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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

สราง อตฺตา หิ กอนตาย
จิตของคนเราก็เหมือนกับเด็ก คือไมสามารถจะรักษาตัวได ตองอาศัยพอแมพี่
เลี้ยงคอยเกาะอยูตลอดเวลา เกาะคนนัน้ เกาะคนนี้ แตเด็กยังมีผคู อยรักษา มีพอแมพี่
เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอ เด็กจึงมีความปลอดภัย ไมคอยไดรับอันตรายตางๆ
สวนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงไมเปนความแนนอนเหมือนเด็กเกาะพอ
แมพี่เลี้ยงซึ่งเปนที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนไมได ตองชอบเกาะสิง่ ตางๆ
อยูต ลอดเวลา ซึ่งสวนมากมักเกาะสิ่งที่ผิดใหโทษแกจิตใจ การชอบเกาะหรือการแสวง
หาสิ่งที่เกาะนั้น ก็เพือ่ หาความปลอดภัย หาความสะดวกสบายสําหรับตน แตสง่ิ ทีเ่ กาะ
ของจิตนั้นไมเปนสิ่งที่แนใจ จึงมักเปนภัยแกจิตเรื่อยๆ แมจะเปนผูใหญแลวก็ตามเด็ก
ก็ตาม วิสยั ของจิตยอมเปนเชนนัน้ ไมหวังพึ่งตนเอง มีแตหวังพึ่งผูอื่นสิ่งอื่นอยูเสมอ
ไมเปนตัวของตัวได ทัง้ นีเ้ พราะจิตไมฉลาดตออารมณทต่ี นเขาเกาะ วาผิดถูกดีชว่ั
ประการใด ไมรวู ธิ ปี ฏิบตั ิ ไมรูวิธีชวยตัวเอง เพราะไมมีใครสอน ไมมใี ครบอก ไมมใี คร
แนะนําวิธใี ห พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนภัยสิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไมควร
เกาะ จึงตองเกาะไปเรื่อยๆ และเกาะดะไปหมดไมวาสิ่งดีสิ่งชั่ว ขอใหเปนทีช่ อบใจหรือ
แมไมชอบใจ เปนนิสัยของจิตจะตองเกาะเรื่อยๆไป ไมชอบใจก็เกาะ ทําไมจึงเปนเชน
นัน้ ?
ตามธรรมดาสิง่ หรืออารมณทไ่ี มชอบใจไมนา เกาะ แตจติ ไมชอบใจก็เกาะ เชน
โกรธก็เกาะ หลงหรือรักก็เกาะ ชังก็เกาะ เกลียดก็เกาะ เพราะจิตเปนอารมณอยูก บั สิง่
นัน้ ๆ ไมมคี าํ วารูเ ปนตัวของตัวโดยเฉพาะ มีแต “ไปเปนอารมณอยูก บั สิง่ นัน้ ๆ”
และเกาะอยูก บั สิง่ นัน้ ๆ ตลอดไป สิ่งเหลานั้นสวนมากไมใชของดี
ทําไมจิตจึงตองไปเกาะ ? ทั้งนี้เพราะเปนความติดใจของจิต โดยทีจ่ ติ เองก็ไม
รูว า การเกาะนัน้ จะมีผลอยางไรบาง ตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไป แตมนั แยกไม
ออกเพราะสิ่งที่เหนือจิตยังมี เปนเครือ่ งบังคับใหจติ จําเปนตองไดเกาะไดยดึ ไดเปน
อารมณ ใหเกิดความขุน มัวแกตนอยูเ สมอ นี่พูดถึงอารมณ
พูดถึงวัตถุ มีอะไรใจก็ตอ งเกาะสิง่ นัน้ ยึดสิง่ นัน้ จนได ไมวา สวนยอยสวนใหญ
หรือมีคณ
ุ คาราคา ราคามากนอยเพียงไร ใจยึดไดถือไดทั้งนั้น แมจะใหนามวา “จิตเปน
นักยึดนักเกาะ” ก็ไมผดิ เพราะยังไมสามารถพึ่งตนเองได จึงตองอาศัยสิง่ ภายนอกไป
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จนกวาจะถึงทีส่ ดุ ของธาตุขนั ธ ที่พาใหเปลี่ยนแปลงไป ดีไมดียังอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อํานาจจนลืมตัวก็มี ทัง้ ๆทีไ่ มมอี าํ นาจไมถกู ทาง
พระพุทธเจาทรงสอนวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ใหพยายามแกไขความเกาะ
เกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งตางๆ และแยกตัวหันเขามาพึง่ ตนเองดวยความสามารถของ
ตนบาง ไมอาศัยพออาศัยแม อาศัยเพื่อนฝูง อาศัยใครๆ อืน่ ๆ ไปเสียจนลืมตัว นิสยั
มนุษยเราที่อาศัยผูอื่นอยูเปนประจํา เลยติดเปนนิสัยประจําตัวทั่วประเทศเขตแดน สู
สัตวบางชนิดก็ไมได ทานจึงสอนใหหวังพึง่ ตัวเอง
เรือ่ งหยาบๆ เชนหนาทีก่ ารงาน ก็ควรหวังพึ่งตนเองบาง ยนเขามาทางดาน
“ธรรม” คือการปฏิบตั ธิ รรมภายในใจ เมื่อไดรับการฝกอบรมจากครูอาจารยพอเปน
ปากเปนทางแลว การบําเพ็ญธรรมตองเปนหนาที่จะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะ จะเปนที่
แนใจในการพึ่งตนเองตามหลักธรรม เชน ทานสอนใหบําเพ็ญคุณงามความดี มีทาน
ศีล ภาวนา เปนตน ก็เพือ่ ความพึง่ ตนเอง คือจิตไดยึดเหนี่ยวในสิ่งดีงาม และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั้งปจจุบันและภพชาติตอไป เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่ดี เกิดจากการ
กระทําที่ดี เปนอารมณหรืออาหารทีด่ ขี องใจ
และสอนใหภาวนา ซึ่งละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ การพยายามอบรมทางดาน
“จิตตภาวนา” อันเปนวิธกี ารพึง่ ตัวเองใหแนบแนนเขาไปตามลําดับ โดยอาศัยธรรม
บทนัน้ ๆ เขามาเปนเครือ่ งกํากับใจ โดยอาศัยพึ่งธรรมบทนั้นเปนอารมณ กลอมเกลา
จิตใจใหสงบเย็น กอนที่จิตยังไมสามารถดํารงตนไดโดยลําพัง เชน กําหนด “พุทโธ ๆ
ๆ” เปนตน เปนอารมณที่ถูกตองเหมาะสมในการพึ่งธรรม
การเริ่มฝกหัดใหมใจยังฟุงซาน ยังหาหลักหาเกณฑไมได ยังเปนตัวของตัวไมได
ตองอาศัยบทธรรมกํากับรักษา จนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆ แลว
หดตัวเขาสูค วามสงบ แมบทธรรมที่เคยไดอาศัยบริกรรมมาแตกอน ก็หมดปญหาไปใน
ขณะที่ใจกาวเขาสูความสงบ นีเ่ รียกวา “พึง่ ตนเองไดขน้ั หนึง่ ” ขณะใจกําลังสงบยอม
ปลอยคําบริกรรมได ใจมีความสงบอยูด ว ยดี นีก่ เ็ ปนหลักเปนที่พึ่งอันหนึ่งของจิต
อยางเห็นไดชัด เพียงเทานี้ก็มีความรมเย็นในใจที่เคยฟุงซานจนหาความสงบสุขไมได
เพราะจิตใจตามธรรมดาแลวไมเคยเปนสุขรมเย็น มีแตความรุม รอน มีแตความหิว
กระหาย มีแตความระเวียงระวังดวยเรื่องตางๆ ซึ่งไมเปนประโยชนอะไรกับจิตใจเลย
สวนมากก็คอื ความคิดปรุงของจิต เปนยาพิษเผาลนตนเองโดยไมมใี ครมายุง ดวย
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พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวในวิธีที่ถูกตอง ตลอดผลที่ไดรับเปนที่พึงพอ
พระทัย จึงไดนาํ ทัง้ เหตุคอื วิธกี าร และผลที่พึงใจมาสอนพวกเรา “วิธีการพึ่งตัวเอง”
นัน้ คือ
การบําเพ็ญ “จิตตภาวนา” เปนทางตรงแนวตอการพึง่ ตนไดอยางมัน่ คง จิตผู
ใดมีความสงบ มีหลักมีเกณฑมากนอยเพียงใด จะเปนความแนใจและมัน่ ใจตนเองยิง่
ขึ้นไปโดยลําดับ ไมตองถามใคร รูอ ยูภ ายในตัวเองทีเ่ รียกวา “ปจฺจตฺต”ํ หรือ “สนฺทฏิ ฐ ิ
โก” สิ่งที่รูเห็นดีชั่ว ควรแกควรถอดถอนควรบําเพ็ญ ยอมปรากฏขึน้ ภายในใจ เมื่อใจ
แนนหนามัน่ คงขึน้ โดยลําดับก็ทราบเอง
เพียงขัน้ สมาธิกพ็ อเปนหลักใจ พอเปนเรือนใจไดใหมีความรมเย็น ขณะที่เรา
คิดอะไรมากรูส กึ ออนเพลียในใจ ยอนจิตเขาสู “จิตตภาวนา” ใจพักสงบจากอารมณทั้ง
หลาย ใจก็สงบรมเย็น นีช่ อ่ื วา “เขาหาที่พึ่ง เขาหาทีพ่ กั ผอนหยอนใจ” เขาหาทีอ่ าศัยอัน
รมเย็น เปนที่พึ่งขั้นหนึ่ง
ขัน้ ตอไปแมจะเปน “สมาธิ” ดวยกันก็ตาม แตเปนความละเอียดของจิต “ขณิ
กะ” บาง “อุปจาระ” บาง “อัปปนา” บาง เปนขัน้ ๆ “อัปปนา” หมายถึง ความละเอียด
ของสมาธิ เต็มภูมขิ องสมาธิเพียงเทานั้น เลยนัน้ ไปไมไดในขัน้ สมาธิ
เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิขั้นนั้นๆ แลว ถาไมใชสติปญ
 ญาพิจารณา จิตจะมี
ความสงบและละเอียดอยูใ นสมาธิขน้ั นัน้ ๆ โดยไมมปี ญ
 ญาเปนเครือ่ งถอดถอนกิเลส
เลย ถากิเลสเปนเหมือนตนไม ก็เพียงแตตดั กิง่ กานของมันออก แตตนของมันยังไม
ตัดยังไมโคน มันก็แตกแขนงออกมาอีกจนได
ทานจึงสอนใหพจิ ารณาทางดานปญญา “ปญญา” คือความเฉลียวฉลาดแหลม
คม คิดอานไตรตรองไปเทาไรไมมีที่สิ้นสุด เมือ่ ละเอียดกวาปญญาขึน้ ไปทานเรียกวา
“ปญญาญาณ” ไปแลว ดังที่ทานแสดงไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” “ญาณํ อุทปาทิ
ปฺญา อุทปาทิ วิชชฺ า อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ” ฟงซี
“วิชชา” ก็คอื วิชชาสาม เปนหลักใหญ
“ปฺญา อุทปาทิ” ปญญาเกิดขึ้น “ญาณํ อุทปาทิ” ญาณอันละเอียดเปนลําดับ
เกิดขึ้นแลว ก็เกิดขึน้ จากใจอันเดียวนัน้ แล “ปญญา” เปนเครือ่ งถอดถอนกิเลสที่ปก
คลุมใจ สมาธิเปนแตเพียงกวาดตอนกิเลสเขามาใหรวมตัวสงบอยูภ ายในใจเทานัน้
ยังไมสามารถตัดกิเลสใดๆ ได อุปทานของจิตทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ตางๆ นั้นยังมีอยู และเบา
บางลงไป พอจิตไดรบั ความสงบรมเย็นบางแลว ปญญาซึง่ เปนอาวุธสําคัญ จึงฟาดฟน
ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ บรรดาทีม่ อี ยูใ นใจมากนอยออกไปเปนลําดับๆ
ธรรมชุดเตรียมพรอม

๔๒๔

๔๒๕

“สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า” นัน่ ! “ปญญาทีส่ มาธิอบ
รมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” การพิจารณาคลองแคลวแกลวกลาวองไว
สามารถตัดกิเลสไดโดยลําดับๆ
“ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ ฺจติ” “จิตที่มีปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากกิเลสทัง้ ปวงโดยชอบ” นัน่ ! ฟงซี “ปญญา” เทานั้นที่จะเปนผูสามารถ
ถอดถอนกิเลส ไมวา สวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดไดโดยตลอดทัว่ ถึง ไมมกี เิ ลส
ตัวใดทีจ่ ะเหนือปญญาไปได นีเ่ ปนธรรมดัง้ เดิม คือธรรมรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ
ในการปฏิบตั ิ เพือ่ กําจัดกิเลสออกจากใจโดยสิน้ เชิง ของพระพุทธเจาและพระสาวกที่
ทานไดดาํ เนินมาแลว “สมาธิ ปญญา” นีจ้ งึ แยกกันไมออก แมจะเปนจริตนิสัยใดๆ ก็
ตาม สมาธินี้จะตองมีแนบอยูเสมอ คือความพักสงบของจิต ความพักงานของจิต ดวย
การสงบอารมณคดิ อานในสมาธิ
งานทางโลกเขายังตองพักเมื่อถึงเวลาพัก ไมพักไมได การพักนัน้ จะเสียเวล่าํ
เวลาไปบาง การรับประทานอาหารเพื่อบํารุงรางกาย จะสิ้นเปลืองสมบัติ สิน้ เปลือง
อาหารทีก่ นิ ลงไป สิ้นเปลืองเงินทอง เพือ่ ซือ้ อาหารมารับประทานก็ตาม แตสน้ิ เปลือง
ไปเพือ่ บํารุงรางกายใหมกี าํ ลังควรแกหนาทีก่ ารงานตอไปอีก การพักผอนนอนหลับถึง
จะเสียเวลาไปบาง ก็เพือ่ กําลังวังชาของรางกายทีค่ วรตอหนาทีก่ ารงานตอไปอีก ไมเชน
นั้นก็ไปไมตลอด
เพราะฉะนัน้ การเสียเวลาก็ดี การเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานํามารับประทาน เพื่อ
เยียวยาธาตุขนั ธใหมกี าํ ลังนัน้ จึงไมใชเปนการเสีย แตเปนการเพิม่ กําลังแกรา งกาย ถา
เปนรถก็เติมน้ํามัน ไมมีน้ํามันรถก็วิ่งไปไมได สมาธิ ปญญา ก็มคี วามเกีย่ วเนือ่ งกันเชน
นัน้ ตองมีเวลาพักสงบอารมณในสมาธินน้ั ๆ หลังจากการพักสงบแลวก็ทาํ การคิดคน
ดวยสติปญญา ตามความสามารถของแตละราย ๆ
คําวา “ปญญา” นี้ละเอียดมาก กวางขวางมากไมมสี น้ิ สุด ตามแตจริตนิสยั ของผู
ทีน่ าํ มาใช ความคิดอานใดทีพ่ จิ ารณาลงไปเพือ่ ถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ ความคิด
อานนัน้ ทานเรียกวา “ปญญาชอบ” ไมจําเปนจะตองไปอานตํารับตํารา และไดจากตํารับ
ตํารามาแกกิเลสทุกประเภทไปถึงจะเปน “ธรรม” เพราะในตํารานัน้ ก็ถอดออกไปจาก
จิตใจซึ่งเปน “ธรรม” และ “ผูทํา” เปนผูถอดถอนกิเลสจนไดเห็นผลประจักษแลว จึง
ไดเขียนลงในตํารานั้นๆ ไมใชตาํ รานัน้ เกิดกอนความจริง คือการปฏิบตั ิ
พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญพระองคแรก ไมปรากฏวามีตําราที่ไหน เวลาสัง่
สอนสาวกหรือเรียน “อริยสัจ” นัน้ ก็เหมือนกัน ไมไดจารึกลงในคัมภีรใบลาน ทรงสอน
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ดวยพระโอษฐของพระองคเอง สาวกก็สอนดวยปากทัง้ นัน้ ทานเอาอะไรมาสอน? ก็เอา
มาจากความจริงทีม่ อี ยูภ ายในใจ ซึง่ ไดรไู ดเห็นจากการปฏิบตั มิ าแลวนีไ้ ปสอน เพราะ
ฉะนัน้ อุบายของสติปญ
 ญา จึงสําคัญอยูท ผ่ี คู ดิ ผูพ จิ ารณาจะแยกแยะออกมาใชดว ยอุบาย
ความฉลาดของแตละราย ๆ ไป ตามสติกาํ ลังความสามารถของแตละราย ๆ ไปไมมีสิ้น
สุด จึงไมจําเปนที่จะไปเอาจากตํารับตําราเสียทุกแงทุกมุมจึงจะเปน “ธรรม” “เราคิดขึ้น
เองไมสามารถจะแกกเิ ลสได” นี้เปนความคิดเห็นที่ผิดจากหลักธรรม ไมอาจเรียกวา
“ปญญาชอบ” ได แมจํามาจากตํารา แตไมสามารถแกกเิ ลสนอยใหญใหขาดจากใจได ก็
ไมอาจเรียกไดวา “ปญญาชอบ” สําหรับผูน น้ั เปน “ปญญาชอบ” เฉพาะในตํารา แต
“ไมชอบ” สําหรับนํามาใช
ธรรมที่ทานแสดงไวตามตํารับตํารานั้นมีพอประมาณเทานั้น ไมไดมากมายอะไร
นักเลย ถาเปนยาก็เปน “ยาหมอใหญ” ไมใชยาที่เจาะจงโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่เราคิด
คนไดขึ้นมาใหเหมาะสมกับการแกกิเลสแตละประเภทนี้เปน “ยา” ทีเ่ หมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆ ทีจ่ ะถอดถอนกิเลสประเภทนัน้ ๆ ใหหมดไปไดโดยลําดับ เพราะฉะนั้น
ทานผูปฏิบัติในทางปญญา อยูที่ไหนทานก็มีอรรถมีธรรม มีสติปญ
 ญาคนควาอยูต ลอด
เวลา ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยแสดงไววา “ฟงธรรมทั้งกลางวันกลางคืน” นั่น! ฟงซิ อะไร
ก็สัมผัสอยูตลอดเวลาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย สัมผัสกันอยูเ รือ่ ยๆ
การสัมผัสเมื่อไมเขาไปรับทราบที่จิตซึ่งเปนผูคอยรับทราบ จะไปรับทราบกันที่
ไหน และอะไรจะเปนผูรับทราบ การที่จิตรับทราบก็กระเทือนถึงสติปญญา ที่จะตองคน
ควาพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้นๆ วาเปนอยางไรบาง เมื่อทราบแลว
ก็ถอดถอนหรือปลอยวางกันไปไดโดยลําดับ นี้ทานเรียกวา “ฟงธรรมทั้งกลางวัน กลาง
คืน” คือธรรมในหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูด ง้ั เดิม กิเลสก็เปนหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูภ ายในจิต
ธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนหลักธรรมชาติทม่ี อี ยูภ ายในใจ สุดแลวแตผูจะผลิตคิด
คนขึน้ มาพินจิ พิจารณา ใชประโยชนตามสติกําลังความสามารถแหงสติปญญาที่เปน
เครื่องมือ
ธาตุขันธ แนะ! ฟงซีวา ธาตุวา ขันธ วาสกลกาย พระพุทธเจาก็มี สาวกทัง้ หลายก็
มี และทานเคยติดเคยยึดเคยถือ เคยเปนอุปาทานในขันธเชนเดียวกับพวกเรา เปน
กิเลสไดเชนเดียวกับพวกเรา เมือ่ ยึดใหเปนกิเลสเมือ่ ทําใหเปนกิเลส สิ่งเหลานี้ก็เปนตน
เหตุจะใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาที่ใจได
พระพุทธเจาและสาวกทีเ่ ปนอรหัตอรหันตเหลานัน้ แตกอ นทานก็มอี ยูเ ชนเดียว
กับพวกเรา แตทาํ ไมทานจึงถอดถอนออกได รางของทานก็เหมือนกับรางกายของพวก
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เรา ขันธหา ของทานก็เหมือนขันธหา ของพวกเรา ทําไมทานถอดถอนได แตพวกเรา
ทําไมจะถอดถอนไมไดจะรูไมได ทําไมทานรูได ทําไมพวกเรารูไมได ใจเราก็มี สติ
ปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดในแงตางๆ ตามแตผูชอบคิดในแงใดขึ้นมาพิจารณา
ธาตุขันธที่เปนอยูกับตนนี้เปนสิ่งที่ทําไดรูได นี่แหละจิตที่วาพึ่งตัวเองไมได
สรุปลงมาในตัวเราก็คอื ตองพึง่ ธาตุขนั ธ นอกจากพึง่ ขันธแลวยังถือขันธเปนตนอีก
นัน่ !พึง่ เขาแลวยังถือวาเขาเปนตนอีกโดยไมละอายเลย จะวายังไง ? แมละอายขนาด
ไหนมันก็ยังจําเปนไดทนถือเมื่อยังไมรูเทาและปลอยวางได จะวาไมละอายก็ถกู และ
ยอมรับวาโง แตตอ งพยายามฝกตนใหฉลาด จนรูและปลอยวางได ดวยความเขมแข็ง
แหง “ความเพียร”
พูดใหถงึ เหตุถงึ ผลกันเสียที เขาเปนเขาตามหลักธรรมชาติ แตเรายังอุตสาหไป
ยึดเอาเขามาเปนตัวของเราอีก มันก็ยงุ นะซี เพราะมันฝนความจริงนี่ เพื่อใหตรงกับ
ความจริง จงพิจารณาเห็นตามความจริงของมัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้าํ ๆ ซากๆ
เอาจนเปนที่เขาใจ เมือ่ เขาใจแลวไมตอ งบอกปลอยบอกวาง ปลอยเองวางเองทีเดียว
เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนพิษเปนภัย เปนโทษแกเรา เพราะการยึดถือของเราเอง ไมใช
เปนคุณอะไรดวยการยึดถือ ! หากเปนบุญเปนคุณแลว พระพุทธเจาก็ตองสอนใหยึดถือ
หรือไมตอ งสอนใจก็ยดึ อยูแ ลว แตนี่มันเปนพิษเปนภัยเพราะการยึดถือสิ่งเหลานี้
แมเขาจะเปนภัยตอเราก็ตาม แตเราก็ไปยึดเอามาเปนภัย ดวยความสําคัญวา
เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เขาเปนเรา เขาเปนของเรา เปนตน มันยุงตรงที่ไป
สําคัญ ไปหมายเอาดวยความลุมหลงของเรานี้แล
ขันธนน้ั ๆ ก็ไมมีความหมายอะไรในตัวของมันเอง อยูตามความจริง เชนเดียว
กับตนไม ภูเขา ฯลฯ นัน้ แล ที่รับทราบในแงตางๆ ก็เปนเรื่องของจิต คนตายแลวรับ
ทราบไมได นีม่ นั ไปจากจิตตัวอยูไ มเปนสุข ไปไมเปนสุข ยึดไมเปนสุข อยูร่ําไป นี้แลจึง
นาโมโห!
จิตนี่บรรจุไวซึ่งความลุมหลงเต็มตัว แสดงออกมาในแงใดมีแตความลุม หลง
ความยึดความถืออันจะเปนภัยแกตนทัง้ นัน้ ทีว่ า “จิตพึ่งตนเองไมได” ก็มันยังตองไป
เกาะนัน้ เกาะนีอ้ ยูร าํ่ ไปนี่ การพิจารณาทางดานปญญาก็เพือ่ จะใหรเู รือ่ งสิง่ ทัง้ หลาย แลว
ผลักออกไป ดันออกไป แกออกไป เพื่อเปนตัวของตัวโดยลําดับๆ นัน่ เอง
เราดูสิ่งอื่นยังดูตลอดทั่วถึง พอเขาอกเขาใจ ดูตกึ รามบานชอง ดูอะไรๆ ดูหญิง
ดูชาย ดูสัตว ดูบคุ คล ดูวัตถุสิ่งของตางๆ เรายังทราบวาสิง่ นัน้ ดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งนั้นมีราคา
สูง สิ่งนี้มีราคาต่ํา สิ่งนั้นควรจะเอา สิ่งนี้ไมควรเอา เรายังรู แตดรู า งกายเรานี้ ทําไมไม
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รู ไมรแู ลวก็รกั ดวย ยึดดวย ติดดวย สิง่ ภายนอกเรายังไมกลารักไมกลาถือเอา ยิ่งรูวาไม
ดีแลวเราก็ไมกลาเอา
อันนีด้ ไี มดเี อาทัง้ หมด ยึดทั้งสิ้น จะวาอยางไร ? ตอนนีซ้ ิ ตอนมันโง ตาเนือ้ ก็
เห็นอยูวารางกายเปนยังไง จิตใจก็ทราบอยู แตมันทราบอยางผิวเผิน ทราบอยาง
ธรรมดาสามัญชน จึงชนดะไมยอมถอย ไมไดทราบตามความจริง ทราบอยางสามัญชน
ก็คอื ทราบอยางสามัญอวิชชานัน่ เอง สามัญของความลุม หลงในวงแหงความรูน น่ั เอง
ไมไดเปนไปตามความจริง เพราะเหตุนั้นจึงตองแสวงหาความจริงแทรกเขาในจิต คือ
ปญญา เมื่อปญญามีแลวเราจะทราบความจริงของตนที่มีอยูในรางกายนี้ ซึ่งไมปดบัง
อะไรเลย!
ดูใหชดั มันไมไดกวางขวางอะไรเลยรางกายนี้ กวางศอกยาววาหนาคืบเทานัน้
มันนาจะทั่วถึง ดูภายนอกครูเ ดียวก็ทว่ั ถึง ภายในก็ดใู หซง้ึ พิจารณาใหซึ้ง ตามอาการ
ตามความเปนอยูของมัน ตลอดถึงความสลาย ความแตกสลาย ไมไปไหน จะเขาสูค วาม
แตกสลายทําลายโดยถายเดียว และลงสูธ าตุตามเดิมเทานัน้ ไมเปนอยางอืน่ พิจารณาให
ซึ้งตามความเปนจริงนี้ดวยปญญา เมื่อซึ้งตามความจริงนี้อยางหาที่คานตัวเองไมไดแลว
เรื่องอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ จะถอนตัวทันที เมื่อยังไมซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ใหชดั
เจนดวยปญญา
ปญญานี้ไมมีใครบอก ปญญาที่จะซึ้งไปในรางกายซึ่งมีอยูกับตัวเรานี้ เปนสิง่ ที่
เราพิจารณาเองเขาใจเอง เมื่อเขาใจเต็มภูมิก็ปลอยเต็มที!่ เราเปนคนถือเอง คนอื่นจะ
ปลอยวางใหเราไมได เราตองพิจารณาเพื่อปลอยวางเอาเอง ใหเห็นวาเปนสิง่ ทีอ่ าศัย
เพียงเทานั้น จะเห็นวาเปนเราเปนของเราดวยความโงเขลาเบาปญญา ก็จะกอความทุกข
ใหเราไมมีสิ้นสุด ยิง่ ในวาระสุดทายขันธจะแตกสลาย ก็จะเกิดความเสียดายความหวง
ใย ความรัก ความสงวน ก็ยิ่งจะไปกันใหญ ยิง่ กวา “วาวเชือกขาดบนอากาศ” หมุนติว้
ไปตามลม ตกทิศไหนไมมีใครทราบได ทั้งๆที่ไมมีอะไรใหนารักใหนาเสียดายเลย หมด
ทั้งรางมีแตสิ่งที่จะแตกสลายถายเดียวเทานั้น
เรายังจะฝนความจริงอยูหรือ ขันธจะแตกสลายไปตามกาลเวลาของมันอยางไม
มีที่แยง นี่เปนความจริง เรายังจะฝนความจริงไมอยากใหมันแตก ไมอยากใหมนั ดับ ยัง
รักยังสงวนอยูอ ยางนี้ คือการฝนความจริง การฝนความจริงนีจ้ ะตองกอทุกขใหเรามาก
มายจนไมมีที่ปลง ถาไมรีบปลงเสียดวยปญญาแตบัดนี้ แตถาปลงไดสําเร็จบัดนี้ จะมี
ลาภใหญหลวงคือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ !
ถาฝนธรรม ดีไมดีไมไดสติสตังในขณะนัน้ เสียดวย
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ปญญาเปนอาวุธทันสมัย
จึงตองพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว
ปลอยวางไวตามความจริง ทั้งยังมีชีวิตอยูเวลานี้ ทั้งเวลาสลายไป ปญญาไดเห็นชัดเจน
ทัง้ ปจจุบนั และอนาคตแลว ไมมีอะไรเปนปญหา
ความสุขความทุกขยงั มีอยู เพราะขันธยังทรงตัวอยู สิง่ เหลานีอ้ าศัยกันเกิดขึน้
จิตเปนผูร บั ผิดชอบเปนผูร บั ทราบ รูแตไมติด ความรูต ามความจริงเปนอยางหนึง่
ความรูด ว ยความยึดถือเปนอีกอยางหนึง่ โปรดเขาใจเอาไว
เวทนาทุกขัน้ ทุกภูมมิ อี ยูก บั ขันธนเ้ี ทานัน้ ไมมใี นจิต เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวพระ
อรหันตจงึ ไมแบกหามเวทนาทัง้ ทางขันธและทางจิต เหมือนเรากองรับเหมากอสราง
“วัฏจักร” เพียงอาการของขันธตางๆ เอนเราก็เอน เขาเอียงเราก็เอียง เขาลมเราก็ลม
แบบไมเปนทา! เพราะเราอาศัยเขานี้ เขาพาเอียงก็เอียง เขาพาลมก็ลม เขาพาตัง้ อยูก ็
พอตั้งไดบาง แตมันไมยอมตั้ง ถึงเขาตั้งอยู ยังไมตาย เราก็เดือดรอนจะตายกอนเขา
เสียอีก
เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาของเราวา เปนเครื่องอาศัยทั้ง
นัน้ วันเวลานาทีกนิ เขาไปโดยลําดับๆ ถาเราเห็นความกัดกินความแทะของวันเวลา ของ
ธรรมชาติที่มันสึกหรอ มันกรอนไปโดยลําดับๆ แลว ก็เหมือนสุนัขทึ้งเนื้อและกระดูก
นั่นเองไมผิดอะไรกัน ทึ้งอยูตลอดเวลา กัดแทะ ทึ้งอยูอยางนั้นจนกระทั่งหมดไมมีอะไร
จะกัดจะแทะ
นีก้ ก็ ดั อยูอ ยางนัน้ แหละ คือสลายไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความจริงของมัน
นั่งอยู ยืนอยู นอนอยู เดินอยูก ต็ าม หลับสนิทอยูก ต็ าม มันกัดมันแทะมันทึ้ง คือเวล่าํ
เวลาความสลาย ความหมดไป ๆ มันกัดมันแทะมันทึ้งอยูเสมอๆ เรายังจะแยงเขาไมให
เปนอยางนัน้ ไดเหรอ ? แยงไมได นัน่ เปนคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ความ
สําคัญของเรานั้นผิด ความผิดจึงแยงความถูกไปไมได ความสลายเปนความถูกตอง
เปนหลักธรรมชาติของเขา ความฝนหลักธรรมชาตินั้นเปนความผิดของใจ จึงตองเกิด
ความทุกขแกเรา
พิจารณาใหรอบคอบในสิง่ เหลานีเ้ สียแตเวลานี้ ถึงเวลาแลวจะไมตอ งหวัน่ ไหว
เพราะไดพิจารณารูหมดแลววา สิ่งเหลานี้จะเปนไปตามนั้นแนนอน ไมเปนอยางอืน่
เอา ตางอันตางเปนไป อะไรจะแสดงอาการขึ้นมาก็ใหเปนไป อยาหักหามความ
จริง ทุกขเวทนามันเผารางกายนี้ รางกายนี้คอยกรอบเกรียมลงไปโดยลําดับๆ และแตก
สลายลงไป
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จิตใจมีสติปญญารอบตัวแลวไมแตกไมดับ ไมติด เปนตัวของตัวโดยลําพัง!พึ่ง
ตัวเองได ไมตองพึ่งสิ่งเหลานี!้ แสนสบาย!
การพิจารณามีความสําคัญอยางนี้ มีคุณคาตอจิตใจอยางนี้ นักปราชญทา นมี
พระพุทธเจาเปนตน จึงตองสอนเรือ่ งสติกบั ปญญานีเ้ ปนสําคัญ เพือ่ นําจิต ฉุดลาก
จิตออกจากกองเพลิงใหพน จากภัยไป
ศาสนาของพระพุทธเจาองคไหนๆ ก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหลานี้
มีแบบเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ไมมอี งคใดทีจ่ ะสอนใหแตกใหแยกออกไปจากนี้
เลย ทานสอนแบบเดียวกัน การประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ จะถอดถอนกิเลสมากนอยออกจาก
ใจ ก็เปนแบบเดียวกัน คือตามหลักธรรมทีท่ า นสอนไว ดําเนินตามแบบนัน้ ถาผิดจาก
แบบนัน้ กิเลสก็หวั เราะ!
เอา พิจารณาได ไมวา กวางวาแคบ เอาทั้งโลกธาตุนี้ จิตจะหวังพึ่งอะไรพอให
ปลอดภัย ? เพราะคําวา “พึ่ง” ฟงดูใหดี แมแตสิ่งที่ติดแนบอยูกับตัวของเรานี้มันยังไม
ปลอดภัย และเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากรางกายนี้จึงจะปลอดภัย หาไมเจอ!
แตสิ่งที่ติดอยูกับตัวยังไมปลอดภัย ยังเปนตัวภัยอยูได เรายังไมเห็นตัวภัยนี้จะ
ไปเห็นภัยที่ไหน? ตองเห็นภัยที่นี่ แลวถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยนี้ ก็เปนคุณขึ้นมา
นีเ่ รียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” โดยสมบูรณ ไมพึ่งอะไรทั้งสิ้น! แมที่สุดคําวา “ศีล”
ก็ดี “สมาธิ” ก็ดี “ปญญา” ก็ดี เมื่อถึงขั้นสุดทายปลายแดนแหงความหลุดพนแลวก็ไม
พึ่ง! จะพึ่งอะไรกับเครื่องมือ แกกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว เครือ่ งมือก็ปลอยวางไวตาม
สภาพเชนเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผัก ปอกผลไมตางๆ เอาผักและผลไมมารับประทาน
แลวมีดก็ทิ้งไวอยางนั้น เราไมรับประทานมีดนี่
ศีล สมาธิ ปญญา เปนเครือ่ งมือแกกเิ ลส พอกิเลสหมดสิ้นไปแลวก็หมดปญหา
กับใจเอง เวลามีชวี ติ อยูจ ะนํามาใช ก็ใชเพื่อโลกสงสารไปตามสมมุตินิยมเทานั้น ไมได
ใชเพือ่ มาแกกเิ ลสแตอยางใดอีกตอไป ยิง่ วาระสุดทายทีจ่ ะผานธาตุผา นขันธดว ยแลวก็
ยิ่งไมมีอะไรเลย
สติปญญาก็เรียกวาไมมีปญหา ธาตุขนั ธกไ็ มมปี ญ
 หา เพราะหมดปญหาภายใน
ใจแลว อะไรๆ ก็หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง กาวเขาสูค วามหมดปญหาเสียมันก็หมด
กังวล!
ถายังมีปญ
 หาอยูม นั ก็เปนปญหา
ฟงแตวาปญหาเรื่องของความทุกขความ
ลําบาก ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันก็ตามกันไปกับคําวา “ปญหา” นะ
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พอสิน้ ปญหาแลวก็หมดสิน้ ดวยประการทัง้ ปวง จงพิจารณาใหรู สิง่ ทีก่ ลาวมาทัง้
หลายนีม้ อี ยูก บั กายกับใจเรา แยกแยะใหไดดวยอํานาจของสติปญญา พิจารณาวัน
หนึ่งๆ อยานอนใจ สติปญญาเอามาหุงตมกินไมได ไดแตเอามาแกกเิ ลส ถาเราจะผลิต
เอามาใชในการแกกเิ ลสแกไดวนั ยังค่าํ ถาจะพานอนจมก็จมกันอยูอ ยางนัน้ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ผลที่สุดปญญาก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เวลาจนตรอกจนมุมก็เอาหัวชนฝา
ใชไมไดเลย!
เราไมใชลูกศิษยของ “ตถาคต” ผูเ อาหัวชนฝา พระพุทธเจาไมใชผูเอาหัวชนฝานี่
“สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ” พระสงฆที่เรานับถือก็ไมใชผูเอาหัวชนฝา เราจะไปเอาหัวชนฝายัง
ไง เมือ่ มีทางพอจะปลีกตัวออกไดดว ยอุบายใดตองพยายาม จนหมดความสามารถขาด
ดิ้น
เมือ่ หมดความสามารถแลวก็สดุ วิสยั เอา ! อยูไ ป ถึงขัน้ ใดภูมใิ ดก็อยูก นั ไป
เพราะมันสุดวิสัยจะทํายังไงได เมื่อยังไมสุดวิสัย เอา พยายามตะเกียกตะกาย เสือก
คลานไปใหได
การมาลมจมใน “วัฏสงสาร” มันก็เหมือนเรือลม อะไรก็ลมไปดวยกันหมดจะวา
ยังไง เรือก็ลม วัตถุสิ่งของตางๆที่อยูในเรือก็จม คนก็ตาย แนะ! เรามาลมมาจมกับธาตุ
กับขันธดว ยความลุม หลงนะ ธาตุขนั ธกล็ ม ไปตามสภาพของเขา จิตใจของเราก็ลมจมไป
ดวยความโงของตนมันดีแลวเหรอ ความลมจมไมใชของดี จิตใจลมจมเพราะความลุม
หลงบีบบังคับใหจมดิ่งลงไปก็ไมใชของดี
นอกจากเหลวหรือเลวถายเดียวทีไ่ มพงึ
ปรารถนากัน เพราะฉะนัน้ ตองเอาใหเล็ดลอดออกไปไดโดยลําดับ
พิจารณาใหเห็นความจริง เฉพาะอยางยิง่ ทุกขเวทนาทีม่ อี ยูใ นกายในจิตนีแ้ หละ
สําคัญมาก จิตเขาไปยึดจนกลายเปนโรคในจิตซ้ําเขาไปอีก ใหทราบวาอาการหาไมใช
เรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการอันหนึง่ ๆ ทีอ่ าศัยกันอยูใ นธาตุใน
ขันธนเ้ี ทานัน้ จิตเปนอันหนึง่ ตางหาก แยกแยะกันใหไดดว ยสติปญ
 ญาของตนจะเปนผู
พนภัย
ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายกันทัง้ นัน้ มันของตายจะใหเที่ยงไดยังไง ถึงคราว
ตายมันตองตาย ถึงวาระแลวหามไมได แมแตพระอรหันตทา นก็ตอ งตาย จะผิดกันที่
ทานตายอยางแบบหายหวง สวนเราหวงทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมตายก็หว งก็หวง เวลาตายไปแลวก็
ยิ่งหวงยิ่งหวงไปใหญ เลยเปนภัยทัง้ กองใหญยง่ิ กวาภูเขา ระวังอยาใหเปนอยางนัน้ เอา
ใหหายหวงเลย ดังไดเคยพูดเสมอ “กสุลา ธมฺมา สรางใหพอ ความเฉลียวฉลาดใหเรา
นัน่ แหละ” “กุสลา” เราเอง “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา” แนะ! อกุศลที่ตรงไหน มันโง
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ทีต่ รงไหนใหกาํ จัดมันออกไปดวยกุศลคือความฉลาด ไดแกสติปญญาของเราเอง นี่
แหละทีท่ า นเรียกวา “สวดกุสลาใหตวั เอง” พึ่งตัวเองตองทําอยางนี้ พึง่ คนอืน่ นัน้ เวลา
ตายแลวเทีย่ วกวานเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ยุงไปหมด เฮอ! ไมเอา
“กุสลา ธมฺมา” ทําความฉลาดใหตวั เองใหมนั พอ รอบคอบทุกสิง่ ทุกอยางแลว
ไมจาํ เปนกับอะไร ไมตองยุงเหยิงวุนวาย ตายอยาง “สุคโต”
เอาละ แสดงเพียงเทานี้
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