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สู้แค่ตาย 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนโ์ปรดคณุเพาพงา วรรธนะกลุ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๑๔ มกราคม ๒๕๑๙) 

ความหนกัท่ีสดุก็คือ “ใจ” ความเบาท่ีสดุก็คือ “ใจ” ความ

หยาบท่ีสดุก็คือ “ใจ”ความละเอียดหรอือศัจรรยอ์ย่างยิ่งก็คือ 

“ใจ” อยู่ท่ีใจนีท้ัง้นัน้! 

โลกจะมีความสงบรม่เยน็ หรอืเกิดความเดือดรอ้นวุน่วาย

มากนอ้ย ก็ขึน้อยู่กบัใจ เพราะใจเป็นผูค้รองรา่งและครองโลก 

ใจจงึควรไดร้บัการอบรมศกึษาไปตามเหตตุามผลซึง่เป็น

แนวทางท่ีชอบ เพ่ือจะไดผู้น้าํท่ีดี แสดงออกเป็นกิจการงานท่ี

ชอบธรรม 

การแสดงออกทกุอาการ เม่ือใจไดร้บัการอบรมโดยเหตผุล

อนัเป็นแนวทางท่ีดีท่ีเรยีกวา่ “ธรรม” แลว้ กิจการงานตลอด

ความประพฤติย่อมเป็นไปดว้ยความราบรื่นดีงาม ไม่แสลงตา

แทงใจระหวา่งเพ่ือนมนษุยด์ว้ยกนั ไม่วา่สว่นย่อยสว่นใหญ่ 
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ขึน้อยู่กบัใจเป็นสาํคญั ใจนีจ้ะวา่หนกัก็หนกัจนเจา้ของยกไม่ขึน้ 

ถา้ยกขึน้สูค่วามดีงามไดด้งัทา่นผูดี้ทัง้หลาย ก็ควรจะผ่านพน้

ความทกุขค์วามไม่ดีทัง้หลายไปไดแ้ลว้ น่ีใครก็นอนจมอยู่ใน

กองทกุขแ์ละความสกปรกโสมมเรื่อยมา ทาํไมจงึไม่ยกใจของ

ตนขึน้ใหพ้น้ไปเสีย ทัง้ท่ีรูอ้ยู่ดว้ยกนัวา่ ทกุขอ์นัเกิดจากเหตชุั่ว

นัน้เป็นของไมดี่ ก็เพราะมนัยกไม่ขึน้นั่นเอง ใจมนัชอบอยู่ใน

ทกุขโ์ดยไม่รูส้กึตวั 

ส่ิงท่ีเราไม่รูน้ั่นแหละคือส่ิงท่ีเป็นนายเรา พดูแลว้ก็ไม่พน้

จาก “กิเลส” อนัเป็นตวัก่อเหตสุาํคญั ความไม่รูก็้ตอ้งทาํไปแบบ

สุม่เดา ทาํแลว้ก็เกิดผลขึน้มาเป็นความเดือดรอ้นแก่ตนและผูอ่ื้น

ตอ่เน่ืองกนัไปไม่มีท่ีสิน้สดุ มนัติดอยู่ท่ีวา่ “ยกของหนกัคือใจไม่

ไหว!” ถา้ยกไหว ก็ยกใหพ้น้จากส่ิงกดถ่วงทัง้หลายท่ีตํ่าชา้เลว

ทรามไปนานแลว้ ไม่ตอ้งมาวกวนบน่ทกุขบ์น่ยากกนัดงัท่ีโลก

เป็นอยู่เวลานีเ้ลย ทัง้นีก็้เพราะยกไม่ไหวไปไม่รอด จอดไม่ถกู

ตามกฎจราจรของธรรมนั่นเอง มนัถงึเกิดขึน้มาอยูใ่นสภาพท่ี

เกะกะคละเคลา้กบัความทกุขย์าก ทางปากกดัทางมือฉีก ทาง
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ใจบน่เพอ้ราํพงึอยูภ่ายใน ท่ีเรยีกวา่“กรรมของเรา กรรมของเขา 

ตา่งคนตา่งมีและรุมลอ้มอยูท่ี่ใจ” 

ไปก่อกาํเนิดท่ีไหนก็ตอ้งเสวยสขุทกุขม์ากนอ้ยท่ีจิตพกไป

ดว้ย สว่นกศุลกรรมนัน้ตา่งกนั สง่เสรมิจิตใหเ้บาและมีความสขุ 

คาํวา่ “ธรรม” เป็นความละเอียดสขุมุคมัภีรภาพมาก เม่ือ

จิตกบัธรรมมีความเก่ียวขอ้งกนั ใจแมเ้คยหนกัยิ่งกวา่ภเูขา ก็

กลายเป็นจิตเบาและเบาบางจากกิเลสกองทกุขโ์ดยลาํดบั จะ

ทาํอะไรท่ีเป็นกศุลก็ง่าย ช่ือความดีความชอบแลว้ทาํง่าย! 

แตใ่นระหวา่งท่ีจิตจมอยูก่บัความหนกัหนว่งถว่งใจนัน้ มนั

ยกอะไรท่ีเป็นความดีงามไมข่ึน้ ออ่นไปหมด ราวกบัไม่มีกระดกู

ติดตอ่กนัในรา่งกาย สูย้อมจมอยู่อย่างนัน้ไม่ได ้เพราะธรรมชาติ

ท่ีจะใหจ้มนัน้มนัมีนํา้หนกัมากกวา่ เทียบเหมือน “แม่เหลก็” ท่ี

ดงึดดูเหลก็ เศษเหลก็เลก็ๆ นอ้ยๆ ก็วิ่งเขา้หา “แม่เหลก็” 

ทัง้หมด เพราะแม่เหลก็มีกาํลงัมาก สามารถดงึดดูเศษเหลก็ได้

ตามกาํลงัของมนั 
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กิเลสตณัหาอาสวะก็มีอาํนาจดงึดดูจิตใจ ใหห้ลงกลมายา

และรกัชอบมนัไม่มีวนัจืดจาง เช่น ความโลภ โกรธ หลง ราคะ

ตณัหา เป็นตน้ ทัง้ท่ีรูแ้ก่ใจวา่ไม่ดี แตก็่ไม่มีใครพอใจ “ละ” มนั 

นอกจากพอใจสง่เสรมิ พอใจคลอ้ยตามมนั โดยไมมี่การฝ่าฝืน

ตา้นทานดว้ยความพอใจ เหมือนเวลาพอใจหลงและติดมนั

สง่เสรมิมนั ฉะนัน้จงึยากท่ีจะมีผูผ่้านพน้ฝีมือของมนัไปได ้

เพราะตา่งเคลิม้หลบัใหม้นักลอ่มจนหมดเพลง ความไมเ่บื่อ 

ความลุม่หลง ไม่มีสติระลกึรูต้วับา้ง ก็คือกิเลสกลอ่มสตัวโ์ลกนั่น

แล 

ท่านท่ีอยากเปล่ียนฟังเพลงคือ “ธรรม” ก็จงพยายามยบัยัง้

ชั่งตวงตวัเอง หมนุใจเขา้หาธรรมดว้ยความพยายาม ยากก็

พยายามลากเข็น พยายามตอ่สู ้พยายามบกึบนึ อย่าย่ืนมือให้

กิเลสฉดุลาก เด๋ียวจะไม่มีหนงัติดเนือ้ จะเป่ือยผพุงัไปเพราะมนั

เสียหมด 
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กิเลสมนัเคยดดัสนัดานสตัวโ์ลกมานาน ถา้จะเข็ดก็ควรเข็ด

ไดแ้ลว้ ไม่มีอะไรจะวิเศษวิโสไปกวา่เท่าท่ีรูอ้ยู่เห็นอยู่ในวงของ

กิเลสครอบงาํนี ้

ความพากเพียรในธรรมมีเทา่ไรจงทุ่มลงไป อย่ากลวักิเลส

เจ็บ อย่ากลวักิเลสรอ้งไห ้ใหก้ลวัเราจมอยู่ในกองทกุขเ์พราะ

กิเลสทาํเหตจุะประเสรฐิกวา่ กิเลสไม่ใช่ของประเสรฐิ ธรรม

ตา่งหากประเสรฐิเหนือโลก สติ ปัญญา ศรทัธา ความเพียร ใน

ธรรมทัง้หลาย ไม่ใช่เนือ้ไม่ใช่ปลาพอจะสงวนไวเ้พ่ือตม้แกงกิน 

จงนาํออกมาใชเ้พ่ือประโยชน ์เพ่ือประโยชนม์หาศาลแกต่นใน

อตัภาพนี ้อย่ารอใหเ้ขานิมนตพ์ระมาจดัการ “กสุลา มาติกา” ให ้

ทัง้ท่ีเรากาํลงัโง่อยู่ การนัน้จะไม่เป็นประโยชนย์ิ่งกวา่เราสรา้ง 

“กุสลา ธมฺมา” คือ ความฉลาดขึน้มาเองภายในใจขณะท่ียงัมี

ชีวิตอยู่เวลานี ้

จงทราบวา่ “กสุลา ธมมฺา” นัน้ทา่นสอนคนเป็นใหฉ้ลาด 

ไม่ไดส้อนใหค้นโง ่เราเป็นชาวพทุธและเป็นนกัปฏิบติั จง

พิจารณาไตรต่รองความหมายของธรรมใหถ้กูตอ้ง อยา่คอย
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เสวยผลบญุและความฉลาดในเวลาเขา้โลงดว้ย “กสุลา มาติกา 

บงัสกุลุ” นั่นคืองานท่ีเขาทาํใหใ้นเวลาผูต้ายหมดหวงัจากการ

บาํเพ็ญดว้ยตนเองแลว้ เขาก็ทาํสง่เดชใหอ้ย่างนัน้เอง ตามนิสยั

คนท่ีรกัและเคยมีบญุคณุตอ่กนั มนัไม่แนเ่หมือนเราทาํเอง คือ

สรา้งกศุลเอาเองขณะท่ีมีชีวติอยู่ 

ถา้แน่ใจในกศุลของตวัท่ีสรา้งขึน้มาวา่เต็มภมูิภายในใจแลว้ 

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปรบกวนพระท่านมา “กสุลา มาติกา” ให้

ลาํบากในเวลาตายหรอืเวลาเขา้โลงแลว้ เพราะเราสมบรูณแ์ลว้ 

กสุลา หรอืไม่เราก็พอตวัแลว้ การตายทัง้ “อ่ิม” ไม่ใช่ตายทัง้ 

‘หิว” นีดี้มาก คาํวา่ “ตายทัง้อ่ิม” นัน้คือความเพียรพอในกศุล

ธรรมทัง้มวลภายในใจ ดงัพระ-อรหนัตท์า่นตาย ไม่เห็นใครกลา้

ไปอาจเอือ้มไปกสุลาใหท้่านถา้ไม่อยากขายตวั การตายของ

ท่านก็ไม่เห็นลาํบากราํคาญ ทา่นมกัตายคนเดียว อยา่งสบาย

หายวุน่ แมลงหวี่แมลงวนัก็ไม่ตอมเหมือนพวกเราชาวยุง่ชาววุน่ 

ตายแตล่ะรายราวกบัเกิดขา้ศกึกลางเมือง 
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เรื่องของทา่นผูสิ้น้กิเลสความกงัวลและกวนใจกบัเรื่องของ

พวกเรา ตา่งกนัมากราวกบัเกิดอยู่คนละโลก ทัง้ท่ีทา่นก็เป็น

มนษุยเ์หมือนพวกเรา ฉะนัน้เราผูเ้ป็นศิษยมี์ครูสั่งสอน ควร

พยายามดดัจติใจของตนใหเ้ดินตามรอ่งรอยแห่งธรรม 

แมไ้ม่ไดอ้ย่างท่าน ก็พอเป็นเครื่องหมายแห่ง “ลกูศิษย”์ ท่ีมี

ครูสอนบา้ง สิง่ท่ีควรตดัก็ตดั ส่ิงท่ีควรละก็ละบา้งตามโอกาส ไม่

ควรปลอ่ยตวัใหติ้ดจมอยู่กบัเรื่องตา่งๆ ส่ิงตา่ง ๆ จนไม่คิด

หาทางออกจากทกุขเ์พ่ือตวัเอง ก็ดวูา่โง่เสียจนเลยขอบเขต

เหตผุล 

ตามธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใครมีอะไรมากนอ้ยใครก็รกัสงวน โลก

เป็นกนัมาอย่างนัน้ไม่ปฏิเสธ แตธ่รรมเครื่องปอ้งกนัตวัรกัษาตวั 

ก็ควรใหมี้เป็นคูเ่คียงกนัไป จะไม่เสียเปรยีบโลกคือกิเลสของตวั

จนเกินไป 

คิดด ู! พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดา ก็ทรงเสียสละและเสียสละ

จนหวั่นไหวทัง้แผ่นดินถ่ินท่ีทรงปกครอง การเสียสละขนาดนัน้

เป็นส่ิงเลก็นอ้ยไดห้รอื ตอ้งเป็นเรื่องใหญ่โตมาก จนไม่มีใคร
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สามารถทาํไดอ้ย่างพระองค ์เวลาเสด็จออกไปทรงผนวชแลว้ มี

ใครบา้งท่ีมีความสามารถอาจหาญทางความเพียร ความอด

ความทนในทกุส่ิงบรรดาปัจจยัทัง้ส่ีเหมือนอย่างพระพทุธเจา้ 

การลดฐานะจากความเป็นกษัตรยิล์งเป็นนกับวชอนัเป็นเพศ

แห่งคนขอทาน ตอ้งเป็นเรื่องใหญ่โตมาก ฉะนัน้ศาสนธรรมจงึ

เกิดขึน้ในท่ามกลางแห่งความลาํบากทรมานของพระพทุธเจา้ 

ไม่ใช่เกิดขึน้เพราะความขีเ้กียจออ่นแอแบบสกุเอาเผากิน แต่

เกิดขึน้จากความรอดตายของพระสิทธตัถราชกมุารองค์

อาชาไนย 

ใครจงึไม่ควรดดุา่ลกูๆ หลานๆ ดว้ยการประมาทพระ

ศาสนาวา่ “ไอน่ี้มนัเกียจครา้นนกั เอาไปบวชเสีย” เพราะ

พระพทุธเจา้ไม่ใช่ช่างทาํสว้ม ธรรมของทา่นไม่ใช่สว้มพอจะเป็น

เครื่องรบัถ่ายมตูรคถูเช่นนัน้ ศาสนาไม่ใช่หอ้งนํา้หอ้งสว้มหลมุ

มตูรหลมุคถู 

ผูท่ี้ประกอบความเพียร ความเสียสละ ความอดความทน 

จนถงึเป็นถึงตาย จะมีใครเกินพระพทุธเจา้ไปไดเ้ลา่ น่ีแหละ
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ตน้เหตท่ีุจะไดธ้รรมอนัประเสรฐิเลิศโลกเกิดขึน้และนาํมา

ประกาศสอนโลกทั่วไป ทา่นไดม้าดว้ยวธีินัน้ดว้ยอาการนัน้ 

ฉะนัน้การท่ีจะรือ้ถอนตนใหพ้น้จากทกุข ์จงึตอ้งอาศยัความ

พากเพียรอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถขาดดิน้ไม่ยอมลดละ ไม่

ยอมถอยหลงั ถา้ถอยก็ตอ้งจมอีก ไม่ถอยก็ไม่จม คอ่ยคืบคลาน

ขึน้มาดว้ยความเพียรโดยสมํ่าเสมอ ก็ย่อมจะผ่านพน้ไปได ้

รา่งกายเรานีไ้ม่มีประโยชนอ์ะไร ถา้ไม่พาทาํประโยชนเ์สีย

แตเ่วลานี ้ตายแลว้มีแตเ่รื่องยุ่งกนั “โอโ้ห ยุ่งมหายุ่ง นั่นซิมนัดู

ไม่ได ้ไอเ้รื่องตายนีถื้อกนัวา่เป็นเรื่องใหญ่โตมาก ยุ่งกนัไปหมด 

คนเป็นนั่นแหละตวัยุ่ง หาอะไรมายุ่งกนัไปหมด เห็นแตพ่ระตาย

ก็ยงัยุ่งมาก ซึง่ไม่นา่จะเป็นอย่างนัน้เลยก็ยงัเป็นได ้ทา่นตาย

แลว้เก็บหมกัเก็บดองเอาไวไ้ม่ทราบวา่ก่ีเรื่องก่ีราย จะทาํปลารา้

หรอืนํา้ปลาก็ไม่ได ้แตใ่จชอบอย่างนัน้ หลั่งไหลมายุ่งดว้ยกนั

โดยไม่มีเหตมีุผลอะไรท่ีไม่ควรเป็นเลย มนัก็ยงัเป็น เพราะใจ

มนษุยนิ์ยมชอบอย่างนัน้ 
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เวลายงัมีชีวิตอยู่ จะสนใจประพฤติปฏิบติัคณุงามความดีให้

เกิดจากสกลกายนีก็้ไม่คอ่ยสนใจ เวลาตายแลว้จะใหร้า่งกายนี้

เป็นประโยชน ์มนัจะเป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างไรกนั ถา้ไม่พาทาํเสีย

ตัง้แตบ่ดันี ้ทาํใหพ้อ ! ตายแลว้ก็ทิง้ไปนั่นเอง จะเป็นประโยชน์

อะไรอีก ถา้เป็นประโยชนอ์ยูจ่ะตายไปทาํไม มนัไม่เป็น

ประโยชน ์เพราะหมดกาํลงัความสามารถสืบตอ่แลว้มนัถึงตาย 

ตายแลว้ทิง้ลงไป อนัใดท่ีเป็นสาระสาํคญัซึง่ไดจ้ากการกระทาํ

ของรา่งกายนี ้ก็ถือเอาเป็นประโยชนต์อ่ไป ช่ือวา่เป็นผูไ้ม่

ประมาท 

เวลานีชี้วิตรา่งกายของเรากาํลงัเป็นประโยชน ์ทาํกิจการ

ทางโลกก็เป็นประโยชน ์ทางธรรมก็เป็นประโยชน ์ฉะนัน้งานทัง้

สองประเภทนีท่ี้เรายงัมีความสามารถทาํไดอ้ยู่ เราก็ตอ้งทาํไม่

อยู่เปลา่ 

งานทางโลกก็ตอ้งทาํ เพราะสงัขารรา่งกายมีความจาํเป็น

ตอ่ส่ิงเยียวยารกัษา อยู่เฉยๆ ไม่ได ้ตอ้งมีเครื่องนุ่งเครื่องห่ม

ปกปิดสกลกาย มีท่ีอยู่อาศยั มีปัจจยัเครื่องสนบัสนนุ อาหาร
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การบรโิภคตลอดหยกูยา ไมก่าํหนดกฎเกณฑว์า่มีมากมีนอ้ย 

เรื่องมนษุยเ์ป็นอย่างนัน้ 

สตัวเ์ขาไม่มีอะไรมากเหมือนมนษุย ์ผา้นุง่ผา้ห่มเขาก็ไม่มี ท่ี

นอนหมอนมุง้เขาก็ไม่มี หยกูยาแกโ้รคเขาก็ไม่มี เขายงัมีความ

สืบตอ่เป็นสตัวม์าได ้

แตม่นษุยเ์ราน่ีซิ ถา้พดูตามความจรงิก็วา่ออ่นแอมากกวา่

สตัว ์ไปท่ีไหนพะรุงพะรงัดว้ยเครื่องนุง่ห่ม ดว้ยเครื่องอยู่เครื่อง

กิน เตรยีมกนัไปเต็มท่ีเต็มทางกลวัแตจ่ะอดตาย หยกูยาปลา

แปง้อะไรพากนัหอบหิว้ใหยุ้ง่ไปหมด แมจ้ะไปวดัเพ่ือภาวนาตดั

กงัวล ยงัไม่สนใจคิดวา่ความพะรุงพะรงันะ่คือความกงัวลเป็น

ห่วงรา่งกายกลวัจะอดตาย ยิ่งกวา่จะหว่งใจ 

การกลา่วทัง้นีม้ไิดเ้จตนาตาํหนิมนษุยโ์ดยถ่ายเดียว แตเ่ป็น

อบุายเตือนมนษุยใ์หมี้ความเขม้แข็ง และรูจ้กัผ่อนหนกัผ่อนเบา 

ไม่เป็นคลงัแหง่ความกงัวลบนหวัใจโดยถา่ยเดียว แทนท่ีจะเป็น

คลงัแห่งธรรม 
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ตามธรรมดาแลว้มนษุยมี์ความฉลาดเหนือสตัว ์ความ

ตา้นทานของมนษุยก็์ไม่เหมือนสตัว ์มนัผิดกนั มนษุยเ์ราเกิดมา

ในทา่มกลางแหง่ความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้น ฉะนัน้ความเป็นอยู่

ตา่งๆ จงึตา่งจากสตัวเ์ป็นธรรมดา แตน่กัปฏิบติัธรรมควรคิด

เรื่องนีไ้วเ้สมอเพ่ือกนัความลืมตวัและออ่นแอ เวลาไม่สบายมี

เจ็บไขเ้ป็นตน้ จิตใจจะไม่เขม้แข็งเพ่ือคน้หาความจรงิตามหลกั

สจัธรรม 

ครัง้พทุธกาลพระบางองคท์า่นไดส้าํเรจ็อรหนัต ์เพราะ

ทกุขเวทนาเวลาเจ็บไขก็้มี ทัง้นีเ้พราะจิตใจเขม้แข็ง เพราะฉะนัน้

การกลา่วนีจ้งึกลา่วเพ่ือจติใจ โดยเฉพาะใจสาํคญัมาก เพ่ือใจ

ไม่สะดุง้กลวั ไม่ระสํ่าระสาย ขาดสติปัญญาเครื่องพิจารณาใน

เวลาเจ็บป่วย ดงัพระกรรมฐานท่านเท่ียวตามป่าตามเขา 

ตวัอย่างมีทา่นอาจารยม์ั่น เป็นตน้ หยกูยาก็ไม่ไดติ้ดเนือ้ติดตวั

ไปเลย เวลาเจบ็ไข ้

“เอา้ โรคนีเ้วลาจะเป็นขึน้มา เป็นมาจากท่ีไหน ก็เกิดขึน้

ภายในรา่งกายนี ้เช่น เจ็บไข ้ปวดหวั เป็นตน้ เวลาเกิดมนัก็



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

เกิดขึน้ท่ีน่ี เวลาหายมนัจะหาหยกูยาจากท่ีไหน มนัเกิดท่ีน่ีมนัก็

ดบัท่ีน่ี ถา้รา่งกายหรอืจิตใจไม่มีความสามารถตา้นทานกนัมนัก็

ตายท่ีน่ี เกิดกบัตายเป็นของคูก่นั โรคภยัไขเ้จ็บท่ีเกิดขึน้กบัดบั

ไป มนัก็เป็นของคูก่นั มนัจะเกิดจะดบัท่ีไหนถา้ไม่เกิดดบัท่ีน่ี” 

ท่านวา่ 

“พวกสตัวส์าราสิงมีอยูเ่ต็มในป่าในเขานี ้เขาไม่ไดมี้หยกูมี

ยา เขาก็มีธาตขุนัธเ์ช่นเดียวกนั เขาอาจมีเจ็บไขไ้ดป่้วยได้

เช่นเดียวกบัมนษุยเ์รา แตท่าํไมเขาจงึไม่สญูพนัธุ ์ทาํไมเราจงึ

กลวัตายนกั ออ่นแอนกั!“ น่ีท่านพลิกใจของทา่น 

“เราตอ้งพิจารณาใหรู้ ้“สจัธรรม” เป็นธรรมโอสถเครื่องแก้

กนั ไม่ใหจ้ิตใจลุม่หลงสา่ยแสไ่ปกบัส่ิงเหลา่นัน้อนัจะกอ่ความ

ทกุขใ์หก้บัตนมากขึน้” 

ท่านก็พิจารณาจนกระทั่งทราบเรื่องเหตเุรื่องผล ทกุส่ิงทกุ

อย่างภายในรา่งกายเวทนาจิตโดยตลอด โรคภยัไขเ้จ็บหายไป

เลยก็มีดงัท่ีเขียนไวใ้นประวติัของท่านอาจารยม์ั่น 
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แมโ้รคมนัจะไม่หายก็ตาม เรื่องจิตใจนัน้จะตอ้งมีความ

เขม้แข็ง มีความเฉลียวฉลาดตอ่วิธีการปฏิบติัตอ่ตนเอง ซึง่

เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บเป็นพเิศษ ผิดกบัคนธรรมดาอยู่มาก น่ีก็

เคยไปปฏิบติัมาอย่างนัน้เชน่เดียวกนั เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยมากๆ 

หา้มใครเขา้ไปเก่ียวขอ้งเลย ถา้สมมติุวา่อยู่กบัหมู่เพ่ือนอย่างนี ้

ก็ปิดประตแูละบอกทนัที และหา้มเด็ดขาดเลยวา่ “ใครอย่ามา

แตะตอ้งหรอืเปิดประตเูป็นอนัขาด ถา้ประตนีูไ้ม่เปิดหา้มไม่ให้

ใครเขา้มาเก่ียวขอ้ง วนันีจ้ะตอ้งพิจารณาขดุคน้กนัอยา่งเต็มภมูิ

เต็มฐานทีเดียว เพราะวา่น่ีเป็นทกุขเวทนาซึง่เกิดขึน้จากการเจ็บ

ไข”้ 

ทกุขเวทนาท่ีเราเคยพบเพราะนั่งภาวนามาตัง้หลายชั่วโมง 

เรายงัสูไ้ด ้พิจารณาแทงทะลปุรุโปรง่ไปได ้ไดเ้หตไุดผ้ล ไดอ้รรถ

ไดธ้รรม ไดค้วามเฉลียวฉลาด ไดค้วามศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีสาํคญัขึน้มา

ภายในใจแตล่ะครัง้ ๆ ไม่เคยพลาดไปเลย แตเ่วลาเจ็บไขไ้ดป่้วย

นีเ้ราจะปฏิบติัอย่างไร ถา้ไมป่ฏิบติัอย่างนัน้เราจะปฏิบติัทาง
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ไหน ไม่มีทางหลีกเรน้ได ้เพราะรา่งกายนีเ้ป็นท่ีเกิดแห่งโรคตา่งๆ 

ไม่มีประมาณ 

สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจรงิซึง่เกิดขึน้นัน้ โรค

แตล่ะชนิดท่ีเกิดขึน้ก็ทาํใหเ้กิดทกุขเวทนา ทกุขเวทนานัน้เป็นสจั

ธรรม เราไม่พจิารณาสจัธรรมท่ีเกิดขึน้กบัเราเวลานีเ้ราจะ

พิจารณาอะไร เรากลวัสจัธรรมก็เทา่กบัเรากลวักิเลส เราสูกิ้เลส

ไม่ไดก็้เท่ากบัเรา “แพกิ้เลส” โดยตรง ถา้เราพิจารณาสจัธรรม

เขา้ใจแจ่มแจง้จรงิแลว้ ก็ช่ือวา่เรามีความเฉลียวฉลาดเอาตวั

รอดได ้เอา้ คน้ลงไปทีเดียว! 

ทกุขเ์กิดขึน้มาจากไหน เป็นขึน้ท่ีตรงไหน คน้ลงไป 

สติปัญญาหมนุติว้ไปตามอาการของเวทนาท่ีแสดงตวัอยู่ใน

รา่งกายสว่นตา่งๆ กระทั่งทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้อย่างเต็มท่ีใน

ขณะนัน้ไดห้ายไป ขยายตวัออกไป ๆ เพราะสติปัญญาไลต่อ้น

เขา้สูค่วามจรงิไปโดยลาํดบั เม่ือเจอความจรงิท่ีตรงไหน 

ทกุขเวทนาก็กระจายออก ๆ เห็นอย่างชดัเจนภายในใจ 

จนกระทั่งรา่งกายทกุสว่นท่ีเป็นกองทกุขซ์ึง่เกิดจากการเจ็บไข้
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นัน้ หายไปหมดเลย เหลือแตค่วามรูล้ว้นๆ ท่ีสวา่งไสวครอบ

รา่งกายในขณะนัน้ แมแ้ตร่า่งกายท่ีเคยปรากฏอยูใ่นขณะนัน้ 

พรอ้มกบัทกุขท่ี์กลมกลืนเป็นอนัเดียวกนันัน้ เหมือนกบัจะ

แยกกนัไม่ออก ก็กลบักลายหายไป ทัง้รา่งกายก็หายไป 

ทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ภายในรา่งกายก็หายไป คือรา่งกายหายไป

ในความรูส้กึ เหลือแตค่วามรูซ้ึง่เป็นส่ิงท่ีอศัจรรยล์ว้นๆ ทรงตวั

อยู่ โดยไม่มีกาํหนดกฎเกณฑว์า่อยู่สงูอยูต่ ํ่าอยู่ในดินฟา้อากาศ

ท่ีไหน หายเงียบ ไม่มีรา่งเป็นท่ีสิงสถิตอยู่ในความรูส้กึเวลานัน้ 

นั่น! เหน็ความอศัจรรยข์ึน้มาแลว้! พอถอนออกมาเทา่นัน้ “โรค

หายไปเลย!” 

น่ีเรยีกวา่ “สติปัญญาพิจารณาสจัธรรม” เม่ือรูส้จัธรรมแลว้

จะไม่ถอนทกุขไ์ม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไร เพราะสจัธรรมก็

เป็นความจรงิแตล่ะอย่าง ๆ คือทกุขก็์เป็นความจรงิ สมทุยัก็เป็น

ความจรงิ สติปัญญาท่ีเรยีกวา่ “มรรค” ก็เป็นความจรงิ ตา่งอนั

ตา่งจรงิ เม่ือเขา้ถึงกนัแลว้ตา่งก็เป็นความจรงิลว้นๆ จิตจะ
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ปลอมมาจากท่ีไหนอีกเม่ือไดใ้ชส้ติปัญญาเป็นเครื่องซกัฟอก

แลว้ 

เพราะฉะนัน้จติจงึแน่วแน่อยู่ตามความจรงิของตน คาํวา่ 

“ยา” หายไปหมด เรื่องความคิดถึงหยกูถงึ “ยา” คิดไม่ได ้ไม่มี

เวลาไปคิด คิดไปไหน เม่ือคิดไปแลว้มนัก็ไม่ไดผ้ล จงึไม่คิดให้

เสียเวลา 

คิดท่ีตรงนี ้ตรงท่ีควรจะคิดนี ้เวทนามากนอ้ยเกิดท่ีตรงนี ้

การเจ็บไขไ้ดป่้วยเกิดขึน้ท่ีรา่งกายนี ้พิจารณาท่ีตรงนี ้

สติปัญญาก็มีอยู่ท่ีน่ี คน้กนัลงท่ีน่ี หมนุติว้ๆ ลงไปท่ีน่ี พอไดท่ี้

แลว้ทกุขเวทนาก็หายหมด! น่ีเรยีกวา่ “ไม่เสียผลเสียประโยชน”์ 

เรยีกวา่ “รบขา้ศกึไดช้ยัชนะ!” 

หากจะตายในเวลานัน้จิตก็ไม่ย่อทอ้ จิตก็สามารถรบัรองตวั

ได ้หรอืช่วยตวัเองได ้ไม่ใหท้กุขเวทนาทัง้หลายเขา้มาครอบงาํ

จิตไดเ้ลย เพราะอาํนาจของสติปัญญารอบตวั หากวา่จะตายลง

ในขณะนัน้ ก็ตายไปอย่าง “สุคโต” ทาํใหเ้บาทัง้กายทัง้ใจอย่าง
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นีเ้อง ใจนีท้าํใหฉ้ลาดก็ไดท้าํใหโ้ง่ก็ได ้แลว้แตผู่น้ัน้จะปฏิบติัตวั

อย่างไร 

ถา้จะให ้“จมอยู”่ ตัง้กปัตัง้กลัป์ก็จมได ้ไม่มีวนัอ่ิมพอใน

ความจม จมอยู่ใน “วฏัสงสาร” นั่นเอง มีความ เกิด แก ่เจ็บ 

ตาย นัน้ มนัอ่ิมพอท่ีไหนกนั ถา้อ่ิมพอกนัได ้สตัวโ์ลกก็ไม่ควรจะ

มาเกิดตายกนัไม่หยดุอย่างนี ้

ท่านจงึสอนวา่ “นตถฺ ิตณฺหาสมา นท”ี แม่นํา้เสมอดว้ย

ตณัหาไม่มี” ก็ตณัหานีแ้ลพาใหส้ตัวเ์กิดตายไม่มีเวลาอ่ิมพอ 

เพราะตวัเหตคืุอตณัหาไม่เคยมีความอ่ิมพอ ความเกิดตายอนั

เป็นเครื่องผลกัดนัจากตณัหา จะหยดุตวัและอ่ิมตวัไดอ้ย่างไร

เลา่ 

ฉะนัน้การจะใหค้วามอ่ิมพอของความทกุขแ์ละการเกิดตาย

เป็นไปเอง โดยไม่กาํจดัตน้เหตคืุอ “ตณัหาอวิชชา” ใหสิ้น้ไปจาก

ใจ จงึเป็นความหวงัท่ีลอยลม ไม่มีความหมายใดๆ ทัง้สิน้ อยา่

พากนัหาญคิด! 
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การเกิดนัน้ เกิดเท่าไรตายเทา่นัน้ ตายเทา่ไรเกิดเท่านัน้ หรอื

มากยิ่งขึน้ไป เพราะส่ิงท่ีจะทาํใหเ้กิดคือกิเลสอวิชชาพอตวั

เม่ือไร มนัไม่เคยมีความพอตวัเลย“นตฺถิ ตณฺหาสมา นที” แมน่ํา้

ทะเลหลวงมหาสมทุร ก็สูค้วามอยากท่ีจิตท่ีเต็มไปดว้ย “ตณัหา” 

นีไ้ม่ได ้ความอยากก็คือกิเลสน่ีเอง มนัมีความพอตวัท่ีไหน จงทาํ

ความเขา้ใจอยา่งถึงใจวา่ ถา้จะปลอ่ยใหส่ิ้งเหลา่นีพ้อตวัไปเอง 

ก่ีกปัก่ีกลัป์ก็ไม่มีหวงั ไม่มีฝ่ังไม่มีแดนเลย เพราะฉะนัน้จงึควร

พยายามแก ้พยายามคล่ีคลาย พยายามบกึบนึ พยายามตอ่สู้

สลดัปัดกิเลสเครื่องพวัพนัทัง้หลายออก เพ่ือเขา้หาฝ่ังหาแดน

พน้ทกุขไ์ปไดโ้ดยลาํดบั ดว้ยศรทัธา ความเพียร มีสติปัญญา

เป็นสาํคญั! 

จงคน้คิด พิจารณาลงท่ีน่ี! 

พระพทุธเจา้ สาวกทัง้หลายท่านพน้ทกุข ์ท่านไม่ไดพ้น้จาก

ท่ีไหน ทา่นพน้ท่ีกองทกุขนี์แ้ล แตถ่า้ไม่พิจารณากองทกุขก็์ไม่

พน้ ตอ้งถือเอาทกุขเ์ป็นหินลบัสติปัญญาใหมี้ความแกลว้กลา้

สามารถรูเ้ท่าทนักนักบัสจัธรรมทัง้ส่ี ทกุขท์ัง้หลายจะไมเ่ป็นภยั
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ตอ่จิตใจอีกตอ่ไป ทกุขจ์ะปรากฏตวั “สกัแตว่า่ทกุข”์ แมจ้ะไม่

ดบัไปก็ตาม เพราะอาํนาจแห่งสติปัญญาพิจารณารูร้อบทั่วถงึ

แลว้ ทกุขเวทนาจะตัง้อยู่ตามความจรงิของตน ไม่สามารถเขา้

มากระเทือนจติใจไดเ้ลย เพราะปัญญารอบตวัอยู่แลว้ จติก็จะ

ตัง้อยู่ตามความจรงิของตวั ตา่งอนัตา่งจรงิ ไม่มีอะไร

กระทบกระเทือนกนั เม่ือความจรงิเขา้ถึงกนัแลว้ไม่เกิดเรือ่งตอ่

กนั 

อนัเรื่องความจรงิกบัความปลอมท่ีมนัวุน่กนัอยู่นี ้ก็เพราะ

ความจอมปลอมขึน้แซงหนา้ไปเรื่อยๆ มนัจงึทาํใหจ้ิตจมอยู่

เรื่อยๆ เราเคยบน่กนัมากเหลือเกิน คือบน่อยากจะพบความสขุ

ความเจรญิ แลว้ความสขุความเจรญินัน้อยู่ท่ีไหน ? เวลานีผู้ ้

ตอ้งการความสขุความเจรญิจมอยู่กบัอะไร ? ถึงหาความสขุ

ความเจรญิไมไ่ดไ้ม่เจอ ทัง้ๆ ท่ีเราปรารถนาความสขุความเจรญิ

ดว้ยกนัทัง้โลก ถา้ไมแ่กส้าเหตใุนจดุนีแ้ลว้ ก็ไม่มีทางพบ

ความสขุความเจรญิไดอ้ย่างพงึใจเลย การปลอ่ยใหจ้ิตพอตวั

แลว้พน้ทกุขไ์ปเอง และการปลอ่ยใหกิ้เลสพอตวัแลว้สลดัปัดทิง้
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คน ปลอ่ยคนใหเ้ป็นอิสระ เหมือนเขาปลอ่ยนกัโทษออกจาก

เรอืนจาํน่ีไม่มีหวงั 

 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/5w5HIeZo--Q  
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