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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙

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

๒๕๐

๒๕๑

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