท่ียวตําหนิโนนตําหนิน้ี หาความจริงในตัวไมไดวารางกายเปนอยางไร รางกาย
เปนอยางนั้น สวนน้ันเปนอยางน้ัน สวนน้ีเปนอยางน้ี ตําหนิเขาวันยังค่ําคืนยังรุงทั้งที่ไม
เกิดประโยชนอะไร หากตําหนิอยูน่ันแล ตามนิสัยมนุษยท่ีใจ “หลุกหลิก” เพราะจิตมัน
ปลอมไมมีความจริง จึงชมส่ิงใดวาจริงอยางมีเหตุผลไมได 
 การปฏิบัติคือการคอยสอดสองดูจิต เฉพาะอยางย่ิงรางกาย จิตใจ จิตใจมี
ความปรุงแตงไปอยางไรบาง หนักเบาในทางใด พิจารณาจิตของตัว และคอยตําหนิติ
เตียนตัวเอง คอยกําจัด คอยหักหาม คอยแกไขกันดวย “สติปญญา” รางกายเปน
อะไร มีความเจ็บไขไดปวยประการใดบาง จงพิจารณาลงเปน “สัจธรรม” ใหเห็นตาม
ความจริงอยาไปฝน อยาฝน “คติธรรมดา” คือความจริง อยาเอาความ “อยากหาย”เขา
ไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆ จะทําใหทุกขนั้นกําเริบมากขึ้น เพราะความอยากนั้นเปนเรื่อง
ของกิเลสตัณหา แตความตองการรูความจริงนั้นเปนเรื่องของธรรม จงพินิจพิจารณา
ดวยปญญาใหเห็นแจมแจงชัดเจนแลว มันจะแยกตัวออกจากกันเองไมตองสงสัย 
 ศาสนาทานสอนใหมีความเขมแข็ง ไมยอทอ ไมตําหนิวาสนาของตัววามีนอย จง
ปราบปรามกิเลสซ่ึงมีอยูภายในใจออกใหส้ินไป แมปรมาณูอยาใหมีเศษเหลือได เพราะ
มัน “ตัวจัญไร” ทั้งสิ้นไมใชของดีเลย การท่ีโลกบนกันวา “ทุกขๆ ” น้ัน ลวนเปนสาเหตุ
มาจากกิเลสทั้งหมดไมใชสิ่งอื่นใด กิเลสนี้แลเปนเครื่องกดถวงจิตใจของสัตวโลกใหได
รับความทุกขความลําบากเร่ือยมา อยาเขาใจวาเปนเพราะอะไรอื่น 
 ความทุกขเพราะดินฟาอากาศหรือจากส่ิงอ่ืนๆ น้ัน ไมกระเทือนจิตใจมาก
เหมือนกิเลสอันเปน “ขาศึก” ของใจเลย แตเรื่องของกิเลสนี้กระเทือนมากทีเดียว 
เพราะเปนตัวพิษตัวภัยของใจโดยตรง ไมมีคําวา “ออม” สิ่งอื่นๆ อะไรจะขาดตกบก
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พรองไปบาง ถาจติใจยังมีความผาสุกอยูดวยอรรถดวยธรรมแลว ยังพออยูพอเปนพอ
ไปพออดพอทนกันได 
 แตถาเปนเร่ืองของกิเลสแลวมันทําใหเดือดรอนวุนวายมาก ทําใหกระเสือก
กระสนกระวนกระวายมาก ทําใหทะเยอทะยานมาก ทําใหอยากใหหิวโหยมาก เปนราคี
ตอจติใจมาก เวลากิเลสกําเริบมากๆ แมจะมีสมบัติหรอืมีกองเงินกองทองอยูเทาภูเขา
มันก็หาความสุขไมได เพราะตัวกิเลสพาใจใหเปนทุกข จะเอาความสุขมาจากไหน แม
ข้ึนไปน่ังบนกองเงินกองทอง ก็จะไปรองครางเพราะความทุกขรอนวุนวายระส่ําระสาย 
ท้ิงเน้ือท้ิงตัวอยูบนกองเงินกองทองน้ันแล เพราะนี้เปนตัวโรคอันสําคัญ จงึตองแกกัน
ตรงนี้ 
 ความโลภ ความโกรธ ความหลง แตละชนิดๆ เปนโรครายอันใหญโตมาก เปน
โรคอันสําคัญท่ีเกาะกินอยูภายในจิต และเอาจติใจเปนอาหาร ขูดรีดจิตใจวันยังค่ําคืน
ยังรุงไมมีเวลาอิ่มพออยูอยางนั้น 
 แตจิตใจนี้ทนทานมาก ถึงจะถูกทรมานดวยกิเลสประเภทใดๆ ก็ยังทนทานตัว
อยูอยางน้ัน เราถึงไดมองเห็นความทนทานของจิตเราอยูเรื่อยมา ถาหากจิตน้ีไมแนน
หนาม่ันคงทนตอการเหยียบยํ่าทําลายของกิเลสประเภทตางๆ แลว จิตนี้จะตองแหลก
เปนผุยผงไปนานแลว ไมมีจิตสิงอยูในรางคนรางสัตวเลย เพราะความทนทานของจิต 
สาระสําคัญของจิตจงึทนไดอยูไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมถูกทําลายหายสูญไป ฉะน้ัน
จิตจึงควรไดรับความเหลียวแลจากเจาของอยางใกลชิดเสมอ ไมควรปลอยไปตาม
บุญตามกรรม จะเปนการซ้ําเติมจิตใหมีความทุกขและเศราหมองยิ่งขึ้น จนถึงขั้น “หมด
หวัง” ดังคนไขเขาหอง “ไอ.ซี.ยู.” 
 ใจท่ีมีกิเลสยอมเปนใจท่ีมีภาระหนักมาก เวลาจะพาทําความดีใจมันฝนไมอยาก
ใหทํา เหมือนจะถอนหนามออกจากฝาเทา กลัวแตจะเจ็บปวดถายเดียว ฉะนั้นพอจะทํา
ความดีมีภาวนาเปนตนทีไร เหมือนจะพาเขาตะแลงแกง (เขาสูที่ประหารชีวิต) เหมือน
จูงสุนัขเขาใสฝน เหมือนกับสัตวถูกไลจะเขาโรงฆาสัตว เหมือนจะถูกประหัตประหาร
ชีวิต เหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบอน่ันแล เพราะความเปนขาศึกระหวางกิเลสกับ
ธรรมเหมือนขมิ้นกับปูน 
 พอจะน่ังภาวนาบาง ใจเริ่มหาเรื่องมาขัดขวางนานาประการจนนั่งไมลง ราวกับ
พ้ืนท่ีมีแตขวากหนาม ใจอยูดีๆ ก็เกิดความรุมรอนขึ้นมา เพราะแรงขี้เกียจมันเผาลน 
แขนขายกไมข้ึนออนเปยกไปหมดราวกับไมมีเสนเอ็นติดตอกัน การเดินจงกรมน่ังสมาธิ 
สวดมนตไหวพระ ภาวนาเพ่ือชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากความฟุงซานวุนวาย ใจขัด
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ขืนไมอยากทํา มีแตความอืดอาดเนือยนาย เร่ืองกิเลสเขาครองใจ มันทําใจใหเปน
ขาศึกและเปนอุปสรรคตอความดีท้ังหลายอยางน้ีแล 
 แตเมื่อพยายามตะเกียกตะกาย พยายามบึกบึนหลายคร้ังหลายหนเขา ใจขัดขืน
ธรรมไมได ก็ยอมทําตามบางขัดขืนบาง ระหวางบาปกับบุญตอสูกันไป แพบางชนะบาง 
สวนผลดีก็คอยปรากฏข้ึน ธรรมก็คอยแทรกถึงใจเขาโดยลําดับๆ จิตก็คอยเบาข้ึน
มาเร่ือยๆ ทําความเพียรก็นับวันคลองแคลวแกลวกลา สติปญญาก็คอยเกิดข้ึน ๆ 
กิเลสคอยๆ หลุดลอยไป ใจนับวันเบาและผองใสข้ึนมาโดยลําดับ สติปญญาก็ย่ิงมี
ความขยันหม่ันเพียรจะคิดอานไตรตรอง ความพากเพียรทุกดานดีไปตามๆ กัน จน
สามารถชําระไดหมด 
 ทีน้ีอะไรเลาจะประเสริฐย่ิงกวาจิต ! เอาอะไรมาเทียบไมไดเลย น่ีแหละ “จิต
คนเรา” ถาวา “เยี่ยม” ก็เย่ียมท่ีสุด ดีก็ดีที่สุด ดีท่ีสุดก็คือ “จิต” เม่ือชําระแลว ไมมี
อะไรเสมอเหมือนในโลก เปนแกวสารพัดนึกอยูภายในตัว แตเวลาเลวและผาดโผนก็
เลวและผาดโผนที่สุดเชนกัน กอนที่ยังไมไดรับการอบรมฝกฝน 
 ศาสนธรรมเทาน้ันท่ีจะฉุดลากจิตใจท่ีใฝตํ่าทําตัวใหเสียคน ข้ึนมาเปน “จิตด”ี
เปนจิตเลิศเปนคนประเสริฐได เพราะธรรมเหนือและประเสริฐกวากิเลสบาปธรรมแต
ไหนแตไรมา จึงมีอํานาจปราบปรามกันไดทันเหตุการณเร่ือยมาทุกยุคทุกสมัย 
 “พุทธ ํ สรณํ คจฺฉามิ” ผูปฏิบัติธรรมท้ังหลายจนซาบซ้ึงถึงใจแลว อยูท่ีใดก็มี 
“พุทธ” เขาถึง “พุทธ” ไมเลือกกาลสถานท่ี เปน “อกาลิโก” “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็ถึง
ใจ “สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉาม”ิ ก็ถึงใจ อยูที่ไหนก็ปรากฏพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
สถิตอยูที่ใจนี้เลย ทั้งสามรัตนะซึ้งถึงใจอยูตลอดเวลา 
 คําวา “พระพุทธเจานิพพานไปเปนเวลานานเทานั้นเทานี้ป” ก็ไมมีปญหาขอของ
ใจหนักใจอะไรเลย ไมสนใจคิดใหเสียเวลํ่าเวลา เพราะธรรมอันแทจริงคืออะไร พุทธะ
อันแทจริงคืออะไร สังฆะอันแทจริงคืออะไร ก็คือธรรมท่ีปรากฏชัดอยูภายในจิตเรา
จิตทานที่บริสุทธิ์เทานั้น 
 “ธรรม” กับใจน้ีเปนฉันใด พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆก็เปนฉันน้ัน ฉะน้ัน
ทานผูส้ินสงสัยในธรรมแลวทานจงึไมคิดใหเสียเวลํ่าเวลาวา “พระพุทธเจานิพพานไป
นานแลว” เสียใจเกิดไมทันทาน ปฏิบัติอยางไรก็ไมไดมรรคไดผล !” ตามเรื่องของ
“กิเลส” มันหลอกลวงไป 
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 สําหรับทานผูรูธรรม ทานไมคิดแบบคนโงตัดหนามก้ันตัวเองอยางน้ัน พระพุทธ
เจา เราอยูท่ีไหนทานก็อยูท่ีน่ัน ความรูท่ีบริสุทธ์ิอันน้ีกับพระพุทธเจาเทียบกันไดทันที 
อันน้ีฉันใดอันน้ันฉันน้ัน ขอใหเขาถึงความบริสุทธ์ิเถิด “พุทธะ” ของเรากับ“พุทธะ” 
ของพระพุทธเจา ไมแยกจากกันเลย ฉันใดก็ฉันน้ัน ไมมีเรื่องอะไรจะพูดใหยืดยาวยิ่ง
กวาน้ัน เพราะเปนเรื่อง “ตะครุบเงา” ไมมีสิ้นสุด 
 เอาตัวจริงมาพูดเลยดีกวา “พุทธะ” น้ีฉันใด “พุทธะ” ของพระพุทธเจาก็ฉันน้ัน 
“พุทธะ” อันน้ีจะอันตรธานสูญไปไหน รูอยูในตัวเองแลว แลวพระพุทธเจาเปนอยางไร
ก็หมดปญหา ธรรมแทคืออะไร ก็อยูท่ีใจน้ีกลมกลืนเปนอันเดียวกัน พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ โดยหลักธรรมชาติแลว คือธรรมทั้งแทงอยูภายในใจของผูบริสุทธิ์
น้ันแล ผูนั้นจึงไมมีความสงสัยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แมแตนอย แมจะไม
เคยเห็นพระองคก็ตาม ไมเคยเห็นพระสงฆอรหัตอรหันตที่เปนสาวกทานก็ตาม ความ
บริสุทธ์ิน้ีแลเปนสักขีพยานใหทราบชัดวา พระพุทธเจาคืออะไร พระธรรมคืออะไร พระ
สงฆคืออะไร เวลานี้พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สถิตอยูในท่ีเชนไร แลววันน้ีพุทธ
ทานกับพุทธเรา ? ใจรูรูอยางไร วิเศษวิโสอยางไรบาง เปนธรรมชาติอยางไรบาง อันน้ัน
ก็ธรรมชาติอยางน้ันเหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไมได 
 น่ีแหละการเขาถึง “พุทธะ” ธรรมะ สังฆะ แท เขาถึงท่ีใจ เม่ือกิเลสหลุดลอย
ออกไปหมดแลว ก็มีแตธรรมชาติที่อัศจรรยนี้เทานั้น “จิต” เมื่อทําใหประเสริฐก็
ประเสริฐไดอยางนี ้! 
 แตกอนที่ไมประเสริฐก็เพราะมันโง โงที่สุดก็คือจิตดวงนี้ กิเลสผูท่ีทําใหโงน้ัน
แหละมันถึงไดโง แต “ธรรมชาติที่ทําคนใหโง” นั้นมันอยูบนหัวใจของเราจึงโง ถาเอา
อันน้ันออกแลว จะวา “โง” วา “ฉลาด” ก็ไมมีปญหาที่จะพูดกันอีก โลกท้ังโลกจะมีความ
สงบรมเย็นก็เพราะใจที่ไดรับการอบรม ซ่ึงเปนผูพาดําเนินงานทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังกาย
และวาจาที่จะเอียงไปทางใด สอออกมาจากใจผูบงการ บงการถูกหรือบงการผิด กิริยาก็
ออกมาตามน้ัน 
 จิตไดรับการอบรมมาอยางไรบาง การแสดงออกจะเปนไปตามที่อบรม ถาไมได
อบรม ไมมีเหตุมีผล มีแตกิเลสเต็มหัวใจและบงการ แลวก็ย่ิงพาคนอ่ืนใหเดือดรอน
ดวยมากมาย โลกที่รอนก็เพราะใจดวงนี้พาใหรอน คนเราที่กระสับกระสายระส่ําระสาย 
หาที่ยึดที่ถือไมได อะไรก็วาดี ๆ ทั้งนี้เพราะกิเลสเผาลนจนยับยั้งตั้งตัวไมได ความเปน
บาเพราะกิเลสรุมนี้ยากที่จะมีวันสรางลงได ถาไมแสวงหาครูอาจารยที่เปนอรรถเปน
ธรรมในการอบรมส่ังสอน คนๆ น้ันตองเปนบาโลภ บาโกรธ บาหลง บายศ บาอํานาจ 
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บาความมั่งมีดีเดนไปเรื่อยจนวันตาย ไมมีทางระลึกรูตัวไดโดยลําดับ ดับไปตายไป
เพราะบาเหลานั้นฉุดลากไปไมมีวันโผลตัวขึ้นมาได 
 ฉะน้ันคําวา “ปณฺฑิตานฺจ เสวนา” การคบคาสมาคม ไดยินไดฟงธรรมของ
ปราชญและครูอาจารยอยูเสมอ จึงเปนมงคลอันสูงสุด 
 แตการ “ส่ังสมกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง ราคะ ตัณหามากๆ อยาใหบกพรองได
เปนมงคลอันสูงสุด” น้ันไมเคยไดยิน ! และไมเคยเห็นใครในโลกมีความสุขความเจริญ
ท้ังภายในใจท้ังภายนอกใจ แขงธรรมของพระพุทธเจาบทนี้และบทอื่นๆ เลยในบรรดา
“สวากขาตธรรม” 
 อยายอหยอนออนขอตอกิเลสทุกประเภทใหมันไดใจและหัวเราะเยาะเยย ท่ีเคย
อยูใตอํานาจมันมาแลวก็แสนอาภัพนาอับอายมันมาพอแลว ขออยาใหเร่ืองทํานองน้ีมี
ในใจของเราอีกตอไป จงเอาใหกิเลสเสียนํ้าตาบางซิ ที่เปนมามีแตเราเสียน้ําตาเพราะ
แพกิเลส เพราะความบอบช้ํา ความทุกขทรมานจากกิเลสดัดสันดาน คราวน้ีชาติน้ีเอา
ใหกิเลสมวนเส่ือกลับบานลองดู จะมีความสุขความสงาผาเผยเพียงไรเมื่อปลดแอกออก
จากคอแลว 

ขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
สราง อตฺตา หิ กอนตาย 

 
  จิตของคนเราก็เหมือนกับเด็ก คือไมสามารถจะรักษาตัวได ตองอาศัยพอแมพี่
เลี้ยงคอยเกาะอยูตลอดเวลา เกาะคนน้ันเกาะคนน้ี แตเด็กยังมีผูคอยรกัษา มีพอแมพี่
เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอ เด็กจึงมีความปลอดภัย ไมคอยไดรับอันตรายตางๆ 
 สวนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี ้ จึงไมเปนความแนนอนเหมือนเด็กเกาะพอ
แมพี่เลี้ยงซึ่งเปนที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนไมได ตองชอบเกาะส่ิงตางๆ 
อยูตลอดเวลา ซึ่งสวนมากมักเกาะสิ่งที่ผิดใหโทษแกจิตใจ การชอบเกาะหรือการแสวง
หาสิ่งที่เกาะนั้น ก็เพ่ือหาความปลอดภัย หาความสะดวกสบายสําหรับตน แตส่ิงท่ีเกาะ
ของจิตนั้นไมเปนสิ่งที่แนใจ จึงมักเปนภัยแกจิตเรื่อยๆ แมจะเปนผูใหญแลวก็ตามเด็ก
ก็ตาม วิสัยของจิตยอมเปนเชนน้ันไมหวังพึ่งตนเอง มีแตหวังพึ่งผูอื่นสิ่งอื่นอยูเสมอ 
ไมเปนตัวของตัวได ท้ังน้ีเพราะจิตไมฉลาดตออารมณท่ีตนเขาเกาะ วาผิดถูกดีช่ัว
ประการใด ไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูวิธีชวยตัวเอง เพราะไมมีใครสอน ไมมีใครบอก ไมมีใคร
แนะนําวิธีให พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนภัยสิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไมควร
เกาะ จึงตองเกาะไปเรื่อยๆ และเกาะดะไปหมดไมวาสิ่งดีสิ่งชั่ว ขอใหเปนท่ีชอบใจหรือ
แมไมชอบใจ เปนนิสัยของจิตจะตองเกาะเรื่อยๆไป ไมชอบใจก็เกาะ ทําไมจึงเปนเชน
น้ัน ? 
 ตามธรรมดาส่ิงหรืออารมณท่ีไมชอบใจไมนาเกาะ แตจิตไมชอบใจก็เกาะ เชน 
โกรธก็เกาะ หลงหรอืรกัก็เกาะ ชังก็เกาะ เกลียดก็เกาะ เพราะจิตเปนอารมณอยูกับส่ิง
น้ันๆ ไมมีคําวารูเปนตัวของตัวโดยเฉพาะ มีแต “ไปเปนอารมณอยูกับส่ิงน้ันๆ” 
และเกาะอยูกับส่ิงน้ันๆ ตลอดไป สิ่งเหลานั้นสวนมากไมใชของด ี
 ทําไมจิตจึงตองไปเกาะ ? ทั้งนี้เพราะเปนความติดใจของจิต โดยท่ีจิตเองก็ไม
รูวาการเกาะน้ันจะมีผลอยางไรบาง ตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไป แตมันแยกไม
ออกเพราะสิ่งที่เหนือจิตยังม ี เปนเคร่ืองบังคับใหจิตจําเปนตองไดเกาะไดยึดไดเปน
อารมณ ใหเกิดความขุนมัวแกตนอยูเสมอ นี่พูดถึงอารมณ 
 พูดถึงวัตถ ุ มีอะไรใจก็ตองเกาะส่ิงน้ันยึดส่ิงน้ันจนได ไมวาสวนยอยสวนใหญ
หรือมีคุณคาราคา ราคามากนอยเพียงไร ใจยึดไดถือไดทั้งนั้น แมจะใหนามวา “จิตเปน
นักยึดนักเกาะ” ก็ไมผิด เพราะยังไมสามารถพึ่งตนเองได จงึตองอาศัยส่ิงภายนอกไป



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๒๓ 

๔๒๓

จนกวาจะถึงท่ีสุดของธาตุขันธ ที่พาใหเปลี่ยนแปลงไป ดีไมดียังอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อํานาจจนลืมตัวก็มี ท้ังๆท่ีไมมีอํานาจไมถูกทาง 
 พระพุทธเจาทรงสอนวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ใหพยายามแกไขความเกาะ
เกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งตางๆ และแยกตัวหันเขามาพ่ึงตนเองดวยความสามารถของ
ตนบาง ไมอาศัยพออาศัยแม อาศัยเพื่อนฝูง อาศัยใครๆ อ่ืนๆ ไปเสียจนลืมตัว นิสัย
มนุษยเราที่อาศัยผูอื่นอยูเปนประจํา เลยติดเปนนิสัยประจําตัวทั่วประเทศเขตแดน สู
สัตวบางชนิดก็ไมได ทานจงึสอนใหหวังพ่ึงตัวเอง 
 เร่ืองหยาบๆ เชนหนาท่ีการงาน ก็ควรหวังพึ่งตนเองบาง ยนเขามาทางดาน
“ธรรม” คือการปฏิบัติธรรมภายในใจ เมื่อไดรับการฝกอบรมจากครูอาจารยพอเปน
ปากเปนทางแลว การบําเพ็ญธรรมตองเปนหนาที่จะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะ จะเปนที่
แนใจในการพึ่งตนเองตามหลักธรรม เชน ทานสอนใหบําเพ็ญคุณงามความดี มีทาน 
ศีล ภาวนา เปนตน ก็เพ่ือความพ่ึงตนเอง คือจิตไดยึดเหนี่ยวในสิ่งดีงาม และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั้งปจจุบันและภพชาติตอไป เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่ด ี เกิดจากการ
กระทําที่ดี เปนอารมณหรืออาหารท่ีดีของใจ 
 และสอนใหภาวนา ซึ่งละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ การพยายามอบรมทางดาน 
“จิตตภาวนา” อันเปนวิธีการพ่ึงตัวเองใหแนบแนนเขาไปตามลําดับ โดยอาศัยธรรม
บทน้ันๆ เขามาเปนเคร่ืองกํากับใจ โดยอาศัยพึ่งธรรมบทนั้นเปนอารมณ กลอมเกลา
จิตใจใหสงบเย็น กอนที่จิตยังไมสามารถดํารงตนไดโดยลําพัง เชน กําหนด “พุทโธ ๆ 
ๆ” เปนตน เปนอารมณที่ถูกตองเหมาะสมในการพึ่งธรรม 
 การเริ่มฝกหัดใหมใจยังฟุงซาน ยังหาหลักหาเกณฑไมได ยังเปนตัวของตัวไมได 
ตองอาศัยบทธรรมกํากับรกัษา จนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆ แลว
หดตัวเขาสูความสงบ แมบทธรรมที่เคยไดอาศัยบริกรรมมาแตกอน ก็หมดปญหาไปใน
ขณะที่ใจกาวเขาสูความสงบ น่ีเรียกวา “พ่ึงตนเองไดข้ันหน่ึง” ขณะใจกําลังสงบยอม
ปลอยคําบริกรรมได ใจมีความสงบอยูดวยดี น่ีก็เปนหลักเปนที่พึ่งอันหนึ่งของจิต
อยางเห็นไดชัด เพียงเทานี้ก็มีความรมเย็นในใจที่เคยฟุงซานจนหาความสงบสุขไมได  
เพราะจิตใจตามธรรมดาแลวไมเคยเปนสุขรมเย็น มีแตความรุมรอน มีแตความหิว
กระหาย มีแตความระเวียงระวังดวยเรื่องตางๆ ซึ่งไมเปนประโยชนอะไรกับจิตใจเลย 
สวนมากก็คือความคิดปรุงของจิต เปนยาพิษเผาลนตนเองโดยไมมีใครมายุงดวย 
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 พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวในวิธีที่ถูกตอง ตลอดผลที่ไดรับเปนที่พึงพอ
พระทัย จึงไดนําท้ังเหตุคือวิธีการ และผลที่พึงใจมาสอนพวกเรา “วิธีการพึ่งตัวเอง” 
น้ันคือ  
 การบําเพ็ญ “จิตตภาวนา” เปนทางตรงแนวตอการพ่ึงตนไดอยางม่ันคง จิตผู
ใดมีความสงบ มีหลักมีเกณฑมากนอยเพียงใด จะเปนความแนใจและม่ันใจตนเองย่ิง
ขึ้นไปโดยลําดับ ไมตองถามใคร รูอยูภายในตัวเองท่ีเรียกวา “ปจฺจตฺต”ํ หรอื “สนฺทิฏฐิ
โก” สิ่งที่รูเห็นดีชั่ว ควรแกควรถอดถอนควรบําเพญ็ ยอมปรากฏข้ึนภายในใจ เมื่อใจ
แนนหนาม่ันคงข้ึนโดยลําดับก็ทราบเอง 
 เพียงข้ันสมาธิก็พอเปนหลักใจ พอเปนเรือนใจไดใหมีความรมเย็น ขณะที่เรา
คิดอะไรมากรูสึกออนเพลียในใจ ยอนจิตเขาสู “จิตตภาวนา” ใจพักสงบจากอารมณทั้ง
หลาย ใจก็สงบรมเย็น น่ีช่ือวา “เขาหาที่พึ่ง เขาหาท่ีพักผอนหยอนใจ” เขาหาท่ีอาศัยอัน
รมเย็น เปนที่พึ่งขั้นหนึ่ง 
 ข้ันตอไปแมจะเปน “สมาธิ” ดวยกันก็ตาม แตเปนความละเอียดของจิต “ขณิ
กะ” บาง “อุปจาระ” บาง “อัปปนา” บาง เปนข้ันๆ “อัปปนา” หมายถึง ความละเอียด
ของสมาธิ เต็มภูมิของสมาธิเพียงเทานั้น เลยน้ันไปไมไดในข้ันสมาธิ 
 เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิขั้นนั้นๆ แลว ถาไมใชสติปญญาพิจารณา จิตจะมี
ความสงบและละเอียดอยูในสมาธิข้ันน้ันๆ โดยไมมีปญญาเปนเคร่ืองถอดถอนกิเลส
เลย ถากิเลสเปนเหมือนตนไม ก็เพยีงแตตัดก่ิงกานของมันออก แตตนของมันยังไม
ตัดยังไมโคน มันก็แตกแขนงออกมาอีกจนได 
 ทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา “ปญญา” คือความเฉลียวฉลาดแหลม
คม คิดอานไตรตรองไปเทาไรไมมีที่สิ้นสุด เม่ือละเอียดกวาปญญาข้ึนไปทานเรียกวา 
“ปญญาญาณ” ไปแลว ดังที่ทานแสดงไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” “ญาณํ อุทปาท ิ
ปฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาท”ิ ฟงซี 
 “วิชชา” ก็คือ วิชชาสาม เปนหลักใหญ 
 “ปฺญา อุทปาทิ” ปญญาเกิดขึ้น “ญาณํ อุทปาท”ิ ญาณอันละเอียดเปนลําดับ
เกิดขึ้นแลว ก็เกิดข้ึนจากใจอันเดียวน้ันแล “ปญญา” เปนเคร่ืองถอดถอนกิเลสที่ปก
คลุมใจ สมาธิเปนแตเพียงกวาดตอนกิเลสเขามาใหรวมตัวสงบอยูภายในใจเทาน้ัน 
ยังไมสามารถตัดกิเลสใดๆ ได อุปทานของจติท่ีเก่ียวกับส่ิงตางๆ นั้นยังมีอยู และเบา
บางลงไป พอจิตไดรับความสงบรมเย็นบางแลว ปญญาซ่ึงเปนอาวุธสําคัญ จึงฟาดฟน
ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ บรรดาท่ีมีอยูในใจมากนอยออกไปเปนลําดับๆ 
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 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา” น่ัน! “ปญญาท่ีสมาธิอบ
รมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” การพิจารณาคลองแคลวแกลวกลาวองไว 
สามารถตัดกิเลสไดโดยลําดับๆ 
 “ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺต ํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจจฺติ” “จิตที่มีปญญาอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากกิเลสท้ังปวงโดยชอบ” น่ัน! ฟงซี “ปญญา” เทานั้นที่จะเปนผูสามารถ
ถอดถอนกิเลส ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดไดโดยตลอดท่ัวถึง ไมมีกิเลส
ตัวใดท่ีจะเหนือปญญาไปได น่ีเปนธรรมด้ังเดิม คือธรรมรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ
ในการปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลสออกจากใจโดยส้ินเชิง ของพระพุทธเจาและพระสาวกที่
ทานไดดําเนินมาแลว “สมาธิ ปญญา” น้ีจึงแยกกันไมออก แมจะเปนจริตนิสัยใดๆ ก็
ตาม สมาธินี้จะตองมีแนบอยูเสมอ คือความพักสงบของจติ ความพักงานของจติ ดวย
การสงบอารมณคิดอานในสมาธิ 

งานทางโลกเขายังตองพักเมื่อถึงเวลาพัก ไมพักไมได การพักน้ันจะเสียเวลํ่า
เวลาไปบาง การรับประทานอาหารเพื่อบํารุงรางกาย จะสิ้นเปลืองสมบัต ิ ส้ินเปลือง
อาหารทีกิ่นลงไป สิ้นเปลืองเงินทอง เพ่ือซ้ืออาหารมารับประทานก็ตาม แตส้ินเปลือง
ไปเพ่ือบํารุงรางกายใหมีกําลังควรแกหนาท่ีการงานตอไปอีก การพกัผอนนอนหลับถึง
จะเสียเวลาไปบาง ก็เพ่ือกําลังวังชาของรางกายท่ีควรตอหนาท่ีการงานตอไปอีก ไมเชน
นั้นก็ไปไมตลอด 
 เพราะฉะน้ันการเสียเวลาก็ดี การเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานํามารับประทาน เพื่อ
เยียวยาธาตุขันธใหมีกําลังน้ัน จึงไมใชเปนการเสีย แตเปนการเพ่ิมกําลังแกรางกาย ถา
เปนรถก็เติมน้ํามัน ไมมีน้ํามันรถก็วิ่งไปไมได สมาธิ ปญญา ก็มีความเก่ียวเน่ืองกันเชน
น้ัน ตองมีเวลาพักสงบอารมณในสมาธิน้ันๆ หลังจากการพักสงบแลวก็ทําการคิดคน
ดวยสติปญญา ตามความสามารถของแตละราย ๆ 
 คําวา “ปญญา” นี้ละเอียดมาก กวางขวางมากไมมีส้ินสุด ตามแตจรตินิสัยของผู
ท่ีนํามาใช ความคิดอานใดท่ีพิจารณาลงไปเพ่ือถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ ความคิด
อานน้ันทานเรยีกวา “ปญญาชอบ” ไมจําเปนจะตองไปอานตํารับตํารา และไดจากตํารับ
ตํารามาแกกิเลสทุกประเภทไปถึงจะเปน “ธรรม” เพราะในตําราน้ันก็ถอดออกไปจาก
จิตใจซึ่งเปน “ธรรม” และ “ผูทํา” เปนผูถอดถอนกิเลสจนไดเห็นผลประจักษแลว จึง
ไดเขียนลงในตํารานั้นๆ ไมใชตําราน้ันเกิดกอนความจริง คือการปฏิบัติ 
 พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญพระองคแรก ไมปรากฏวามีตําราที่ไหน เวลาส่ัง
สอนสาวกหรือเรียน “อริยสัจ” น้ันก็เหมือนกัน ไมไดจารึกลงในคัมภีรใบลาน ทรงสอน
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ดวยพระโอษฐของพระองคเอง สาวกก็สอนดวยปากท้ังน้ัน ทานเอาอะไรมาสอน? ก็เอา
มาจากความจริงท่ีมีอยูภายในใจ ซ่ึงไดรูไดเห็นจากการปฏิบัติมาแลวน้ีไปสอน เพราะ
ฉะน้ันอุบายของสติปญญา จึงสําคัญอยูท่ีผูคิดผูพจิารณาจะแยกแยะออกมาใชดวยอุบาย
ความฉลาดของแตละราย ๆ ไป ตามสติกําลังความสามารถของแตละราย ๆ ไปไมมีสิ้น
สุด จึงไมจําเปนที่จะไปเอาจากตํารับตําราเสียทุกแงทุกมุมจึงจะเปน “ธรรม” “เราคิดขึ้น
เองไมสามารถจะแกกิเลสได” นี้เปนความคิดเห็นที่ผิดจากหลักธรรม ไมอาจเรียกวา 
“ปญญาชอบ” ได แมจํามาจากตํารา แตไมสามารถแกกิเลสนอยใหญใหขาดจากใจได ก็
ไมอาจเรยีกไดวา “ปญญาชอบ” สําหรับผูน้ัน เปน “ปญญาชอบ” เฉพาะในตํารา แต 
“ไมชอบ” สําหรับนํามาใช 
 ธรรมที่ทานแสดงไวตามตํารับตํารานั้นมีพอประมาณเทานั้น ไมไดมากมายอะไร
นักเลย ถาเปนยาก็เปน “ยาหมอใหญ” ไมใชยาที่เจาะจงโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่เราคิด
คนไดขึ้นมาใหเหมาะสมกับการแกกิเลสแตละประเภทนี้เปน “ยา” ท่ีเหมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆ ท่ีจะถอดถอนกิเลสประเภทน้ันๆ ใหหมดไปไดโดยลําดับ เพราะฉะนั้น
ทานผูปฏิบัติในทางปญญา อยูที่ไหนทานก็มีอรรถมีธรรม มีสติปญญาคนควาอยูตลอด
เวลา ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยแสดงไววา “ฟงธรรมทั้งกลางวันกลางคืน” นั่น! ฟงซิ อะไร
ก็สัมผัสอยูตลอดเวลาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย สัมผัสกันอยูเร่ือยๆ 

การสัมผัสเมื่อไมเขาไปรับทราบที่จิตซึ่งเปนผูคอยรับทราบ จะไปรับทราบกันที่
ไหน และอะไรจะเปนผูรับทราบ การที่จิตรับทราบก็กระเทือนถึงสติปญญา ที่จะตองคน
ควาพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้นๆ วาเปนอยางไรบาง เมื่อทราบแลว
ก็ถอดถอนหรือปลอยวางกันไปไดโดยลําดับ นี้ทานเรียกวา “ฟงธรรมทั้งกลางวัน กลาง
คืน” คือธรรมในหลักธรรมชาติท่ีมีอยูด้ังเดิม กิเลสก็เปนหลักธรรมชาติท่ีมีอยูภายในจิต 
ธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนหลักธรรมชาติท่ีมีอยูภายในใจ สุดแลวแตผูจะผลิตคิด
คนข้ึนมาพินิจพิจารณา ใชประโยชนตามสติกําลังความสามารถแหงสติปญญาที่เปน
เครื่องมือ 
 ธาตุขนัธ แนะ! ฟงซีวาธาตุวาขันธ วาสกลกาย พระพุทธเจาก็มี สาวกท้ังหลายก็
ม ี และทานเคยติดเคยยึดเคยถือ เคยเปนอุปาทานในขันธเชนเดียวกับพวกเรา เปน
กิเลสไดเชนเดียวกับพวกเรา เม่ือยึดใหเปนกิเลสเม่ือทําใหเปนกิเลส สิ่งเหลานี้ก็เปนตน
เหตุจะใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาที่ใจได 
 พระพุทธเจาและสาวกท่ีเปนอรหัตอรหันตเหลาน้ัน แตกอนทานก็มีอยูเชนเดียว
กับพวกเรา แตทําไมทานจงึถอดถอนออกได รางของทานก็เหมือนกับรางกายของพวก
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เรา ขันธหาของทานก็เหมือนขันธหาของพวกเรา ทําไมทานถอดถอนได แตพวกเรา
ทําไมจะถอดถอนไมไดจะรูไมได ทําไมทานรูได ทําไมพวกเรารูไมได ใจเราก็ม ี สติ
ปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดในแงตางๆ ตามแตผูชอบคิดในแงใดขึ้นมาพิจารณา 
 ธาตุขันธที่เปนอยูกับตนนี้เปนสิ่งที่ทําไดรูได นี่แหละจิตที่วาพึ่งตัวเองไมได 
สรุปลงมาในตัวเราก็คือตองพ่ึงธาตุขันธ นอกจากพ่ึงขันธแลวยังถือขันธเปนตนอีก 
น่ัน!พ่ึงเขาแลวยังถือวาเขาเปนตนอีกโดยไมละอายเลย จะวายังไง ? แมละอายขนาด
ไหนมันก็ยังจําเปนไดทนถือเมื่อยังไมรูเทาและปลอยวางได จะวาไมละอายก็ถูก และ
ยอมรับวาโง แตตองพยายามฝกตนใหฉลาด จนรูและปลอยวางได ดวยความเขมแข็ง
แหง “ความเพียร” 
 พูดใหถึงเหตุถึงผลกันเสียที เขาเปนเขาตามหลักธรรมชาติ แตเรายังอุตสาหไป
ยึดเอาเขามาเปนตัวของเราอีก มันก็ยุงนะซี เพราะมันฝนความจริงนี่ เพื่อใหตรงกับ
ความจริง จงพจิารณาเห็นตามความจรงิของมนั พิจารณาแลวพิจารณาเลาซํ้าๆ ซากๆ 
เอาจนเปนที่เขาใจ เม่ือเขาใจแลวไมตองบอกปลอยบอกวาง ปลอยเองวางเองทีเดียว 
เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนพิษเปนภัย เปนโทษแกเรา เพราะการยึดถือของเราเอง ไมใช
เปนคุณอะไรดวยการยึดถือ ! หากเปนบุญเปนคุณแลว พระพุทธเจาก็ตองสอนใหยึดถือ 
หรือไมตองสอนใจก็ยึดอยูแลว แตนี่มันเปนพิษเปนภัยเพราะการยึดถือสิ่งเหลานี ้
 แมเขาจะเปนภัยตอเราก็ตาม แตเราก็ไปยึดเอามาเปนภัย ดวยความสําคัญวา 
เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เขาเปนเรา เขาเปนของเรา เปนตน มันยุงตรงที่ไป
สําคัญ ไปหมายเอาดวยความลุมหลงของเรานี้แล 
 ขันธน้ันๆ ก็ไมมีความหมายอะไรในตัวของมันเอง อยูตามความจริง เชนเดียว
กับตนไม ภูเขา ฯลฯ น้ันแล ที่รับทราบในแงตางๆ ก็เปนเรื่องของจิต คนตายแลวรับ
ทราบไมได น่ีมันไปจากจติตัวอยูไมเปนสุข ไปไมเปนสุข ยึดไมเปนสุข อยูร่ําไป นี้แลจึง
นาโมโห!  
 จิตนี่บรรจุไวซึ่งความลุมหลงเต็มตัว แสดงออกมาในแงใดมีแตความลุมหลง 
ความยึดความถืออันจะเปนภัยแกตนท้ังน้ัน ท่ีวา “จติพึ่งตนเองไมได” ก็มันยังตองไป
เกาะน้ันเกาะน้ีอยูรํ่าไปน่ี การพิจารณาทางดานปญญาก็เพ่ือจะใหรูเร่ืองส่ิงท้ังหลาย แลว
ผลักออกไป ดันออกไป แกออกไป เพื่อเปนตัวของตัวโดยลําดับๆ น่ันเอง 
 เราดูสิ่งอื่นยังดูตลอดทั่วถึง พอเขาอกเขาใจ ดูตึกรามบานชอง ดูอะไรๆ ดูหญิง
ดูชาย ดูสัตว ดูบุคคล ดูวัตถุสิ่งของตางๆ เรายังทราบวาส่ิงน้ันดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งนั้นมีราคา
สูง สิ่งนี้มีราคาต่ํา สิ่งนั้นควรจะเอา สิ่งนี้ไมควรเอา เรายังรู แตดูรางกายเราน้ี ทําไมไม
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รู ไมรูแลวก็รกัดวย ยึดดวย ติดดวย ส่ิงภายนอกเรายังไมกลารักไมกลาถือเอา ยิ่งรูวาไม
ดีแลวเราก็ไมกลาเอา 
 อันน้ีดีไมดีเอาท้ังหมด ยึดทั้งสิ้น จะวาอยางไร ? ตอนน้ีซิ ตอนมันโง ตาเน้ือก็
เห็นอยูวารางกายเปนยังไง จติใจก็ทราบอยู แตมันทราบอยางผิวเผิน ทราบอยาง
ธรรมดาสามัญชน จึงชนดะไมยอมถอย ไมไดทราบตามความจริง ทราบอยางสามญัชน 
ก็คือทราบอยางสามัญอวิชชาน่ันเอง สามัญของความลุมหลงในวงแหงความรูน่ันเอง 
ไมไดเปนไปตามความจริง เพราะเหตุนั้นจึงตองแสวงหาความจริงแทรกเขาในจิต คือ
ปญญา เมื่อปญญามีแลวเราจะทราบความจริงของตนที่มีอยูในรางกายนี้ ซึ่งไมปดบัง
อะไรเลย! 
 ดูใหชัด มันไมไดกวางขวางอะไรเลยรางกายนี้ กวางศอกยาววาหนาคืบเทาน้ัน 
มันนาจะทั่วถึง ดูภายนอกครูเดียวก็ท่ัวถึง ภายในก็ดูใหซ้ึง พิจารณาใหซึ้ง ตามอาการ
ตามความเปนอยูของมัน ตลอดถึงความสลาย ความแตกสลาย ไมไปไหน จะเขาสูความ
แตกสลายทําลายโดยถายเดียว และลงสูธาตุตามเดิมเทาน้ันไมเปนอยางอ่ืน พิจารณาให
ซึ้งตามความเปนจริงนี้ดวยปญญา เมื่อซึ้งตามความจริงนี้อยางหาที่คานตัวเองไมไดแลว 
เรื่องอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันจะถอนตัวทันที เมื่อยังไมซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ใหชัด
เจนดวยปญญา 
 ปญญานี้ไมมีใครบอก ปญญาที่จะซึ้งไปในรางกายซึ่งมีอยูกับตัวเรานี้ เปนส่ิงท่ี
เราพิจารณาเองเขาใจเอง เมื่อเขาใจเต็มภูมิก็ปลอยเต็มที!่ เราเปนคนถือเอง คนอื่นจะ
ปลอยวางใหเราไมได เราตองพิจารณาเพื่อปลอยวางเอาเอง ใหเห็นวาเปนส่ิงท่ีอาศัย
เพียงเทานั้น จะเห็นวาเปนเราเปนของเราดวยความโงเขลาเบาปญญา ก็จะกอความทุกข
ใหเราไมมีสิ้นสุด ย่ิงในวาระสุดทายขันธจะแตกสลาย ก็จะเกิดความเสียดายความหวง
ใย ความรัก ความสงวน ก็ยิ่งจะไปกันใหญ ย่ิงกวา “วาวเชือกขาดบนอากาศ” หมุนต้ิว
ไปตามลม ตกทิศไหนไมมีใครทราบได ทั้งๆที่ไมมีอะไรใหนารักใหนาเสียดายเลย หมด
ทั้งรางมีแตสิ่งที่จะแตกสลายถายเดียวเทานั้น 
 เรายังจะฝนความจริงอยูหรือ ขันธจะแตกสลายไปตามกาลเวลาของมันอยางไม
มีที่แยง นี่เปนความจริง เรายังจะฝนความจริงไมอยากใหมันแตก ไมอยากใหมันดับ ยัง
รักยังสงวนอยูอยางน้ี คือการฝนความจริง การฝนความจรงิน้ีจะตองกอทุกขใหเรามาก
มายจนไมมีที่ปลง ถาไมรีบปลงเสียดวยปญญาแตบัดนี้ แตถาปลงไดสําเร็จบัดนี้ จะมี
ลาภใหญหลวงคือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”! 
 ถาฝนธรรม ดีไมดไีมไดสติสตังในขณะน้ันเสียดวย 
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 ปญญาเปนอาวุธทันสมัย จึงตองพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว
ปลอยวางไวตามความจรงิ ทั้งยังมีชีวิตอยูเวลานี้ ทั้งเวลาสลายไป ปญญาไดเห็นชัดเจน
ท้ังปจจบัุนและอนาคตแลว ไมมีอะไรเปนปญหา 
 ความสุขความทุกขยังมีอยู เพราะขันธยังทรงตัวอยู ส่ิงเหลาน้ีอาศัยกันเกิดข้ึน 
จิตเปนผูรับผิดชอบเปนผูรับทราบ รูแตไมติด ความรูตามความจริงเปนอยางหน่ึง 
ความรูดวยความยึดถือเปนอีกอยางหน่ึง โปรดเขาใจเอาไว 
 เวทนาทุกข้ันทุกภูมิมีอยูกับขันธน้ีเทาน้ัน ไมมีในจติ เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวพระ
อรหันตจึงไมแบกหามเวทนาท้ังทางขันธและทางจิต เหมือนเรากองรับเหมากอสราง 
“วัฏจักร” เพียงอาการของขันธตางๆ เอนเราก็เอน เขาเอียงเราก็เอียง เขาลมเราก็ลม
แบบไมเปนทา! เพราะเราอาศัยเขานี้ เขาพาเอียงก็เอียง เขาพาลมก็ลม เขาพาต้ังอยูก็
พอตั้งไดบาง แตมันไมยอมตั้ง ถึงเขาตั้งอยู ยังไมตาย เราก็เดือดรอนจะตายกอนเขา
เสียอีก 
 เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาของเราวา เปนเครื่องอาศัยทั้ง
น้ัน วันเวลานาทีกินเขาไปโดยลําดับๆ ถาเราเห็นความกัดกินความแทะของวันเวลา ของ
ธรรมชาติที่มันสึกหรอ มันกรอนไปโดยลําดับๆ แลว ก็เหมือนสุนัขทึ้งเนื้อและกระดูก
นั่นเองไมผิดอะไรกัน ทึ้งอยูตลอดเวลา กัดแทะ ทึ้งอยูอยางนั้นจนกระทั่งหมดไมมีอะไร
จะกัดจะแทะ 
 น้ีก็กัดอยูอยางน้ันแหละ คือสลายไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความจริงของมัน 
นั่งอยู ยืนอยู นอนอยู เดินอยูก็ตาม หลับสนิทอยูก็ตาม มันกัดมันแทะมันทึ้ง คือเวลํ่า
เวลาความสลาย ความหมดไป ๆ มันกัดมันแทะมันทึ้งอยูเสมอๆ เรายังจะแยงเขาไมให
เปนอยางน้ันไดเหรอ ? แยงไมได น่ันเปนคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ความ
สําคัญของเรานั้นผิด ความผิดจงึแยงความถูกไปไมได ความสลายเปนความถูกตอง 
เปนหลักธรรมชาติของเขา ความฝนหลักธรรมชาตินั้นเปนความผิดของใจ จึงตองเกิด
ความทุกขแกเรา 
 พิจารณาใหรอบคอบในส่ิงเหลาน้ีเสียแตเวลาน้ี ถึงเวลาแลวจะไมตองหว่ันไหว
เพราะไดพิจารณารูหมดแลววา สิ่งเหลานี้จะเปนไปตามนั้นแนนอน ไมเปนอยางอ่ืน 
 เอา ตางอันตางเปนไป อะไรจะแสดงอาการขึ้นมาก็ใหเปนไป อยาหักหามความ
จริง ทุกขเวทนามันเผารางกายน้ี รางกายนี้คอยกรอบเกรียมลงไปโดยลําดับๆ และแตก
สลายลงไป 
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 จิตใจมีสติปญญารอบตัวแลวไมแตกไมดับ ไมติด เปนตัวของตัวโดยลําพัง!พึ่ง
ตัวเองได ไมตองพึ่งสิ่งเหลานี้! แสนสบาย!  
 การพิจารณามีความสําคัญอยางน้ี มีคุณคาตอจิตใจอยางนี้ นักปราชญทานมี
พระพุทธเจาเปนตน จึงตองสอนเร่ืองสติกับปญญาน้ีเปนสําคัญ เพ่ือนําจติ ฉุดลาก
จติออกจากกองเพลิงใหพนจากภัยไป 
 ศาสนาของพระพุทธเจาองคไหนๆ ก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหลานี้
มีแบบเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ไมมีองคใดท่ีจะสอนใหแตกใหแยกออกไปจากน้ี
เลย ทานสอนแบบเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติเพือ่จะถอดถอนกิเลสมากนอยออกจาก
ใจ ก็เปนแบบเดียวกัน คือตามหลักธรรมท่ีทานสอนไว ดําเนินตามแบบน้ัน ถาผิดจาก
แบบน้ันกิเลสก็หัวเราะ! 
 เอา พิจารณาได ไมวากวางวาแคบ เอาทั้งโลกธาตุนี้ จิตจะหวังพึ่งอะไรพอให
ปลอดภัย ? เพราะคําวา “พึ่ง” ฟงดูใหดี แมแตสิ่งที่ติดแนบอยูกับตัวของเรานี้มันยังไม
ปลอดภัย และเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากรางกายนี้จึงจะปลอดภัย หาไมเจอ! 
 แตสิ่งที่ติดอยูกับตัวยังไมปลอดภัย ยังเปนตัวภัยอยูได เรายังไมเห็นตัวภัยนี้จะ
ไปเห็นภัยที่ไหน? ตองเห็นภัยที่นี่ แลวถอดถอนจติใจออกจากตัวภัยน้ี ก็เปนคุณขึ้นมา 
น่ีเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” โดยสมบูรณ ไมพึ่งอะไรทั้งสิ้น! แมที่สุดคําวา “ศีล” 
ก็ดี “สมาธิ” ก็ดี “ปญญา” ก็ดี เมื่อถึงขั้นสุดทายปลายแดนแหงความหลุดพนแลวก็ไม
พึ่ง! จะพึ่งอะไรกับเครื่องมือ แกกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว เคร่ืองมือก็ปลอยวางไวตาม
สภาพเชนเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผัก ปอกผลไมตางๆ เอาผักและผลไมมารับประทาน
แลวมีดก็ทิ้งไวอยางนั้น เราไมรับประทานมีดนี ่
 ศีล สมาธิ ปญญา เปนเคร่ืองมือแกกิเลส พอกิเลสหมดสิ้นไปแลวก็หมดปญหา
กับใจเอง เวลามีชีวิตอยูจะนํามาใช ก็ใชเพื่อโลกสงสารไปตามสมมุตินิยมเทานั้น ไมได
ใชเพ่ือมาแกกิเลสแตอยางใดอีกตอไป ย่ิงวาระสุดทายท่ีจะผานธาตุผานขันธดวยแลวก็
ยิ่งไมมีอะไรเลย 
 สติปญญาก็เรียกวาไมมีปญหา ธาตุขันธก็ไมมีปญหา เพราะหมดปญหาภายใน
ใจแลว อะไรๆ ก็หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง กาวเขาสูความหมดปญหาเสียมันก็หมด
กังวล! 
 ถายังมีปญหาอยูมันก็เปนปญหา ฟงแตวาปญหาเรื่องของความทุกขความ
ลําบาก ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันก็ตามกันไปกับคําวา “ปญหา” นะ 
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 พอส้ินปญหาแลวก็หมดส้ินดวยประการท้ังปวง จงพิจารณาใหรู ส่ิงท่ีกลาวมาท้ัง
หลายน้ีมีอยูกับกายกับใจเรา แยกแยะใหไดดวยอํานาจของสติปญญา พิจารณาวัน
หนึ่งๆ อยานอนใจ สติปญญาเอามาหุงตมกินไมได ไดแตเอามาแกกิเลส ถาเราจะผลิต
เอามาใชในการแกกิเลสแกไดวันยังคํ่า ถาจะพานอนจมก็จมกันอยูอยางน้ัน ไมเกิด
ประโยชนอะไร ผลที่สุดปญญาก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เวลาจนตรอกจนมุมก็เอาหัวชนฝา
ใชไมไดเลย! 
 เราไมใชลูกศิษยของ “ตถาคต” ผูเอาหัวชนฝา พระพุทธเจาไมใชผูเอาหัวชนฝานี่ 
“สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” พระสงฆที่เรานับถือก็ไมใชผูเอาหัวชนฝา เราจะไปเอาหัวชนฝายัง
ไง เม่ือมีทางพอจะปลีกตัวออกไดดวยอุบายใดตองพยายาม จนหมดความสามารถขาด
ดิ้น 
 เม่ือหมดความสามารถแลวก็สุดวิสัย เอา ! อยูไป ถึงข้ันใดภูมิใดก็อยูกันไป
เพราะมันสุดวิสัยจะทํายังไงได เมื่อยังไมสุดวิสัย เอา พยายามตะเกียกตะกาย เสือก
คลานไปใหได 
 การมาลมจมใน “วัฏสงสาร” มันก็เหมือนเรือลม อะไรก็ลมไปดวยกันหมดจะวา
ยังไง เรือก็ลม วัตถุสิ่งของตางๆที่อยูในเรือก็จม คนก็ตาย แนะ! เรามาลมมาจมกับธาตุ
กับขันธดวยความลุมหลงนะ ธาตุขันธก็ลมไปตามสภาพของเขา จิตใจของเราก็ลมจมไป
ดวยความโงของตนมันดีแลวเหรอ ความลมจมไมใชของด ี จิตใจลมจมเพราะความลุม
หลงบีบบังคับใหจมดิ่งลงไปก็ไมใชของดี นอกจากเหลวหรือเลวถายเดียวท่ีไมพึง
ปรารถนากัน เพราะฉะน้ันตองเอาใหเล็ดลอดออกไปไดโดยลําดับ 
 พิจารณาใหเห็นความจริง เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาท่ีมีอยูในกายในจติน้ีแหละ
สําคัญมาก จิตเขาไปยึดจนกลายเปนโรคในจิตซ้ําเขาไปอีก ใหทราบวาอาการหาไมใช
เรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการอันหน่ึง ๆ ท่ีอาศัยกันอยูในธาตุใน
ขันธน้ีเทาน้ัน จติเปนอันหน่ึงตางหาก แยกแยะกันใหไดดวยสติปญญาของตนจะเปนผู
พนภัย 
 ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายกันท้ังน้ัน มันของตายจะใหเที่ยงไดยังไง ถึงคราว
ตายมันตองตาย ถึงวาระแลวหามไมได แมแตพระอรหันตทานก็ตองตาย จะผิดกันท่ี 
ทานตายอยางแบบหายหวง สวนเราหวงทัง้ๆ ท่ียังไมตายก็หวงก็หวง เวลาตายไปแลวก็
ยิ่งหวงยิ่งหวงไปใหญ เลยเปนภัยท้ังกองใหญย่ิงกวาภูเขา ระวังอยาใหเปนอยางน้ัน เอา
ใหหายหวงเลย ดังไดเคยพูดเสมอ “กสุลา ธมฺมา สรางใหพอ ความเฉลียวฉลาดใหเรา 
น่ันแหละ” “กุสลา” เราเอง “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา” แนะ! อกุศลที่ตรงไหน มันโง
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ท่ีตรงไหนใหกําจัดมันออกไปดวยกุศลคือความฉลาด ไดแกสติปญญาของเราเอง น่ี
แหละท่ีทานเรียกวา “สวดกุสลาใหตัวเอง” พึ่งตัวเองตองทําอยางนี ้ พ่ึงคนอ่ืนน้ันเวลา
ตายแลวเทีย่วกวานเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ยุงไปหมด เฮอ! ไมเอา 
 “กุสลา ธมฺมา” ทําความฉลาดใหตัวเองใหมันพอ รอบคอบทุกส่ิงทุกอยางแลว 
ไมจาํเปนกับอะไร ไมตองยุงเหยิงวุนวาย ตายอยาง “สุคโต” 

เอาละ แสดงเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

งานลางปาชา 
 
 คําวา “จิต” โดยปกติก็มีความละเอียดย่ิงกวาส่ิงใด ๆ อยูแลว แมจะมีสิ่งละเอียด
ดวยกัน ซ่ึงเปนฝายตํ่าฝายมัวหมองปกคลุมหุมหออยางหนาแนนก็ตาม จิตก็ยอมจะมี
ความละเอียดย่ิงกวาส่ิงท้ังหลายอยูน่ันแล คิดดู!  
 พระทานตัดเย็บจีวร โดยโยมอุปฏฐากทานถวายผามาใหตัดเย็บเปนจวีร ซึ่งมี
พระสงฆในวัดชวยตัดเย็บ เพราะแตกอนเย็บดวยมือ พอเย็บยอมเสร็จก็นําจวีรน้ันไป
ตากไว ขณะน้ันทานคงมีความรักชอบและยินดีในจีวรผืนน้ันมาก บังเอิญตอนกลางคืน
เกิดโรคเจ็บทองขึ้นมาในปจจุบัน และตายในกลางคืนน้ัน ดวยความหวงใยในจีวร ทาน
เลยเกิดเปนเล็นเกาะอยูท่ีจวีรผืนน้ัน 
 บรรดาพระสงฆมีจาํนวนมากท่ีอยูในวัดน้ันก็ไมมีองคใดพูดวาอยางไร พระพุทธ
เจาตองเสด็จมารับสั่งวา “จีวรผืนนี้จะแจกใครไมไดภายใน ๗ วันน้ี เพราะพระติสสะ
ตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” เกาะอยูท่ีจีวรน้ีแลว และหึงหวงอยูในจีวรน้ี ตองรอจนกวา 
“เล็น” น้ีตายไปแลวจงึจะแจกกันได สมควรจะแจกใหองคไหนก็คอยแจกไป แตในระยะ
เจ็ดวันนี้ยังแจกไมได” 
 พระติสสะตายแลวมาเกิดเปน “เล็น” มาเกาะอยูที่จีวรนี้ และมีความหึงหวงจีวร
น้ีมากมายเวลาน้ี กลัวใครจะมาแยงเอาไป น่ัน ! ฟงดูซ ีจนกระทั่ง ๗ วันผานไปแลวจึง
รับสั่งวา “เวลานี้แจกไดแลว เล็นตัวน้ันตายแลว ไปสวรรคแลว” น่ัน ! ไปสวรรคแลว ! 
 ตอนที่ไปไมไดทีแรกก็คงเปนเพราะความหวงใยนั่นเอง จึงตองมาเกิดเปนเล็น 
แตเวลาจะตายจากความเปนเล็นน้ีคงหายหวงแลว จึงไปสวรรคได นี่เปนเรื่องของพระ
พุทธเจาตรัสไวมีใน “ธรรมบท” ซึ่งเปนพยานทางดานจิตใจอยางชัดเจน น่ีแหละความ
เกาะความหวงใย เหมือนกับสัตวตัวกําลังรออยูปากคอก เชน วัวเปนตน จะเปนตัวเล็ก
ตัวใหญ ตัวผูตัวเมียก็ตาม ตัวไหนอยูปากคอกตัวน้ันตองออกกอน 
 จิตใจขณะใดท่ีจะออกกอนได จะเปนฝายตํ่าฝายสูงก็ออกแสดงผลกอนได เรื่อง
ความจริงเปนอยางน้ัน ทานจึงสอนใหระมัดระวัง เพราะจิตเปนของละเอียดและไมมี
กําลังโดยลําพังตนเอง ตองอาศัยส่ิงอ่ืนผลักดัน เชน ฝายตํ่าผลักดัน ฝายสูงพยุงสงเสริม 
ใหเปนอยางไรก็เปนไปได 
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 เราจึงตองสั่งสมความดีอันเปน “ฝายสูง” ใหมาก ๆ เพื่อจะผลักดันหรือสงเสริม
ไปในทางด ี กระทั่งจิตหมดสิ่งผลักดันโดยประการทั้งปวงแลว ไมมี “ฝายต่ํา” “ฝายสูง”
หรือวา “ฝายดี” ฝายชั่ว” เขาเกี่ยวของ จิตเปนอิสระโดยลําพังแลวนั้นจึงหมดปญหา
โดยสิ้นเชิง น่ันทานเรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” 
 จะมีผูใดสามารถมาส่ังสอนอุบายวิธีตาง ๆ ในการแกจิตใจ ในการชําระความ
พยศของใจ ในการชําระสิ่งที่มัวหมองของใจ ใหออกจากใจไดโดยสิ้นเชิงเหมือนพระ
โอวาทของพระพุทธเจาบางไหม? 
 การเกิดของโลกมนุษยน้ัน ยอมรับกันวาเกิดกันมานานแสนนาน แตไมอาจยอม
รับวามนุษยที่เกิดมานั้น ๆ จะมีความสามารถส่ังสอนโลกไดเหมือนศาสดา 
 โลกเรากวางแสนกวาง มีประมาณสักก่ีลานคน? ใครจะมีอุบายวิธีหรือความรู
ความสามารถในทางความรูความฉลาด เกี่ยวกับทางดานจิตใจ และสิ่งที่เกี่ยวของกับใจ
น้ี และส่ังสอนใหทราบท้ังสองอยาง คือจิตหนึ่ง ส่ิงท่ีมาเก่ียวของกับใจมีอะไรบาง
หน่ึง จะแกไขกันดวยวิธีใดหน่ึง ไมมีใครสามารถเหมือนพระพุทธเจาแมรายเดียว ทาน
จึงกลาววา “เอกนามกึ” หน่ึงไมมีสอง คืออะไร คือพระพุทธเจาแตละพระองคที่ได
ตรัสรูขึ้นมาในโลกแตละครั้ง มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะความหาไดยาก ได
แกผูเปน “สัพพญัู” แลวมาสอนโลกน่ันเอง 
 สวนผูท่ีคอยรับจากผูอ่ืน เพราะไมสามารถที่จะชวยตัวเองไดนั้นมีมากมาย เชน
พระสาวก “สาวก” แปลวาผูฟง ตองไดยินไดฟงอุบายตาง ๆ จากพระพุทธเจามาแลวถึง
จะรูวิธีปฏิบัติตอไปได แมกระน้ันก็ยังตองอาศัยพระองคคอยตักเตือนส่ังสอนอยูตลอด
เวลา คือตองคอยส่ังสอนอยูเร่ือย ๆ 

สมนามวา “เอกนามกึ” คือหน่ึงไมมีสอง ไดแกพระพุทธเจาท่ีมาตรัสรูไดแต
เพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น มีจํานวนนอยมาก เพราะเปนส่ิงท่ีเกิดไดยาก น่ี
ประการหน่ึง 
 ประการท่ีสอง พระวาจาท่ีแสดงออก แสดงออกดวยความรูความฉลาดอาจ
หาญที่เต็มไปดวยความจริงทุกอยาง ไดตรัสอยางไรแลวสิ่งนั้นตองเปนความจริงแท 
ไมมีสอง พระญาณหย่ังทราบเหตุการณท้ังหลายไดอยางแนนอนแมนยํา 
 โลกไมเปนอยางน้ันไดน่ี ชอบหย่ังทราบแตเร่ืองหลอกลวงตัวเอง หย่ังทราบ
อยางน้ัน หย่ังทราบอยางน้ี หลอกตัวเองแบบน้ัน หลอกตัวเองแบบน้ี อยูวันยังคํ่าคืนยัง
รุงก็ยังไมเห็นโทษแหงความหลอกลวงนั้น ๆ ยังอุตสาหเชื่อไปตาม ไมมีวันเวลาถอย
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กลับ ตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน บึกบึนไปกับความหลอกลวงโดยไมเห็นโทษของ
มันบางเลย พากันเช่ือตามมันอยางเอาจริงเอาจงั 
 น่ัน ! ดูซิ มันผิดกันแคไหนละกับพระญาณของพระพุทธเจา ที่ทรงหยั่งทราบ
อะไร ๆ แลวส่ิงน้ัน ๆ จรงิทุกอยาง ไมมีโกหกพกลมเลย แตพวกเราหยั่งทราบอะไร แม
เรื่องผานไปตั้งกัปตั้งกัลปนานกาเล ยังอุตสาหไปหยั่งทราบจนได และกวานเขามาเผา
ตัวเอง หลอกตัวเองใหเปนไฟไปจนได พวกเราคือพวกต่ืน “เงา” ตัวเอง พวกเลนกับ 
“เงา” ตัวเอง 
 ก็ “เงาเรา” นะซ ิ อารมณนะไมรูหรือ อารมณอดีตเปนมาสักก่ีปก่ีเดือน ดีช่ัว
อะไร ยังมาครุนมาคิดมาบริกรรมมาคุกรุนอยูในใจ เผาเจาของใหยุงไปหมด ทั้งนี้สวน
มากไมใชของด ี มีแตของชั่วแทบทั้งนั้น อารมณอดีตไปคิดขึ้นมายุงเจาของยิ่งกวาสุนัข
เกาหมัด อยูท่ีน้ันก็วาไมสบาย อยูท่ีน่ีก็วาไมสบาย ก็จะสบายไดอยางไร มัวเกาแต
อารมณท้ังอดีตอนาคตยุงไปตลอดเวลาและอิริยาบถ 
 ส่ิงท่ีกลาวมานักปฏิบัติจาํตองพิจารณาดวยปญญา ไมเชนน้ันจะเปนทํานอง 
“หมาเกาหมัด” เกาหมัดอยูน่ันแล หาความสุขกายสบายใจไมไดเลย ตลอดวันตายก็ตาย
เปลาอยางนาสงสาร เอา พูดอยางถึงเหตุถึงผลเปนที่แนใจสําหรับเราผูปฏิบัต ิ
 ไมวามนุษยจะมีมากนอยเพียงไร คนในโลกน้ีมีเทาไร เราจะเชื่อผูใด เพราะตาง
คนตางหูหนวกตาบอด ทางความรูความเห็นอันเปนอรรถเปนธรรม มีแตดน ๆ เดาๆ 
ไปดวยกัน ถามใครก็แบบเดียวกับถามเร่ืองแสงเร่ืองสีกับคนตาบอด มันไดอะไรที่เปน
คําตอบท่ีเช่ือถือได? เปลาทั้งเพ ! ถามเร่ืองเสียงกับคนหูหนวก มีก่ีคนถาเปนคนหู
หนวกมาแตกําเนิดดวยกันแลว มันก็ไมไดเรื่องทั้งนั้น ! 
 คนประเภท “หนวก บอด ภายในใจ” น้ีก็ทํานองเดียวกัน จาํพวกน้ีไมวาทานวา
เราโกหกตัวเองและโกหกผูอ่ืนเกงไมมีใครเกินหนา เราจะเช่ือผูใดใหย่ิงกวาพระ
โอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่แสดงออกมาจากความรูจริงเห็นจริงจริง ๆ ใน
สามโลกธาตุน้ีไมมีใครเกินพระองค ! 
 เมื่อคิดโดยทางเหตุผลเปนที่ลงใจไดแลวอยางนี ้ กําลังทางดานจิตใจก็เพ่ิม
ขึ้น ศรัทธาก็เพิ่ม วิริยะก็เพิ่ม สติ สมาธิ ปญญา ก็เพ่ิมข้ึนตามๆ กัน เพราะอํานาจ
แหงความเชื่อ “พุทธ ธรรม สงฆ” เปนเคร่ืองสนับสนุนใหมีกําลังใจ เพราะเราเชื่อตัวเอง
ก็ยังเชื่อไมได รวนเรเรรอนอยูตลอดเวลา ไมทราบวาจะไปทางไหน จะยึดอะไรเปนหลัก
ใจ สถานที่จะไปของจิตก็ยังไมทราบ จะไปยังไงก็ไมรู ไมทราบจะไปดีไปชั่ว เพราะความ
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แนนอนใจไมมี เน่ืองจาก “ธรรม” ซึ่งเปนความแนนอนไมไดหยั่ง หรือไมซึมซาบเขาถึง
จติใจพอจะเปนท่ีเช่ือถือตนได 
 ใจเมื่อมีสิ่งที่แนนอน มีส่ิงท่ีอาจหาญ มีสิ่งที่แนใจเขาแทรกใจได ยอมสามารถ 
ยอมแนใจได เพราะฉะนั้นจึงควรสรางความแนใจขึ้นภายในจิตใจดวยขอปฏิบัต ิ
 เอา ทุกขก็ทุกข ทราบกันมาต้ังแตวันเกิด ! เกิดก็เกิดมากับกองทุกขน่ี เราไมได
เกิดมากับสวรรคนิพพานท่ีไหน ในขณะเกิดก็เกิดมากับกองทุกข รอดจากทุกขขึ้นมา
เมื่อไมตายถึงมาเปนคน เราจะไปตื่นเตนตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับทุกข ก็เกิดมา
กับความทุกข อยูกับความทุกขตลอดเวลาน่ี หากจะเปนอะไรก็เปนไปแลว เวลาน้ีไมได
เปนอะไร จะฉิบหายวายปวงหรือตายไปเราก็ไมไดตาย เราผานพนมาโดยลําดับจนถึง
ปจจุบันนี้ 
 ยิ่งเวลานี้เปนเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัว ดวยความรูแจงเห็นจริงโดยทางสติ
ปญญา เราจะกลัวทุกข ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะใหทราบเรื่องของทุกข จะทราบความ
จริงไดอยางไร? ถากลัวตองกลัวดวยเหตุผล อยางพระพุทธเจาทานกลัวทุกข พระสาวก
ทานกลัวทุกข ทานพิจารณาเพื่อหาทางหลบหลีกจากทุกขโดยทางสติปญญา ศรัทธา 
ความเพียร น้ันถูกตอง ! การกลัวทุกขดวยความทอแทออนแอน้ีไมใชทาง ! ทุกขเปนยัง
ไงกําหนดใหรู เกิดกับทุกขทําไมไมรูเรื่องของทุกข เกิดกับ “สมุทัย” คือกิเลสตัณหาอา
สวะ ทําไมจะไมรูเรื่องของสมุทัย สิ่งที่จะใหรูมีอยู สติ ปญญา มีอยูกับทุกคน 
 ศาสนาธรรมทานสอนไวกับ “หัวใจของบุคคล” แท ๆ สติไดหามาจากไหน ไม
ตองไปซ้ือหามาจากตลาด ปญญาก็เชนนั้น จงพินิจพิจารณา พยายามคิดอานซอกแซก
ทบหนาทวนหลัง อยาคิดไปหนาเดียว ถาคิดไปหนาเดียวไมรอบคอบ มีชองโหวตรง
ไหนน่ันแหละ ถาเปนบานโจรผูรายก็เขาชองน้ัน ชองโหวของจิตอยูที่ตรงไหน กิเลสอา
สวะเขาที่ตรงนั้น เพราะกิเลสอาสวะ “คอยที่จะแทรกจิตใจ” อยูตลอดเวลา ตองฝกหัด
สติปญญาใหดี อยาใหเสียเวลํ่าเวลากับส่ิงใดย่ิงกวาเสียกับความเพียร ซ่ึงเปนผล
ประโยชนอยางย่ิงกับตัวเราโดยเฉพาะ 
 น่ีเปนจดุสําคัญ พระพุทธเจาไดทรงสอนบรรดาสงฆสาวก พระสงฆที่ทูลลาพระ
องคไปเที่ยวกรรมฐาน ไปเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมในที่ตาง ๆ ทานเหลาน้ีเปนผูกําลัง
ศึกษา ถาสําเร็จเปนอริยบุคคล ก็ตองอยูในข้ัน “เสขบุคคล” ที่จะตองศึกษาเพื่อธรรมขั้น
สูงขั้นไป เวลามาทูลลาพระพุทธเจาจะไปบําเพ็ญสมณธรรม ทานก็รับส่ังวา 
 “เธอท้ังหลายไปอยูในสถานท่ีใด อยาปราศจาก “ที่พึ่ง” นะ” “การอยูไมมีที่พึ่ง
น้ันหาความหมายไมไดเลย ไมมีความหมายในตัวเอง หาคุณคาไมได พวกเธอท้ังหลาย
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จงหาธรรมที่มีคุณคามากเปนที่พึ่ง ธรรมที่มีคุณคานั้นจะเกิดขึ้นไดเพราะสถานใดเหตุ
ใด ถาไมเกิดข้ึนไดกับความมีสติ ความมีความเพียร มีสติปญญาอยูตลอดเวลาใน
อิริยาบถตาง ๆ นี้แลธรรมมีคุณคาที่จะใหสมณธรรมเจริญรุงเรือง กลายเปนคนท่ีมีคุณ
คาข้ึนมาภายในตน” 
 เราฟงพระโอวาททานซี นาฟงไหม ! 
 บรรดาพระสงฆที่ไดรับพระโอวาทจากพระองคแลว ตางองคตางเสาะแสวงหา
“สมณธรรม” บําเพ็ญธรรมอยูในสถานท่ีใด ทานจึงไดไปดวยความสงบเสง่ียมเปนสุข
ใจ เปนไปดวยความเจียมเน้ือเจียมตัวอยูตลอดเวลา ไมประมาท แลวหาท่ีเด็ด ๆ 
เดี่ยว ๆ เพ่ือความเหมาะสมแกการแกกิเลส การฆากิเลสน่ันเอง พูดงาย ๆ 
 เม่ือเขาไปอยูในสถานท่ีเชนน้ันแลวเร่ืองความเพียรก็มาเองแหละ ตามปกติมีแต
ความขี้เกียจทับถมอยูตลอดเวลามองหาตัวจนแทบไมเห็นไมเจอนั่นแล มีแตความเกียจ
คราน มักงาย ความออนแอ เต็มอยูในตัวของบุคคลท้ังคน เหยียบยางไปไหนโดนแต
ความขี้เกียจของตน 
 แตเวลาเขาไปสูสถานท่ีเชนน้ัน ความข้ีเกียจมันหมอบตัว ความขยันหม่ันเพียร
คอยปรากฏตัวข้ึนมา เพราะสถานท่ีเปนส่ิงแวดลอมอันสําคัญประมาทไมได เรามี
ความมุงหมายอยางไรจงึตองมาอยูสถานท่ีน้ี? 
 ความมุงหมายเดิม เจตนาเดิมเปนอยางไร ก็คือมุงหาสมณธรรม มาหาท่ี
สําคัญที่เด็ด ๆ เดี่ยว ๆ เพื่อจะไดตั้งสต ิ คิดอานดวยปญญา พยุงความเพียรอยาง
เขมแข็ง เม่ือเปนเชนน้ันท้ังไปอยูสถานท่ีเชนน้ันดวยแลว “สติ” ก็มาเอง เพราะความ
ระวังตัว ใครจะไมกลัวและเสียดายชีวิตละ ไมเสียดายชีวิต ไมหึงหวงชีวิตมีเหรอ? คน
ทั้งคนนะ แมวาธรรมจะมีคุณคามาก แตในระยะท่ีจิตมีความหึงหวงในชีวิต ซ่ึงกลาย
เปนของมีคุณคามากยิ่งกวาธรรมยังม ี ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสอันหนึ่ง แตกิเลสคือความ
หึงหวงชีวิต เปนกิเลสท่ีจะใหเกิด “ธรรม” ได คือใหเกิดความขยันหม่ันเพียรในการ
ที่จะประกอบความเพียร 
 เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ทีน้ีมอบไดแลว ตายกับธรรมอยางเดียวไมเก่ียว
เกาะกับอะไร มีสติสตัง อยูตลอดเวลา เดินอยูในสถานท่ีใด น่ังอยูในสถานท่ีใด เปน
กับตายไมตองเอามายุง ขอใหรูเรื่องของจิตท่ีกระดิกตัวออกมาหลอกลวงตนเองวามัน
ปรุงเร่ืองอะไร ปรุงเรื่องเสือ เรื่องชาง เรื่องอันตราย เรื่องงู เรื่องอะไรก็แลวแต มันปรุง
ข้ึนท่ีตรงไหนก็แลวกัน 
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 มันปรุงข้ึนท่ีใจ ตัวน้ีเปนตัวหลอกลวง จิตขยับเขาไปตรงน้ี ๆ เร่ืองวาเสือวา
ชางท่ีเปนอันตรายภายนอก มันเลยหายกังวล เพราะตัวนี้เปนตัวกอกรรม ตัวนี้เปนตัว
หลอกลวง สติปญญาโหมตัวเขามาจับจุดท่ีตรงน้ี ซึ่งเปนตัว ”โจรผูราย”ยุแหยกอกวน
จนไดที่ เม่ือเห็นจดุสําคัญท่ีเปนตัวกอเหตุแลว จุดท่ีกอเหตุน้ีก็ระงับตัวลงได เพราะ
อํานาจของสต ิ อํานาจของปญญาคนควาลง จนขาศึกที่จะปรุงเปนเสือเปนชางเปนตน
หมอบราบลง 
 เร่ืองความกลัวหายหมด จะไมหายยังไง ก็ผูไปปรุงมันไมปรุงนี่ เพราะรูตัวของ
มันแลววา “น่ีตัวอันตรายอยูท่ีน่ี ไมไดอยูกับเสือกับชางอะไรท่ีไหน ถึงความตายอยูท่ี
ไหนก็ตาย คนเราม ี“ปาชา” อยูทุกแหงทุกหนทุกอิริยาบถ แนะ! ไปหวั่นไปไหวอะไรกับ
เรื่องความเปนความตาย กิเลสท่ีมันครอบคลุมอยูท่ีหัวใจน้ีเปนภัยอันสําคัญอยูตลอด
เวลา ทุกภพทุกชาติดวย จึงควรจะแกที่ตรงนี ้ เชน ความกลัวมันเปนกิเลสอยางหน่ึง 
ตองใชสติปญญาหันเขามาที่นี ่ ยอนเขาท่ีน่ี จิตก็สงบตัวลงไปเทานั้น เม่ือจติสงบตัวลง
ไป ถึงจะคิดจะปรุงไดอยูก็ตาม แตความกลัวไมม ี เพราะจิตไดฐานที่มั่นคงภายในใจ
แลว นี่เราเห็นคุณคา เราเห็นผลประโยชนจากสถานที่นี้ดวยความเพียรอยางนี้ ก็ยิ่งขยัน
เขาไปเรื่อย ๆ เพื่อธรรมขั้นสูง ตองหาที่เด็ดเดี่ยวไปโดยลําดับ เพื่อธรรมขั้นสูงยิ่งกวานี้
ขึ้นไป 
 การประกอบความเพียรในที่คับขันเชนนั้น เปนผลประโยชนไดเร็วยิ่งกวาที่
ธรรมดา เม่ือเปนเชนน้ัน ทุนมีนอยก็อยากจะไดกําไรมาก ๆ จะทําอยางไรถึงจะเหมาะ
สม ก็ตองหาท่ีเชนน้ันเปนทําเลหากินและซ้ือขายละซิ 
 เม่ือกิเลสหมอบลงแลว ใจรื่นเริงบันเทิงอยูกับอรรถกับธรรม เห็นทั้งโทษเห็นทั้ง
คุณภายในจิตใจผูหลอกลวง ผูกอกวน ผูยุแหยตาง ๆ ใหเกิดความสะทกสะทานหว่ัน
ไหว ใหเกิดความกลัวเปนกลัวตายอะไร มันอยูในจติใจ รูเรื่องของมันในที่นี่แลว กิเลส
ก็สงบ ธรรมก็กาวหนา 
 เรื่องเหลานี้สงบก็เรียกวา “ขาศึกสงบ” ใจก็เย็นสบาย เอาเดิน เสือจะกระหึ่ม ๆ 
อยูก็กระหึ่มไป เพียงเสียงอันหน่ึงเทาน้ัน เขาก็ตายน่ี เสือก็มีปาชาเต็มตัวของมัน เราก็
มีปาชาเต็มตัวของเรา กลัวอะไรกับสัตวกับเสือ! กิเลสกัดหัวใจอยูตลอดเวลาทําไมไม
กลัว น่ี! เอาที่ตรงนี้! 
 บทเวลาจะพาเอาจริงเอาจัง ใหหมุนติ้ว ๆ จนเกิดความกลาหาญชาญชัยข้ึนมาท่ี
น่ี จิตก็จริงจังอยางเต็มภูมิ เสือจะมีสักก่ีรอยตัวก่ีพันตัวก็มาเถอะ เสือน่ันนะ! เราก็เปน
สัตวเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันเหมือนสัตวท้ังหลายเหลาน้ันหมด ไมเห็นมีอะไรยิ่ง
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หยอนกวากัน จิตมันคิดไปอยางนั้นเสีย มันรูไปอยางนั้นเสีย จิตก็เลยรื่นเริงบันเทิง 
สบาย แลวกิเลสคอยหมดไป ๆ หรือหมอบลง ๆ ราวกับตัวแบนแนบติดพ้ืนน่ันแล โผล
หัวขึ้นมาไมไดเดี๋ยวถูกสังหารเรียบไป 
 อาว ทีน้ีคนทางดานปญญา เม่ือส่ิงกังวลภายนอกท่ีจติไปเก่ียวของระงับตัวลง
ไป ๆ เพราะไมคิดไมยุง เน่ืองจากสติปญญาตีตอนเขามาแลว เราคนวงภายในท่ีน้ี เอา 
คนลงไปเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรื่องอายตนะ  
 เอาหลักพระพุทธเจา เอาหลัก “สวากขาตธรรม” เขาไปเปนเครื่องพิสูจนเปน
เครื่องยืนยัน เพราะเปนธรรมชาติที่ใหความเชื่อถือได คนลงไป! 
 ทานวา “อนิจฺจํ” อะไรเปนอนิจฺจ ํ? ดูใหเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองคทรง
สอนไวซ่ึงเปนความจรงิลวน ๆ นั้น เวลาน้ีจิตของเรามันปลอม อันน้ีเปน“อนิจฺจํ” มันก็
วาเปน “นิจฺจ”ํ อันน้ีเปนทุกฺขํ มันก็วา “สุขํ” อันน้ีเปน “อนตฺตา” มันก็วาเปน “อตฺตา” 
ตัวตนอยูอยางน้ันแหละ อะไร ๆ มนัก็ไปกวานมาเปนตัวเปนตนไปหมด มันฝนธรรม
ของพระพุทธเจาอยูร่ําไป 
 เม่ือเขาไปอยูในท่ีคับขันเชนน้ันแลวมันไมฝน มันยอม! เมื่อยอมพระพุทธเจา
แลวมันก็เปนธรรมเทาน้ันเอง 
 (๑) อยางนอยก็ “สมณธรรม” คือ ความสงบเย็นใจ 
 (๒) ย่ิงกวาน้ัน ก็คือความเฉลียวฉลาดทางดานปญญา แยกธาตุแยกขันธเห็น
อยางประจักษ เวลาเห็นชัดเจนแลวก็ไมเห็นมีปญหาอะไรนี่ 
 พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลว ชอบจริงๆ เปดเผยอยูดวยความจริง สอนดวย
ความจริง สิ่งที่สอนก็เปนความเปดเผยอยูตามธรรมชาติของตน ไมมีอะไรปดบังลี้ลับ 
นอกจากความโงซ่ึงเปนเร่ืองของกิเลสเทาน้ัน ปดบังตัวเองไมใหรูความจริงที่เปดเผยอยู
ตามหลักธรรมชาติของตนได เมื่อพิจารณาไมหยุดไมถอย มันก็รูเขามาเอง ใหถือธาตุ
ขันธ อายตนะน้ีแลเปนสนามรบ เปนสถานท่ีทํางาน ท่ีเรียกวา “กัมมัฏฐาน ๆ” นะ 
กรรมฐานก็ใชไดไมเปนกรรมฐานปลอม พิจารณาตรงนี้แหละ มันติดที่ตรงนี ้ ไมติด
อะไรเปนสําคัญ แตติดตรงนี้ 
 จงคนควาดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ดูทุกแงทุกมุมแหงอวัยวะ เมื่อถึงกาลที่ธรรมจะ
ซึมซาบแลวก็เหมือนไฟไดเชื้อ มันสืบตอไปไหมลุกลามไปเรื่อย จนหมดเชื้อจึงจะหยุด 
 (๓) พอถึงข้ันปญญาท่ีจะซึมซาบใหเห็นอวัยวะสวนตาง ๆ ซึ่งมีความเสมอกัน 
มันแทงทะลุปรุโปรงไปหมด หายสงสัย ปลอยวางไดตามความจริง เบาหวิวไปเลย 
แนะ!การพจิารณา พิจารณาอยางน้ัน นี่แหละตัวจริง! ตํารับตําราทานสอนไวมากนอยก่ี
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คัมภีร สอบเขามาหาตัวจริงน่ีแล เชน “สมาธิ” อะไรเปนสมาธิ หนังสือไมไดเปนสมาธิ
เปนตัวหนังสือ กิเลส หนังสือไมไดเปนกิเลส ใจของเราเปนกิเลส แนะ! ปญญา หนังสือ
ไมไดเปนปญญา เปนชื่อของปญญาตางหาก เปนชื่อของกิเลส เปนชื่อของกองทุกขตาง
หาก ตัวทุกขจริง ๆ คือตัวเรา ตัวกิเลสจริง ๆ คือใจของเรา ตัวปญญาจริง ๆ อยูท่ีใจ
ของเรา ตําราทานสอนช้ีเขามาท่ีน่ี ๆ จึงวา “ใหโอปนยิโก นอมเขามาสูตัวเรา” ใหเห็น
ความจริงอยูในสถานท่ีน้ี ความมืดมิดปดตาก็ปดอยูที่นี่ เวลาสวางก็สวางข้ึนท่ีน่ี!  
 การพิจารณาดวยปญญา ก็เพ่ือจะเปดส่ิงท่ีปดกําบังอันฝนธรรมท้ังหลายน้ัน
ออกไปถึงข้ันความจริง จติใจของเราก็จะโลงและเห็นตามความจริง “โลกวิทู” รูแจง
โลก รูอะไร ถาไมรูแจงส่ิงท่ีปดบังอยูภายในธาตุในขันธของเราน้ีกอนอ่ืนไมมีอะไร
จะรู ตองรูที่นี่กอน! 
 ทุกขก็ปดบัง สมุทัยก็ปดบัง เมื่อเกิดทุกขขึ้นมา ธรรมอยูที่ไหนก็ลมเหลวไปหมด 
แนะ! มันปดบังมันทําลายธรรมของเราไดหมด วิริยธรรมก็ถูกทําลาย สติปญญา
ธรรมก็ถูกทําลาย ขันติธรรมก็ถูกทําลายดวยอํานาจแหงความทุกข 
 ถาสติปญญาไมสามารถแกกลา ไมมีความอาจหาญจริง ๆ จะเปดความทุกข
น้ีข้ึนมาใหเห็นเปนของจริงไมได ทั้ง ๆ ที่ทุกขนั้นเปนของจริงอันหนึ่ง แตเราก็ควาเอา
มาเปนของปลอม เปนฟนเปนไฟเผาจิตใจของตนจนแหลกเหลวไปได ทําความเพียร
ติดตอกันไมไดเลยเพราะทุกขเขาไปทําลาย 
 อะไรปดบังจิตใจ? ก็ทุกขน่ีเองเปนเครื่องปดบัง สมุทัยก็เหมือนกัน คิดอะไร
หลอกขึ้นมาตั้งแตเรื่องปดบังเรื่องจอมปลอมทั้งนั้น เราก็เชื่อมันไปโดยลําดับ ๆ ก็ย่ิง
เพ่ิมทุกขข้ึนมามากมาย 
 ตองใช “สติ ปญญา” เปดสิ่งเหลานี้ใหเห็นตามความจริงของมัน เม่ือสติปญญา 
“จอ” เขาไปถึงไหน รูเขาไปถึงไหน ความรูแจงเห็นจริงและการปลอยวาง จะปรากฏขึ้น
มา เดนขึ้นมา แลวความปลอยวางจะเปนไปเอง คอยปลอยวางไปเรือ่ย ๆ ปลอยวางไป
เรื่อย ๆ ตามความซาบซ้ึงของปญญาท่ีมีกําลังเปนลําดับ จนหมดปญหา 
 คําวา “ธาตุขันธ” พระพุทธเจาทานทรงสอนไวได ๒๕๐๐ กวาปน้ี ลวนแตเปน
ความจริงตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน ทําไมถึงเพ่ิงมาทราบกันวันน้ีรูกันวันน้ี ธาตุขันธมี
มาตั้งแตวันเกิดทําไมแตกอนไมเห็น กายของเราวาเปน “อนิจฺจํ” ก็ไมเห็น เปน “ทุกฺขํ”ก็
ไมเห็น เปน “อนตฺตา” ก็ไมเห็น เปน “อสุภะอสุภัง อะไร ๆ” ก็ไมเห็น ทั้งที่มันก็เปน
ความจริงของมันอยูอยางนั้นแตใจก็ไมเห็น แลวทําไมเพ่ิงมาเห็นกันวันน้ี! ส่ิงเหลาน้ี
เพิ่งมีวันนี้เทานั้นหรือ? เปลา! มีมาต้ังแตวันเกิด! แตเพราะความมืดมิดปดตาบังอยู
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อยางหนาแนน แมสิ่งเหลานี้จะมีอยูกับตัวเราก็ไมเห็น ตัวเราอยูกับ “อนิจฺจํ” ก็ไมเห็น 
อนิจฺจ ํอยูกับทุกฺขํก็ไมเห็นทุกฺขํ อยูกับอนตฺตาก็ไมเห็นอนตฺตา แลวจะเห็น “ธรรมหรือ
ความจริงแทแนนอน” ไดท่ีไหนกัน! 
 เมื่อสติปญญาหยั่งลงไปก็เปดเผยออกมาเรื่อย ๆ ไมตองบอกเร่ือง “อุปาทาน” 
จะขาดสะบ้ันไปมากนอยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับสติปญญา ใหพจิารณาเต็มพลัง ฉะน้ัน
จงผลิตสติปญญาขึ้นใหมาก อยากลัวจิตตาย อยากลัวจติฉิบหาย อยากลัวจิตลมจม 
ธรรมชาตินี้ไมลมจม เพราะธรรมชาตินี้เทานั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ส่ิงเหลาน้ีก็
อาศัยธรรมชาติน้ีอยูดวยกันไป ถาเราหลงถือวาเปนเรา สิ่งนั้นก็เปนภัยตอเราได ถาเรารู
ก็ตางอันตางจริง อยูดวยกันสะดวกสบายในท่ีท้ังหลาย! 
 นักรบตองเปนผูกลาหาญตอความจริง ใหเห็นความจริง จิตเปนผูที่ชอบรูชอบ
เห็น มีนิสัยอยากรูอยากเห็นอยูตลอดเวลา ขอใหนอมความอยากรูอยากเห็นน้ันเขา
มาสู “สัจธรรม” ใหอยากรูอยากเห็นใน “สัจธรรม” คือความจริง 
 พระพุทธเจาทรงสอนวาเปนความจริง จริงแคไหนใหเห็นดวยสติปญญาของตัว
เอง จะเปนที่หายสงสัยวา ออ พระพุทธเจาทานวาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยาง
น้ี!อยางท่ีเราเห็นในปจจบัุนน้ี ทุกขก็จริงอยางนี้ สมุทัยก็จรงิอยางน้ี ปญญาก็จริงอยางน้ี 
จิตก็จริงอยางนี ้ เห็นไดชัด ๆ หายสงสัย เรื่องพระพุทธเจาก็หายสงสัย เร่ืองความ
พากเพียรของพระพุทธเจาที่ทรงบําเพ็ญอยางไรมาบาง ก็หายสงสัย อุบายวิธีตาง ๆ ที่
ทรงสอนไวอยางไร หายสงสัยไปหมด นั่น! เม่ือถึงข้ันน้ันหายสงสัย หายไปโดยลําดับจน
ไมมีอะไรเหลืออยูเลย 
 เพราะฉะนั้นจงพิจารณา “ขันธ” ของเราน้ี เอาใหดี ย่ิงเปนหัวเล้ียวหัวตอดวย
แลวเราจะนอนใจไมได เอาลงใหเห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลม 
 เอา ลมมันส้ินไปจากตัวของเราน้ีก็ไมฉิบหาย มันก็ไปเปน “ลม” ตามเดิม มัน
เพียงผานจากเราไปตางหาก คําวา “เรา” เอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเปน “เรา”ดิน
สลายลงไปจากคําวาเราน้ีก็ไปเปนดิน นํ้าสลายลงไปจากคําวาเราน้ีก็ไปเปน “นํ้า”ไปเปน
ลม ไปเปนไฟ ธรรมซาติคือใจนี้ก็เปน “ใจ” แยกกันใหเห็นตามกําลังของสติปญญาของ
เราอยาทอเลย! 
 น่ีเหละความชวยตัวเองชวยอยางน้ี ไมมีผูใดท่ีจะสามารถชวยเราได ยิ่งถึงขั้น
จาํเปนจาํใจ ขั้นจนตรอกจนมุมจริง ๆ แลว มีแตน่ังดูกันเฉย ๆ น่ันแหละ ไมมีใครที่
จะชวยเราได ถาเราไมรีบชวยเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราเสียต้ัง
แตบัดนี ้จนเปนที่พอใจ เปนท่ีแนใจ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๕๔ 

๔๕๔

 สวนความตองการเฉย ๆ โดยไมทําอะไรนั้นไมมีความหมาย ถาความเพียรไม
เปนเคร่ืองสนับสนุน ความเพียรจึงเปนสิ่งสําคัญ อดทนตอความจริง อดทนตออรรถ
ตอธรรมไมเสียหาย เราอดทนตอสิ่งอื่น ตรากตรําตอส่ิงอ่ืน ๆ เราเคยตรากตรํามามาก
แลว เราเคย! คําวา “เราเคย” แลวสิ่งนี้ทําไมเราจะไมสามารถ 
 ธรรมของพระพุทธเจาไมใช “เพชฌฆาต” พอจะฆาคนที่มีความเพียรอันกลา
หาญใหฉิบหายวายปวงไปน่ี นอกจากฆากิเลสอาสวะซ่ึงเปนตัวขาศึกอยูภายในจติใจให
เราลุมหลงไปตามเทานั้น  
 จงพิจารณาลงใหเห็นชัดเจน ดูใหดีส่ิงเหลาน้ีกับจิตมันสนิทกันมาเปนเวลานาน 
ติดจมกันมาเปนเวลานาน จนแยกไมออกวา “อะไรเปนเรา อะไรเปนธาตุเปนขันธ”จึง
รวมเอามาหมดน้ีวาเปนเรา ทั้ง ๆ ที่มันไมใชเรา ตามหลักความจริงของทานผูรูไปแลว
ทานเห็นอยางน้ันจรงิ แตจิตของเรามันฝนอยางนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องทุกขมันจึงแทรกเขา
มาตามความฝนซึ่งเปนของผิดนั้น ใหไดรับความลําบากอยูเสมอ 
 ถาเดินตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวนี้ และรูตามนี้แลวจะไม
มีปญหาอะไร ธาตุก็เปนธาตุ ขันธก็เปนขันธ ใหช่ือมันวาอยางไรก็เถอะ “เขา” เปน
สภาพของเขานั่นแหละ เราเปนผูใหชื่อ “เขา” วา “นี่เปนธาตุ น่ันเปนขันธ นี่เปนรูป น่ัน
เปนเวทนา นั่นเปนสัญญา นี่เปนสังขาร น่ันเปนวิญญาณ” 
 ขอใหปญญารูท่ัวถึงเทาน้ันแหละ มันหมดสมมุติไปเอง แมไมไปสมมุติมันก็
เปน “อาการหน่ึง ๆ” เทานั้น เมื่อทราบความหมายของจิตเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่ง
น้ันๆ ก็เปนความจรงิของมันลวน ๆ จิตก็มาเปนความจริงของตนลวน ๆ ไมคละเคลา
กัน 
 จงพิจารณาใหเห็นชัดอยางนี้ เห็นส่ิงเหลาน้ันแลวก็คนลงไป มันอะไรกัน จิตดวง
นี้ทําไมถึงไดขยันนักกับเรื่องเกิดเรื่องตาย ทั้ง ๆ ท่ีโลกก็กลัวกันนักหนา เราเองก็กลัว
ความตาย แตทําไมความเกิดนี้จึงขยันนัก ตายปบเกิดปุบ แนะ! เกิดปุบก็แบกเอาทุกข
ปุบ แน! ทําไมจึงขยันนัก พิจารณาใหเห็น 
 มันเกิดไปจากอะไร? เรื่องอะไรพาใหเกิด? ถาไมใชจากจิตที่มีเชื้ออันสําคัญแฝง
อยูภายในน้ี จะเปนอะไรพาใหเกิดพาใหเปนทุกข การเกิดเปนบอเกิดแหงทุกข 
พิจารณาลงไปคนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายใหเห็นใหรู เพราะเราตองการความจริงนี่ 
อะไรจะฉิบหายลงไปใหมันรูดวยปญญาของเรา รูดวยจิตของเรา อะไรมันไมฉิบหายก็
ใหรูดวยจิตของเราอีกนั่นแหละ จะหมดปญหาอยูท่ีจดุน้ัน 
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 ปญหาใหญอยูท่ีจิตกวานอะไร ๆ รวมเขามาไวในตัวหมด ไปกวานเอาขาง
นอกเขามา พอถูกตัดดวยสติปญญาแลวก็หดตัวไปอยูภายใน ไปหลบซอนอยูภายในจิต
น้ัน จิตก็ถืออันน้ีวาเปนตนอีก ก็หลงอีก เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาพิจารณาเขาไป
อีก ฟนเขาไป ฟาดเขาไปใหแหลกละเอียดไปตาม ๆ กันหมด 
 อะไรที่ไมใชของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยูภายในจิตนั้นแลว มันจะสลายตัว
ลงไป อันใดเปนธรรมชาติของตัวเองแลวจะไมสลาย เชนความรู เมื่อแยกสิ่งที่แปลก
ปลอม ส่ิงท่ีแทรกซึมท้ังหลายออกหมดแลว จิตก็เลยเปนจิตลวน ๆ เปนความบริสุทธ์ิ 
จะฉิบหายไปไหนความบริสุทธ์ินะ! ลองคนหาดูซิ ปาชาแหงความบริสุทธ์ิ ปาชาแหง
จิตน้ีไมมี ไมปรากฏ! 
 ยิ่งชําระสิ่งจอมปลอมที่พาใหไปเที่ยวเกิดในรางนั้น ถือในรางน้ันรางน้ี ออกหมด
แลว ยิ่งเปนความเดนชัด น้ีแลทานวา “ธรรมประเสริฐ” ! ประเสริฐที่ตรงนี้ แตกอนผูน้ี
แหละเปนตัวสําคัญหลอกลวงตัวเองอยูตลอดเวลา ส่ิงท่ีพาใหหลอกมันอยูในจติ จิตน้ี
จงึเปนเหมือนลูกฟุตบอลน่ันแหละ ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมา กิเลสนี้แหละมันเตะ ฟนขา
กิเลสใหแหลกเสียมันจะไดไมเตะ ฟนดวยปญญาของเรา ดวยสติของเราใหแหลกหมด 
ใหตรงแนว นิพพานเที่ยงจะไปถามที่ไหนเลา? พอถึงจุดที่เที่ยง คือไมมีอะไรที่จะเขา
มาแทรกสิงไดอีกแลว มันก็ไมเอนไมเอียง น่ันแหละ “สนฺทิฏฐิโก” รูกันตรงนี้  เปน“สนฺ
ทิฏฐิโก” อันเต็มภูมิ 
 “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” ทานผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน รูที่ตรงนี้เปนจุดสุด
ทาย รูที่ตรงนี้แลวเรื่องก็หมดที่ตรงนี้ 
 เรื่อง “ปาชา” ท้ังหลาย เคยเปนความเกิดความตายมาเทาไร ๆ แลว มาดับกันท่ี
ตรงนี้ น่ีเรียกวา “งานลางปาชา” คืองานกรรมฐาน! ฐานน่ีแหละ งานลางปาชาของ
ตนลางที่ตรงนี ้ ภพนอยภพใหญลางออกใหหมดไมมีอะไรเหลือ น่ีผลท่ีเกิดข้ึนจาก
ประพฤติปฏิบัติตั้งแตขั้นเริ่มแรก เขาอยูในปาในเขา การฝกฝนทรมานตนไมวาจะอยูใน
สถานท่ีใด ๆ ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหไป “เที่ยวกัมมัฏฐาน” ไปเท่ียวแบบน้ีแหละ 
 ทีน้ีคําวา “กัมมัฏฐาน” (กรรมฐาน) น้ีมีอยูดวยกันทุกคน ไมวานักบวช ไมวา
ฆราวาส “กัมมัฏฐาน” คืออะไร? เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ น่ัน! “ตจปญจก
กัมมัฏฐาน” แปลวา กัมมัฏฐานมี “หนัง” เปนท่ีหา เปนคํารบหา ก็มีอยูกันทุกคนน่ีไม
วาพระวาเณร พิจารณาตรงนี้เรียกวา “พิจารณากัมมัฏฐาน” เที่ยวอยูตรงนี้เรียกวา“เที่ยว
กัมมัฏฐาน” หลงก็หลงอันน้ี พิจารณาอันน้ีรูแลวก็รูกัมมัฏฐาน ถอดถอนกัมมัฏฐาน 
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ถอดถอนภพถอดถอนชาติ รื้อวัฏสงสารก็รื้อที่ตรงนี้ รวมเขาไปก็ไปรื้อที่ใจ ก็หมด
ปญหาที่ตรงนั้น น่ันแหละกรรมฐานสมบูรณแลว “วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ” พรหมจรรยไดอยู
จบแลว หรือวางานกรรมฐานเสร็จส้ินแลว จบที่ตรงนี้ จบทุกส่ิงทุกอยาง 
 ศาสนาลงท่ีจดุน้ี เม่ือถึงจุดน้ีแลวพระพุทธเจาไมทรงส่ังสอนอะไรตอไปอีก 
เพราะศาสนาธรรมมุงจุดนี ้ คือมุงลางปาชาของสัตวที่ตรงนี ้ เม่ือถึงจดุน้ีแลวก็เปนอัน
วาหมดปญหา 
 สาวกจะอยูดวยกันก่ีรอยก่ีพันองค ทานจะไมมีอะไรสอนกัน เพื่อการบํารุงอยาง
โนนบํารุงอยางน้ี แมจะรุมลอมพระพุทธเจาอยูก็ตาม พระองคก็ไมทรงสอนเพือ่การละ
กิเลส เพราะไดละกันหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว ดังใน “โอวาทปาฏิโมกข” ในวันมาฆบูชาท่ี
ไดเทศนเมื่อคืนนี้ 
 “สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปน ํ เอตํ พุทฺธาน สาส
นํ ” แนะ! ทานประกาศ แสดงเปนสัมโมทนียกถา เครื่องรื่นเริงสําหรับสาวกเทานั้น ไม
ไดจะแสดงใหสาวกจะถอนอะไร เพราะบรรดาสาวกเหลานั้นลวนแตเปนพระอรหันต 
เปนผูสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแลว การทําบาปก็ไมมี ความฉลาดก็ถึงพรอม 
จิต ก็บรรลุถึงข้ันบริสุทธ์ิหมดจดทุกส่ิงทุกอยางแลว ถูกตองตามหลักวา “เอตํ พุทฺธาน 
สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคแลว ทานไมสอนเพ่ือใหละกิเลส
อันใดอีกตอไปเลย 
 พระอรหันตทานอยูกันจํานวนเทาไรทานจงึสะดวกสบาย ทานไมมีอะไรกระทบ
กระเทือนตนและผูอ่ืน เพราะเปนความบริสุทธิ์ลวน ๆ ดวยกันแลว 

แตพวกเรามันมีกิเลสอยูภายในน่ี ไมไดทะเลาะกับคนอื่นก็ทะเลาะกับตนเอง ยุง
กับตัวเอง นอกจากยุงกับตัวเองแลว ก็เอาเร่ืองตัวเองน้ีไปยุงกับคนอ่ืนอีก ระบาดไป
หมด ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง เอาไปปายไปทาคนน้ันคนน้ีแหลกเหลวไปหมด รองกัน
อลหมานวุนไปหมด เลยเปนสภามวยฝปาก สภามวยนํ้าลายข้ึนมาในวัดในวาอยางน้ีก็มี
มากมายหลายแหง แขงดีกันก็เพราะของสกปรกท่ีมีอยูภายในจติใจน้ีเอง ถาหมดน่ีแลว
ก็หมดปญหา 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร 
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ธรรมะ 
จากจดหมายของทานพระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน 

มีถึง นางเพาพงา วรรธนะกุล 
เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ 

  
 การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ที่ประทานไวดวยพระเมตตาสุดสวนไมมีใคร
เสมอในโลก น้ันคือการบูชาพระองคทานแท การเห็นความจรงิท่ีมีอยูกับตัวตลอดเวลา
ดวยปญญาโดยลําดับ นั้นก็คือการเห็นพระตถาคตโดยลําดับ การเห็นความจรงิอยาง
เต็มใจดวยปญญานั้นแล คือการเห็นพระพุทธเจาเต็มพระองค พระพุทธเจาแท ธรรม
แทอยูท่ีใจ การอุปฏฐากใจตัวเอง คือการอุปฏฐากพระพุทธเจา การเฝาดใูจตัวเองดวย
สติปญญา คือการเขาเฝาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง พญามัจจุราช
เตือน และบุกธาตุขันธของสัตวโลกตามหลักความจริงของเขา เราตองตอนรับการเตือน 
และการบุกของเขาดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรไมถอยหลัง และขนสมบัติ คือ 
มรรค ผล นิพพาน ออกมาอวดเขาซ่ึงๆ หนา ดวยความกลาตาย โดยทางความเพียร 
เขากับเราท่ีถือวาเปนอริศัตรูกันมานาน จะเปนมิตรกันโดยความจริงดวยกัน ไมมีใครได
ใครเสียเปรียบกันอีกตอไปตลอดอนันตกาล 
 ธาตุขันธเปนสิ่งที่โลกจะพึงสละทั้งที่เสียดาย เราพึงสละดวยสติปญญากอนหนา
ท่ีจะสละขันธแบบโลกสละกัน น่ันคือความสละอยางเอก ไมมีสองกับอันใด กรุณาฟงให
ถึงใจ เพราะเขียนดวยความถึงใจ เอวํ ฯ   
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

จงสรางสมณะขึ้นที่ใจ 
 
 ทานอาจารยม่ันทานพูดเสมอ เวลาเทศนไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัส ดังที่เขียนไว
ใน “มุตโตทัย” ก็ดูเหมือนม ีแตทานไมแยก ทานพูดรวม ๆ เอาไว ทีนี้เวลาเราเขียนเรา
ถึงไดแยกออกเปนตอน ๆ คือผูเขียน “มุตโตทัย“ ไมแยกออกเปนข้ันตอน ทานพูดบาง
ครั้งทานก็ไมแยก แตก็พอทราบได เพียงยกตนข้ึนมาแลวก่ิงกานก็มาดวยกัน โดยทาน
วา 
 “ธรรมของพระพุทธเจาตามธรรมชาติแลวเปนของบริสุทธิ ์ แตเม่ือมาสถิตอยูใน
ปุถุชนก็กลายเปน “ธรรมปลอม” เมื่อสิงสถิตอยูในพระอริยบุคคลจึงเปน “ธรรมจริง
ธรรมแท” นี่ทานพูดรวม ๆ เอาไว 
 คําวา “อริยบุคคล” มีหลายข้ัน คือ 
 “พระโสดา” เปนอริยบุคคลช้ันตน ชั้นสูงขึ้นไปก็มี “พระสกิทาคา, อนาคา, 
อรหันต” เปนสี่ เมื่อแยกแลวพระอริยบุคคลผูบรรลุ “พระโสดาบัน” ธรรมในขั้นพระ
โสดาบันก็เปนธรรมจริง ธรรมบริสุทธิ์สําหรับพระโสดา แตธรรมขั้น “สกิทาคา, อนาคา, 
อรหันต” เหลาน้ี พระโสดายังตองปลอมอยูภายในใจ แมจะจดจําได รูแนวทางที่ปฏิบัติ
อยูอยางเต็มใจก็ตามก็ยังปลอม ทั้ง ๆ ที่รู ๆ อยูน่ันเอง 
 “พระสกิทาคา” ก็ยังปลอมอยูในข้ัน “อนาคา”, อรหันต”, พระอนาคา” ก็ยัง
ปลอมอยูในข้ัน “อรหัตธรรม” จนกวาจะบรรลุถึงขั้น “อรหัตภูมิ” แลวน่ันแล ธรรมทุก
ขั้นจึงจะบริบูรณสมบูรณเต็มเปยมในจิตใจ ไมมีปลอมเลย 
 บางรายก็คานวา “ธรรมของพระพุทธเจาเปนของจริงของบริสุทธิ ์ อยูท่ีไหนก็
ตองบริสุทธิ์ เชนเดียวกับทองคํา จะเปนตมเปนโคลนไปไมได” 
 ถาไมแยกออกพอใหเขาใจ “ทองคําตองเปนทองคํา ไมเปนตมเปนโคลนไปได” 
แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวาไมมีตมมีโคลนติดเปอนทองคํานั้น ขณะท่ีคละเคลากัน
อยู? ทองคําท่ีไมตกในตมในโคลนกับทองคําท่ีตกในตมในโคลน มันตางกันหรือไม มัน
ตางกันนะ! 
 ทองคําท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ หน่ึง ทองคําท่ีเจอืไปดวยตมดวยโคลนหน่ึง เราจะวามัน
บริสุทธ์ิเหมือนกันไดอยางไร? น่ัน ! ตองตางกัน ! ถาเราจะแยกมาพูดเปนประการท่ี
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สอง เชน อาหารท่ีควรแกการรับประทานอยูแลว หยิบยกข้ึนมากําลังจะรับประทาน แต
พลัดจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกเสีย อาหารแมจะควรแกการรับประทานก็ไมควร เพราะ
มันเปอนสกปรก จนกลายเปนส่ิงนาเกลียดไปหมดแลว หรือภาชนะที่เปอน อาหารแม
จะสะอาดนารับประทานเพียงไรก็ตาม เมื่อนํามาสูภาชนะที่เปอน อาหารน้ันก็เปอนไป
ตาม แลวมันจะบริสุทธิ์ไดอยางไร เมื่อมันเจือดวยของเปอนหรือสกปรกอยูเชนนั้น 
 นี่ธรรมของพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน ภาชนะในท่ีน้ีก็หมายถึงใจ มีใจเทานั้น
เปนคูควรแกธรรม 
 ทีนี้ใจนั้นมีความสกปรกมากนอยเพียงไร ธรรมที่เขามาเกี่ยวของก็ตองมีความ
สกปรกไปดวยเพียงนั้น ท่ีทานเรียกวา “ปลอม” หมายถึงไมบริสุทธิ์แท ทีนี้ถัดจากนั้นมา 
เชน มาดูกันในคัมภีรใบลานตามตํารับตําราก็เปนธรรม แตเราไปเรียนจากนั้น จดจํา
เอามาไวในใจ แตใจเราเต็มไปดวยกิเลส ธรรมที่เขามาสูจิตใจเราก็กลายเปน “ธรรมจด
จํา” ไปเสียไมใชธรรมจริง! 
 ถาวาเปนธรรมจรงิซ่ึงตางคนตางเรียนและจดจาํมาดวยกันแลว ทําไมกิเลสจึงไม
หมดไปจากใจ ยังมีเต็มใจอยู ทั้งๆ ที่เรียนรูอยูแลวทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงนิพพาน 
แตใจก็ยังไมพนจากความมีกิเลสอยูเต็มตัว ฉะนั้นธรรมจึงปลอมอยางน้ีเอง 
 ถาเราไดนําธรรมของพระพุทธเจา ทั้งดานปริยัติและดานปฏิบัติ ออกคล่ีคลาย
ดวยการประพฤติปฏิบัติตามท่ีทานสอนไวโดยถูกตองแลว ธรรมจะเริ่มจริงไปตั้งแต
ความจดจํา เมื่อจดจําเพื่อเปนแบบแปลนแผนผังจริงๆ ไมใชจดจาํสักแตวาจดจาํ 
แลวไมทําตามแบบแปลนแผนผัง เชนเดียวกับบานเรอืนจะมีก่ีแปลนก็ตาม ยอมไม
สําเร็จเปนบานเปนเรือนขึ้นมาได จะมีแต “แปลน” เทานั้น ก่ีรอยก่ีพันช้ินก็มีแตแปลน 
เรียกวาเปน “บาน” ไมได จนกวาทําการปลูกสรางข้ึนมาจนแลวเสร็จสมบูรณตามแปลน
นั้นๆ จึงจะเรียกวา “บานเรือน” โดยสมบูรณได 
 การจดจาํเพ่ือประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหน่ึง การจดจําเฉยๆ ไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติเปนอีกอยางหนึ่ง แตถึงยังไงก็ไมพนจากการปฏิบัติตามที่เรียนมา ตอง
ไดปฏิบัติ 
 เม่ือปฏิบัติแลว “ปฏิเวธ” คือความรูแจงแทงทะลุไปโดยลําดับ ไมตองหวงไม
ตองสงสัย จิตจะตองเปนไปโดยลําดับตามความสามารถแหงการปฏิบัติน้ันแล 
 หากชาวพุทธเราไดหยิบยก “ปริยัติ” และ “ปฏิบัติ” ข้ึนเปนความจําเปน 
ความจําเปนเปนความสําคัญภายในตัว สมกับศาสนาเปนธรรมสําคัญ แลวศาสนาหรือ
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บุคคลจะเปนผูเดนอยูดวยคุณธรรม เดนดวยความประพฤติ เดนดวยความรูความ
เห็น ท่ีเปนไปเพ่ือความสงบรมเย็นแกตนและสวนรวมมากมายทีเดียว 
 น่ีศาสนาก็สักแตวาจําได และมีอยูในคัมภีรใบลานเฉยๆ คนก็ไปอีกแบบหน่ึง 
ความจดจาํก็ไปอีกแบบหน่ึง ภาคปฏิบัติก็เปนอีกแบบหน่ึง เขากันไมได ทะเลาะกันทั้ง
วันทัง้คืนภายในบุคคลคนเดียวน้ัน แลวยังทําใหแสลงแทงตาแทงใจบุคคลอ่ืน สะดุดใจ
คนอ่ืนอีกดวยวา “ทําไมชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนาถึงเปนอยางน้ัน!” น้ันมันถูก
ท่ีเขาตําหนิ เราหาที่คานเขาไมได! สวนไหนท่ีผิดตองยอมรับวาผิด 
 หากไดนําการปฏิบัติออกแสดงเปนคูเคียงกับปริยัติแลว ผลจะพึงปรากฏ
เปนคูเคียงกัน สิ่งที่ปรากฏขึ้นดวยใจจากการปฏิบัติที่ไดรูจริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิ
ของตนแลว ยอมพูดไดถูกตองตามหลักแหงการปฏิบัติที่ไดรูไดเห็นตามขั้นนั้นๆ ไม
สงสัย และการพูดก็จะมีความอาจหาญไมสะทานหว่ันไหว และเกรงกลัวใครจะคัดคาน 
เพราะรูจริงๆ เห็นจริงๆ จะสะทกสะทานเพื่ออะไร! ไมมีการสะทกสะทาน เพราะไมได
ลูบไดคลําแบบสุมเดา ไมไดยืมเอาของใครมาพูด แตนําออกจากส่ิงท่ีเปนท่ีเห็นท่ีเขาใจ
แลวมาพูดจะผิดไปไหน! แลวจะสะทกสะทานหาอะไร เพราะตางคนตางหาความจริงอยู
แลว เราก็รูความจริงตามกําลังของเรา พูดออกตามความรูความสามารถของตน จะมี
ความสะทกสะทานท่ีไหนกัน ไมม!ี 
 พระพุทธเจาเราก็ไมเคยทราบวา  พระองคไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหน 
มรรคมีองคแปด ที่เรียกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” ก็ไมไดไปเรียนมาจากไหน ทรงขุดคนขึ้น
ตามพระกําลังความสามารถในพระองคเอง จนกระทั่งไดทรงรูทรงเห็นธรรมเปนที่พอ
พระทัย แลวนํามาสอนโลกไดท้ังน้ัน ใครจะมีความสามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ซึ่งมิได
ทรงเรียนมาจากไหน ยังเปน “สัพพัญ”ู รูดวยพระองคเองได 
 พุทธศาสนาถาอยากใหมีคุณคา สมกับศาสนาเปนของมีคุณคาจริงดังกลาว
อางแลว คนก็ควรจะทําตัวใหมีคุณคาข้ึนมาตามหลักศาสนาท่ีทานสอนไว ตัวเองก็
ไดรับประโยชน ไมตองแบกคัมภีรอยูเฉยๆ ใหหนักบา นอกจากน้ันจติใจก็ยังไมมี
กิเลสตัวไหนท่ีพอถลอกบาง จึงไมเกิดประโยชน ไมสมช่ือสมนาม สมกับพระประสงคที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรม 
 เรากลับมาแบกกิเลสดวยการจดจํา การเรียนไดมากนอย เลยเขากันไมได
กับความมุงหมายของศาสนา น้ีแลธรรมกลายเปนโลก! เปนไดอยางนี้เอง 
 ธรรมเปนธรรมก็ดังที่วาการเรียนมาแลวก็ตองปฏิบัต ิ เมื่อปฏิบัติตามธรรมแลว
ตองรูความจริง เพราะแนวทางแหงการสอนนั้น พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวโดยถูก
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ตองเปน “สวากขาตธรรม” ดวยกันท้ังส้ิน ไมมีทางปลีก และไมเปนความผิด นอกจากผู
ปฏิบัติจะเห็นผิดโดยลําพังตนเองก็ชวยไมได เพราะปนเกลียวกับความจริงคือธรรม 
 ถาศาสนธรรมของพระพุทธเจาเปนดังสินคาตางๆ ซึ่งสามารถประกาศทาทาย
ดวยคุณภาพและการพิสูจน ไมวาจะนําไปสูตลาดใดท่ีมีสินคาอ่ืน ๆ อยูมากมายหลาย
ชนิด พอนําสินคาคือศาสนธรรมน้ีออกไปถึงท่ีใด ท่ีน้ันตลาดสินคาชนิดตางๆ ลมไปใน
ทันทีทันใด เพราะคนหาของดี ของจริงอยูแลว เมื่อเจอเขากับสิ่งที่ตองตาตองใจทําไม
จะไมทราบ แมแตเด็กยังทราบได 
 แตน้ีไมใชวัตถุท่ีจะออกประกาศขายหรือแขงขันกันไดดังสินคาท้ังหลาย นอก
จากความประทับใจของผูสัมผัส และผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นโดยลําพังตนเองเทานั้น 
เพราะการที่รูเห็นก็ไมใชอยากเห็นเพื่อสั่งสมกิเลส เพ่ือส่ังสมความโออวด ความ
เยอหยิ่งจองหองลําพองตนซึ่งเปนเรื่องของกิเลส 
 ทานผูใดมีความรูความเห็นมากนอยเพียงไร ก็เปนการถอดถอนกิเลส ซึ่งเปน
ขาศึกแกตนและผูอ่ืนออกไดมากนอยเพียงน้ัน แลวไหนจะไปท่ีโออวด ซึ่งเปนการสง
เสริมกิเลสขึ้นมาใหโลกเอือมระอา ซ่ึงไมสมกับตัววาปฏิบัติเพ่ือแกเพ่ือถอดถอนกิเลส
เลย 
 ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติเปนธรรม รูมากรูนอยเพียงไร ทานจึงเปนไปดวยความสงบ 
ควรจะพูดหนักเบามากนอย ทานก็พูดไปตามควรแกเหตุ ไมควรพูดก็นิ่งไปเสีย ไมหิว
โหย ไมเสียดาย อยูไปแบบ “สมณะ” คือ สงบดวยเหตุดวยผล พูดก็พูดดวยเหตุดวย
ผล น่ีแหละทานวา 
 “สมณานฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” “การเห็นสมณะผูสงบจากบาป
ความลามก เปนมงคลอันสูงสุด” 
 คําวา “สมณะ” ตั้งแต “สมณะ ท่ีหน่ึง สมณะ ที่สอง ท่ีสาม ที่สี่ สมณะท่ีหน่ึงก็
คือ “พระโสดา”ที่สองคือ “สกิทาคา” ท่ีสามคือ “อนาคา” ท่ีส่ีคือ”พระอรหันต” เรียกวา 
“สมณะ” เปนขั้นๆ” 
 ถาเราพูดเปนบุคคลาธิษฐาน ก็หมายถึง ทานผูเปนสมณะตามขั้นภูมิแหงธรรม
นั้นๆ เชน พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต ซึ่งเปนมงคลแกผูไดเห็น
ไดกราบไหวบูชาทาน น้ีเปนสมณะภายนอก 
 เม่ือยอนเขามาภายใน การเห็นสมณะที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ภายในจิตใจ ดวย
การพิจารณา “สัจธรรม” ซึ่งเปนเครื่องเปดมรรคผลขึ้นมาประจักษใจนั้น เปนมงคลอัน
สูงย่ิงประการหน่ึง 
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 ตองยนเขามาเปนประโยชนสําหรับตัว ไมง้ันเราก็คอยมองหาแต “สมณะภาย
นอก” สมณะองคใดทานเปนพระโสดา องคไหนทานเปนพระสกิทาคา องคไหนทาน
เปนพระอนาคา องคไหนทานเปนพระอรหันต” แมองคไหนๆ ทานก็ไมมี “เบอร”
เหมือนเบอร นายรอย นายพัน ติดตัวติดบา จะไปรูทานไดยังไง! 
 ถาทานเปนพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา หรือ พระอรหันตจริงๆ จะไมมี
ทางทราบได ดวยอากัปกิริยาท่ีทานจะมาแสดงออกทาออกทาง ดังท่ีโลกสกปรกทํากัน
อยูน้ีเลย ทานไมทํา ทานทําไมลง ไมใชวิสัยของทานผูสะอาด ผูมุงตออรรถตอธรรมจะ
ทําไดอยางนั้น การที่จะหา “สมณะ” อยางน้ีมากราบมาไหวน้ันไกลมาก อยูหางเหินมาก 
ไมทราบจะไดพบปะทานเมื่อไร 
 โอวาทใดที่ทานสอนเพื่อบรรลุถึง “สมณะ ท่ีหน่ึง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี “ นําโอวาท
น้ันเขามาปฏิบัติตอตัวเอง เพื่อใหสําเร็จเปน “สมณะ ที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี”ขึ้นมา
ภายในน้ี เปนความเหมาะสมอยางยิ่ง เรียกวา ”จับถูกตัว” เลย ไมตองไปตามหารอง
รอยหรือตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ําเวลา 
 เอา! เราพบครูบาอาจารยที่ทานเปนอรรถเปนธรรม ผูมีกายวาจาใจสงบ หรือ
ทานผูเปนสมณะที่หนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ก็เปนการดี  เม่ือไดพบแลวอยาใหพลาดจาก
สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ซึ่งจะเกิดขึ้นไดภายในใจเราเอง ดวยการปฏิบัติของเรานี ่
พระพุทธเจาไมทรงผูกขาด จะพึงไดผลโดยทั่วถึงกันเมื่อเหตุสมบูรณแลว เราจึงควร
นอมธรรมเหลาน้ันเขามาเพ่ือตน 
 “โสตะ” แปลวา กระแส คือบรรลุถึงกระแสพระนิพพาน แตพวกเรามักคาดกัน
ไปตางๆ จนไมมีประมาณวา กระแสพระนิพพานนั้นเปนอยางไรบาง กระแสกวางแคบ 
ลึกต้ืน หยาบละเอียดขนาดไหน ซึ่งกลายเปนสัญญาอารมณไป โดยไมเกิดประโยชน
อะไรเลย   
 ความจริงกระแสก็คือ แดนแหงความแนนอน ท่ีจะกาวถึงความพนทุกขไม
เปนอ่ืนน่ันเอง 
 ผูปฏิบัติบําเพ็ญ ขอใหมีความรมเย็นภายในใจเถอะ จะกระแสไมกระแสก็
ตามคือจิตดวงนี้เอง ซึ่งไดรับการบํารุงสงเสริมในทางดีอยูเสมอไมลดละลาถอย 

อะไรจะเปนพระนิพพานได บานเปนบาน เรือนเปนเรือน ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา 
ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินฟาอากาศ แตละชิ้นละอันไมสามารถที่จะเปนพระนิพพาน 
หรือนํามาเปนพระนิพพานไดเลย จะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานก็ไมได จะปรับปรุงให
เปนพระโสดาบันก็ไมได พระสกิทาคาก็ไมได พระอนาคาก็ไมได พระอรหันตก็ไมได 
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แลวจะปรับปรุงใหเปนพระนิพพานไดอยางไร นอกจากจิตดวงเดียวเทานีเ้ปนผูที่
สามารถจะเปนไปได ดวยการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่ปกปดกําบังซึ่งมืดมิดปดตาอยู
ภายในใจน้ีออกไปไดโดยลําดับ ความสงบสุขหากเกิดข้ึนมาเอง ที่ไมสงบก็เพราะสิ่ง
เหลาน้ีเปนผูกอกวน เปนผูยุแหยใหกังวลวุนวายอยูท้ังวันท้ังคืน ยืน เดิน น่ัง นอน ทุก
อิริยาบถ หาแตเรื่อง วุนวายตัวเอง ก็คือเรื่องของกิเลส จะใหใจสงบไดอยางไร เรื่องของ
กิเลสจึงไมใชของดีสําหรับสัตวโลกแตไหนแตไรมา 
 สัตวท้ังหลายชอบถือวาเปนของดีไมคิดปลอยวาง ฤทธ์ิของมันจึงทําใหบนกันอ้ือ
ไปหมด ถามันดีจริงๆ ทําไมจึงไดบนกัน การที่บนกันก็เพราะเรื่องของกิเลสพาใหเกิด
ทุกขเกิดความลําบาก ทานจึงสอนใหสราง “สมณธรรม” ขึ้นที่นี่! 
 “สมณะ” แปลวา ความสงบ เม่ือสงบแลวก็คอยๆ กลายเปน “สมณะท่ีหน่ึง” ที่
สอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ขึ้นไปโดยลําดับภายในใจเรา 
 การปฏิบัติเพื่อบรรลุ “สมณธรรม” ทั้งสี่นี้ปฏิบัติอยางไร?  
 ใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทานแสดงไวเปนรวมๆ ไมคอยละเอียดลอออะไร 
ผูเริ่มปฏิบัติอาจเขาใจยากนัก 
 “ทุกฺขํ อริยสจฺจ”ํ สัจธรรมหนึ่ง ทานวาอยางน้ัน “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา 
มรณมฺป ทุกฺขํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา” เรื่อยไป วานี้เปนเรื่องความ
ทุกข ทุกขที่แสดงตัวออกมานี้มีสาเหตุเปนมาจากอะไร? ก็มาจากความเกิด เกิดเปนตน
เหตุที่ใหเกิดความทุกข ทีนี้ตัวเกิดจริงๆ มีตนเหตุมาจาก “อวิชชา” “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” แลวอะไรที่ทําใหเกิด ถาไมใช “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” จะเปนเพราะอะไร ทาน
ขึ้นตรงนี้เลย 
 ทานอาจารยม่ันทานแยกยังง้ีอีกนาฟงมาก ทานวา “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา” อวิชชา ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีพอแมเปนที่เกิดจะเกิดไดอยางไร อยูไดอยางไร ก็
ตองอาศัย “ฐีติภูต ํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” นี่เปนสาเหตุที่จะใหเกิดเปนภพเปนชาติ
ขึ้นมา อันน้ีมีแยกออกเปนสามประเภท “นนฺทิราคสหคตา ตตฺร ตตฺราภินนฺทิน.ี เสยยฺ
ถีทํ. กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา” น่ี! ทานวา น้ีแลคือ “สมุทัย” “สมุทัย อริยสจฺ
จ”ํ น่ีก็เปนอริยสัจ แลวจะนําอะไรเขามาแก! 
 “สมุทัย อริยสัจ” น้ี ลวนแตสิ่งที่จะทําจิตใหขุนมัว เปนเรื่องหรือเปนธรรมชาติที่
รบกวนจติใจใหขุนมัวจนเปนตมเปนโคลนไปได ถาเปนวัตถุ ในบรรดาสมุทัยมากนอยท่ี
กลาวมาน้ี กามตัณหาก็ตาม ภวตัณหาก็ตาม วิภวตัณหาก็ตาม เปนความหิวความโหย 
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ความทนอยูเปนปกติสุขไมได หมดความสงบสุข อยูโดยลําพังตนเองไมได เพราะคํา
วา “ตัณหา” ตองหิวโหยดิ้นรน ดิ้นไปทางโนนดิ้นมาทางนี ้ ดิ้นไปทางหนึ่งเปน
กามตัณหา ด้ินมาทางหน่ึงเปนภวตัณหา ด้ินไปอีกทางหน่ึงเปนวิภวตัณหา มันลวนแต
ความหิวโหย ที่จะทําใหจิตใจดิ้นดวยอํานาจของกิเลสสามเหลานี้เปนเครื่องกดขี่บังคับ
หรือรีดไถ พูดงายๆ เอาอยางน้ีถึงใจดี สําหรับนักปฏิบัติเพ่ือแกไขกิเลสตัวใหโทษ
ตลอดมา 
 จิตที่ทรงตัวไมไดตามปกติของตน ก็เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนผูทําลายหรือกอกวน 
เปนผูยุแหย เปนผูทําความวุนวายอยูตลอดเวลาหาความสงบไมได แลวจะแกอันน้ีดวย
วิธีใด? 
 ทานก็สอน “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป” ข้ึนเลย โดยทาง “มคฺค อริยสจฺจํ” 
เปนเคร่ืองแกธรรมชาติท่ีกอกวนวุนวายระสํ่าระสาย เพราะอํานาจแหงความหิวโหยทน
อยูไมไดเหลานี้ ไมวาสัตวไมวาบุคคลถาเกิดความหิวโหยข้ึนมาแลว ไมไดสุจริตก็เอา
ทางทุจริต ไมไดทางที่แจงก็เอาที่ลับ เอาจนได เพราะความหิวโหยมันบีบบังคับใหตอง
ทํา หรือเพราะความทะเยอทะยานอยากตางๆ ตลอดความหิวโหยน่ันเอง มันบีบบังคับ
จิตใจใหตองเสือกตองคลานไปตางๆ นานา เพราะอยูใตอํานาจของมัน ตองเปนความ
ทุกข ทุกขทรมานท่ัวหนากัน 
 ทุกขเพราะอะไร ทุกขเพราะ “สมุทัย” เปนผูลากผูเข็นใจสัตวโลก จนถลอกปอก
เปกไปทุกภพทุกชาติ ท้ังวัน ทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน อาการท่ีคิดออกมาแงใด มีแตถูก
สมุทัยฉุดลากเข็นเขนตีทั้งนั้น แลวเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหลานี ้ เอาอะไรมาแกไขสิ่ง
เหลาน้ี ? 
 “สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมา
วายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ” นี้แลเปนเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุด ที่จะ
ปราบปรามกิเลสทั้งสามประเภทนี้ใหสิ้นซากลงไปจากใจ ไมมีเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีจะ
เหนือไปกวา “มัชฌิมาปฏิปทา” น้ี 
 “สมฺมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบน้ันเห็นอะไรเลา? เวลาน้ีใจเรามันเห็นผิดท้ังน้ัน 
กามตัณหา ก็คอืความเห็นผดิ ภวตัณหา ก็คือความเห็นผิด วิภวตัณหา ลวนแตเร่ือง
ความเห็นผิดทั้งนั้น มันถึงไดเปนทางกายทางใจไมลดหยอนผอนคลาย ทําไมถึงรัก รัก
เพราะเหตุใด เอาสติปญญาคนลงไป ซ่ึงก็ไมหนีจากกายน้ี รักก็รักกายน้ีกอนอ่ืน รักกาย
น้ีก็รักกายน้ัน! กามตัณหามันมีอยูที่ตรงนี้ แยกหาเหตุหาผลออกมา มันรักเพราะอะไร
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รักเนื้อ รักหนัง รักเอ็น รักกระดูก รักผม รักขน ยังงั้นเหรอ? ของใครของเรามันก็
เหมือนกันน้ี รักอะไรมัน ? 
 กิริยาท่ีแยกหรือทําการแยกน้ี ทานเรียกวา “มรรค สมฺมาทิฏฐิ” คือ ปญญา
ไตรตรองกลั่นกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือ วามันยึดถือเพราะเหตุใด มีสารคุณอะไรมัน
ถึงไดยึดไดถือ ความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน เกิดความสุขความสบาย แต
มันกลายเปนไฟข้ึนมาท้ังกองภายในใจ ทําใหเกิดความลําบากลําบน ทนทุกขทรมาน
เพราะความยึดความถือ 
 ความยึดถือมาจากความสําคัญผิด เขาใจวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา มันเปน
ความผิดไปทั้งนั้น ปญญาจึงตองตามแกใหเห็นตามความเปนจริงของมัน ทานจึงสอน
ใหพิจารณากาย “กายคตาสติ” เอา! พิจารณาลงไป ท้ังขางนอกขางใน ขางบนขางลาง 
ภายในกายนอกกาย พิจารณาใหละเอียดทั่วถึง ซํ้าแลวซํ้าเลา จนเปนที่เขาใจแจมแจง
ชัดเจน น้ีคือเรือ่งของปญญา ซึ่งเปนเครื่องปราบความอยากความหิว ความกระหาย ซึ่ง
เกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลส ไมมีอันใดท่ีจะระงับดับส่ิงเหลาน้ีใหหายความอยากได 
นอกจาก “สมฺมาทิฏฐิ” “สมฺมาสงฺกปฺโป” อันเปนองคแหงมรรคแปดนี้เทานั้น 
  “มคฺค อริยสจฺจํ” นี่คือเครื่องมือปราบกิเลสทุกประเภท ควรดําเนินตามนี้ สติ
ปญญาเปนเครื่องมือที่ทันกลมารยาของกิเลส ฟาดฟนลงไปพิจารณาลงไปอยารั้งรอ 
ตรงไหนที่มืดดํา ตรงนั้นนะอสรพิษมันอยูตรงนั้น ปญญายังตามไมทันที่ตรงไหน ตรง
นั้นจะเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาขึ้นมาที่
ตรงนั้น 
 ปญญาสอดแทรกลงไป เห็นลงไปตามคัมภีรธรรมชาต ิคือกายกับจติ แลวความ
จริงจะเปดเผยขึ้นมา ไมมีคําวา “บุคคล“ คําวา “สัตว” คําวา “เขา,เรา” ไมม ี! มีไดยังไง
ปญญาลงหยั่งถึงความจริงแลว ความเสกสรรเหลาน้ีเปนเร่ืองจอมปลอม ท่ีเกิดจาก
กิเลสจอมหลอกลวงตางหาก 
 ทีนี้ปญญาตามชะลางใหสะอาดลงไปโดยลําดับจนตลอดทั่วถึง จิตท่ีถูกกดถวง
เพราะอํานาจ “อุปาทาน” มาเปนเวลานาน ยอมถูกสติปญญาเปนผูถอดถอนข้ึนมา ถอน
กรรมสิทธ์ิ ไมปกปนเขตแดนไววา อันนั้นเปนเราเปนของเรา นั่นเปนเขตแดนของเรา 
เฉพาะอยางย่ิงก็ในวงขันธหาน้ี มันเปนเขตแดนที่เราปกปนมาตั้งแตวันเกิด นี่เปนเรา น่ี
เปนของเรา เนื้อเปนเรา เอ็นเปนเรา กระดูกเปนเรา แขนเปนเรา ขาเปนเรา เปนของ
เรา อวัยวะทุกชิ้นทุกสวนเปนเราเปนของเราเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่สิ่งเหลานั้นเขาไมไดรับ
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ทราบรับรูอะไรจากเราเลย แตเราปกปนเขตแดนเอาเอง เมื่อมีอะไรลวงล้ําหรือมา
สัมผัสสัมพันธใหเกิดความเจ็บความไมสบายขึ้นมา ก็เกิดความทุกขขึ้นภายในจิตใจ 
 นอกจากเกิดความทุกขข้ึนภายในกายแลว ยังเกิดความทุกขข้ึนภายในใจอีก 
เพราะความรักความสงวน ความปกปนเขตแดน อันนั้นเปนตนเหต ุ
 การพิจารณาดูใหเห็นตามความจริงนั้นทานเรียกวา “พิจารณา สัจธรรม” ดวย
ปญญาสมฺมาทิฏฐิ สรุปแลวก็ไดแกความเห็นชอบในสัจธรรมทั้งสี่ มีทุกขสัจ เปนตน 
 ความดําริท่ีเปนไปเพ่ือการถอดถอนกิเลสท้ังมวลน้ันแล “สมฺมาสงฺกปฺโป” ทาน
แยกเปน ๓ คือ (๑) ความไมพยาบาทปองรายผูอ่ืน ที่เปนบาลีวา “อพยฺาปาทสงฺกปฺโป” 
เร่ืองของกิเลสน้ันใฝทางพยาบาทเปนพ้ืนฐาน 
 (๒) “อวิหึสาสงฺกปฺโป” คือ ไมเบียดเบียนตนและผูอื่น และ 
 (๓) “เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป” ความคิดดําริเพือ่ออกจากเคร่ืองผูกพัน มีกามฉันทะ 
เปนตน 
 โดยหลักธรรมชาติกอนที่จะออกไปกระทบกระเทือนคนอื่น ตองกระทบ
กระเทือนตนเสียกอน    เพราะความเห็นผิดของจิตดวยอํานาจของกิเลสน้ีแล    สมฺ
มาสงฺกปฺโป จงึตองแกกันตรงน้ี รวมกันแลว สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาทิฏฐิ ก็เหมือน
เชือกสองเกลียวที่ฟนกันเขาเปนเกลียวเดียวใหเปนเชือกเสนหนึ่งขึ้นมา เพ่ือใหมีกําลัง 
นั่นเปนเพียงอาการของจิตที่คิดในแงตางกัน รวมแลวก็คือปญญาความแยบคายของจิต
ดวงเดียวนั่นแลว เหมือนเชือกหน่ึงเสนหรือเชือกเสนหน่ึงเอง รวมทั้งแปดนั้นก็มาเปน
เชือกเสนหนึ่ง คือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ทางสายกลาง หรือเคร่ืองมือแกกิเลส ที่เหมาะ
สมอยางยิ่งตลอดมาแตครั้งพุทธกาลนั้นแล 
 จะพิจารณาอะไร ถาไมพิจารณาส่ิงท่ีพัวพันจติใจเราอยูเวลาน้ี และแกที่ตรงนี้
ดวย “มรรค” คือ “สมฺมาสงฺกปฺโป” เปนตนนี้แล มรรคเทานั้นที่จะแกกิเลสออกจากจิต
ใจได ถือรางกายหรือขันธเปนเวที คนควาดวยสติปญญา ตอสูกับความลุมหลงของตน 
สูกันบนเวที คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปนที่พิสูจนสิ่งเหลานี้ อันเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา จนเห็นตามความจริงของมัน 
 เทศนไปที่อื่นไมสะดวกใจ ถาเทศนลงตรงนี้รูสึกถนัดใจ จุใจ เพราะนี้เปนตัวจริง 
กิเลสก็อยูที่ตรงนี ้ มรรคก็อยูที่ตรงนี ้หรือสัจธรรม ทุกข สมุทัย ก็อยูที่ตรงนี ้ นิโรธกับ
มรรคก็อยูที่ตรงนี ้ เมื่อ “มรรค” ทําการดับกิเลสไปโดยลําดับ นิโรธคือความดับทุกขก็
ปรากฏข้ึนมาเอง ตามกําลังของมรรคซึ่งเปนผูดําเนินงาน สติปญญาเปนผูฟาดฟนกิเลส
ใหฉิบหายลงไปเปนลําดับ ก็เปนการดับทุกขไปโดยลําดับ ใครจะไปตั้งหนาตั้งตาดับ
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ทุกขโดยไมตองดําเนิน “มรรค” ยอมเปนไปไมได ทานบอกวา “นิโรธ ควรทําใหแจง”จะ
เอาอะไรไปทํา? ถาไมเอามรรคไปทําใหแจงขึ้นมาซึ่งนิโรธ เราจะพยายามทํานิโรธใหแจง
เฉยๆ โดยไมอาศัยมรรคเปนเครื่องบุกเบิกทางแลวไมมีทางสําเร็จ เพราะธรรมนี้เปนผล
ของมรรคที่ผลิตขึ้นมา 
 ทานสอนไวเปนอาการเฉยๆ หลักใหญแลวพอสติปญญาจอลงไป เพียงจุดหนึ่ง
เทานั้นจะกระเทือนไปถึง “สัจธรรมทั้งสี่” นั้นโดยลําดับ ทํางานพรอมกันเหมือนกับจกัร
ตัวเล็กตัวใหญ ทํางานพรอมกันในวงงานอันเดียวกัน ถาไปแยกแยะยังง้ันแลวยอมจะวก
วน เหมือนตามรอยวัวในคอกน่ันแล หาทางไปไมได 
  จึงควรพิจารณาลงในอาการใดก็ได ในรูปธรรมหรือนามธรรม มีอยูในกายอัน
เดียวกัน เชน รูปก็มีหลายอาการดวยกัน ขณะพิจารณารูป แมเวทนาเกิดขึ้นก็ไมหวั่น
ไหว รูปเปนรูป เวทนาก็สักเปน “นามธรรม” หาตนหาตัว หาสัตวหาบุคคล หาเราหาเขา
ไดที่ไหน ไมวาจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา มีลักษณะคลายคลึงกัน เขาเปนตนหรือเปน
ตัว เปนสัตวเปนบุคคลท่ีไหน เพียงเปนนามธรรมอยางเดียวเทานั้น ปรากฏขึ้นในจิต 
  เมื่อจิตไดทราบวาอาการปรากฏขึ้นเปนลักษณะแหงความทุกข เปนลักษณะแหง
ความสุข แลวก็ดับลงไปตามเหตุปจจัยที่พาใหดับ แนะ! ปญญาจึงมีทางที่จะทราบได
ตามสิ่งที่มีอยู เพราะไมใชสิ่งที่ลี้ลับ แตเปนสิ่งที่เปดเผยดวยความมีอยูและปรากฏขึ้น
ตามเหตุปจจัยที่พาใหเปนเทานั้น 
 รูปขันธ ก็อยูทุกวันทุกเวลา พาหลับพานอน พาขับพาถาย พายืนพาเดิน ก็รูป
ขันธน่ีเอง เวทนาขันธก็แสดงตัวอยูทุกเวลา แมในขณะนี้มันก็แสดงใหเรารูอยูเชนกัน 
ไมสุขก็ทุกขสับเปล่ียนกันไปมาอยางน้ีแหละ สําคัญท่ีใจอยาใหทุกขดวย ทุกขก็ใหทราบ
วาขันธนี้เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อยาใหจิตไปยุงกับเขา จิตก็ไมเปนทุกข 
 คําวา “เวทนา” เวทนานี้เทศนทุกวัน จึงควรฟงใหเขาใจ กิเลสมันเกาะแนนอยู
กับขันธหาน้ี ไมมีวันมีคืน มีปมีเดือน ไมทราบวาของเกาของใหม แตเกาะเสียแนน 
เกาะมาก่ีปก่ีเดือนก่ีกัปก่ีกัลปมาแลว เพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่ง ๆ เวลาหน่ึงๆ 
จึงไมพอ การเทศนวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไมพอ ตองเทศนซ้ํากันใหเขาใจ เปนท่ีแนใจ 
 พิจารณาก็พิจารณาซํ้าใหเปนท่ีเขาใจแลวก็ปลอยเอง เอาใหเห็นชัดเวทนา, 
ทุกขเวทนามีท่ีไหนบาง? มีที่ไหนก็เปนทุกขเวทนาจะใหเปนอื่นไปไมได ตองเปนธรรม
ชาติความจริงของเขาอยูเชนนั้น 
 “สัญญา” ก็จาํได เคยจํามาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดจนบัดนี้ แลวหาอะไรเปน
สาระไดบาง ถามันเปนตัวเปนตน เปนสัตวเปนบุคคลจรงิๆ นํามาใสตูก็คงไมมีตูที่ไหน



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๖๘ 

๔๖๘

ใส เพราะมันจําไมหยุดไมถอย แตพอจาํไดแลวก็ผานไป ๆ ไมมีอะไรเหลืออยูเลย น่ัน! 
ฟงซิ เอาสาระแกนสารอะไรกับส่ิงเหลาน้ี 
  “สังขาร” ปรุงวันยังค่ําคืนยังรุง ปรุงเสียจนรอนหัวอกก็มี ถาปรุงมากๆ ปรุงเสีย
จนหัวใจแทบจะไมทํางาน เพลียไปหมด สังขารคือความปรุง ถาไมระงับมันดวยสติ
ปญญาไมมีทางระงับไดตลอดไป และตายดวยมันไดจริงๆ เชนคนคิดมากเพราะความ
เสียใจ เรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเปนเครื่องปรุง เปนเครื่องมือ และผลักดันออกมาให
ปรุงไมหยุดไมถอย ปรุงสิ่งนั้น สําคัญส่ิงน้ี 
  ทั้งสัญญา ทั้งสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส แลวก็พุงลงไปที่หัวใจของเรา ให
เกิดความทุกขความทรมานไมใชนอยๆ มากกวาน้ันก็เปนบาได คนเราเปนทุกขเพราะ
คิดมากมันดีนักเหรอ สังขาร ? 
  “วิญญาณ” ก็เพียงรับทราบ รับทราบแลวก็ดับไปพรอมๆ ในขณะที่รับทราบจาก
สิ่งที่มาสัมผัส มีสาระแกนสารท่ีไหน เราหลงสิ่งเหลานี้แหละเราไมไดหลงสิ่งอื่นๆ นะ 
นอกน้ันมันก็เปนผลพลอยไดของกิเลสไปอีกประเภทหน่ึง 
 หลักใหญจริงๆ มันอยูตรงนี ้จึงตองพิจารณาตรงนี้ใหเห็นชัด น่ีเรียกวา “ดําเนิน
มรรคปฏิปทา” หรือเรียกวา “มรรคสัจจะ” เคร่ืองแกความหลง วุนวาย ความยึดม่ันถือ
ม่ันของใจใหถอยตัวออกมา ใจจะไดสบายหายหวงจากส่ิงเหลาน้ี เพราะการปลอยวาง
ได 
 อันความตายเปนหลักใหญเหนือโลกจะหามได กฎอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปน
เหมือนทางหลวง เพราะเปนคติธรรมดา ไมถึงกาลเวลามันก็ไมสลาย ถึงแมจะยึดถือมัน
สักเทาใดก็ตาม เม่ือถึงกาลมันแลวหามไมฟง มันก็ไปของมัน ซึ่งเรียกวา “ทางหลวง”
ตามคติธรรมดา ซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ท่ัวโลกดินแดนเปนอยางน้ีดวยกันท้ังน้ัน จะไม
เรียกวาเปนทางหลวงไดอยางไร ใครจะไปกีดขวางหวงหามไมได มันตองเดินตามทาง
หลวงตามคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ท่ัวโลกดินแดนเปนอยางน้ีดวยกันท้ังน้ัน 
พิจารณาใหเปนไปตามความจริงของมัน ท่ีเรียกวา “โคนไมตามลม” 
 อยาไปขัดขวางธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวตามหลักคติธรรมดา ใหรู
ตามความจริง ใจก็จะสบาย การอยูกับกิเลสใจอยูกับความวุนวาย ผลแหงความวุนวายก็
คือความทุกข เราเคยเห็นโทษของมันมาแลว 
 ทีนี้ใหใจอยูกับธรรม ใจอยูกับสติ ใจอยูกับปญญา ใจน้ันจะไดมีความปลอดภัย 
ใจจะไดมีความรมเย็นขึ้น ช่ือวา “กิเลส” แลวไมวาอยูท่ีไหนพยายามแกใหหมด ! แก
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ภายนอกไดแลว เขามาแกภายในธาตุในขันธ แลวก็ภายในจติดวยปญญาอีก จนรอบตัว
ทะลุปรุโปรงไปหมดไมมีอะไรเหลือเลย 

คําวา “ตน” วา “ตัว” วาสัตว วาบุคคล มันหมดปญหาไปในทันททัีนใด เมื่อกิเลส
ซึ่งเปนตัวเสกสรรวาเปนสัตวเปนบุคคลไดสิ้นไปจากใจแลว คําวาสัตวก็ตาม บุคคลก็
ตามไมคิดใหเสียเวล่ําเวลา จริงอยางไรก็อยูตามความจริงลวนๆ เพือ่หายกังวล เวลา
หายจริงๆ หายที่ตรงนี้ 
 อันน้ีไมใช “สัจธรรม”! สัจธรรมก็คือทุกข ทุกขกาย ทุกขใจ น่ีเรียกวา “ทุกข
สัจจะ” “สมุทัย” เปนเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งมวล น้ีเรียกวา “สมุทัยสัจจะ” “มรรค” มสีมฺ
มาทิฏฐิ เปนตน สมฺมาสมาธิเปนที่สุด คือเครื่องมือ เปน “สัจธรรม” ประเภทหนึ่ง 
เครื่องแกกิเลสคือตัว “สมุทัย” ใหหมดสิ้นไป “นิโรธ” ก็ทําหนาท่ีดับทุกขไปตามๆ กัน
โดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงแทงตลอดในสมุทัยตัวสําคัญซึ่งมีอยูภายในใจโดยเฉพาะ ไม
มีอะไรเหลือแลว นิโรธแสดงความดับทุกข เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะน้ันอยาง
เต็มภูมิ 
  ผูท่ีรูวาทุกขดับไป กิเลสดับไปเพราะมรรคเปนเครื่องทําลาย นั่นคือ “วิมุตติ” 
ไมใช “สัจธรรม” น่ันคือผูบริสุทธ์ิ ไมใชสัจธรรมทั้งสี่นั้น 
 “สัจธรรม” เปนเคร่ืองกาวเดินเทาน้ัน เม่ือถึงจุดหมายปลายทางแลว สัจธรรมทั้ง
สี่ก็หมดหนาที่ไปตามหลักธรรมชาติของตน โดยไมตองไปกดขี่บังคับใหสิ้นใหสุด ให
หมดความจําเปน หากเปนไปตามเรื่อง เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดข้ึนสูสถานท่ีอัน
เปนจุดที่ตองการแลว บันไดกับเราก็หมดความจําเปนกันไปเอง 
 ฉะน้ันเร่ืองของ “มรรค” คือสติปญญาเปนตน ทําหนาที่ใหสมบูรณเต็มภูมิ จิต
ไดถึงขั้นแหงความหลุดพนแลว เรื่องสติปญญาที่จะชวยแกไขกิเลสอาสวะทั้งมวล ก็
หมดปญหาไปตามๆ กัน 
  นี่แลคือความเดนของเรา นี่แลคือ “สมณะธรรม” หรือสมณะท่ีสุดยอดแหง
สมณะที่สี่ ! สมณะที่หนึ่งคือพระโสดา  สมณะที่สองคือพระสกิทาคา  สมณะท่ีสาม
พระอนาคา เราเจอมาเปนลําดับดวยการปฏิบัต ิ สมณะที่สี่คืออรหันต อรหัตธรรมเจอ
เต็มภูมิดวย “มรรคปฏิปทา อันแหลมคม” นี่เปนผูทรงไวแลว ซึ่งสมณะทั้งสี่รวมลงในใจ
ดวงเดียว “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” มงคลอันสูงสุดน้ีอยูท่ีใจเราเอง ไมตองไปหา “สิริมงคล” 
มาจากไหน ! ใจที่พนจากเครื่องกดถวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว น้ันแลเปน
มงคลอันสูงสุดเต็มภูมิ 
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 ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีไมอยูในท่ีอ่ืน สัจธรรมทั้งสี่ก็ด ี สมณธรรมทั้งสี่ก็ดี ตั้งแตที่
หน่ึง, ท่ีสอง, ท่ีสาม จนกระทั่งถึงที่สี ่ก็ผูที่รู ๆ น่ีแหละ เปนผูทรงไวซ่ึงสมณธรรมท้ังส่ี 
และเปนผูที่จะทําหนาที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่กดขี่บังคับทั้งหลาย จนถึงขั้น “อิสร
เสรี” คือสมณะทั้งสี่รวมอยูกับเรานี้ทั้งสิ้น สรุปแลวอยูกับผูท่ีรู ๆ ผูน้ีเปนผู “ที่ตายตัว
อยางยิ่ง” คงเสนคงวาท่ีจะรับทราบทุกส่ิงทุกอยาง กิเลสก็ทําลายจติใจน้ีใหฉิบหายไปไม
ได กิเลสจะทําลายส่ิงใดไดก็ตาม แตไมสามารถทําลายจิต ไดแกการทําจิตใจใหไดรับ
ความลําบากน้ันมีฐานะเปนไปได แตจะทําจิตน้ันฉิบหายยอมเปนไปไมได เพราะ
ธรรมชาตินี้เปนธรรมชาติที่ตายตัว หรือเรียกวา “คงเสนคงวา” เปนแตสิ่งที่มาเกี่ยวของ
หรือสิ่งที่มาคละเคลา ทําใหเปนไปในลักษณะตางๆ เทานั้น นั่นเปนไปได 
 เมื่อสลัดตัด หรือชําระชะลางสิ่งเหลานั้นหมดไมมีอะไรเหลือแลว ธรรมชาตินี้จึง
ทรงตัวไดอยางเต็มภูม ิ เปนบุคคลก็เรียกวา “สมณะที่สี่” อยางเต็มภูมิ ถาเรียกวาเปน
“ธรรม” ก็เรียก “อรหัตธรรม” อยูภายในจิตดวงน้ัน  
 จิตดวงนั้นเปนธรรมทั้งดวง จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนไดทั้งนั้น ไมมีอะไร
ที่คาน ไมมีอะไรที่จะแยง เมื่อไมมีกิเลสมาแยงแลวมันก็ไมมีอะไรแยง กิเลสหมดไป
แลวจะเอาอะไรมาแยง 
  นั่นแหละความหมดเรื่องหมดราว หมดอะไร ๆ หมดที่ตรงนั้น ความดับทุกข
ดับที่ตรงนั้น ดับภพดับชาติดับท่ีตรงน้ัน ที่อื่นไมมีที่ใดเปนที่ดับ! การไปเกิดภพเกิด
ชาติก็ผูนี้แลเปนเชื้อแหงภพแหงชาต ิมาจากกิเลสซ่ึงอยูกับจิต จิตจึงตองเร ๆ รอน ๆ 
ไปเกิดในภพนอยใหญ ไดรับความทุกขเดือดรอนลําบากรําคาญมาโดยลําดับ เพราะมี
เชื้อพาใหเปนไป มีเครื่องหมุนพาใหเปนไป 
 เม่ือสลัดตัดส่ิงฉาบทาหรือเช้ือออกหมดแลว จึงหมดปญหา หมดลงที่ตรงนี ้! 
  ขอใหพากันพินิจพจิารณาใหได ใจนี่สามารถรูไดเห็นไดทั้งหญิงทั้งชาย นักบวช
และฆราวาส ดวยการปฏิบัติของตน ๆ ไมขึ้นอยูกับเพศวัยอะไรทั้งสิ้น ! 

จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 
 
  ธรรมของพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางถูกตองไมมีปดบังลี้ลับ แสดงตามความ
จรงิท่ีมีอยูทุกอยางไมวาข้ันไหนแหงธรรม เชนวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานมีจริง
อยางนี้เปนตน จนกระทั่งเขาถึงเรื่องราวของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเปนอยู เปนความจรงิ
ดวยกันหมด จึงหาที่คานไมได แตทําไมสิ่งเหลานี้จึงเปนปญหาสําหรับพวกเรา ? 
   ธรรมทานแสดงไวอยางเปดเผยไมมีอะไรเปนปญหา ไมมีอะไรลี้ลับเลย แสดง
ตามความจริงลวนๆ ซึ่งความจริงนั้นก็มีอยู แสดงตามความจริงนั้นๆ ทุกข้ันแหงความ
จริง แตพวกเราก็ไมเขาใจ เหมือนทานบอกวา “ น่ีนะ, ๆ !” ซ่ึงช้ีใหคนตาบอดดู คนหู
หนวกฟง คงจะเปนอยางน้ัน มือคลําถูกแตตาไมเห็น ไปท่ีไหนก็โดนกันแตทุกข ทั้งๆ ที่
ทานสอนวาทุกขเปนอยางไรก็รูอยู แตก็โดนเอาจนได ! บอกวาทุกขไมใชของดี ก็โดน
แตทุกข เพราะสาเหตุ และเดินตามสาเหตุการกอบโกยทุกขขึ้นมาเผาตัวเองทั้งนั้น 
  ใน “ธรรมคุณ” ทานแสดงวา “สนฺทิฏฐิโก” สุขทุกขเปนสิ่งที่รูเห็นอยูกับตนดวย
กัน มีการตายเปนตน “เอหิปสฺสิโก” “โอปนยิโก” น่ีเปนหลักสําคัญมาก “เอหิปสฺสิโก”
ทานจงยอนจิตเขามาดูธรรมของจริง ไมไดหมายถึงใหไปเรียกคนอ่ืนมาดูธรรมของ
จริง “เอหิ” ก็คือสอนผูน้ันแหละผูฟงธรรม ผูปฏิบัติธรรมน่ันแหละ ใหทานจงยอนใจเขา
มาดูที่นี่แล คือความจริงอยูท่ีน่ี 
  ถาพูดแบบ “โลกๆ” ก็วา “ความจริง” ประกาศตนใหทราบอยูตลอดเวลา หรือ
ทาทายอยูตลอดเวลาจริงขนาดที่เรียกวา “ทาทาย” วาง้ันแหละ ใหดูที่นี่ “เอหิ” ใหดูท่ีน่ี
ไมไดหมายความวาใหเรียกคนอื่นมาด ู ใครจะมาดูได! ก็เขาไมเห็นของจริง ไมรูของ
จริง! ของจริงอยูกับเขาเขายังไมเห็น เขายังไมรู จะใหมาดูของจริงอยูทีเ่ราไดอยางไร 
“เอหิปสฺสิโก“ทานสอนใหดูความจริงของจริงของเจาของซึ่งมีอยูนี้ตางหาก “โอปนยิโก” 
เห็นอะไรไดยินอะไร สัมผัสอะไร ใหนอมเขามาเปนประโยชนสําหรับตน เรื่องดีเรื่องชั่ว 
เรื่องสุขเรื่องทุกข ที่สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือปรากฏข้ึนภาย
ในใจเก่ียวกับเร่ืองภายนอก คืออดีตอนาคต เปนเรื่องอะไรของใครก็ตาม ใหโอปนยิโก
นอมเขามาสูใจซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญ อันจะกอเรื่องตางๆ ใหเกิดข้ึนภายในตน ไมนอก
เหนือไปจากจติน้ีเลย 
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 จิตจึงเปนเรื่องใหญโตมาก “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา” เทาน้ีก็กระเทือนโลกธาตุ
แลว จะเคลื่อนเล็กนอยก็ใจเปนตนเหตุ ธรรมท้ังหลายจงึมีใจเปนสําคัญ มีใจเทานั้นจะ
เปนผูรับทราบสิ่งตางๆ ไมมีอันใดที่จะรับทราบไดนอกจากใจ 
 ธรรมทั้งหลายคืออะไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม มีอยูในสถานท่ีใดถาไมมีอยูท่ี
ใจ กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ปรับปรุงใจใหมีความเฉลียวฉลาดทันกับ
เหตุการณตางๆ ซ่ึงออกมาจากภายในใจของตนเอง เมื่อ “อกุศลธรรม” เกิดขึ้นที่ใจ ก็
ให “กุศลธรรม” อันเปนเรื่องของปญญาพินิจพิจารณาแกไขความโงของตน ความโงของ
ตนที่เรียกวา “อกุศล” น้ันใหหมดไปจากใจ 
  “โอปนยิโก” นอมเขามาที่นี่ เห็นเรื่องโงเรื่องฉลาด เร่ืองสุขเร่ืองทุกขของใครก็
ตาม ใหนอมเขามาเปนคติเตือนใจ “เอหิปสฺสิโก” ใหดูที่ตรงนี้ บอแหงเหตุทั้งหลายคือ
ใจ แสดงอยูตลอดเวลาไมมีวันเวลาหยุดย้ัง ทํางานอยูอยางน้ันย่ิงกวาเคร่ืองจกัรเคร่ือง
ยนต ซึ่งเขาเปดเปนเวล่ําเวลาและปดไปตามกาลเวลา ใจไมมีท่ีปด เปดจนกระทั่งวัน
ตายไมมีปด แลวก็บนวา “ทุกข” บนไปเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เพราะไมแกที่ตน
เหตุที่ควรแก ซ่ึงถาแกไดแลวทุกขก็ดับไปเปนลําดับ ตามความสามารถและความเฉลียว
ฉลาดรอบคอบ 
 ฉะน้ันจึงไมสอนไปท่ีอ่ืนนอกจากใจผูปฏิบัติ ถาสอนไปก็เหมือนสอนให
ตะครุบเงา โนน ๆ ๆ ไมมองดูตัวจริงอันเปนตนเหตุ 
 สอนท่ีตนเหตุเปนสําคัญ เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่นี่ จะเอายงัไง? อะไรเปนตัวเหตุ
ท่ีจะใหเกิดความทุกขความลําบากแกสัตวโลกท้ังหลาย? ตลอดถึงความเกิด แก 
เจ็บ ตาย ? นี่เปนผลมาจากกิเลสซึ่งเปนเชื้อเปนตัวเหตุสําคัญ มันเกิดข้ึนอยางไร? ถา
ไมเกิดข้ึนจากใจ มันอยูท่ีน่ี จึงไมไปสอนที่อื่น เพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจัง 
เอาเหตุเอาผลใหรูความจริง และถอดถอนกิเลสไปไดโดยลําดับ ก็ถอดถอนท่ีตรงน้ี 
เพราะตรงน้ีเปนผูผูกมัดตัวเอง เปนผูส่ังสมกิเลสข้ึนมาในขณะท่ีโงเขลาเบาปญญา 
ไมรูเรื่องรูราว เวลาถอดถอนดวยอุบายของสติปญญาท่ีมีความเฉลียวฉลาด พอถอด
ถอนไดก็ถอดถอนกันท่ีตรงน้ี สติใหมีอยูที่ตรงนี้ จุดนี้เปนจุดที่ควรระวังอยางยิ่ง เปน
จดุท่ีควรบํารุงรักษาอยางย่ิงคือใจ! บํารุงก็บํารุงที่นี่ ดวยการภาวนาและสงเสริมสติท่ีมี
อยูแลวใหมีความเจริญข้ึนเร่ือยๆ อยาใหเส่ือม และรักษาจิตดวยดี อยาใหอะไรเขามา
เก่ียวของ ระมัดระวังอยาใหจิตนี่แสออกไปยุงกับเรื่องตางๆ แลวนําส่ิงน้ันเขามาเผา
ตน นี่ทานเรียกวา “รักษา” 
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 กําจัดก็คือคนควาหาเหตุผลของมัน อันใดที่มีอยูแลวและเปนของไมด ี ให
พยายามแกไขและคนควาหาเหตุหาผล เพื่อแกไขถอดถอนตามจุดของมันที่เกิดขึ้น 
 เรื่องใหญโตแทๆ อยูที่จิต เรื่องเกิดก็คือจิตที่ทองเที่ยวอยูใน “วัฏสงสาร” จน
ไมรูประมาณวานานเทาไร เพียงคนคนเดียวเทาน้ีก็เต็มโลกแลวละซากศพท่ีเกิดตาย 
เกิดตายซ้ําๆ ซากๆ แตเจาของรูไมได นับไมได นับไมถวน ไมรูจักนับ เพราะมีมากตอ
มาก และความโงปดบังตัวเอง ความจริงของตัวที่เปนมาเทาไรก็ถูกปดบังเสียหมด ยัง
เหลือแตความหลอกลวง โลๆ เลๆ หาความจริงไมได ทานจึงสอนใหแกส่ิงเหลาน้ีให
หมดไป 
 พยายามอบรมสติใหดีใหทันกันกับความคิดปรุง มันปรุงขึ้นที่จิตและปลุกปนจิต
อยูตลอดเวลา ถามีสติอยูแลวเพียงความกระเพื่อมของจิตปรุงแย็บออกมาเทานั้น จะ
เปนการปลุกสติปญญาใหเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน เรานั่งอยูกับที่ เราเฝามันอยูกับท่ี ที่จะ
เกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลายไดแกใจ เราตองทราบ พอกระเพ่ือมตัวออกมาก็ทราบ ทราบ
โดยลําดับน่ีแหละ 
 การหลอกลวงของจติก็หลอกลวงท่ีน่ี จิตที่จะเขาใจความจริงก็เขาใจดวยปญญา 
นอกจากน้ันก็พิจารณาดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธใหเห็น จนกระทั่งฝงจิต คือมันซึ้งในจิตวา
อาการแตละอาการน้ันเปนความจริงอยางน้ัน ใหพิจารณาหลายคร้ังหลายหนหากซ้ึงไป
เอง คราวนี้ก็ทราบ คราวน้ันก็ทราบ คราวน้ีก็เขาใจ คราวน้ันก็เขาใจ เขาใจหลายคร้ัง
หลายหน เลยเปนความซาบซ้ึงแนใจ 
 รูป แนะ ฟงซิ ! อะไรเปนรูป รวมทั้งหมดผมก็เปนรูป ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูกก็เปนรูป รวมเขาไปทั้ง “อวัยวะ” ท่ีเปนดานวัตถุ ทานเรียกวา “กองรูป” 
หรือเรียกวา “กาย” 
 เอา ! ดูน่ี เวลาทองเท่ียวใหสติตามความรูท่ีเดินไปในอวัยวะสวนใดอาการใด
ของรางกาย ใหสติเปนผูคุมงาน ปญญาเปนผูตรองไป ความรู รูไปตามอาการน้ันๆ
ปญญาตรองไปใหซึ้ง ๆ สติรับทราบไปทุกระยะ นี่คืองานของเราแท 
   สวนงานเรๆ  รอนๆ งานคิดปรุงโดยไมมีสตินั้นเราเคยทํามาพอแลว และเคย
เปนโทษ เกิดโทษ กระทบกระเทือนจิตใจเรามามากแลวเพราะความคิดปรุงนั้นๆ 
  งานเชนน้ีเปนงาน เปนงานร้ือถอนทุกขภัยออกจากใจโดยตรง เปนงานจํา
เปน งานคือการกําหนดดวยความมีสติ ประกอบดวยปญญา ไตรตรองใน “ขันธ”โดย
สม่ําเสมอไมลดละ ความรูเดินไปตามอาการนั้นๆ และถืออาการน้ันๆ เปนเหมือน 
“เสนบรรทัด” ใหใจเดินไปตามน้ัน สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือนกับเขียน
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หนังสือไปตามเสนบรรทัด ใหใจเดินไปตามนั้น สติปญญาแนบไปตามไมลดละ เหมือน
กับเขียนหนังสือไปตามเสนบรรทัด สติประคองไปดวย ดูไปดวย น่ีเรียกวา “เที่ยว
กรรมฐานตามปาชาซึ่งมีอยูกับตัว” 
 ความอยากรูอยากเห็นอยางรวดเร็วตามใจน้ัน อยาเอาเขามาเก่ียวของใหเหนือ
ความจริงที่กําลังพิจารณา รูอยางไรใหเขาใจตามความรูน้ัน แลวกําหนดตามไปเร่ือยๆ 
แยกดูความเปนอยูของขันธตางๆ วาเปนอยางไร มีหนังหุมอยูภายนอกบางๆ เทานั้น
แลท่ีหลอกลวงตาโลก ลวงตาทานลวงตาเรา ไมไดหนาเทาใบลานเลย น่ันคือผิวหนัง 
 เราจะพิจารณาในแงหนึ่งแงใด ก็เปนการพจิารณาเพ่ือถอดถอนความหลงของ
ตัว เวลาพิจารณาอยางน้ีทําใหเพลินดี เอา! ดูข้ึนไปขางบน ดูลงไปขางลาง ดูออกไปขาง
นอกขางในกายเราน้ีแล เปนการทองเที่ยวใหเพลินอยูในนี้ สติตามอยาให “สักแตวา
ไป” ใหสติตามไปดวย ปญญาตรองไปตามความรูที่รูกับอาการนั้นๆ ไปดวย ข้ึนขางบน
ลงขางลางที่ไหนถูก “สัจธรรม” ท้ังน้ัน 
   งานนี้เรียกวา “งานรื้องานถอนพิษภัย” ที่ “อุปาทาน” เขาไปแทรกสิง ไปยึดไป
ถือทุกช้ินทุกอันภายในรางกายน้ีออก จนไมมีอะไรเหลืออยูภายในใจอีกตอไป เพราะ
ฉะน้ันทุกขจึงมีอยูทุกแหงทุกหน เพราะ “อุปาทาน” เปนตัวการสําคัญ คําวา “ทุกข มีอยู
ทุกแหงทุกหน” หมายถึงทุกขเพราะความยึดถือ ทําใหไปเปนทุกขที่ใจ ไมใชเปนทุกขท่ี
อ่ืน 
 เพียงรางกายเจ็บไขไดปวยแลวเปนทุกขนั้น พระพุทธเจาก็เปนได พระสาวกก็
เปนได เพราะขันธน้ีอยูในกฎของ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” อยูแลว จะตองแสดงตามกฎ
ของมัน แตสําหรับจิตผูพนจาก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และมีฐานะที่จะพนจาก  อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา น้ี ใหพิจารณาส่ิงท่ีวาน้ี อยาใหกระทบกระเทือนตัวเองไดดวยความ
เผอเรอใดๆ เพราะการวาดภาพของตัวเอง เพื่อพิจารณารูความจริงนั้นเปนสิ่งสําคัญ ที่
จะไมใหสิ่งเหลานี้มากระทบกระเทือนใจได คือไมใหทุกขเกิดขึ้นภายใน เพราะความ
เสกสรรวา “กายเปนเรา, เปนของเรา,” เปนตน 
 พิจารณาลงไป ดูลงไป จนกวาจะเห็นชัดดวยปญญาจริงๆ เอา! หนังเปนอยาง
ไร หนังสัตวที่เขาใชทําเปนกระเปานั้นเปนอยางไร หนังรองเทาเปนอยางไร ดูกันให
หมด ตลอดเนื้อ เอ็น กระดูก เอา!ดูเนื้อสัตว ดูเน้ือบุคคล มันก็เหมือนกัน ดูเขาไป 
กระดูกเปนอยางไร กระดูกสัตว กระดูกคน ตางกันที่ตรงไหน ดูเขาไปใหเต็มความจริง
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ที่มีอยูกับตัว ดูเขาไป ดูภายในรางกายน้ีแหละ เพราะอันน้ีเปนส่ิงท่ีทาทายอยูแลวตาม
ความจริงของเขา 
 ทําไมใจเราจึงไมรู ไมอาจหาญ เพียงเห็นตามความจริงนั้นแลว ก็เริ่มทาทายของ
ปลอมไดดวยความจริงที่ตนรูตนเห็น ความจรงิท่ีรูเห็นดวยปญญาน้ีมีอํานาจมาก 
สามารถลบลางความเห็นอันจอมปลอมไดโดยลําดับ จนความปลอมหมดส้ินไป 
 ความจริงที่เกิดขึ้นกับใจยอมเกิดไดดวยสติปญญา คําวา “ความจริง” น้ันถูกท้ัง
สองเงื่อน เงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลาย ไมวาฝายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เปนความจริง เปนของมีอยู ทาทายอยูดวยความมีอยูของตน และปญญาก็หย่ัง
ทราบตามความจริงของเขา จนปรากฏเปนความจริงข้ึนมาภายในใจ น่ีคือวิธีการ
ถอดถอนกิเลสเปนอยางน้ี 
 น่ีแหละความจริงกับความจริงเขาถึงกันแลวไมเปนภัย นอกจากถอดถอนพิษ
ภัยทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น 
 ตอนที่พิจารณาเดินกรรมฐาน เที่ยวกรรมฐานตามที่วานี้ เทีย่วไปตามอวัยวะ
นอยใหญ ตรวจไปตรองไป ออกจากกรรมฐานตอนน้ันแลว ก็เที่ยวกรรมฐานใหถึงที่สุด
วารางกายน้ีจะสลายแปรสภาพไปอยางไรบาง กําหนดลงไป มันจะเปอยจะผุจะพังอยาง
ไร ? ใหกําหนดลงไป ๆ จนสลายจากกันไปหมดไมมีเหลืออยูเลย เพราะรางกายนี้จะ
ตองเปนเชนน้ันแนนอน 
 แตการกําหนดน้ัน ตางๆ กันตามความถนัดใจ สมมุติวาจะกําหนดอาการน้ันให
เห็นชัดภายในจติ เราจะจบัอาการใด เชน หนัง เปนตน ใหจับอาการน้ันไวใหแน ให
ภาพน้ันปรากฏอยูภายในจติ สติจับหรือจดจองอยูที่ตรงนั้น 
 ภาพน้ันจะปรากฏสูงตํ่าไปไหนก็ตาม เราอยาไปคาดไปหมาย ความสูง ความต่ํา
สถานท่ีท่ีเราจะพิจารณาน้ัน ใหถือเอาเปาหมายของการทํางาน ใหความรูติดแนบกันอยู
น้ัน ดวยสติเปนผูควบคุม อยาเผลอตัวคิดไปที่อื่น 
 อาการน้ีจะขยายตัวมากนอยก็ใหเห็นประจักษใจในปจจบัุน คือขณะที่ทํา จะสูง
จะตํ่าก็ใหรูอยูอยางน้ัน อยาไปคาดวาน้ีสูงเกินไป นี่ต่ําเกินไป น่ีนอกจากกายไปแลว 
 ทีแรกเรานึกวาเราพิจารณาอยูภายในกาย อาการน้ีอยูในกาย ทําไมจึงกลายเปน
นอกกายไป เราอยาไปคิดอยางน้ัน แมจะสูงจะต่ํา จะออกนอกออกในก็ตาม ถาเราไม
ปลอยความรูในเปาหมายที่เรากําลังพิจารณานั้น น่ันแหละจะเห็นความแปลกประหลาด 
และจะเห็นความอัศจรรยข้ึนมาจากอาการน้ันแหละ เชนเรากําหนดเนื้อ จะเปนเนื้อ
อวัยวะสวนใดก็ตาม กําหนดลงตรงน้ัน ใหเห็นชัดอยูภายในน้ัน แลวจะคอยกระจายไป 
กระจายไปเอง 
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 เมื่อสติตั้งมั่นอยูดวยดี คือรูสึกตัวจาํเพาะหนา จติก็รูวาทํางาน ปญญาก็ตรอง
ตามนั้น สักประเด๋ียวอาการน้ันก็จะคอยกระจายลงไป คือหมายความวา มันเปอยลงไป 
ๆ อันน้ันก็พัง อันน้ีก็พัง 
 ดูใหมันชัดเจนลงไป เราไมตองกลัวตาย จะกลัวอะไรเราดูความจริงนี ่ ไมใชดูวา
เราจะตายน่ีนา! เอา! สลายลงไป ๆ น่ีเราเคยพิจารณาอยางน้ัน อันน้ันขาดลงไปอันน้ี
ขาดลงไป มันเพลินขณะที่พิจารณา พิจารณารางกายตัวเรานี้เองแหละ แตในขณะท่ี
พิจารณาดวยความเพลินนั้น รางกายปรากฏวาหายไปหมดไมรูสึกตัวเลย ทั้งๆ ที่เรา
กําหนดพิจารณากายอยูนั้นแล 
 เอา ! รางกายพังลงไป ๆ หัวขาดลงไป แขนขาดลงไป ตกลงไปตอหนาตอตา
แขนทอนน้ันกระดูกทอนน้ันขาดลงไป กระดูกทอนนี้ขาดลงไป ภายในกายน้ีทะลักออก
ไป เอา ! ดูไปเรื่อยๆ เพลิน ดูเรื่อยๆ แตกลงไป ๆ 
 สวนนํ้าก็ซึมลงไปในดิน และเปนไอไปในอากาศ ฉะน้ันเวลาปรากฏนํ้าซึมซาบลง
ไปในดินและออกเปนอากาศไปหมดแลว สวนตางๆ ก็แหง อวัยวะสวนน้ีแหง แหงแลว
กรอบเขา ๆ แหงเขาไปจนกลายเปนดินไป ดินกับกระดูกของอวัยวะเลยกลมกลืนเปน
อันเดียวกันไป ! นี่เห็นชัด 
 สวนท่ีแข็งคือกระดูก กําหนดเห็นเปนลําดับ และกําหนดเปนไฟเผาบาง 
กําหนดใหคอยผุพังลงไปบาง กระจายลงไปตามลําดับบาง จนกลืนเขาเปนอันเดียวกับ
ดินอยางเห็นไดชัด 
 ท่ีชัดท่ีสุดเก่ียวกับการพิจารณาน้ี คือธาตุดินกับธาตุนํ้า ส่ิงท่ีติดใจซ่ึงภายในใจก็
คือธาตุดิน สวนนํ้าน้ันก็ปรากฏเปนอยางน้ัน ลม ไฟ ไมคอยจะมีปญหาอะไรนัก ไมเปน
ขอหนักแนนสําหรับการพิจารณา และไมเปนสิ่งที่จะซึ้งภายในใจเหมือนอยางเรา
พิจารณารางกายซ่ึงเปนอวัยวะหยาบ 
 พออันนี้กระจายลงไป กลายเปน “ดิน” หมด จิตก็เว้ิงวางละซิ ! ขณะนั้นเวิ้งวาง
ไปหมด! อยางน้ีก็มี 
  แตเวลาพิจารณากรุณาอยาไดคาดไดหมาย ใหเอาความจริงในตน เปนสมบัติ
ของตน เปนสักขีพยานของตน อยาเอาความคาดคะเนมาเปนสักขีพยาน มาเปนขอ
ดําเนิน จะไมใชสมบัติของเรา นั่นเปนสมบัติของทาน สมบัติของเราคือเรารูเอง เราเปน
อยางไรใหเปนขึ้นภายในตัวเราเอง นั้นแลคือความรูของเรา ความเห็นของเราแล เปน
สมบัติของเราแท! ควรกําหนดอยางน้ี 
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 บางครั้งไมเปนอยางนั้นเสมอไป หากเปนไปของมันเองโดยหลักธรรมชาติ พอ
การสลายลงไปเปนดินเชนนั้นแลว บางทีกระดูกมันคอยผุพังลงไป ๆ ยังไมหมด แตอัน
หน่ึงมันปรากฏข้ึนภายในจิตใจวา “ที่มันยังไมหมด สวนที่เหลือจะตองเปนดินเชนเดียว
กันอีก” มันมีความปรุงข้ึนในจิต ทั้งๆ ท่ีในขณะน้ันไมมีกายเลยในความรูสึก แตจิต
หากปรุงข้ึนอยางน้ัน 
 สักประเด๋ียวไมทราบวาแผนดินมาจากไหน มาทับกระดูกท่ียังเหลืออยู พรึบ
เดียว คือมาทับสวนที่ยังผุพังไมหมดใหกลายเปนดินไปหมดดวยกัน พอกระดูกสวนท่ี
เหลือกลายเปนดินไปหมดแลว จิตไมทราบวาเปนอยางไร มันพลิกตัวของมันอีกแงหน่ึง 
ขณะท่ีจิตพลิกกลับอีกทีเลยหมด! แผนดินก็ไมม ี ทั้งๆ ท่ีแผนดินมันไหลมาทับกัน
อยางรวดเร็ว พลิกมาทับกองกระดูกของเราที่ยังละลายไมหมดลงเปนดิน 
 ทีนี้ก็รูขึ้นมาพับ! อีกวา “อ่ือ! ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เปนดินหมด ในรางกายอันน้ีท่ี
มันลงไปก็เปนดินหมด!” หลังจากน้ันครูหน่ึงจิตก็พลิกตัวอีกที และพลิกอยางไรไม
ทราบความสมมุติได ดินเลยหายไปหมด อะไรๆ หายไปหมด เหลือแตความรูลวนๆ 
โลงไปหมดเลย เกิดความอัศจรรยข้ึนมาอยางพูดไมถูก ซ่ึงการพิจารณาเชนน้ีเราไม
เคยเปน! มันเปนขึ้นมาใหรูใหเห็นอยางชัดเจน จิตเลยอยูน้ันเสีย คืออยูอันเดียวเทา
น้ัน จะมีขณะใดขณะหนึ่งของจิตวาเปนสองไมมีเลย! เพราะมันตายตัวดวยความเปน
หนึ่งแทๆ 
 พอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงวาเปนสองกับความปรุง แตนี่ไมมีความปรุงอะไรทั้ง
ส้ิน เหลือแตความรูที่สักแตวารู และเปนของอัศจรรยอยูในความรูนั้น ขณะนั้นมันเวิ้ง
วางไปหมดเลยโลกธาตุน้ี ตนไม ภูเขา อะไรไมมีในความรูสึกตอนนั้น จะวาเปนอากาศ
ไปหมด แตผูน้ันก็ไมสําคัญวาเปนอากาศอีกเหมือนกัน มีอยูเฉพาะความรูน้ันเทาน้ัน! 
  แตจิตสงบตัวอยูเปนเวลาชั่วโมงๆ! พอจิตถอนออกมาแลวแมจะกําหนดอะไรก็
เว้ิงวางไปอีกเหมือนกัน น่ีอาจเปนไดคนละคร้ังเทาน้ัน นี้ก็เคยเปนมาเพียงครั้งเดียวไม
เคยซํ้าอีกเลย! สวนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะๆ มันเปนไดตามความชํานาญของจิต 
จนกระทั่งเปนไปทุกครั้งที่เราพิจารณา 
 การพิจารณาความแปรสภาพเปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปนไฟ ยังชัดเจนอยูทุก
เวลาที่เราพิจารณา ความท่ีเปนเชนน้ีแลเปนความสามารถ ท่ีจะทําจิตเราใหมีกําลังและ
ความเคยชินกับความจริงคือ ดิน นํ้า ลม ไฟ แท สามารถถอดถอนความเปน “เรา” 
เปน “ของเรา” ออกไดโดยลําดับ เพราะตามความจริงแลว รางกายน้ีถาวาธาตุมันก็ธาตุ 
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ถาวา “ธาตดิุน” มันก็ธาตุดินเราดีๆ น่ีเอง ไมใชเราไมใชของเราตามคําเสกสรรมั่นหมาย
ตางๆ 
 การพิจารณาซํ้าๆ ซากๆ รูไมหยุดยั้ง รูเรื่อยๆ เพราะการพิจารณาอยูเรื่อยๆ 
ยอมจะเพิ่มความซาบซึ้งโดยลําดับจนเขาใจชัด แลวถอดตัวออกจากคําท่ีวา “กายเปน
เราเปนของเรา” ก็เลยกายสักแตวากาย ถาใหช่ือวากายก็สักแตวากาย ถาจะใหชื่อวา
กายสักแตวาปรากฏสภาพเทาน้ันก็พูดได เมื่อจิตรูอยางพอตัวแลวไมมีอะไรเปนปญหา 
ใจจะวาเขาเปนอะไรเขาไมมีปญหา เพราะเปนปญหาอยูกับใจดวงเดียว 
 ฉะน้ันจําตองแกปญหาเราเองออกจากความลุมหลง ความสําคญัม่ันหมาย
ตางๆ ใหเขาสูความจริงแหงธรรม คือ รูลวนๆ น้ันก็ธาตุลวนๆ แมจะสมมุติวา “กาย” 
ก็คือ ธาตุลวนๆ ยอนเขามาในจิตก็จติลวนๆ ทั้งสอง “ลวนๆ”นี้ตางก็เปนความจริง
ลวนๆ เมื่อทราบความจริงชัดอยางนี้แลว เอา! เวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิด เพราะเวทนาก็
เปนธาตุอันหน่ึง หรือเปนสภาวธรรมอันหน่ึงเชนเดียวกับรางกาย มันว่ิงถึงกันอยางน้ัน 
 “สัญญา” ความหมาย พอปรุงแผล็บเราก็ทราบเสียวา มันออกไปจากจิตนี้ไปปรุง
อยางน้ันไปสําคัญอยางน้ี เม่ือทราบแลวจิตก็ถอนตัว สัญญาก็ดับไปทันท ีถาเราไมทราบ
มันก็ตออันน้ีดับอันน้ัน ตอสืบตอกันไปเร่ือยๆ เหมือน “ลูกโซ” พอทราบมันก็ดับของ
มัน ดับในขณะที่สติรูทัน และไมปรุงเปนเรื่องเปนราวอะไรขึ้นมาได นี่เรียกวา “สติทัน” 
ถาไมทันเรือ่งก็ตอเร่ือยๆ การพิจารณาความจรงิในรางกายจงึเปนเรือ่งใหญท่ีสุด 
 พระพุทธเจาจึงทรงสอน “สติปฏฐานสี่” ซึ่งมีอยูในรางกายจิตใจน้ีทั้งนั้น สัจ
ธรรมก็มีอยูท่ีน่ี ทานจึงสอนลงท่ีน่ี สรุปแลวลงที่จิต การที่วาพิจารณาไปทั้งหมดนั้น
พิจารณาเพื่ออะไร? ก็พิจารณาเพื่อใหจิตรูตามความเปนจริง แลวจะไดปลอยวางความ
งมงายในการยึดถือ เขามาสูความเปนตน 
 เอา! เม่ือหมดความงมงายในธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ น่ีแลว เลยหมดความงมงาย
ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเก่ียวกับขันธหาน้ี แลวก็เขามาพิจารณาความงม
งายของจิตอีก แนะ! มันยังมีเรื่องของมันอีก! 
 ความงมงายตามข้ันของกิเลสท่ีละเอียดน้ี เรียกวา “เปนความละเอียดของกิเลส” 
เปนความงมงายอันละเอียดของจิต ยอนเขามาพิจารณาเขามาอีก จะเอาอะไรเปนหลัก
เกณฑที่นี่ ? 
 ก็เราพิจารณาจิต จิตเปนนามธรรม เวทนาก็เปนนามธรรม กิเลสก็เปน
นามธรรม ปญญาก็เปนนามธรรม ไมวาแตเพียงจิตจะเปนนามธรรม ส่ิงท่ีเปน 
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“นามธรรม” กับส่ิงท่ีเปน “นามธรรม” มันอยูดวยกันได ติดกันได กิเลสกับจิตตางก็
เปนนามธรรมดวยกันจึงติดกันได 
 เอา! ปญญาคนลงไปเพราะเปนนามธรรมดวยกัน จะพิจารณาเชนเดียวกับเรา
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะใหเห็นตามความจริงของมัน แลว
จับจิตน้ีข้ึนมาเปนตัวผูตองหา เปนตัวนักโทษทีเดียว ฟาดฟนห่ันแหลกลงในตัวผูตอง
หาหรือนักโทษน้ี 
 น่ีแหละคือผูตองหาหรือนักโทษ มันเปน “โทษ” เขามารวมไวในตัวนี้หมด ถือวา
ตัวเกงตัวรูตัวฉลาด ส่ิงน้ันส่ิงน้ีรูไปหมดแลวในโลกธาตุน้ี รูป เสียง กล่ิน รส เครื่อง
สัมผัส รูหมด! รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณภายในรางกาย ท่ีเปนขันธหาน้ีก็รู
หมด! แตไมยอมรูตัวเอง! น่ันนะซี! มาติดตรงนี้ มาโงตรงนี้! พรอมท้ังยอนปญญาเขา
ภายในจิตนี้อีก ฝาฟนตรงนี้ออกใหทะลุไป แทงเขาไปตรงนี้ เขาไปหาความรูนี้ ความรู
ที่วาเกงๆ น่ันแหละคือ “ตัวงมงายของจิต” แท! 
 เม่ือพิจารณาคล่ีคลายโดยละเอียดถ่ีถวนแลว สภาพท่ีแทรกอยูกับจิตก็เปน
สภาวธรรมอันหน่ึงเทาน้ัน จิตจะคงตัวอยูไมฉิบหายเพราะการพิจารณาหาความจริง ก็
ใหฉิบหายไป ไมตองอาลัยเสียดาย ถาจติม่ันคงตอความจริงแลว! จิตคงอยูไมฉิบหาย! 
ถาจิตทรงความจริงไวตามธรรมชาติของตัวเองซึ่งเปนความจริงจริงๆ แลว ก็จิตนี้แลจะ
พนโทษ ถึงความบริสุทธ์ิ จิตจะสูญหรือไมสูญก็ใหรูกัน! 
 คนลงไปไมตองเสียดายอะไรทั้งสิ้น จิตก็ไมตองเสียดาย ไมตองกลัววาจิตจะ
ตองถูกทําลายจะสลาย จิตจะฉิบหายไป จิตจะสูญสิ้นไปไหน! 
 เมื่อถูกปญญาทําลายสิ่งแทรกซึมหมดแลว กิเลสทุกประเภทสูญสิ้นไปเอง 
เพราะเปนสิ่งจอมปลอมอยูภายในจิต เมื่อกําหนดพิจารณาลงไปจริงๆ แลว ไอส่ิงท่ีควร
สูญสิ้นไปยังไงก็ทนอยูไมได มันตองสูญ สวนธรรมชาติที่สูญไมได ทํายังไงก็ตองอยู คง
ตัวอยู คือจติน้ีจะสูญไปไหน! น่ันแหละผูท่ีถูกกิเลสน้ีครอบงําอยูก็คือจิต ปญญาฟาดฟน
กิเลสแหลกละเอียดลงไปจากจิตแลว จิตน่ีก็เลยกลายเปนความบริสุทธ์ิข้ึนมา ผูน้ีแล
คือผูบริสุทธิ์แท จะเอาอะไรไปสูญ! สูญแลวจะบริสุทธ์ิไดอยางไร ? อันน้ันตาย อันน้ีฉิบ
หาย แตอันน้ีเปน“อมต ํแท” อมต ํดวยความบริสุทธ์ิ ไมใช อมตํ ท่ีกล้ิงไปมาตาม “วัฏ
วน” ท้ังหลายท่ีเคยเห็นมา อันน้ันก็ไมตาย แตมันกล้ิงไปอยูอยางน้ันตามกฎ “วัฏจกัร” 
 แต “อมต”ํ นี้ไมตายดวยไมกลิ้งดวย น้ันเปน “วิวัฏฏะ” คือไมตายและไมหมุน น่ี
ตัวจริงอยูภายในทามกลางขันธของเรา อันน้ีแหละตัวสําคัญ! 
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 เจาตัวยุแหยกอกวนมันเขาไปกลุมรุมจิตนี่ใหหลงไปตามโลก ตามธาตุตามขันธ 
ตามทุกขเวทนา ความเจ็บไขไดปวยตางๆ วุนวายไปหมด ความจริงเขาไมไดวาอะไรน่ี 
รางกายมีอะไรก็มีอยูอยางน้ัน เวทนาเกิดขึ้นก็เกิดตามเรื่องของมัน มันไมทราบวาตน
เปนเวทนา ไมทราบวาตนเปนทุกข เปนสุข เปนเฉยๆ อะไรเลย ก็จติน้ีเปนผูไปใหความ
หมาย แลวก็ไปหลงความหมายของตัวเองโดยไมเกิดประโยชนอะไร นอกจากเกิดโทษ
แกตัวถายเดียวเทาน้ัน 
 เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยปญญา ใหเห็นตามความเปนจริงของมัน แลว
อะไรจะฉิบหาย เราจะขาดทุนเพราะอะไร รางกายแตกก็แตกไปซี ก็ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา ทานบอกไวแลววาธรรมเหลาน้ีครอบโลกธาตุ จะไมครอบขันธอยางไร ไตรลักษณ
เคยครอบโลกธาตุอยูแลวทําไมจะไมครอบขันธเราได  นี่เมื่อมันเปนไปตามกฎ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา เราจะไปขัดขวางไดอยางไร 
 เอา! ปลอยมันไป อะไรไมทน เออ! แตกไป มันมีแตส่ิงท่ีแตกท่ีสลายท้ังน้ันอยู
ในโลกธาตุน้ี เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกัน มีเทานั้น แลวขันธของเราจะทนไปได
อยางไรตั้งกัปตั้งกัลป เพราะอยูในกรอบอันเดียวกัน เอา! พิจารณาใหเห็นตามความ
จริงไวกอนที่ยังไมแตกซึ่งเปนความรอบคอบของปญญา ใหเห็นชัดเม่ือถึงเวลา
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เอา! ข้ึนเวทีกันวันน้ี วาง้ันเลย! 
 วันน้ีเราจะข้ึนเวทีเพือ่เห็นความจรงิ รูความจริงตามหลักธรรม ไมใชขึ้นเวทีเพื่อ
ลมจม ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเปนเรื่องของทุกขเวทนา การพิจารณาเรื่องของทุกขเวทนาซึ่ง
มีอยูในขันธน้ี เปนเรื่องของสติปญญา เราตองการทราบความจริงจากการพิจารณา มัน
จะลมจมไปไหน เพราะเราไมไดทําเพื่อความลมจม เราไมไดทําเพ่ือความฉิบหายใสตัว
เรา เราทําเพื่อชัยชนะ เพื่อความรูตามสัดสวนของความจริง ท่ีมีอยูท่ีเปนอยูใหรอบภาย
ในใจตางหาก แลวรอดพนไปไดจากสิ่งนี้ น่ันเปนมงคลอันสูงสุด! 
 ท่ีทานวา “เปนมงคลอันสูงสุด” “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” น่ี
แหละ การทําพระนิพพานใหแจงทําอยางนี้แหละ พระนิพพานถูกปดบัง ก็คือจติน้ัน
แหละถูกปดบัง ดวยกิเลสตัณหาอวิชชา มันปดบังใหมืดมิดปดตา จึงแกไขกันดวยวิธีน้ี 
คือพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจรงิ เปนการเปดสิ่งที่ปดบังทั้งหลายออก ที่เรียก
วา “ทําพระนิพพานใหแจง” ใหแจงชัดภายในใจ  เม่ือแจงชัดหมดแลวก็  “เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม”ํ เปนมงคลอันสูงสุด! 
 อะไรจะสูงยิ่งกวา “นิพฺพานสจฉิฺกิริยา จ” อันน้ีเปนสูงสุด 
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 นอกจากน้ันก็ “ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต ํ ยสฺส น กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” จติน้ีอะไรมาสัมผัสก็ตาม ไมมีความหวั่นไหวพรั่นพรึง สิ่งทั้งหลาย
เขามาแตะตองสัมผัสไมได ที่เขาไมไดเพราะมันหมดสิทธิ์ 
 “เขมํ” ทานวาเปนจิตดวงเกษม “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” มงคลสองขอท่ีกลาวมาน้ี
อยูที่ใจน่ีนะไมไดอยูที่ไหน ใจน่ีแหละเปนตัวมงคลและเปนอัปมงคล ก็อยูในฉากเดียว
กัน 
 เวลาน้ีเราแกอัปมงคล เพราะมันมีติดใจเราอยู ใหเปน “มงคล” ขึ้นมา “นิพฺ
พานสจฺฉิกิริยา จ” เอา! แกเปดเผยลงไป “ตโป จ พฺรหฺมจริยฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” 
น่ี ตโป คือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนของรอน จึงเผากิเลสดวย “ตปธรรม” คือสติ
ปญญา ซึ่งเปนของรอนสําหรับกิเลส และแผดเผากิเลสลงไป 
 “อริยสจฺจาน ทสฺสนํ” คือรูเห็นอริยสัจ ทุกขก็รูเต็มจิต สมุทัยก็ละไดเต็มใจ 
มรรคก็บําเพ็ญไดเต็มภูมิของมหาสต ิมหาปญญา แนะ! จะวาอยางไรอีก นิโรธก็แสดง
ความดับทุกขเต็มภูมิ 
 คําวา “เห็นสัจธรรม” ทานเห็นอยางน้ัน ผูเห็นผูรู “สัจธรรม” โดยสมบูรณน้ันแล
คือผูทําพระนิพพานใหแจง และผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายคือจิตนี้แล อยูท่ีน่ี! 
 น่ีพวกเรานาจะเอาสาระสําคัญน้ีใหได! จิตเปนตัวสําคัญ สวนรางกายอะไรๆ 
ในขันธหาก็อยางวา! อยางที่เราเห็นเราพิจารณาแลวแล! ขอใหไดตัวนี้ซึ่งเปนตัวสําคัญ! 
 เอา! อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะ โลกน้ีมันเปนอยางน้ีอยูแลว มนัเปนมาแตไหน
แตไร เราก็เคยเปนมาแลว ก่ีกัปก่ีกัลปเกิดตาย ๆ น่ีแหละ คราวน้ีก็เดินตามทางหลวงท่ี
เคยเดินนั่นแล 
 “ทางหลวง” คือคติธรรมดาใครหามไมได ตองเดินไปตามนี ้เราก็รูความจริงของ
คติธรรมดาอยูบางแลวน่ีจะวาอยางไรตอไปอีก ความรูในการแสดงก็มีเทาน้ี กรุณานําไป
พิจารณาอยาไดประมาทนอนใจ 
 คําวา “นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การทําพระนิพพานใหแจงเปน
มงคลอันสูงสูด” ยอมจะเปนสมบัติของทานพุทธบริษัทผูพยายามไมลดละ ในวันหน่ึง
แนนอน 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้ ฯ 
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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

คืนอําลา 
 
 การที่อยากใหคนดีไมมีใครที่จะเกินพระพุทธเจาไปได พระโอวาทท่ีประทานไว
แกโลกก็เพื่อใหโลกเปนคนดีกันทั้งนั้น เปนคนดีมีความสุข ไมตองการใหโลกเกิดความ
เดือดรอนเสียหายอันเกิดจากความชั่วของการกระทํา เพราะความไมรูเร่ืองวิธีปฏิบัติตัว
เองน้ันเลย 
 เพราะฉะน้ันการท่ีจะสรางพระบารมีใหถึงความเปนพระพุทธเจา ผูมีพระเมตตา
อันเปยมตอสัตวโลกนั้น จึงเปนการลําบาก ผิดกับบารมีท้ังหลายอยูมาก ความสามารถ
กับพระเมตตามีกําลังไปพรอมๆ กัน ถาตางคนตางไดยินไดฟงพระโอวาทของพระพุทธ
เจาในท่ีเฉพาะพระพักตรก็ตาม ไดฟงตามตํารับตําราก็ตาม มีความเชื่อตามหลักความ
จริงท่ีประทานไวน้ัน ตางคนตางพยายามปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนคนด ี นับเปน
จํานวนวาคนน้ีก็เปนคนดี คือคนที่หนึ่งก็เปนคนดี คนที่สองก็เปนคนด ีในครอบครัวมีก่ี
คน ไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเปนคนดีดวยกัน ครอบครัวน้ันก็เปนคนดี ในบาน
นั้นก็เปนคนด ี เมืองนี้ก็เปนคนด ี เมืองนั้นก็เปนคนด ี ประเทศน้ีประเทศน้ันก็เปนคนดี
ดวยกันแลว เรื่องความสงบสุขของบานเมืองเราไมตองถามถึงก็ได ตองไดจากความดี
ของผูทําดีทั้งหลายแนนอน 
 ความทุกขรอนตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดข้ึนเพราะความไมดีตางหาก คนไมดีมี
จํานวนมากนอยเพียงใด ก็เหมอืนมีเส้ียนหนามจํานวนมากนอยเพียงน้ัน ยิ่งมีมากเทา
ไรโลกนี้ก็เปน “โลกันตนรก” ได ซึ่งมืดทั้งกลางวันกลางคืน มีความรุมรอนอยูตลอด
เวลาโดยไมตองไปถามหานรกขุมไหนลูกไหน เพราะสรางอยูที่หัวใจของคน แลวก็
ระบาดสาดกระจายออกไปทุกแหงทุกหน เลยกลายเปนไฟไปดวยกันเสียส้ิน น้ีเพราะ
ความผิดทั้งนั้นไมใชเพราะความถูกตองดีงาม 
 ถาหากเปนไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว เร่ืองเหลาน้ีจะไมมีผู
พิพากษาศาลอุทธรณ ศาลฎีกาอะไรยอมไมม ีเพราะไมมีเร่ืองจะให ตางคนตางมีเจตนา
มุงหวังตอความเปนคนดี พยายามฟงเหตุฟงผลเพื่อความเปนคนดีดวยกัน การพูดกัน
ก็รูเร่ือง ไมวาเด็ก ผูใหญ หญิง ชาย นักบวช ฆราวาส พูดกันรูเรื่องทั้งนั้น 
  ความพูดกันรูเรื่องก็คือ รูเร่ืองเหตุผลดีช่ัวภายในใจอยางซาบซ้ึง ทั้งมีความมุง
หวังอยากรูเหตุผล ความสัตยความจริง ความดีงามอยูแลว ฟงกันยอมเขาใจไดงายและ
ปฏิบัติกันไดอยางสม่ําเสมอ ไมมีที่แจงที่ลับเทานั้น ที่โลกไมไดเปนไปตามใจหวัง! ไป
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อยูในสถานที่ใด บนแตความทุกขความรอน ระสํ่าระสายวุนวายไปหมดท้ังแผนดิน 
ทั้งๆ ท่ีตางคนตางเรียน ตางคนตางหาความรู ความรูนั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไรนอก
จากเอามาเผาตัวเทาน้ัน เพราะความรูประเภทน้ันๆ ไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง ไมมี
ธรรมเขาอุดหนุน ไมมีธรรมเขาเปน “เบรก” เปน “คันเรง” เปนพวงมาลัย จึงเปนไป
ตามยถากรรมไมมีขอบเขต 
 เม่ือพิจารณาอยางน้ี ยอมจะเห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาวามีมากมาย
เพียงไร เพียงแตเราพยายามทําตัวใหเปนคนดี แมไมสามารถแนะนําส่ังสอนผูใดให
เปนคนดีไดก็ตาม ลําพังประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนด ี อยูในสถานท่ีใด อิริยาบถใด 
เราก็เย็น ความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกตองแหงการกระทําของตนเอง 
ความเย็นจึงปรากฏข้ึนกับบุคคลน้ัน 
 คําวา “ความถูกตอง” “ความรมเย็น” น้ันมีเปนข้ันๆ ขั้นทั่วๆ ไปก็มีไดทุกคนถา
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม ี ไมมองขามตนไปเสีย โลกนี้ก็เปนโลกผาสุกรมเย็น นาอยูนา
อาศัย นาร่ืนเริงบันเทิง 
 ยิ่งไปกวานั้น ผูจะปฏิบัติใหไดความสุขความเจริญภายในจิตใจกวาภาคท่ัวๆ ไป 
ก็พยายามบําเพ็ญตนใหเขมงวดกวดขัน หรือขยับตัวเขาไปตามลําดับแหงความมุงหวัง 
ความสุขอันละเอียดสุขุมก็จะปรากฏขึ้นมา 
 เฉพาะอยางย่ิงผูสนใจทางจิตตภาวนา ถาถือวาเปนแนวรบ เปนการกาวเขาสู
สงคราม ก็เรียกวาเปนแนวหนาทเีดียว จําพวกน้ีจําพวกแนวหนา ถามุงหวังขนาดนั้น
แลวเจาตัวจะทําออนแอไมได ทุกสิ่งทุกอยางตองมีความเขมงวดกวดขันตนเองอยูเสมอ 
สุดทายก็คอยกลายเปนผูมีสติอยูตลอดเวลาได ไมงั้นก็ไมจัดวาเปนผูเขมแข็งเพื่อชัย
ชนะในสงคราม ความเขมแข็งตองขึ้นอยูกับความเพียรและสติปญญา สังเกตความ
เคลื่อนไหวไปมาของตนวาจะเปนไปในทางถูกหรือผิด ซ่ึงเปนสวนละเอียดไปโดยลําดับ
วา ตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องระงับ ระวังรักษาอยางเขมงวดกวดขันอยูตลอดเวลา 
 กระแสของจิตหรือความคิดปรุงตางๆ ก็ไมไปเที่ยวกวานเอาอารมณที่เปนพิษ
เปนภัยเขามาเผาลนตนใหไดรับความเดือดรอน จิตเมื่อไดรับความบํารุงรักษาโดยถูก
ทาง ย่ิงจะมีความสงบผองใสและผาสุกรมเย็นไปโดยลําดับ ไมอับเฉาเมามัวดังท่ีเคย
เปนมา 
 ฉะน้ันบรรดาลูกศิษยท้ังหลายไดมาอบรมในสถานท่ีน้ี ก็เปนเวลานานพอสมควร 
จึงกรุณานําเอาธรรมของพระพุทธเจานอมเขามาสถิตไวที่จิตใจของตนเถิด อยาไดคิดวา 
“เราจากครูจากอาจารยไป เราจากวัดวาอาวาสไป” น่ันเปนเพียงกิริยาเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ
ควรคิดถึงขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา “ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูน้ัน
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ไดช่ือวาบูชาเราตถาคต“ไดแก ประพฤติปฏิบัติตัวเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
อยูในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความเขมงวดกวดขัน มีความประพฤติปฏิบัติอยูภายในจิต
ใจ อยูดวยความระมัดระวังตัวเชนน้ีช่ือวา “เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรมและบูชา
ตถาคต” คือพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
 บทที่สอง “ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต” เห็นธรรมน้ีเห็นอยางไร ? รู
ธรรมนี้รูอยางไร? ก็ดังท่ีเราปฏิบัติอยูน้ีแหละ ทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี่คือการ
ปฏิบัติธรรม การเห็นธรรมก็จะเห็นอะไร ถาไมเห็นส่ิงท่ีกีดขวางอยูภายในตนเองเวลาน้ี 
ซ่ึงเราถือวามันเปนขาศึกตอเรา ไดแก “สัจธรรม สองบทเบื้องตน คือทุกขหนึ่ง สมุทัย
หน่ึง” 
 เราพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหเขาใจตามความจริงของมันท่ีมีอยูกับทุกคน ทุกตัวสัตว
ไมมีเวน เวนแตพระอรหันตเทานั้นที่สมุทัยไมเขาไปแทรกทานได นอกนั้นตองมีไมมาก
ก็นอย ท่ีทานเรียกวา “สัจธรรม” 
 พิจารณาใหเห็นความจริงของส่ิงเหลาน้ีแลวก็ช่ือวา “เห็นธรรม” ละไดถอนได 
เกิดเปนผลความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอน การปลอยวางส่ิงท้ังหลายเหลา
นี้ได เรียกวา “เห็นธรรม” คือเห็นเปนข้ันๆ เห็นเปนระยะๆ จนกระทั่งเห็นองคตถาคต
โดยสมบูรณ 
 ถาเราจะพูดเปนข้ันเปนภูมิก็เชน 
 (๑) ผูปฏิบัติไดสําเร็จ พระโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ช่ือวาไดเห็นพระ
พุทธเจาข้ันหน่ึง ดวยใจท่ีหย่ังลงสูกระแสธรรม เรียกวาเร่ิมเห็นพระพุทธเจาแลว ถาเปน
ทุงนาก็เร่ิมเห็นทานอยูทางโนน เราอยูทางน้ี 
 (๒) สกิทาคา ก็เห็นพระพุทธเจาใกลเขาไป 
 (๓) อนาคา ใกลเขาไปอีกโดยลําดับ 
 (๔) ถึงอรหัตผลแลว ช่ือวาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ และธรรมท่ีจะให
สําเร็จมรรคผลน้ันๆ ในทางภาคปฏิบัติก็อยูกับเราดวยกันทุกคน 
 การที่เรายึดถือการประพฤติปฏิบัติอยูตลอดเวลาก็ชื่อวา “เราเดินตามตถาคต 
และมองเห็นพระตถาคตดวยขอปฏิบัติของเราอีกแงหน่ึง เห็นตถาคตโดยทางเหตุ
คือการปฏิบัติ เห็นโดยทางผลคือสิ่งที่พึงไดรับโดยลําดับ เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรง
รูทรงเห็นทรงไดรับ และทรงผานไปโดยลําดับแลวน้ัน” 
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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็ดี ไมไดหางเหินจากใจ
ของผูปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระตถาคต หรือบูชาพระธรรม พระสงฆน้ีเลย น่ีเปนการ
บูชาแท น่ีเปนการเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาดวยความพากเพียรของเรา 
 การจากไปเปนกิริยาอาการอันหน่ึงเทาน้ัน อยูท่ีน่ีก็จาก เชน นั่งอยูที่นี ่ แลวก็
จากไปที่นั่น นั่งที่นั่น ลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่ มันจากอยูตลอดเวลานะเร่ืองความจากน่ี 
เราอยาไปถือวาจากน้ันจากน้ี จากเมืองนั้นมาเมืองนี ้ จากบานน้ีไปบานน้ัน จากสถานที่
นี่ไปสูสถานที่นั่น ก็เรียกวา “จาก” คือ จากใกลจากไกล จากอยูโดยลําดับลําดาแหงโลก
อนิจจัง มันเปนของไมเที่ยงอยูเชนนี้ มีความเปล่ียนแปลงแปรปรวนอยูเสมอ 
 ส่ิงน้ีเรานํามาพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรมได โดยหลักของ “ไตรลักษณ” เปน
ทางเดินของผูรูจริงเห็นจริงท้ังหลาย ตองอาศัยหลักไตรลักษณเปนทางเดิน เราอยูท่ีน่ี
เราก็บําเพ็ญธรรม เราไปอยูที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลส เพื่อระงับ
ดับความทุกขทั้งหลายที่มีอยูในจิตใจ อยูที่ไหนเราก็บําเพ็ญเพื่อความละความถอน 
ยอมจะละไดถอนไดดวยการบําเพ็ญดวยกัน โดยไมหมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี่ เพราะ
สําคัญอยูที่การปฏิบัติเพื่อการถอดถอนนี้เทานั้น 
 พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวกวา “ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอไปหาอยูในที่สงบ
สงัด เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบ อยูสถานท่ีเชนน้ันช่ือวา เธอท้ังหลายเขาเฝาเราอยู
ตลอดเวลา ไมจําเปนที่เธอทั้งหลายจะมานั่งหอมลอมเราอยูเชนนี้ถือวาเปนการเขาเฝา 
ไมใชอยางนั้น ! ผูใดมีสติผูใดมีความเพียร อยูในอิริยาบถใดๆ ชื่อวา “ผูบูชาเรา
ตถาคต” หรือเฝาตถาคตอยูตราบน้ัน แมจะน่ังอยูตรงหนาเราตถาคต ถานั่งอยูดวย
ความประมาทก็หาไดพบตถาคตไม หาไดเห็นตถาคตไม เราไมถือวาการเขามาการออก
ไปเชนน้ีเปนการเขาเฝาตถาคต และการออกไปจากตถาคต แตเราถือความเพียรเพือ่
ถอดถอนกิเลสภายในใจตางหาก 

การถอดถอนกิเลสไดมากนอยชื่อวา “เขาเฝาเราโดยลําดบั” น่ีช่ือวา “เราเห็น
ตถาคตไปโดยลําดับๆ !” ซึ่งเปนหลักใหญที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้ง
หลายวา “ไปเถิด ไปหาประกอบความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสที่เปนขาศึกอยูภาย
ในจิตใจของตนใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ แลวพวกเธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองวาอยู
ในสถานท่ีใด โดยไมจําเปนตองมามองดูตถาคตดวยดวงตาอันฝาฟาง ไมมีสตินี้วาเปน
ตถาคต ขอใหถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกจิตใจของพวกเธอทั้งหลายใหได จนกระทั่ง
หมดไปโดยสิ้นเชิงแลว เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตอันแทจริง ซึ่งเปน “สมบัติของพวก
เธอแท” อยูภายในใจพวกเธอน้ันแล “แลวนําธรรมชาติน้ันมาเทียบเคียงกับตถาคตวา
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เปนอยางไร ? ไมมีอะไรสงสัย เพราะธรรมชาติทีบ่ริสุทธ์ิน้ันเหมือนกัน !” น่ี ! ฟงพระ
โอวาทของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักสําคัญอยางนี้ !”  
 การทําจิตใจ การทําตัว ใหเปนคนดี ช่ือวาเปนการส่ังสมความสุขความเจริญข้ึน
ภายในจิตใจโดยลําดับ ผลก็คือความสุขน่ันเอง 
 ที่หาความสุขไมไดหรือมีความสุขไมสมบูรณ ก็เพราะมีสิ่งที่กีดขวางอยูภายใน
จิตใจของเรา ไดแกกิเลสนั่นเองไมใชอะไรอื่น มีกิเลสเทาน้ันท่ีเปนเคร่ืองกีดขวางเสียด
แทงจิตใจของสัตวโลกอยู ไมใหเห็นความสุขความสมบูรณ ความทุกขความลําบากทั้ง
ภายในภายนอกสวนมากเกิดขึ้นจากกิเลสไมใชเรื่องอื่น เชน มีเจ็บไขไดปวยภายในราง
กาย ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเขามาวา “เราเจ็บน้ันเราปวดน้ี” เกิดความกระวน
กระวายระสํ่าระสายข้ึนมาภายในใจ ซึ่งเปนทุกขทางใจอีกประการหนึ่ง แทรกขึ้นมาจาก
โรคภายในรางกาย 
 ถาเพียงโรคกายธรรมดา พระพุทธเจา พระสาวกทานก็เปนได เพราะขันธอันน้ี
เปนกฎธรรมชาติแหงสมมุติอยูแลว คือไตรลักษณ ใครจะมาขามพนสิ่งนี้ไปไมได เมื่อมี
ธาตุมีขันธก็ชื่อวา “สมมุติ” และตองอยูใตกฎธรรมชาติกฎธรรมดา ตองมีความแปร
สภาพไปเปนธรรมดา 
 แตใจน้ันไมมีความหว่ันไหว เพราะรูเทาทันกับส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันแลวโดยรอบ
คอบ ไมมีชองโหวภายในใจ แตพวกเราไมเปนเชนน้ัน เม่ือทุกขเกิดข้ึนภายในรางกาย
มากนอย ก็เปนการสอถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกขขึ้นภายในตนอีกมากนอยไมมี
ประมาณ ดีไมดีความทุกขภายในใจยิ่งมากกวาความทุกขภายในรางกายเสียอีก 
 เพราะฉะน้ันจึงเรียกวา “กิเลสมันเขาแทรกไดทุกแงทุกมุม” ถาเราเผลอไมมีสติ
ปญญารูเทาทันมัน กิเลสเขาไดทุกแงทุกมุมโดยไมอางกาลอางเวลา อางสถานท่ี
อิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น มันเกิดไดทุกระยะ ขอแตความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกโดย
ไมมีสติ ปญญาก็กลายเปนสัญญา จิตจึงกลายเปนเรื่องของกิเลส ชวยกิเลสโดยไมรูตัว 
แลวจะเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมาไดอยางไร ! นอกจากเปนกิเลสทั้งตัวของมัน แลวเพ่ิม
พูนข้ึนโดยลําดับเทาน้ัน 
 จึงตองทุมเทสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราลงใหทันกับเหตุการณท่ีเปน
อยูภายในใจ 
 เรียนธาตุเรียนขันธเปนบุคคลประเสริฐ เรียนอะไรจบก็ยังไมพอกับความ
ตองการ ยังมีความหิวโหยเปนธรรมดาเหมือนโลกท่ัวไป แตเรียนธาตุเรียนขันธเรียน
เรื่องของใจจบ ยอมหมดความหิวโหย อิ่มตัวพอตัวอยางเต็มที่ประจักษใจ ! 
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 เวลาน้ีเรายังบกพรองใน “วิชาขันธ” และภาคปฏิบัติใน “ขันธวิชา” คือ สติปญญา
ความรูแจงแทงทะลุในธาตุในขันธวา เขาเปนอะไรกันแนตามหลักความจริง แยกแยะให
เห็นความจริงวาอะไรจริงอะไรปลอม เรียนยังไมจบ เรียนยังไมเขาใจ มันจึงวุนวายอยู
ภายในธาตุในขันธในจิตไมมีเวลาจบส้ิน 
 ความวุนวาย ไมมีที่ไหนวุนไปกวาที่ธาตุขันธและจิตใจ ซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวอยู
ตลอดเวลาท่ีชําระสะสางกันยังไมเสร็จส้ินน้ีแล เพราะฉะน้ันการเรียนท่ีน่ีรูท่ีน่ี จึงเปน
การชําระคดีซึ่งมีความเกี่ยวของกันอยูมากมาย มีสติปญญาเปนผูพิพากษาเครื่องพิสูจน
และตัดสินไปโดยลําดับ 
 เอา เรียนใหจบ ธาตุขันธมีอะไรบาง ดังเคยพูดใหฟงเสมอ 
 “รูปขันธ” ก็รางกายทั้งรางไมมีอะไรยกเวน รวมแลวเรียกวา “รูปขันธ” คือกาย
ของเราเอง 
 “เวทนาขันธ” ความสุข ความทกุข เฉยๆ เกิดข้ึนภายในรางกายและจิตใจ ทาน
เรียกวา “เวทนาขันธ” 
 “สัญญาขันธ” คือ ความจําไดหมายรูในส่ิงตางๆ ทานเรียกวา “สัญญาขันธ” 
 “สังขารขันธ” คือ ความปรุงของใจ คิดดีคิดชั่ว คิดเร่ืองอดีตอนาคต ไมมี
ประมาณ ทานเรียกวา “สังขารขันธ” เปนหมวดเปนกอง 
 “วิญญาณขันธ” ความรับทราบ เวลารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มากระทบ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย รายงานเขาไปสูใจใหรับทราบในขณะท่ีส่ิงน้ันๆ สัมผัสแลวดับไป 
พรอมตามสิ่งนั้นที่ผานไป น่ีทานเรียกวา “วิญญาณขันธ” ซึ่งเปน “วิญญาณในขันธหา” 
 “วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” น้ันตางกัน ปฏิสนธิวิญญาณหมาย
ถึง “มโน” หรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะกาวเขาสู “ปฏิสนธิวิญญาณ” ในกําเนิดตางๆ 
ทานเรียกวา “ปฏิสนธิวิญญาณ” คือใจโดยตรง 
 สวน “วิญญาณในขันธหา” นี้ มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัส สิ่งนั้นมา
สัมผัสแลวดับไป วิญญาณก็ดับไปพรอม คือความรับทราบ ดับไปพรอมขณะที่สิ่งนั้น
ผานไป 
 แต “ปฏิสนธิวิญญาณ” นั้นหมายถึงใจ ซึ่งมีความรูอยูโดยลําพังแมไมมีอะไรมา
สัมผัสอันนี้ อันนี้ไมดับ ! 
 เรียนขันธหาเรียนทบทวนใหเปนท่ีเขาใจ เรียนใหหลายตลบทบทวน คุยเขี่ยขุด
คน คนจนเปนท่ีเขาใจ นี่คือสถานที่ทํางานของผูที่จะรื้อกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิต
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ใจท่ีเรียกวา “ร้ือถอนวัฏวน” คือความหมุนเวียนแหงจิตที่ไปเกิดในกําเนิดตางๆ ไป
เท่ียวจับจองปาชาไมมีส้ินสุด ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็ไปจับจองไวแลว ก็เพราะเหตุแหง 
ความหลงในขันธ ความไมรูเรื่องของขันธ จึงตองไปหายึดขันธ ทั้งๆ ที่ขันธยังอยูก็ยังไม
พอ ยังไปยึดไปหลงติดเรื่อยๆ ไมมีความสิ้นสุด ถาไมเอาปญญาเขาไปพิสูจน 
 พิจารณาจนกระทั่งรูจริงและตัดได ทานจึงใหเรียนธาตุขันธ รูปขันธ “ก็คือ ตัว
สัจธรรม” ตัว “สติปฏฐานสี”่ น่ันเอง อะไรๆ เหมือนกันหมด เปนไวพจนของกันและกัน
ใชแทนกันได เราพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรม ถูกเรื่องของสติ
ปฏฐานสี่ ปกติไมมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้น กายก็เปนกายอยูอยางนี้ รูปก็เปนรูปอยูเชนน้ี
เอง 
 แตความวิการของธาตุขันธก็วิการไปตามเรื่องของมัน ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจาก
ความวิการของส่ิงน้ัน ที่ไมอยูคงที่ยืนนาน จิตก็ใหทราบตามเรื่องของมัน ชื่อวา “เรียน
วิชาขันธ” อยาไปต่ืนเตน อยาไปตระหนกตกใจ อยาไปเสียอกเสียใจกับมัน เพราะส่ิง
เหลาน้ีเปนธรรมชาติธรรมดาของสมมุติ จะตองแปรอยูโดยลําดับ แปรอยางลี้ลับก็มี 
แปรอยางเปดเผยก็มี แปรอยูตามหลักธรรมชาติของตน ทุกระยะทุกวินาท ีหรือวาวินาที
ก็ยังหางไป ทุกขณะหรือทุกเวลาไปเลย มันแปรของมันอยางนั้น แปรเร่ือยๆ ไมมีการ
พักผอนนอนหลับเหมือนสัตวเหมือนคน 
 เรื่องของทุกขก็แสดงตัวอยูเรื่อยๆ ไมเคยหยุดน่ิงนอนเลย คนเรายังมีการหลับ
การนอนการพักผอนกันบาง เรื่องสัจธรรมเรื่องไตรลักษณนี้ไมเคยหยุด ไมเคยผอนผัน
ส้ันยาวกับใคร ดําเนินตามหนาที่ของตัวทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน กับส่ิงตางๆ 
เปนสภาพจะตองหมุนไปอยูเชนนั้น ในรางกายของเรานี่ก็หมุนของมันอยางนั้นเหมือน
กัน คือแปรสภาพ น่ีเราน่ังสักประเด๋ียวก็เจ็บปวดข้ึนมาแลว นี่มันแปรไหมละ มันไม
แปรจะเจ็บปวดข้ึนมาทําไม! 
 ความเจ็บปวดน้ีเรียกวา “ทุกขเวทนา” มันเปนอาการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใหเราทราบท่ี
เรียกวา “สัจธรรม” ประการหน่ึง พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เวลาจําเปน
จําใจข้ึนมาเราจะอาศัยใครไมได จะไปหวังพ่ึงคนน้ันพ่ึงคนน้ีเปนความเขาใจผิด ซ่ึงจะ
ทําใหกําลังทางดานจิตใจลดลงไป จนเกิดความทอถอยอิดหนาระอาใจตอการชวยตัว
เอง น่ีเปนความเขาใจผิด หรือเปนความเห็นผิดของจิตซึ่งมีกิเลสเปนเครื่องกระซิบหลอ
กลวงอยูเปนประจํา ทั้งเวลาปกติ ท้ังเวลาเจ็บไขไดปวย ท้ังเวลาจวนตัว เพ่ือใหเราเสีย
หลักแลวควานํ้าเหลวไปตามกลอุบายของมันจนได 
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 เวลาจวนตัวเขาจริงๆ ก็เหมือนนักมวยขึ้นเวท ี ครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต
ยังไมขึ้นเวท ี เมื่อกาวขึ้นสูเวทีแลวไมมีทางที่จะแนะนําสั่งสอนอยางใด ผิดกับถูก ดีกับ
ชั่ว เปนกับตาย ก็ตองพึ่งตัวเอง ตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความสามารถ อุบายวิธีท่ี
จะชกตอยอยางไรนั้น จะไปสอนกันไมไดเวลานั้น 
 เวลาเราเขาสูสงคราม คือตาจน ระหวางขันธกับจิตจะแยกทางกัน คือเวลา
จะแตกสลายน้ันแล ซึ่งเหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับตนไม เวลามาจับก็ไมคอยทํากิ่งไม
ใหสะเทือนนัก แตเวลาจะบินไปละ มันเขยากิ่งจนไหวทั้งตน ถาเปนกิ่งที่ตายแลวตอง
หักไปก็มี 
 น่ีเวลาธาตุขันธจะจากเราไปมันจะเขยาเราขนาดไหน เราจะทนตอการเขยาได
ดวยอะไร ? ถาไมดวยสติกับปญญา เมื่อทนไมไดก็แนนอนวาตองเสียหลัก ฉะน้ันเรา
ตองสูใหเต็มสติปญญากําลังความสามารถทุกดาน ไมตองคิดวาเราจะลมจม เพราะการ
สู การพิจารณาขันธใหเห็นตามความเปนจริงเพื่อปลดเปลื้องไมใชทางใหลมจม ! นี่คือ
การชวยตวัเองโดยเฉพาะอยางเต็มความสามารถในเวลาคับขัน! และเปนการถูกตอง
ตามทางดําเนินของปราชญทานดวย 
 เม่ือถึงคราวจําเปนเขามาจริงๆ จะมีแตทุกขเวทนาเทานั้นแสดงอยางเดนชัดที
เดียว ภายในกายทุกชิ้นทุกสวนจะเปนเหมือนกองไฟหมดทั้งตัว ภายในกายของเราจะ
กลายเปนไฟทั้งกองไปเลย แดงโรไปหมดดวยความรุมรอน แลวเราจะทําอยางไร ? 
ตองนําสติปญญาหย่ังลงไปใหเห็นความทุกขความรอนน้ัน ประจักษดวยปญญา แลว
ยอนดูใจเรามันแดงโรอยางนั้นดวยไหม? มันรอนอยางนั้นดวยไหม? หรือมันรอนแต
ธาตุแตขันธ ? 
 ถาเปนผูมีสติปญญา เคยพิจารณาทางดานปญญาอยูโดยสมํ่าเสมอแลว ใจจะไม
รอน ! ใจจะเย็นสบายอยูในทามกลางกองเพลิง คือธาตุขันธที่กําลังลุกโพลงๆ อยูดวย
ความทุกขนั้นแล นี่ผูปฏิบัติตองใหเปนอยางนี้ ! น่ีช่ือวาเราชวยตัวเราเอง ใหพิจารณา
อยางน้ี ไมตองไปหวังพึ่งใครในขณะนั้น เรียกวา “ข้ึนเวทีแลว” เมื่อตั้งหนาตอสูกันแลว
สูใหถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา! เปนก็เปน ตายก็ตาย! ใครจะหามลงเวทหีรือ
ไมไมสําคัญ สูจนเต็มกําลังความสามารถขาดด้ินดวยปญญาน้ันแล อยาสูเอาเฉยๆ แบบ
ทนทื่อเอาเฉยๆ ก็ไมใช ! เชน ขึ้นไปใหเขาชกตอย เขาตอยเอา ๆ โดยที่เราไมมีปดมี
ปองไมชกตอยสูเขาเลย นี่ใชไมได! เราตองสูเต็มกําลังเพื่อความชนะกัน เอาความตาย
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เปนเดิมพัน แมจะตายก็ยอมตายแตไมยอมถอย ! ตองตอสูทางสติปญญาอันเปนอาวุธ
ทันสมัย! 
 การตอสูกับเวทนาก็คือพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน อยาไปบังคับ
ใหมันหาย ถาบังคับใหหายยอมฝนคติธรรมดา นอกจากการพิจารณาใหรูตามความ
เปนจริงและหายเอง! ถาไมหายก็รูเทาทันเวทนา ไมหลงยึดถือ 
 รูปก็เปนรูป อยาไปเอาอะไรมาขัดมาแยงมาแทรกแซงใหเปนอยางอื่น รูปเปน
รูป กายเปนกาย สักแตวากาย สักแตวารูป, เวทนาสักแตวาเวทนา, จะสุขก็ตาม จะทุกข
ก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มนัเปนเร่ืองเวทนาอันหน่ึง ๆ เทาน้ัน 
 ผูท่ีรูวากาย รูวาเวทนา ความสุข ความทกุข ความเฉยๆ คือใคร? ถาไมใชใจ! ใจ
ไมใชธรรมชาตินั้นๆ ใหแยกกันออกใหเห็นกันดวยปญญาอยางชัดเจน ช่ือวาเปนผู
พิจารณาสัจธรรมโดยถูกตอง แลวจะไมหว่ันไหว ถึงรางกายจะทนไมไหว เอา! ตั้งทา
สู ! ตั้งหนารู อะไรจะดับไปกอนไปหลังใหรูมัน! เพราะเราแนใจแลวดวยสติปญญา ทั้ง
ความจริงก็เปนอยางน้ันดวยวา “ใจ ไมใชผูดับผูตาย” ใจเปนแตผูคอยรับทราบทุกสิ่ง
ทุกอยาง 
 เอา! อะไรไมทนทานใหไป! รางกายไมทน เอา แตกไป! เวทนาไมทน เอา สลาย
ไป! อะไรไมทนใหสลายไปหมด เอา สลายไป อะไรทนจะคงตัวอยู สวนที่คงตัวอยูนั้น
คืออะไร? ถาไมใชผูรูคือใจจะเปนอะไร? น่ัน! ก็คือผูรูเดนอยูตลอดเวลา! 
 เมื่อไดฝกหัดตนโดยทางสติปญญาจนมีความสามารถแลว จะเปนอยางน้ีแน
นอนไมเปนอื่น แตถาสติปญญาอาภัพ จิตใจก็ทอแทออนแอถอยหลังอยางไมเปนทา 
ความทุกขทั้งหลายจะรุมกันเขามาอยูที่ใจทั้งหมด เพราะใจเปนผูสั่งสมทุกขขึ้นมาเอง 
ทั้งนี้อยูกับความโงของตัวเอง เพราะฉะนั้นความทอถอยจึงไมใชทางที่จะชําระตนใหพน
จากภัยทั้งหลายได นอกจากความขยันหม่ันเพียร นอกจากความเปนนักตอสูดวยสติ
ปญญาเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่จะไดชัยชนะ ไมมีอยางอื่นที่จะไดความเดน ความดิบ
ความดี ความสงาผาเผย ความองอาจกลาหาญขึน้ภายในใจ 
 ใหพิจารณาอยางน้ี สมมุติวาเราอยูในบาน ปราศจากครูปราศจากอาจารย ครู
อาจารยไดสอนไวแลวอยางไร ปราศจากท่ีไหน? ทานสอนวาอยางไร นั่นแลคือองคทาน! 
นั่นแลคือองคตถาคต! นั่นแลคือองคพระธรรม! เราอยูกับพระธรรม เราอยูกับพระพุทธ
เจา เราอยูกับพระสงฆตลอดเวลา โดยพระโอวาทที่นํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ลวนแลวแต
เรื่องของทานทั้งนั้น เราไมไดปราศจากครูปราศจากอาจารย เราอยูดวยความมีที่พึ่ง คือ
มีสติปญญา มีศรัทธา ความเพียร รบฟนห่ันแหลกอยูกับส่ิงท่ีเปนขาศึกอยูเวลาน้ี จะวา
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เราปราศจากครูอาจารยไดอยางไร ! เราอยูกับครู และรูก็ตองรูแบบมีครู ! สูก็ตองสู
แบบมีครู ! 
 น่ีคือวิธีการแหงการปฏิบัติตน ไมมีความวาเหว ไมมีความหว่ันไหว ใหมีความ
แนวแนตามความจริงแหงธรรมท่ีครูอาจารยไดส่ังสอนไวแลว ยึดถือเปนหลักเกณฑอยู
ภายในใจโดยสมํ่าเสมอ อยูท่ีไหนก็เรียกวาเราอยูกับครูกับอาจารย กับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อันแทจริงแลวอยูกับจิต มีจิตเทาน้ันจะ
เปน “พุทธ ธรรม สงฆ” ได หรือธรรมทั้งดวงได มีจิตเทานั้นที่จะอยูกับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ ได ไมใชอะไรทั้งหมด! 
 กายไมรูเร่ือง จะไปรูเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เวทนาก็
ไมรูเรื่อง สัญญาเพียงจํามาใหแลวหายเงียบไป สังขารปรุงข้ึนแลวหายเงียบไป จะเปน
สาระอะไรที่พอจะรับพระพุทธเจาเขาไวภายในตนได ผูท่ีรับไวไดจริงๆ คือผูที่เขาใจ
เรื่องของพระพุทธเจาจริงๆ และเปนผูที่ “เปนพุทธะ” อันแทจริง ก็คือจิตน้ีเทาน้ัน 
 ฉะนั้นจึงใหพิจารณาจิตใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาทอถอยออนแอ อยางไรเรา
ทุกคนตองกาวเขาสูสงครามที่เปนเรื่องใครชวยไมไดดวยกันทุกคน นอกจากเราจะชวย
ตัวเอง และแนที่สุดวาเราตองชวยตัวเองทุกคน ถึงคราวจําเปนมาไมมีใครจะชวยได 
 พอก็พอ แมก็แม ลูกก็ตาม สามีก็ตาม ภรรยาก็ตาม เปนแตเพียงดูอยูเฉยๆ 
ดวยความอาลัยรักเสียดาย อยากชวยแตชวยไมได สุดวิสัย! 
 ถึงวาระแลวท่ีจะชวยเราใหพนจากความทุกขความทรมาน ใหพนจากสิ่งพัวพัน
ท้ังหลายน้ัน เครื่องชวยนั้นนอกจากปญญา สติ และความเพียรของเราเองแลว ไมมี! 
 ฉะนั้นเราจึงเขมงวดกวดขันและมีความเขมแข็งอยูกับใจ แมรางกายจะหมด
กําลัง และใหเขาใจในเร่ืองเหลาน้ีเสียต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จะไมเสียทาเสียที  
 ไมวาเร่ืองของขันธจะแสดงขึ้นอยางไร มันไมเหนือตาย แสดงข้ึนมามากนอย
เพียงไรมันก็ถึงแคตายเทานั้น 
 ผูรูก็รูกันถึงตาย เม่ือธาตุขันธสลายไปแลว ผูรูก็หมดปญหาเร่ืองความรับผิด
ชอบ ขณะน้ีตองพิจารณาใหเต็มท่ี เอาใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผล เราก็ถึงธรรม
อันแทจริงภายในใจ 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงแคนี้ 
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