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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สูส มรภูมิ
ขณะฟงกําหนดใจไวใหดี เพราะธรรมอยูก บั ใจ !
ทีแรกกอนปฏิบตั เิ ราไมอยากจะเชือ่ วา “ธรรมอยูก บั ใจ ทีไ่ หนกัน” อยูก บั ความ
เพียรในใจนั้น นาฟงกวาทีว่ า “ธรรมอยูก บั ใจ”
“ธรรมอยูท ใ่ี จ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยูท ใ่ี จ ธรรมทั้งหลายอยูที่
ใจ” เราไมยักเชื่อ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อยูท ใ่ี นคัมภีรท ง้ั นัน้ ทําไมวาอยูท ่ี
ใจ นีเ่ ปนความรูส กึ ของเจาของ คือความรูส กึ ดัง้ เดิมเปนอยางนัน้ แตพอฟงเทศนไป
เรื่อยๆ องคไหนเทศนทา นก็บอกอยางนัน้ ไมเคยเทศนผิดเพี้ยนกันไปเลยวา “ธรรมอยู
กับใจ ธรรมอยูที่ใจ” พอไดฟงไปโดยลําดับ จิตมันปรากฏเปนความสงบขึน้ มาในขณะ
ที่ฟง คือทีแรกเวลาฟงทานเทศน จิตมันสงไปหาทานนี่ ไมไดอยูกับตัว
ทานบอกวา “อยาสงจิตออกมาภายนอก ใหทาํ ความรูไ วภายในตัวเอง ธรรมจะ
เขาไปสัมผัสเอง จากกระแสธรรมทีท่ า นแสดงออกไป เราก็ไมฟง ยังสงออกไปหาทาน
เทศน ดีไมดีอยากจะมองดูหนาทานดวยจนถึงขณะฟงเทศน ถาไมมองดูหนาทานเทศน
หรือดูปากทานเทศนรสู กึ มันไมถนัด นี่เปนความรูสึกดั้งเดิม
เวลาฟงนาน ๆ มันปรากฏผลเปนความสงบขึน้ มาภายในใจ ในขณะที่ฟงทาน
เทศนเริ่มเกิดความเชื่อวา “สมาธิธรรมนีอ้ ยูท ใ่ี จนัน่ เอง” เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาคือเจา
ของเอง ทีนขี้ ณะฟงเทศนทา น จิตไมสง ไปทีอ่ น่ื สงไปหาทานก็ไมสง มันเพลินกับ
ความสงบ ใจเกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็นขึน้ มาในขณะฟง และเพลินไปเรื่อย ๆ
เลยทําใหเกิดความเชือ่ วา ธรรมอยูที่ใจนั้นถูกตองแลว
นี่เริ่มเปนความเชื่อขึ้นมา ในขณะที่ “สมาธิธรรม คือ ความสงบ เย็นใจ” ปรากฏ
ขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟงเทศนจากทาน ตอจากนัน้ ก็เปนเหตุใหอยากไดยนิ ไดฟง เรือ่ ย
ๆ เพื่อเปนเครื่องกลอมจิตใจเรา ลําดับแรกเปนอยางนี้ ลําดับตอไปการปฏิบตั ธิ รรม จะ
เดินจงกรมก็ดี นัง่ สมาธิภาวนาก็ดี ผลปรากฏขึน้ มากนอย ปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ไมได
ปรากฏขึน้ ทีอ่ น่ื ขณะที่จิตไมมีความสงบ วุน วายตัวเอง ก็อยูท ใ่ี จ นี่ทราบวา “วันนี้ จิต
ไมสบายเลย” มีความฟุง ซานวุน วายตามอารมณตา ง ๆ เอะ ทําไมวันนี้จิตไมสบาย ก็ทํา
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ใหเกิดความสนใจขึน้ อีกแงหนึง่ พยายามหาทางสงบใหได พอเขาทีภ่ าวนา ใจก็เปน
ความสงบขึ้นมา นี่ก็ยิ่งเปนความชัดเจนขึ้นมาวา “ธรรมอยูท ใ่ี จ”
โลกมันอยูท ใ่ี จ ธรรมก็อยูท ใ่ี จ เพราะฉะนั้นผูฟงเทศนจึงควรทําความรูสึกไว
จําเพาะตัวเทานั้น ไมจาํ เปนตองสงจิตออกไปสูภ ายนอก เชนไปเกีย่ วของกับทานผู
เทศนเปนตน เมือ่ เราทําความรูส กึ ไวกบั ตัวเชนนี้ ธรรมเทศนาที่ทานแสดงออกไปมาก
นอย จะเขาไปสัมผัสสัมพันธกับความรูของเรา
จิตเปนผูรู กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเขามาสัมผัสใจ และสัมผัสอยูเรื่อย ๆ จิต
ไมมโี อกาสสงออกไปสูภ ายนอก เพราะธรรมเปนเครื่องเย็น และก็ทําใหเพลินไป เพลิน
ไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือธรรมสัมผัสเปนขณะ ๆ ตามกระแสเสียงของทานผูเทศน เปน
บทเปนบาท สัมผัสตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จิตก็คอยสงบเย็นลงไป ๆ นี่เปนผลขึ้นมา
แลวจากการฟงธรรม เพราะฉะนั้นการฟงธรรมทีถ่ กู ตองเพือ่ ใหไดผลประจักษ จึง
ตองตั้งจิตไวภายในตัวเอง ไมตอ งสงออกไปภายนอก และไมตองคิดตองตรองอะไร
มากมายในขณะทีฟ่ ง คอยฟงใหเปนความรูสึกตามกระแสแหงธรรมที่ทานแสดงไปเทา
นัน้ ธรรมจะซึมซาบเขาไปสูจ ติ ใจเรา จิตใจเมือ่ ไมกวนตัวเองดวยความคิดในเรือ่ งตาง
ๆ ก็สงบเทานัน้ แตตอ งสงบดวยวิธแี กกนั คือจะใหจิตสงบไปเฉย ๆ อยางนัน้ ไมได
ตองอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่ง หรืออาศัยการฟงธรรมในขณะทานแสดง อยางนี้จึง
จะเกิดความสงบ
อะไรเลาทีว่ นุ มากในโลกนี้ ? ไมมอี ะไรทีจ่ ะวุน มากยิง่ กวาใจ ถาพูดถึงเรือ่ งของ
ความขุน มัว ก็ไมมีอะไรที่จะขุนมัวยิ่งวาใจ ความทุกขความเดือดรอนมากมายเพียงไร
ไมมีอะไรที่จะสูใจได ไฟที่วารอนก็ไมรอนเหมือนใจของเราที่รอนที่ทุกขเพราะอํานาจ
กิเลส
เรื่องของกิเลส มีแตแสดงใหเกิดความทุกขไปโดยลําดับ ๆ เทานั้น ทานจึงสอน
ใหเห็นโทษ พยายามตัง้ สติพจิ ารณาในแงตา ง ๆ ดวยความจงใจ เมือ่ สติกบั ความรูม ี
ความเกีย่ วเนือ่ งกันไปโดยลําดับ ๆ การทําสมาธิหรือการพิจารณาในแงตาง ๆ จะเปน
ทางดานปญญาในแงใดก็ตาม ยอมไดความสงบและอุบายแยบคายขึน้ มาโดยลําดับ ดัง
ทานสอนวา “ชาติป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกฺขํ อริยสจฺจ”ํ ทานบอก “อริยสัจ ชาติป ทุกขฺ า
ชราป ทุกขฺ า” ชาติความเกิดเปนทุกข แตเรากลับมีความดีใจ เพลิดเพลินในการเกิด
พอลูกเกิดขึน้ มาก็ดใี จ หลานเกิดขึน้ มาก็ดใี จ บุตรหลานของญาติมติ รสหายเกิดขึน้ มาก็
ดีใจ ไมไดคาํ นึงถึงความทุกขของเด็กที่เกิดขึ้นมาแตละราย ๆ ทีร่ อดตายจากชอง
แคบ ๆ แลวเกิดมานัน้ เลย
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ถาเรามองดู “เงื่อนตน” คือ ความเกิด กับ “เงื่อนปลาย” คือความตาย ยังไมเห็น
ชัดเจนแลว ก็เขาใจวา ทั้งสองเงื่อนนี้จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน และความเศราโศก
ไดไมมีสิ้นสุดจุดหมายปลายทางเลย ความจริง เด็กรอดตายแลวถึงจะเปนมนุษยขน้ึ
มา ถาไมรอดก็ตองตายไปในขณะนั้น เชนตายในทองก็มี ตายขณะทีต่ กคลอดออกมาก็
มี ก็เพราะความทุกขถงึ ขนาดตาย มันถึงตายไดคนเรา!
การเกิดขึ้นมาเปนคน อายุมากนอยเพียงใด มันก็ทกุ ขถงึ ตายมันจึงตายได ความ
ทุกขนี้มีมาตั้งแตขณะแรกเกิด แตเราไมไดพิจารณาวาเปนทุกข คือสัจธรรม ซึง่ เปนสิง่ ที่
นาเห็นโทษเห็นภัย เปนความขยะแขยง เพื่อจะกําจัดปดเปาใหผานพนไปไดดวยความ
พากเพียรของเรา มีสติปญญาเปนสําคัญ เมือ่ เรามีความเพลิดเพลินพอใจในตอนตน
แตไมพอใจในตอนปลาย เชน ความเกิดเราพอใจ แตความตายเราไมพอใจ มันก็ขัด
แยงกันอยูว นั ยังค่าํ ความขัดแยงกันมันเปนความสุขทีไ่ หนในหัวใจคนเรา ตองเปน
ความทุกขอยูโดยดี
เพราะฉะนั้นเพื่อใหตนกับปลายตรงกัน จึงตองพิจารณาไปตั้งแต “ชาติป ทุกขฺ า
ชราป ทุกขฺ า มรณมฺป ทุกฺขํ” ตลอดสายไปเลย เพราะเปนเรื่องของกองทุกข และเปน
ทางแหงความทุกขเดินทั้งนั้น ไมใชทางมรรคผลนิพพานอะไรจะเดินได ถาไมพิจารณา
ใหเปน พิจารณารอบรูใ นสิง่ ทัง้ หลายนีแ้ ลวก็วา “ทุกขฺ ํ นตฺถิ อชาตสฺส” ทุกขยอ มไมมี
แกผไู มเกิด นัน่ ! เมื่อไมเกิดแลวมันจะมีทุกขที่ไหนกัน เพราะเชื้อใหเกิดไมมี คือเชื้อ
แหงความทุกขไมมีนั่นเอง ทุกขกไ็ มมใี นหัวใจ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทานจึงไมมี
ทุกขเวทนาภายในใจ เวทนาทางใจนีท้ า นไมมี คือสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี อุเบกขา
เวทนาก็ดี ภายในใจของพระอรหันตทานไมมี
มีเวทนาเฉพาะแตจิตของพวกเรา กายของพวกเรา สวนกายของทานมีเวทนา
ทั้งสาม ทานทุกขเหมือนกันกับพวกเรานีแ้ หละ แตจิตของทานไมมีเวทนา เวทนาทัง้
สามไมสามารถกระทบกระเทือนจิตใจของทานได ทานไมหวัน่ ไหว เหมือนจิตของ
ปุถชุ น สุขทานก็รู ทุกขทา นก็รู ในสวนรางกายเฉย ๆ ทานก็รู แตทางดานจิตใจของทาน
ไมมีเวทนา เพราะจิตนั้นพนไปจากเวทนาซึ่งเปนสมมุติแลว ไมมีอะไรจะเขาไปแทรกสิง
ไดเลย ใจเปนธรรมลวน ๆ เชนที่วา “ทุกขเวทนา เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สุขเวทนาก็
เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อุเบกขาเวทนาก็เปน อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา จึงไปเกี่ยวของกับ
ธรรมชาตินั้นไมได
ถาใครอยากมีความเจริญภายในใจ ก็ใหพยายามสรางคุณงามความดี ศีล ทาน
อยาไดขาด เปนความดีสาํ หรับหลอเลีย้ งจิตใจ สืบภพสืบชาติที่ดีตอไป คนเราที่มีพื้น
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ฐานอันดีดวยคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงแลว ไมวาจะเกิดในภพใดชาติใด ก็
ตองมีความดีติดตามเสมอ สุคติเปนที่หวังได
ในเมือ่ ยังไมพน จากความทุกข ทานสอนไมใหเกียจคราน ใหพยายาม ถามี
ความสามารถเจริญเมตตาภาวนา เพือ่ สองดูจติ ใจของตนทีเ่ ต็มไปดวยความทุกข
รอนตางๆ นี้ ก็จงทําไปอยาไดลดละ ขัดไปทุกวัน ๆ จิตใจเมือ่ ไดรบั การขัดเกลาอยู
เสมอยอมมีความผองใส เมือ่ จิตมีความผองใสยอมเห็นเงาตัวเองได เหมือนกับน้าํ ใส
มองเห็นอะไรไดชัดเจน จะเปนขวากเปนหนามหรือเปนสัตวชนิดใดทีอ่ ยูใ นน้าํ นัน้ ก็
สามารถมองเห็นไดชัดเจน อะไรที่เปนพิษเปนภัยอยูภายในจิตใจ เมื่อใจมีความสงบ
แลวสามารถมองเห็นได รูไ ดงา ยยิง่ กวาจิตทีข่ นุ มัวไปดวยกิเลสอาสวะและความวาวุน ทัง้
หลายอยูม าก
ทานจึงสอนใหชําระจิตใจ ในโอวาททีร่ วมไวใน “โอวาทปาฏิโมกข” วา “สพฺพ
ปาปสฺส อกรณํ” การไมทาํ ความชัว่ ทัง้ หลายนัน้ ประการหนึง่ “กุสลสูปสมฺปทา” การยัง
กุศลใหถึงพรอมประการหนึ่ง “สจิตฺตปริโยทปนํ” การทําจิตใจใหผองแผวถึงความ
บริสทุ ธิน์ ป้ี ระการหนึง่ “เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
พระพุทธเจาองคใดก็ตามทานสอนอยางนีท้ ง้ั นัน้ เรื่องที่เปนบาปเศราหมองทาน
ไมใหทํา ใหพยายามทําแตกุศลคือคุณงามความดี เพราะความฉลาดของตน “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” คือยังความฉลาดใหถงึ พรอมนัน่ เอง
การทําจิตใหมีความผองใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เปนสิ่งทําไดยาก แตอยูใ นความ
สามารถของมนุษยเราที่จะทําได พระพุทธเจาทานก็ลาํ บาก พระสาวกทัง้ หลายทานก็
ลําบาก บรรดาทานผูถ งึ ความบริสทุ ธิต์ อ งลําบากดวยกันทัง้ นัน้ ลําบากเพือ่ ความบริสทุ ธิ์
เพื่อความหลุดพน ไมใชลําบากเพื่อความลมจม จึงเปนสิ่งที่นาทํา
จิตเวลามีสิ่งสกปรกโสมมครอบงําอยูก็ไมปรากฏวามีคุณคาอะไร แมตวั เองก็
ตําหนิติเตียนตัวได บางทีอยูก ไ็ มอยากอยู อยากจะตายเสียดีกวาอยางนี้ เพราะความอิด
หนาระอาใจความเปนอยูของตน ไมอยากอยูใ นโลกใหโลกเขาเห็นหนา ทั้งนี้เพราะจิต
มันอับเฉา จิตมันขุนมัวมากจนกลายเปนไฟทั้งกอง ไมนา อยู เวลามันอับเฉาขนาดนัน้
เพราะสิ่งที่อับเฉา สิ่งไมมีคุณคาครอบจิต จนมองหาสาระสําคัญของจิตไมมเี ลย จน
คิดอยากจะตายไปเสียไดแหละดี แมตายไปแลวจะไปเอาดีมาจากไหน? ปจจุบนั มันก็ยงั
ไมมอี ยูแ ลว ถาดีดว ยความตาย โลกนีก้ ม็ คี นตายกันมานาน ทําไมไมเห็นดี มันไมดนี น่ั
เองจึงไมอยากตาย ถามันดีอยูแ ลวตายหรือไมตายก็ไมมปี ญ
 หาอะไร เพราะดีอยูแลว
ขณะทีม่ สี ง่ิ ไมมคี ณ
ุ คาอะไรมาครอบงําจิตนัน้ ทําไมจิตไรสาระไปหมด ?
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๖๕

๓๖๖

เมือ่ ชําระสะสางออกไดโดยลําดับๆ ก็คอ ยสองแสงสวางออกมาใหเห็นประจักษ
ภายในใจ คือความสงบเย็นใจ ทั้งจิตใจก็ผองใส สบาย ยิ้มแยมแจมใส นั่งอยู ยืนอยู
เดินอยู นอนอยู หรือทําหนาทีก่ ารงานอะไรอยู ก็มีความรื่นเริงบันเทิงดวยความสุขที่
ปรากฏอยูก บั ใจ
คนเราเมือ่ จิตใจมีความสงบเย็นแลว อยูท ไ่ี หนก็พออยูท ง้ั นัน้ แหละ มันสําคัญ
อยูท ใ่ี จ ถาใจไมดี อยูที่ไหนก็ไมดี ทีน่ ว่ี า จะดี ที่นั่นวาจะดี หลอกเจาของไปเรื่อย ๆ ที่
โนนละจะดี ชาตินี้ไมดี ชาติหนาจะดี เปนอยูไมดี ตายแลวจะดี นั่นมันหลอกไปเรื่อย ๆ
ผูที่รอน รอนอยูท น่ี แ่ี หละ มันหลอก ผูท ถ่ี กู กลุม รุมอยูด ว ยความรุม รอนทัง้ หลายนะมัน
หลอกเรา อันนัน้ จะดี อันนี้จะดี แตมันไมไดดี ไปอยูที่ไหน ๆ ก็เทาเดิมนีแ่ หละ เพราะ
ตัวนี้ไมดี ตองแกเพือ่ ใหดี แกดวยความเพียร
จงพยายามพิจารณากําจัดมันดวยความเพียร
ทําสมาธิกใ็ หมคี วามสงบได
บังคับบัญชาจิตใจขณะนัน้ ขณะทีท่ าํ สมาธิภาวนา ขณะทีบ่ งั คับจิตฝกทรมานจิต
ดวยการภาวนานัน้ ไมใชเปนขณะทีจ่ ะปลอยไปตามอําเภอใจ เรียกวา “ความเพียร”
เพียรเพื่อแก เพือ่ ถอดถอนสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกตอใจ จนใจไดรับความสงบขึ้นมา ใจไดรบั
ความสงบนัน้ เพราะ “ความเพียรบังคับใจ” ตางหาก ไมใชเพราะความปลอยตามใจ เรา
คงจะเห็นผลหรือคุณคาของความเพียรนี้บางแลว เพราะเรามีความสงบใจลงไดดวย
ความเพียร และสงบไปไดเรื่อย ๆ เพราะความเพียรเปนลําดับ ๆ คุณคาของความ
เพียรก็จะเดนขึ้น ๆ ตามคุณคาของจิตที่เปนผลมาจากความเพียร
เอา ! เมื่อพิจารณาทางดานปญญา ก็กาํ หนดพิจารณาใหเห็นชัดเจน ไตรตรอง
สิง่ ทัง้ หลายใหเห็นตามความสัตยความจริงของมันทีม่ อี ยูใ นโลกทัง้ หลายนี้ โลกนีก้ วาง
แสนกวาง แตสิ่งที่คับแคบที่สุดก็คือจิตใจที่ถูกปดบังดวยกิเลส มันแคบทีน่ ่ี นัง่ อยูน อน
อยูก ไ็ มสบาย อยูท ไ่ี หนก็ไมสบาย เพราะมันคับแคบใจ มันทับตัวเอง แกตรงที่มันแคบ
ๆ นีอ้ อกใหใจไดรบั ความกวางขวางเบิกบานยิม้ แยมแจมใสขึน้ มา จิตใจก็โลง เย็นสบาย
เอา ! ทีนจ้ี ะพิจารณาเรือ่ งทุกข มันก็มีกําลังที่จะพิจารณา พอใจที่จะพิจารณา
เพราะทุกขเปนหินลับปญญาใหคมกลาขึน้ เปนลําดับได ฟาดฟนกิเลสอาสวะออก
ดวยสมาธิปญญา การถอดถอนกิเลสตองถอดถอนดวยปญญา จับกิเลสมามัดไดดว ย
สมาธิ คือจิตสงบลง สมาธิกร็ วมตัวเขามาในจิตดวงเดียว ไมซานออกไปในที่ตาง ๆ
จนจับตัวไมได ปญญาคลีค่ ลายออกใหเห็นชัดเจนวา จิตนีม้ คี วามติดของอยูก บั สิง่ ใด
รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แยกแยะดูให
เห็นละเอียดถีถ่ ว นตามหลักความจริงของมันทีม่ อี ยู
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ใครครวญแลวใครครวญเลา พิจารณาแลวพิจารณาเลา เปนจุดที่ทองเที่ยวของ
ปญญา เปนหินลับปญญา พิจารณาเทาใดก็ยง่ิ แตกฉานออกไปโดยลําดับ เขาใจไปตาม
เปนจริงแลวปลอยวางไปเรื่อย ๆ การปลอยวางลงก็คอื ปลอยวางภาระ ซึง่ กดถวงอยู
ภายในใจเราดวยอํานาจแหงอุปาทานนัน้ แล
จิตคิดเรื่องอะไรบาง เกิดผลเกิดประโยชนอะไร คิดขึ้นในขณะก็ดับไปในขณะ
คิดดีก็ดับ คิดชัว่ ก็ดบั คิดอะไรขึ้นมาก็ดับทั้งนั้น ทานเรียกวา “สังขาร ความปรุง”
ความปรุงขึ้น ความเกิดขึ้น ความปรุงกับความดับไปนั้นเปนของคูกัน เกิดดับพรอมอยู
ในเวลานัน้ แลวเราจะถือเอามาเปนตัวเปนตนอยางไรไดกบั ความเกิด ๆ ดับ ๆ อยาง
นัน้
จงพิจารณา ทุกขเวทนา อันเปนสิง่ ทีน่ า กลัวอยูแ ลว ใคร ๆ ก็กลัวคําวา “ทุกข”
เราจะมาถือวาเปนเราเปนของเราไดอยางไร ทุกขทง้ั กองยังจะถือวาเปนเราอยูอ กี หรือ?
ถือเปนเราก็ถอื เอาไฟมาเผาใจเรานัน่ แล ทุกขใหทราบวาเปน “ทุกข” ผูท ท่ี ราบวาเปน
ทุกขไมใชทกุ ขนน้ั คือใจ ใจเปนผูรูเรื่องทุกขทั้งหลาย ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกขตั้งอยูใจก็รู
ทุกขดบั ไปใจก็รู รูดวยปญญา
ปญญาเห็นแจมแจงชัดเจนแลววา ทุกขเปนทุกข เราเปนเรา ผูร เู ปนผูร ู นี้
ประการหนึ่ง สัญญา จําไดเทาไรมันก็ลืมไปหมด ถาตองการจะจําก็มาตัง้ ใจจํากันใหม
จําไปพรอมดับลงไปพรอม ๆ ขณะเดียวเชนกัน เหลานีห้ รือเปนตน ? ความจําได
หมายรูแลวดับไป ๆ เกิดดับ ๆ เชนเดียวกับสิ่งอื่น ๆ นั้นนะหรือเปนเราเปนของเรา ?
ถาวานั้นเปนเราเปนของเรา เราก็ดน้ิ อยูต ลอดเวลาซิ เพราะทุกข เพราะสัญญาจําไดแลว
ดับไป ความทุกขเกิด ๆ ดับ ๆ ใหไดรบั ความเดือดรอนวุน วายอยูไ มหยุดไมถอย
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นสภาพที่เกิดที่ดับ มีอยูรอบใจเรา อยูร อบตัวคือขันธ
วิญญาณ เราเคยไดยินมาตั้งแตเมื่อไร เห็นมาตั้งแตเมื่อไร ตั้งแตเกิดนี่ แลวเราไดสาระ
อะไรจากมัน พอรับทราบ พับในทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย มันก็ดบั ไป
พรอม ๆ แนะ เอาอะไรมาเปนสาระ ? ไมเห็นมีอะไรเปนสาระเลย
รูปนั้นหรือเปนตน เสียงนั้นหรือเปนตน กลิน่ รส เครื่องสัมผัสนั้นหรือเปนตน
วิญญาณ ความรับทราบสิ่งที่มาสัมผัสหรือเปนตน มันรับทราบพับ ๆ แลวดับไปพรอม
ๆ อันนัน้ หรือเปนตน เปนตนเมื่อไร ความเกิดความดับพรอมมาถือวาเปนตนไดหรือ
เราจะนอนใจกับมันไดอยางไร มันเกิดแลวมันดับ ๆ เรายังจะถือความเกิดความดับนัน้
วาเปนตน เราก็ยุงไปวันยังค่ําซิ เพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับตลอดเวลา ไมวารูป
เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ไมวาสัญญา สังขาร วิญญาณ มันมีเกิดมีดับของมันเปนประจํา
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อยูท กุ อยางทุกอาการ แลวเราจะไปควาเอาวานั่นเปนเรานี่เปนของเราไดอยางไร ทั้ง ๆ
ที่มันเกิดดับก็ทราบอยางประจักษ จึงตองใชปญญาพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามเปนจริง
แลวปลอยวางไวตามความจริงของมัน
ผูรูไมดับ ใจแท ๆ คือผูรู ผูนี้ไมดับ อะไรเกิดก็รูอะไรดับก็รู ผูที่รูนี้ไมดับ ดับแต
สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปตามเรื่องของเขา เชน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้เปน
สภาวธรรม ทานวา “เปนไตรลักษณ”
ไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา จะมาถือเปนเราเปนของเราไดอยางไร ถา
พิจารณาใหถึงเหตุถึงผลดวยสติปญญาแลวก็ไมอาจไปยึดถือได เวลากิเลสหนา ๆ ใจไม
ไดพิจารณา ทั้งไมทราบวาอะไรเปนอะไรจึงหลงยึดถือ เมื่อพิจารณาเห็นตามเปนจริง
แลวมันปลอยวางของมันเอง
พอออกแนวรบ ถึงเวลาจะเปนจะตาย ใหเอาอันนีแ้ หละเปนสนามรบ เฉพาะ
อยางยิ่ง “ทุกขเวทนา” นัน่ แลจะออกหนาออกตาทีส่ ดุ ในขณะจะแตกดับ เอาทุกขเวทนา
กับจิตนีแ้ ลเปนสนามรบ พิจารณากันใหเห็นตามความจริงของมัน จะทุกขมากมาย
ขนาดไหนมันไมเลยตาย ทุกขนถ้ี งึ แคตาย ธาตุขนั ธนถ้ี งึ แคตาย ใจไมถงึ แคตาย แต
เลยความตาย เพราะจิตไมเคยตาย มันเหนือสิง่ เหลานี้ ความทุกขก็ทุกขถึงแคตายเทา
นัน้ ไมเลยจากนัน่ ไป เวทนาพวกไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแคดับของมันเทานั้น จะ
ทุกขมากทุกขนอ ยจิตรับทราบ รับทราบอยูตลอดเวลา
เมือ่ มีสติแลวจะรับทราบทุกระยะของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ผูร ไู มไดดบั เราจะ
ไปวิตกวิจารณอะไรกับเวทนาซึ่งไมใชเราไมใชของเรา มันเปนสภาพที่เกิดขึ้น อาศัยจิต
เกิดขึน้ แตไมใชจติ อาศัยธาตุเกิดขึน้ อาศัยกายนีเ้ กิดขึน้ แตไมใชกาย มันเปนเวทนา
ของมัน เชนทุกขเวทนา เปนตน มันเปนคนละชิน้ ละอันคนละอยาง ความจริงลวน ๆ
เปนอยางนี้ !
ถาเราไมปนเกลียวกับความจริง ใจเราก็สงบเพราะการพิจารณาทุกขเวทนาทั้ง
หลาย เฉพาะอยางยิง่ ในวาระสุดทายจะแตกดับ เอาใหเต็มเหนี่ยวทีเดียว อะไรจะดับ
กอนดับหลังใหมนั รู เพราะผูรูนี้จะรูตลอด จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอยางดับไปหมด ผูน ก้ี ย็ งั
ไมดบั
นีแ่ หละการพิจารณา ถาไดเห็นเหตุเห็นผลกันเสียครั้งหนึ่งเทานั้น ความอาจ
หาญในเรื่องเหลานี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงคราวจําเปนขึ้นมามันจะเตรียมทาสูกันเลย เตรียม
ทาเปนนักรบเขาสูสงครามระหวางขันธกับจิต พิจารณาดวยปญญา เอาสติปญญาเปน
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เครือ่ งมือฟาดฟนหัน่ แหลกลงใหถงึ ความจริง เมือ่ แหลกลงไปแลวไปถึงไหน ? ก็ไปถึง
ความจริงนั้นแล
จงใชสติปญญาฟาดฟนลงไปใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยาง เมือ่ ถึงความจริง
แลวราบไปหมด สงบไปหมด ไมมอี ะไรอันใดทีจ่ ะมากอกวนจิตใจ อันใดที่ยังกอ
กวนจิตใจไดอยู อันนัน้ เรียกวา “จิตยังพิจารณาไมถึงความจริงเต็มที่” ถาถึงความจริง
เต็มที่ทุกสัดทุกสวนแลว ไมมีอะไรที่จะมาแหยมายุมาแทงมากวนใจได เปนสภาพที่จริง
ทัว่ ถึงกันหมด นัน่ ทานเรียกวา “ราบคาบลงแลวดวยความจริง” เพราะอํานาจแหงสติ
ปญญาพิจารณาเห็นชัด
นี่แหละพระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลาย หรือทานผูส น้ิ ทุกขแลวทัง้ หลาย ทาน
สิ้นตรงนี้ ตรงที่ทุกขมันอยู ทุกขมนั อยูท ไ่ี หน ? ทุกขมอี ยูท ก่ี าย ทีข่ นั ธอนั นี้ ที่จิตดวงนี้
การแยกแยะก็แยกกันทีน่ ่ี รูก็รูกันตรงที่เราเคยหลงนี้แหละไมรูที่ไหน ผูที่จะทํา
ใหรกู ค็ อื ปญญาเครือ่ งมือบุกเบิกหาความจริง ไมมีอะไรที่จะเทียบเทาสติปญญาไดที่
เปนเครื่องมือ ทีบ่ กุ เบิกใหถงึ ทีส่ ดุ แหงธรรมทัง้ หลาย และเปนเครือ่ งสํารอกปอกกิเลส
ออกจากจิตใจไดโดยสิน้ เชิง ก็ไมมีอะไรเสมอเหมือนปญญา จึงเปนเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการแกกเิ ลสอาสวะทัง้ มวล
เราจงนําเอาสติปญญานี้ไปใชในเวลาจําเปน เฉพาะอยางยิง่ เวลาจวนตัวเขาแลว
ไมมีใครจะชวยเราได ญาติมิตรสายโลหิตใกลไกล พอแม พีน่ อ ง สามีภริยา ลูกเล็กเด็ก
แดง แมมีหอมลอมเต็มไปหมดก็ไมสามารถชวยเราไดทั้งนั้น เปนหนาที่ของเราโดย
เฉพาะ ทานเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” เอาใหเต็มภูมิ! ตนนั้นแลเปนที่พึ่งของ
ตน เราจะทําอยางไรจึงจะเปนที่พึ่งของเราได และจะไมกลายเปนขาศึกตอเราเอง ถา
เปนเรื่องความลุม หลง ความออนแอ ความขาดสติปญญาที่จะนํามาใช ก็เปนขาศึกตอ
ตนเอง ถามีสติปญญา ศรัทธา ความเพียร มีความแกลวกลาสามารถตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว พิจารณาลงไปใหถึงเหตุถึงผล ถึงความสัตยความจริงแหง
สภาวธรรมทัง้ หลายแลว นั้นแลถือวาตนเปนที่พึ่งของตนไดโดยแท
เอาใหไดที่พึ่ง มีอยูที่ไหนละ ? “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูภ ายในจิตใจ
ไมมีที่ไหน “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” กระเทือนอยูที่จิตใจ “สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” ก็
กระเทือนอยูที่ใจดวงเดียวนี้เทานั้นเปนภาชนะ ทั้งพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
รวมอยูที่จิตดวงเดียวนี้ เพราะจิตเปนภาชนะทีเ่ หมาะสมกับธรรมทัง้ หลาย เอาให
เห็น เฉพาะอยางยิง่ “จิตทั้งดวงนี้แลคือธรรมทั้งดวง”
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ขอใหชาํ ระจิตนี้ ยิ่งใหหลุดพนในขณะนี้ดวยแลวยิ่งดี “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ไม
ทราบจะไปถามทานทีไ่ หน ไมถามเพราะไมสงสัย มองดูความรูของตัวที่แสดงความ
สมบูรณอยูเ ต็มทีแ่ ลวฉันใดก็ฉนั นัน้
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นี่เปน “เอกธรรม” ธรรมอันเดียว เปนธรรม
แทงเดียวกัน
นีค่ อื ผลแหงการปฏิบตั กิ าํ จัดกิเลสอาสวะของตัว ตั้งแตเริ่มแรกที่ไมมีคุณคา
ราคา มีแต “ขี”้ เต็มหัวใจ คือขี้โลภ ขี้โกรธ ขีห้ ลง ชําระ “ขี”้ นีอ้ อกโดยหลักธรรม เมื่อ
หมดของสกปรกนี้แลวก็เปนธรรมขึ้นมา เปนธรรมขึน้ มาแลวแสนสบาย! อยูไ หนก็สบาย
“นิพฺพานํ ปรมํ สุญ
ฺ ”ํ อะไรสูญก็รูนี่ อะไรยังอยูก็รู ใครจะไปรูยิ่งกวาผูสิ้นกิเลสแลวเลา
เพราะคําวา “นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ” นี้ ทานพูดออกมาจากความทีส่ น้ิ กิเลสแลว
ผูเ ห็นนิพพานแลวพูดออกมา คือพระพุทธเจา พวกเราไมเห็น วาเทาไรมันก็ยงั
อยูอ ยางนัน้ จงพิจารณาใหเห็นจริงกับสิง่ เหลานี้ คําวา “นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ” จะไมมี
ปญหาอะไรเลย เพราะประจักษกับใจแลวอันใดสูญอันใดยัง!
“นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” ฟงซิ คําวา “ปรมํ สุข”ํ อันเปนความสุขอยางยิง่ นัน้ ไมใช
“สุขเวทนา” เปนสุขทีเ่ กิดขึน้ จากความบริสทุ ธิข์ องใจลวน ๆ โดยไมมคี าํ วา “ เกิด
ดับ” เหมือนเวทนาของพวกเรา มีทุกขเวทนา เปนตน อันนีไ้ มใชไตรลักษณ “ปรมํ สุข”ํ
ที่มีประจําจิตที่บริสุทธิ์นี้ไมใชไตรลักษณ ไมใชสิ่งที่เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงไมมี
ความแปรสภาพ คงเสนคงวา ทานวา “นิพพานเที่ยง” อะไรเที่ยง? จิตที่บริสุทธิ์นี้เทานั้น
“เที่ยง” จงเอาใหเห็น เอาใหร!ู
การแสดงธรรม ก็ขอยุติ
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