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หดัตาย 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนโ์ปรดคณุเพาพงา วรรธนะกลุ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘) 

การปฏิบติัถึงคราวเด็ดมนัตอ้งเด็ด ถึงคราวเฉียบขาดตอ้ง

เฉียบขาด มนัเป็นไปตามจงัหวะหรอืตามเหตกุารณท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัจิตน่ีเองแหละ ถงึคราวจะอนโุลมก็ตอ้งอนโุลม ถึงคราวจะ

ผ่อนสัน้ผ่อนยาวไปตามเหตตุามกาลตามธาตตุามขนัธก็์มี ถงึ

คราวหมนุติว้ไปตามอรรถตามธรรมโดยถ่ายเดียวก็มี 

เวลาจาํเป็น ใจซึง่ควรจะเด็ดเด่ียวตอ้งเด็ดเด่ียวจนเหน็ดาํ

เห็นแดงกนั อะไรๆ จะสลายไปท่ีไหนก็ไปเถอะ แตจ่ิตกบัธรรมจะ

สลายจากกนัไม่ได ้การปฏิบติัเป็นอย่างนัน้ เราจะเอาแบบเดียว

มาใชน้ัน้ไม่ได ้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียว กิเลสไม่ใช่ประเภท

เดียวแบบเดียว ประเภทท่ีควรจะลงกนัอยา่งหนกัก็มี ประเภทท่ี

ควรจะผ่อนผนัสัน้ยาวไปตามบา้งก็มีตามกาลตามสมยั หรอื

เก่ียวกบัเรื่องธาตเุรื่องขนัธก์าํลงัวงัชาของตวัก็มี ถึงคราวจะ
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ทุ่มเทหมดไมมี่อะไรเหลือเลยก็มี เม่ือถงึคราวเชน่นัน้อะไรจะ

เหลืออยู่ไม่ได ้มนัหากบอกในจิตเอง รูอ้ยู่กบัจิตเอง “เอา้ ? ทุ่ม

ลงไปใหห้มด กาํลงัวงัชามีเท่าไรทุ่มลงไปใหห้มดอยา่สงวนไว ้

กระทั่งจิตตวัคงทนไม่แปรไม่แตกสลายเหมือนส่ิงอ่ืนๆ ก็ไม่สงวน

หวงแหนไวใ้นขณะนัน้” 

“เอา้ ! จิตจะดบัไปดว้ยการพจิารณาในส่ิงทัง้หลายท่ีเหน็วา่

ดบัไป ๆ ก็ใหรู้ว้า่จิตนีม้นัดบัไป จะไม่มีอะไรเหลือเป็น “ความรู”้ 

อยู่ในรา่งกายเรานี ้ก็ใหรู้ด้ว้ยการปฏิบติัธรรมนีเ้ท่านัน้ ไมมี่ส่ิง

อ่ืนใดมาเป็นแบบฉบบั” 

ถึงคราวท่ีจิตมนัจะลา้ง ลา้งโลกออกจากใจน่ีนะ โลกคือ

กิเลสนั่นแล จะรัง้รองอมืองอเทา้อยู่ไม่ได ้ตอ้งสูจ้นหวัใจขาดดิน้

ไม่มีคาํวา่ “ถอย” สมมติุทัง้ปวงท่ีมนัแทรกอยู่ภายในจิตใจรวม

เป็นกองสงูเทา่ภเูขานีก็้ตาม ตอ้งสูจ้นตายหรอืชนะแลว้หลดุพน้

อย่างเดียว! เพราะเป็น “สงครามลา้งโลก” ถึงคราวท่ีจะลา้งให้

หมด ตอ้งสูต้ายขนาดนัน้ ลา้งจนจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย 
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“เอา้ ใหม้นัหมดไปดว้ยกนัเสีย กิเลสมนัก็ดบัไป ๆ จิตท่ีรูนี้ ้

จะดบัไดด้ว้ยเพราะถกูทาํลายดว้ยสติปัญญาก็ใหม้นัรูม้นัเหน็ซิ 

ไม่ตอ้งเสียดาย ! เพราะเราหาความจรงิ ใจจะดบัลงไปดว้ยก็ใหรู้ ้

วา่เป็นความจรงิอนัหนึง่” ถา้กิเลสดบัไปใจก็ดบัไปดว้ย ไม่มี

ความรูใ้ดๆ เหลืออยู่ เหลือแตร่า่งกายเป็นหวัตอเพราะไม่มีใจ

ครอง ก็ใหม้นัรูก้นัในขณะปฏิบติันีแ้ลดีกวา่กาลอ่ืนใด” 

“ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัรูแ้ลว้ ธรรมชาติท่ีบรสิทุธ์ิทาํไมยงั

เหลืออยู่ในโลก สาวกอรหตัอรหนัตท์า่นบาํเพ็ญไดบ้รรลธุรรม 

อะไรๆ ขึน้ช่ือวา่กิเลสดบัสญูไปหมดภายในจิตใจ แตท่าํไมใจท่ี

บรสิทุธ์ิจงึไม่ดบั แลว้เหตใุดพวกเราถงึจะมาดบัทัง้จิตดว้ยจนหา

ความบรสิทุธ์ิไม่เจอเลย! ถา้มนัจะแหวกแนวจากหลกัธรรมของ

พระพทุธเจา้จรงิๆ ก็ใหม้นัรูใ้หม้นัเหน็ แตถ่า้จะไม่แหวก ลงถึง

กิเลสดบัหมดจรงิๆ แลว้จะไม่แหวกแนว ยิ่งจะเห็นของจรงิอนั

วิเศษไดอ้ย่างชดัเจน” อะไรจะหนกัยิ่งกวา่การสูร้บกบักิเลส และ

อะไรจะทกุขย์ิ่งกวา่กิเลสทบัจิต เป็นไม่มีในโลกนี!้ 
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ความโกรธเป็นกิเลสประเภทหนึ่ง ความโลภ ความหลง ก็

เป็นกิเลส แตล่ะประเภทลว้นทบัถมจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจ

เราเรื่อยๆ มาไม่มีเวลาสรา่งซา ไม่มีอะไรจะทกุข ์ยิ่งกวา่นี ้การ

แกค้วามโกรธดว้ยอบุายตา่งๆ แกค้วามโลภ ความหลง ดว้ย

อบุายตา่งๆ ก็ตอ้งไดท้าํหนกัมือ ย่อมเป็นทกุขล์าํบากเพราะการ

กระทาํเหมือนกนั กิเลสทบัถมเราใหเ้ป็นทกุขแ์ตไ่ม่เกิดประโยชน์

อะไร เวลาเราสูก้บักิเลสย่อมเป็นทกุข ์แตไ่ดร้บัผลประโยชนต์าม

กาํลงัของความเพียร คือกิเลสสลายตวัลงไปเป็นลาํดบั จนกิเลส

ไม่มีเหลือเลย นั่นคือผลซึง่เกิดจากการทาํดว้ยความเป็นทกุข ์

การสูก้บักิเลสดว้ยความเป็นทกุข ์หรอืเราเป็นทกุขเ์พราะการสู้

กบักิเลส ผลปรากฏขึน้มาเป็นความสขุอยา่งไม่คาดไม่ฝัน ตอ้ง

เทียบเคียงเหตผุลอย่างนัน้ เพ่ือหาทางรอดพน้จากบว่งแห่งมาร

ตวัมีเลห่เ์หล่ียมรอ้ยสนัพนัคม และทาํสตัวใ์หล้ม่จมอยู่ใตฝ่้าเทา้

ของมนัอยา่งเกล่ือนกลน่ลน้โลกเรื่อยมา ยากจะมีผูเ้ลด็ลอดไป

ได ้
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ปกติจิตใจเสาะแสวงหาเหตกุ่อกวนตนอยูเ่สมอไม่วา่จิตของ

ใคร เรื่องของกิเลสเคยเป็นอย่างนัน้เรื่อยมา ไม่เคยเปล่ียนแปลง

แผนการมาทางดีตอ่มนษุยแ์ละสตัวท์ั่วโลกเลย 

เรื่องของสติปัญญาก็ตอ้งตามสอดสอ่ง อนัไหนท่ีเห็นวา่เป็น

ภยัตอ้งไดร้ะงบัและตอ้งฝืนกนั ถา้ไม่ฝืนไม่เรยีกวา่ “ตอ่สูเ้พ่ือ

ปอ้งกนัตวั” หรอืเอาตวัรอดเพ่ือแกค้วามทกุขท่ี์กิเลสเป็นตน้เหตุ

สรา้งขึน้นัน้ออกจากใจ แมล้าํบากก็ตอ้งสู ้ขืนคิดไปมากพดูบน่

ไปมากก็ยิ่งปลอ่ยไฟใหเ้ผาเรามากขึน้ในดวงใจ หาความสขุ

ไม่ไดเ้ลย 

อบุายวธีิแกเ้จา้ของแกอ้ย่างนี ้ปกติของจิตถา้เราเสรมิเทา่ไร 

คลอ้ยไปตามเท่าไร มนัยิ่งจะปรุงแตเ่รื่องท่ีจะเกิดความ

เดือดรอ้นวุน่วายแก่ตนเรื่อยๆ นั่งอยู่ก็เป็นทกุข ์นอนอยูก็่เป็น

ทกุข ์อยูท่ี่ไหนก็มีแตก่องทกุขห์าความสขุไม่ได ้จิตเป็นไฟทัง้กอง

จากความคิดปรุงตา่งๆ เพราะฉะนัน้การแกจ้งึแกล้งท่ีจิตนี ้

การระงบั การแกกิ้เลสตา่งๆ ดว้ยอบุายปัญญา ถงึจะหนกั

บา้งเบาบา้งทกุขบ์า้งลาํบากบา้งยงัพอสู ้เพ่ือจิตไดพ้น้จากภยั
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คือความทกุขค์วามเดือดรอ้นจากกิเลสก่อไฟเผาดว้ยความคิด

ปรุงและความสาํคญัมั่นหมายตา่งๆ เราตอ้งยอมรบัความทกุขท่ี์

จะเกิดขึน้จากการตอ่สูน้ัน้ๆ จะช่ือวา่ “เป็นผูร้กัตน” ไม่ปลอ่ย

อะไรใหเ้ขา้มาเผาลน ราวกบัใจไม่มีเจา้ของรบัผิดชอบ ท่ีปลอ่ย

ใจใหเ้รา่รอ้นหากาํหนดกฎเกณฑไ์ม่ไดว้นัยงัคํ่าคืนยงัรุง่ แลว้แต่

จะเป็นอยา่งไรตามบญุตามกรรมนัน้ มนัก็เจอแตเ่รื่อง “ตามบญุ

ตามกรรม” เรือ่งยถากรรมไปเรื่อย ๆ หาสาระภายในใจเลยไม่มี 

สดุทา้ยก็หาความหมายในตวัไม่มี! 

การแกต้วัเองนัน้เพ่ือหาสารคณุ เพ่ือหาความจรงิ เพ่ือพบ

ความมุง่หมายอนัสาํคญัภายในใจ เพราะเราทัง้คนมี

ความหมายเต็มตวั จะปลอ่ยใหส่ิ้งท่ีจะมาทาํลายความหมายมา

ทาํลายสารคณุภายในจิตใจ โดยไม่มีการตา้นทานไม่มีการแก ้

ไม่มีการตอ่สูก้นัเลยนัน้ไม่สมควรอย่างยิ่ง ถา้เราแพว้นันีว้นัหลงั

เราก็แพอี้ก เพราะเราไม่สูศ้ตัรูนัน้ ถา้เราไม่สูแ้ลว้เขาไม่ถอยเป็น

อนัขาด เพราะไดท้่าไดที้แลว้ ยิ่งจะเหยียบยํ่าทาํลายหนกัมือเขา้

ไปโดยลาํดบั 
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ถา้เรามีทางตอ่สูมี้ทางแกก้นับา้ง ส่ิงนัน้ก็เบาลง อะไรท่ี

เกิดขึน้คิดขึน้ เห็นวา่เป็นของไม่ดีรบีแกม้นัไม่นอนใจ ส่ิงนัน้ก็ไม่

มีทางกาํเรบิตอ่ไป เพราะมีส่ิงระงบัมีส่ิงดบักนัอยู่เสมอ 

ภยัของจิตใจก็คือกิเลสนัน้แล ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความรกั ความชงั นัน้เป็นภยั เราใหรู้ม้นัเราแกม้นั แมจ้ะยงั

พน้ไปไม่ไดก็้ตาม การมีส่ิงแกก้นันัน้ก็พอสูก้นัไปได ้ถา้มีแตพ่ิษ

อย่างเดียวไมมี่ยาแกเ้ลยนัน้มนัก็แย ่การสั่งสมแตพ่ิษภยัขึน้

ภายในจิต อบุายแกไ้ขไม่มีเลยมนัแย่จรงิๆ แมจ้ะบน่ตาํหนิตน

มากนอ้ยก็ไม่เกิดประโยชน ์มนัตอ้งแก!้ 

เราเป็นคนทัง้คน จิตทัง้ดวงมีสาระเต็มดวง จะปลอ่ยให้

กิเลสเหยียบยํ่าทาํลายโดยไม่มีการแกไ้ขการตอ่สูก้นัเลยนัน้ ไม่

สมควรกบัเราซึง่เป็นเจา้ของจิตใจ ตอ้งคิดอย่างนีเ้สมอ และเรง่

เครื่องเขา้เผชญิหนา้ทา้ทายกบักิเลสทกุประเภทวา่ “มาเถิด 

กิเลสตวัใดท่ียงัไม่เคยตาย จะไดท้ราบความตายเสียในวนันี ้

เด๋ียวนี ้เรากาํลงัรอเขียนใบตายใหอ้ยู่แลว้เวลานี ้กิเลสตวัใดไม่

เคยมีใบตายติดมือ ใหโ้ผลต่วัออกมารบัมือกบัเรา” น่ี วธีิปลกุใจ
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ใหมี้ความอาจหาญชาญชยั เพราะใจไม่ผิดอะไรกบัชา้งมา้ตวั

พาเขา้สูส่งครามในครัง้ก่อนๆ โนน้ พอไดร้บัการปลกุใจจาก

เจา้ของผูฉ้ลาดเท่านัน้ ชา้ง มา้จะเกิดความฮกึเหมิผาดโผนโลด

เตน้ขึน้ทนัที แลว้พาเจา้ของวิ่งเขา้สูแ่นวรบไม่กลวัตาย 

แตก่ารฝึกจิตน่ีสาํคญัมาก เพราะจติเราไมเ่คยฝึก เคยแต่

ปลอ่ยไปตามยถากรรมตัง้แตไ่หนแตไ่รมา หรอืตัง้แตว่นัเกิด จะ

มาหกัหา้มเอาใหไ้ดอ้ย่างใจในวนัหนึ่งขณะเดียวนัน้มนัเป็นไป

ไม่ได ้การเริม่ฝึกก็คือเริม่หกัหา้มจิตใจ ไดบ้า้งเสียบา้ง เพราะถือ

วา่เป็นขัน้เริม่แรก ท่ีเรายงัไม่สามารถอนโุลมปลอ่ยไปกอ่นก็มี 

เม่ือมนัหนกัเขา้จรงิๆ เราก็ตอ้งอนโุลมไปกอ่น แตห่าทางแกไ้ข

หกัหา้มมนัอยูเ่สมอภายในใจเพราะกาํลงัเรายงัไมพ่อ ถา้ไม่

ปลอ่ยบา้งจะไปสูเ้ขาไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งยอมปลอ่ยไปกอ่น โดยทาํ

ความเขา้ใจไว ้แลว้คอ่ยขยบัความเพียรเขา้ไปเรื่อยๆ เรง่ไป

เรื่อยๆ ดว้ยวธีิการตา่งๆ 

เอา้ ทกุขบ์า้งทนเอาบา้งจะเป็นไรไป เพราะเราเคยทน ทาํไม

โลกนีเ้กิดขึน้มาใครก็ไม่เคยคิดทนเรื่องทกุข ์แตม่นัจาํเป็น เขา
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ทนไดเ้ราก็ทนได ้แตเ่วลาเราจะทนบา้งเก่ียวกบัการฝึกจติท่ีไดร้บั

ความทกุขต์า่งๆ นัน้ทาํไมจะทนไม่ได ้ส่ิงท่ีควรทนและพอจะทน

ไดเ้ราก็ตอ้งทน โลกนีไ้ม่ใช่โลกสขุลว้นๆ มนัมีทกุขเ์จือปนอยู่

ดว้ยกนัทกุคนและไมว่า่งานใด มนัมีทกุขเ์จือปนอยู่ดว้ยกนั

ทัง้นัน้ ขึน้ช่ือวา่การทาํงานแลว้ งานทางโลกก็ตอ้งมีทกุขเ์พราะ

การทาํงาน งานทางธรรมก็ตอ้งมีทกุขเ์พราะการทาํงาน ใหอ้ยู่

เฉยๆ จะไม่ใหมี้ทกุข ์ทัง้ๆท่ีเราตอ้งทาํงานอยู่มนัเป็นไปไม่ได ้

ตอ้งมีทกุข ์เราก็ยอมรบัเพราะการทาํงาน แตท่กุขเ์พราะการ

ทาํงานทางดา้นกศุลนีม้นัเกิดผล ไม่ใช่เป็นทกุขเ์ฉยๆ โรคเกิดขึน้

ภายในกายเรา เป็นความทกุขค์วามลาํบากและไม่เกิดผลดีอะไร 

เรายงัตอ้งอดทนตอ่มนั ถา้เราไม่พิจารณาใหเ้กิดผลดี ถา้เรา

พิจารณาใหเ้กิดผลดว้ยอบุายวิธีตา่งๆ ของสติปัญญา ทกุขก็์เป็น

เครื่องหนนุปัญญาใหแ้หลมคมได ้และเกิดผลเป็นความสงบ 

เป็นความรูเ้ทา่ทนักนั ปลอ่ยความกงัวลได ้เพราะทราบความ

จรงิดว้ยการพจิารณา น่ีก็เป็นผลดี จะทาํใหเ้กิดผลดีผลชั่วมนั

เกิดไดท้ัง้นัน้ 
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ท่ีวา่จะทาํอะไรลงไปก็กลวัจะลาํบาก กลวัจะทกุข ์หาแต่

เรื่องยุ่งเหยงิวุน่วายใสต่วันี ้มนัเคยมีเคยเป็นมาแลว้ ขออย่าให้

มนัมารบกวนเรามากมายนกัเลย ไมว่า่อะไรถา้เป็นของดีแลว้ 

มกัจะมีอะไรมาตา้นทานมาขดัขวางไม่อยากจะใหท้าํ น่ีคือ

อบุายของกิเลสท่ีเคยอยู่เหนือหวัใจเรามานาน จงทราบไวเ้สีย

บา้งวา่นีคื้อเรื่องของฝ่ายตํ่ามาเหยียบยํ่าทาํลายเรา และอยู่

เหนือจิตใจเราตอ่ไปไม่ยอมลง ควรจะผลกัมนัออกไปก็ใหผ้ลกั

ไปบา้ง ควรจะตอ่สูด้ว้ยวิธีใดก็ตอ่สูบ้า้ง หรอืจะตอ่สูจ้นเวทีพงั

กิเลสพงัก็จะเป็นไรไป ขอแตอ่ย่าใหเ้ราพงัก็แลว้กนั คาํวา่ “เรา

พงั” นีไ้ม่อยากไดย้ินเลย 

เอา้ แพบ้า้งชนะบา้งไม่เป็นไร! ยงัมีการตอ่สู ้แสดงวา่ยงัไม่

ตายใจกบัเขาทีเดียว ตอ้งฝืนกนับา้งอย่างนี ้ฝืนไปฝืนมาความ

ฝืนก็คอ่ยมี “วนัเคยชนิ” ขึน้มา อบุายท่ีจะสนบัสนนุการฝืนก็มี

ขึน้มา ตอ่ไปก็ทนักนัไปเอง อย่าลืมคาํวา่ “พุทธฺ ํสรณ ํคจฉฺามิ”

ท่ีเคยแสดงแลว้วา่พระองคเ์ป็นนกัรบ นกัปราบขา้ศกึองคเ์อก จง
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ยดึท่านเป็นขวญัใจเวลาเขา้สูแ่นวรบหรอืเวลาปกติ ไม่มีอะไร

ขวาง นอกจากเป็นสิรมิงคลอย่างเดียว 

พระพทุธเจา้ไม่เป็นผูล้า้งมือคอยเปิบ ทา่นถึงขัน้สลบไสล

นัน้นะ! คนไมท่กุขม์ากจะสลบไสลหรอื ทา่นมีความลาํบากลาํ

บนแคไ่หน การทาํงานเป็นอย่างนัน้ เป็นคติตวัอย่างไดท้กุพระ

อาการท่ีแสดงออกมา เราในฐานะพทุธบรษัิทไม่ไดเ้หมือน

พระพทุธเจา้ทกุกระเบียดนิว้ก็ตาม ไดแ้บบศิษยมี์ครูก็ยงัดี ถือ

ท่านเป็นคติตวัอย่างทัง้การบาํเพ็ญทัง้การยดึถือ ฝากเป็นฝาก

ตายในองค ์“พทุธะ” หรอืพระพทุธเจา้ผูบ้รสิทุธ์ิ ไม่ใช่เอากิเลส

เป็นครูทา่เดียว จะทาํความเพียรเม่ือไรท่าใด ถกูแตท่า่กิเลสดดั

เอา ๆ ฟังเสียงแพว้า่ “ยอมแลว้ ๆ” กระเทือนไปทั่วจกัรวาล เสียง

ชา้งสารก็ไม่ดงัเทา่เสียงนกัรบยอมแพกิ้เลส น่ีมนันา่โมโหจะตาย

ไป! 

คนเราถา้เหน็กิเลสเป็นภยับา้งแลว้ ผูน้ัน้ยงัมีทางจะแกไ้ข

และผ่านพน้ไปได ้ถา้เห็นกิเลสกบัเราเป็นอนัเดียวกนั หรอืเห็นวา่

ไม่เป็นเรื่องของกิเลส แตเ่ป็นเรื่องของเราหมด ก็หาทางแกก้นั
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ไม่ได ้เพราะจะกระเทือนคาํวา่ “เรา” ดีไมดี่ถกูกลอ่มใหห้ลบัสนิท

ไม่มีวนัรูส้กึตวัไดเ้ลย แบบนีคื้อแบบ “จม” 

ถา้ส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึตอ่เรา ส่ิงท่ีใหค้วามทกุขค์วามลาํบากแก่

เรานัน้ เราเหน็วา่เป็นกิเลส เรากบักิเลสก็ถือวา่เป็นขา้ศกึกนัและ

ตอ้งตอ่สูก้นั ถา้มีการตอ่สูก้นัก็แสดงวา่เป็นคนละคน ไมใ่ช่เป็น

อนัเดียวกนัเสียจนหมดเนือ้หมดตวั ยงัพอมีสติบา้ง ความเป็นผู้

มีสติบา้งนีแ้หละ เป็นเหตใุหต้อ่สูค้วามคิดในแง่ตา่งๆ ท่ีเห็นวา่

ไม่เป็นประโยชนห์รอืเป็นโทษแก่เรา พยายามฝ่าฝืนและแกไ้ข

ดว้ยปัญญาจนเรื่องนัน้ผ่านไป และพยายามแกไ้ขใหผ่้านไปดว้ย

อบุายสติปัญญาเรื่อยๆ ตอ่ไปใจก็ราบรื่นไม่ฝืนมากเหมือนขัน้

เริม่แรกฝึก แมท้กุขก็์ยอมรบั การทาํงานตอ้งทกุข ์ทกุขเ์พราะผล

อนัดีไม่เป็นไร ขณะท่ีเราสู ้สูไ้ดข้นาดไหนก็สูก้นัไป ทาํกนัไป ฝ่า

ฝืนกนัไปดว้ยความเห็นทกุข ์น่ีเป็นทางเดินของนกัปราชญท์่าน

เคยตะเกียกตะกายมาแลว้ ก่อนท่ีทา่นจะหลดุพน้ลว้นแต่

ตะเกียกตะกายมาดว้ยกนัทัง้นัน้ จะมาลา้งมือเปิบเอาเฉพาะเรา
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คนเดียวซึง่เป็นลกูศิษยข์องตถาคต แตก่ลบัแหวกแนวยิ่งกวา่ครู

มีอย่างหรอื ! 

ครูมีความทกุข ์ลกูศิษยก็์ตอ้งมีความทกุขบ์า้ง เพราะเดิน

ตามครู รอ่งรอยท่านเดินอย่างนัน้ เราจะหนีจากรอ่งรอยทา่นไป

ไหน ก็ตอ้งยอมรบัทกุขซ์ึง่เกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดย

ชอบธรรม ทกุขเ์พราะการบาํเพญ็ไม่สาํคญัเท่าใดนกั แตท่กุข์

เวลาจะตายน่ีซิใครจะช่วยเราได ้! ทกุขเ์วลาทาํงาน ถา้มนัทกุข์

มากๆ เรายงัพกัผ่อนการงานได ้ทกุขก็์ระงบัไป ถา้จะสูไ้ม่ไหว

เพราะความทกุขนี์ห้นกัมากเกินไป เราผ่อนงานลงบา้งความ

ทกุขก็์ผ่อนลง เราหยดุงานความทกุขก็์ดบัไป เช่น เรานั่งภาวนา

นานมนัเป็นทกุขม์าก เราหยดุเสียก่อนพกันีท้กุขก็์ดบัไป ก็พอ

ระงบักนัไปได ้

แตท่กุขเ์วลาจะตายนัน้น่ะมนัระงบัไม่ได!้ นอนอยูม่นัก็ทกุข ์

ทกุขห์มดทัง้ตวัในขณะนอน ลกุขึน้นั่งมนัจะหายไหม ก็ไม่หาย 

เดินจะหายไหม ก็ไมห่าย อาการใดก็ไม่หายทัง้นัน้ อิรยิาบถทัง้ส่ี

เอามาตอ่สู ้หรอืเอามาใชก้บัความทกุขใ์นขณะท่ีจะตายนัน้ ไม่
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ไดผ้ลทัง้นัน้ เราเอาอนันีม้าเทียบบา้งซ ิเวลานั่งนานยืนนานเดิน

นาน หรอืตอ่สูก้บัเวทนาขณะท่ีมนัเจ็บมากปวดมากขึน้ตอนท่ี

เรานั่งภาวนานาน ทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีเราพจิารณานี้

จะเกิดขึน้มากนอ้ย ถา้สูไ้ม่ไหวเราถอยได ้น่ีอนัหนึง่เป็นขอ้

ลดหย่อนผ่อนผนัไปตามความจาํเป็น แตอ่ย่าถือเป็นความ

จาํเป็นจนกิเลสไดใ้จ ถึงกบันั่งภาวนาไม่ได ้เดินจงกรมไม่ได ้ให้

ทาน รกัษาศีล ไม่ได ้ตอ้งมีทา่ตอ่สูอ้ยู่เสมอ 

ในขณะท่ีเราจะตาย ทกุขเวทนามนัเผาเราหมดทัง้ตวัเพราะ

ถอยไม่ได ้ถอยไปอิรยิาบถใดก็เป็นไฟไปดว้ยกนั ทกุขอ์นัไหนจะ

มีนํา้หนกัมากกวา่กนั เอาสองขอ้นีม้าเทียบกนัด ูก่อนตายเรายงั

ตอ้งทนทกุขอ์ยู่ ขนาดท่ีสูไ้มไ่หวยงัตอ้งทนจนกระทั่งตาย การ

ภาวนานานบา้งนีย้งัพอสูไ้หวน่ี พอถอยได ้ทาํไมเราจะทาํไม่ได ้

คิดดเูรามาเทียบกนัด ูความขยนั ความบกึบนึ ความมีแกใ่จ 

ความอาจหาญย่อมเกิดขึน้ไดด้ว้ยอบุายปัญญาแง่หนึง่ เวลาจิต

มนัถอยมนัทอ้ตอ้งเอาอบุายปัญญานีม้าใช ้เพ่ือเป็นกาํลงัใจ
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หนนุขึน้มาใหเ้กิดความกลา้หาญไม่สะทกสะทา้น ตอ่สูก้นัไดช้ยั

ชนะไปโดยลาํดบัๆ ในขณะนัน้ก็มีดว้ย 

อบุายปัญญา คิดดใูหดี้ ใหท้นักลมายาของกิเลส เวลาจะ

ตายมนัเป็นอยา่งนัน้ดว้ยกนัทกุคนไมมี่ใครมีขอ้ยกเวน้ ! 

อิรยิาบถทัง้ส่ี จะเอาไปใชป้ระโยชนใ์นการผ่อนคลาย

ทกุขเวทนาซึง่แสดงขึน้ในเวลาจะตายนัน้ไม่ไดผ้ลเลย มีแตจ่ะ 

“แตก” ท่าเดียว มีแตท่กุขท์่าเดียว กระทั่งแตกไป ขณะท่ีเราจะสู้

กบัทกุขเ์พ่ือการทาํความดี ทาํไมจะสูก้นัไม่ได ้ก็มนัยงัไม่แตกน่ี 

มนัทกุขข์ึน้มาจรงิๆ เราถอยได ้น่ีก็ยงัพอฟัดพอเหวี่ยงกนัไปดว้ย

อบุายปัญญา เวลาจะเอาจรงิ “เอา้ ขณะท่ีมนัจะตาย อะไรจะ

ตายก็ตายไปเถอะ เรื่องสติปัญญาถึงขัน้แหลมคมเต็มท่ีแลว้

ภายในใจ จะรกัษาดวงใจนีไ้ดอ้ย่างสมบรูณ ์ไม่มีทกุขเวทนาตวั

ใดท่ีจะเขา้มาเหยียบยํ่าทาํลายจิตใจนีใ้หเ้สียไปได ้น่ีเรยีกวา่ 

“แน่ใจเต็มท่ี !” 

ทกุขเ์กิดขึน้ ทกุขน์ัน้ก็ดบัไป ไม่มีอะไรดบั นอกจากทกุขท่ี์

เกิดขึน้แลว้ดบัไปเท่านัน้ มีทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ภายในกาย มี
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กายท่ีเป็นตวัเกิดนีเ้ท่านัน้เป็นทกุข ์เป็นผูจ้ะดบัจะสลาย ไม่มีอนั

ใดดบัอนัใดสลาย นอกจากส่ิงนี ้ส่ิงท่ีผสมกนันีส้ลายเทา่นัน้ 

สว่นจิตไม่มีอะไรผสม นอกจากกิเลสเทา่นัน้ท่ีมาผสมจติ 

กิเลสเป็นส่ิงท่ีดบัไปได ้แตจ่ิตลว้นๆ ดบัไมไ่ด ้ไม่มีดบั จิตจะดบั

ไปไหน อะไรจะสลายก็สลายไปจะเสียดายมนัทาํไม ความ

เสียดายเป็นความเย่ือใย เป็นเรือ่งกดถว่งจิตใจ ความเสียดาย

นัน้คือความฝืนคติธรรมดาแห่งหลกัธรรมท่ีท่านสอนไว ้และเป็น

ขา้ศกึและผูอ้าลยัเสียดายอีกดว้ย 

เอา้ ทกุขเ์กิดขึน้มากนอ้ยก็เป็นเรื่องของทกุข ์ทกุขจ์ะดบัไป

ก็เป็นเรื่องของทกุข ์เราเป็นผูรู้ ้รูท้ัง้ท่ีทกุขเ์กิดขึน้ ทัง้ทกุขต์ัง้อยู่ 

ทัง้ทกุขด์บัไป ธรรมชาตินีเ้ป็น “ผูรู้”้ ไม่ใช่ผูเ้กิดผูด้บั จะกลวั

ความเกิดความดบั กลวัความลม่ความจมในจิตอย่างไรกนั มนั

จะลม่จมไปไหน พิจารณาอย่างนีเ้พ่ือจะฟ้ืนฟจูิตใจขึน้มาจาก

ตมจากโคลน เพ่ือใหใ้จไดเ้หน็ชดัรูช้ดัตามความจรงิ จิตใจจะลม่

จมไปไหนถงึกลวันกัหนาในขณะจะตาย มนัหลอกกนัเฉยๆ น่ี! 
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ตามความเขา้ใจของท่านของเรา ถา้พดูถึงวา่หลอกกนันะ แตไ่ม่

มีใครจะมีเจตนาหลอกใครแหละ ตายๆๆน่ีนะ่ 

โลกเขาสมมติุกนัมาอย่างนัน้นบักปักลัป์ไม่ไดแ้ลว้ เม่ือ

พิจารณาเขา้ถงึความจรงิแลว้ “โอ ๋น่ีมนัหลอกกนั” ความจรงิไม่มี

อะไรตาย! ธาตุสี่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ สลายลงไปแลว้ก็ไปอยู่ตาม

ธาตเุดิมของเขา จิตท่ีกลวัตายนีย้ิ่งเดน่ มนัไม่ไดต้ายน่ี เหน็ชดัๆ

อย่างนี ้อะไรเป็นสาเหตใุหจ้ติตายไมมี่ เหน็ชดัๆ อยู่วา่ไม่มี ใจยิ่ง

เดน่ ผูท่ี้รูท่ี้พจิารณาส่ิงทัง้หลายนัน้ยิ่งเดน่ 

เราไม่หวงอะไร จะไปก็ไปเม่ือถึงคราวแลว้ ผูท่ี้รูก็้รูต้ามเหตุ

ตามผล ไม่ถอยในเรื่องรู ้ผูท่ี้สลายก็สลายไป ไม่อาลยัไม่เสียดาย 

ไม่หวง หวงทาํไม? มนัหนกั ยดึไวท้าํไม? ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นของหนกั

มาก 

การรูต้ามเป็นจรงิ ปลอ่ยวางตามสภาพของมนั นั่นแลคือ

ความจรงิ ไม่กงัวล ถึงอยู่ไปอีกมนัก็จะตายอย่างนี ้อยู่เพ่ือตาย! 

อยู่เพ่ือแตก! เวลานี ้พิจารณาใหเ้ห็นความแตกดบัเสียกอ่น
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ตัง้แตย่งัไม่แตก น่ีเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่งสาํหรบัผูมี้ปัญญา 

น่ีขัน้สาํคญั ! 

ผูพ้ิจารณาเชน่นีจ้ะเป็นผูไ้มห่วั่นไหว เห็นชดัตามเป็นจรงิ ท่ี

ช่ือวา่ “เวทนา”นัน้ มนัเป็นอะไร มนัก็เวทนานั่นแล มนัเป็นเรา

เม่ือไร มนัเกิดขึน้มนัดบัไป เราทาํไมจะเกิดขึน้ดบัไปอยู่วนัยงัคํ่า

คืนยงัรุง่เช่นนัน้ ถา้เวทนาเป็นเรา ถา้เวทนาเป็นเราแลว้ เอาท่ี

ไหนเป็นท่ีแน่ใจวา่ “เป็นเรา” หรอืสาระอะไรวา่เป็นเราได ้

ทกุขเวทนาเกิดขึน้ก็วา่เราเกิดขึน้ ทกุขเวทนาดบัไปก็วา่เราดบัไป 

มีแตเ่ราเกิดเราดบัอยู่วนัยงัคํ่าคืนยงัรุง่หาความแนน่อนท่ีไหนได!้ 

ถา้เราจะไปเอาเรากบัทกุขเวทนามาบวกกนัมนัไม่ไดเ้รื่อง 

เหลวไหลทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้เพ่ือความจรงิ เพ่ือความไม่

เหลวไหลตอ้งใหท้ราบ ทกุขม์นัเกิดขึน้มากนอ้ย ตอ้งใหท้ราบวา่

ทกุขเ์กิดขึน้คือเรื่องของทกุข ์มนัตัง้อยู่ก็คือเรื่องของทกุข ์มนัดบั

ไปก็คือเรื่องของทกุข ์เราผูรู้ท้ัง้ทกุขท่ี์เกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดบัไป

เป็นเรื่องของเรา เป็นเรื่องของความรูน่ี้! 
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“สัญญา” จาํไดแ้ลว้มนัดบั เราเหน็ไหม มนัเกิดมนัดบัอยู่

อย่างนัน้ เป็น “เรา”ไดอ้ย่างไร เอาความแนน่อนกบัมนัไดท่ี้ไหน 

ท่านจงึวา่ “ส�ฺญา อนิจฺจา ส�ฺญา อนตฺตา” 

“สังขาร” ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงเท่าไรมนัก็ดบัไปพรอ้มกนัทัง้นัน้ 

ถา้เราจะเอา“เรา” เขา้ไปสูส่งัขาร มนัเกิดดบัวนัยงัคํ่า หา

ความสขุไม่ไดเ้ลย 

“วิญญาณ” มนักระทบทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ กระทบ

เม่ือไรมนัรู ้ๆ รูแ้ลว้ดบัไปพรอ้มๆ กนั ทัง้ขณะท่ีเกิดท่ีดบัมนัขึน้ใน

ขณะเดียวกนั เราจะเกิดดบั ๆ เกิดดบัอยู่อย่างนัน้ หาความ

แน่นอนเท่ียงตรงไดอ้ย่างไร 

เพราะฉะนัน้ส่ิงเหลา่นีจ้งึเป็นอาการอนัหนึ่ง ๆ เทา่นัน้ ผูท่ี้รู ้

ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีแ้ลคือใจ ความรูเ้ป็นส่ิงท่ีแนน่อน เป็นส่ิงท่ี

ตายตวั ขอใหรู้ส่ิ้งภายนอกอนัจอมปลอมทัง้หลายนี ้วา่เป็น

สภาพอนัหนึง่ๆ เท่านัน้ จิตนีจ้ะตัง้ตวัไดอ้ยา่งตรงแนว่ไม่

หวั่นไหว จะเกิดขึน้ก็ไม่หวั่นไหว จะไม่เกิดขึน้ก็ไม่หวั่นไหว จะ

ดบัไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหว เพราะจิตรูเ้รื่องทกุส่ิงทกุอย่างบรรดา
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อาการท่ีอาศยักนัอยู ่และรูท้ัง้ตวัจรงิคือธรรมชาติของจิตแทว้า่

เป็นตวัของตวัแท ้ดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ ดว้ยปัญญาซกัฟอก

ดว้ยดีแลว้ ผูนี้เ้ป็นผูแ้นน่อน น่ีแหละท่านผูแ้น่นอน คือทา่นผูรู้ ้

ธรรมชาติท่ีแนน่อน และรูถ้ึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หลายตามความ

เป็นจรงิ ปลอ่ยวาง สลดัปัดทิง้ออกตามสว่นของมนั สว่นไหนท่ี

จรงิใหอ้ยู่ตามธรรมชาติแห่งความจรงิของตน เชน่ จิต เป็นตน้ 

น่ีหลกัความจรงิ หรอืหลกัวชิาท่ีเรยีนมาเพ่ือปอ้งกนัตวั เพ่ือ

รกัษาตวั เพ่ือความพน้ภยั เปลือ้งทกุขท์ัง้หลายออกจากตวั น่ีคือ

หลกัวชิาแท ้เรยีนธรรมเรยีนอย่างนีเ้รยีนเรือ่งของตวัเอง เรยีน

เรื่อง “ความรู”้ ความคิดตา่งๆ เรยีนเรื่องกาย เรื่องเวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนัเป็น “อาการ ๕ อยา่ง” นี ้ซึง่เป็นส่ิง

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัใจ ถึงกบัเหมาวา่ น่ีเป็นตนเป็นของตน ใหรู้ต้าม

ความเป็นจรงิของมนัทกุอาการ แลว้ปลอ่ยวางไวต้ามสภาพแหง่

อาการของมนั 

น่ี เรยีกวา่ “เรยีน” เรยีกวา่ “ปฏิบติั” เรยีกวา่ “รู”้ รูก็้ละก็

ถอน! 
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ถา้รูจ้รงิแลว้ตอ้งละตอ้งถอน เม่ือละถอนแลว้ ความหนกัซึง่

เคยกดถ่วงจิตใจท่ีเน่ืองมาจาก “อปุทาน” ก็หมดไป ๆ เรยีกวา่ 

“จิตพน้จากโทษ” คือความจองจาํจากความสาํคญัมั่นหมายท่ี

เป็นเหตใุหจ้องจาํ พน้อย่างนีแ้ลท่ีวา่ “จิตหลดุพน้” ไม่ไดเ้หาะ

เหินเดินฟา้ขึน้ไปท่ีไหน พน้ตรงท่ีมนัขอ้งนั่นแหละ ท่ีมนัถกูจอง

จาํนั่นแหละ ไม่ไดพ้น้ท่ีไหน รูท่ี้มนัหลงน่ีแหละ สวา่งท่ีมนัมืด

นั่นเอง น่ีจิตสวา่ง คือสวา่งท่ีตรงมืดๆ มืดมนอนธการ มืดอยู่

ภายในตวัเอง 

ทีนีเ้วลาพิจารณาปฏิบติัไป สติปัญญาเกิดขึน้ ๆ สอ่งแสง

สวา่งใหเ้ห็นความจรงิในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน ทราบวา่เป็นเพียง

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง สลดัออกไดโ้ดยลาํดบัๆ เม่ือความสวา่งรอบตวัก็

ปลอ่ยไดห้มด 

“ธมฺโม ปทโีป” จะหมายถงึอะไร ถา้ไมห่มายถงึ “จิต” ดวง

ท่ีสวา่งรอบตวัไม่มีอะไรเจือปนเลยจะหมายถึงอะไร! น่ีเรยีกวา่ 

“ธรรมแท”้ ธรรมแทท่ี้เป็นสมบติัของเราหมายถงึธรรมนี ้ท่ีเป็น
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สมบติัของเราแท ้ท่ีเป็นสมบติัของพระพทุธเจา้ก็ท่ีประทานไว้

เป็นตาํรบัตาํรา! 

เราเรยีนเท่าไรก็มีแตค่วามจาํ ไม่ใช่เป็นตวัของตวัแท ้เอา

ความจาํนัน้เขา้มาปฏิบติัใหเ้ป็นความจรงิ จนปรากฏขึน้เป็น 

“ธมฺโม ปทีโป” เฉพาะภายในใจเรานีเ้ป็นสมบติัของเราแท ้นีแ้ล

คือ “ธรรมสมบติั” ของผูป้ฏิบติั 

พระพทุธเจา้มีพระประสงคอ์ย่างนีท่ี้ประทานศาสนาไว ้ใหรู้ ้

จรงิเหน็จรงิตามนี“้สนฺทิฏฺฐิโก” ไม่ทรงผกูขาด ผูป้ฏิบติัจะพงึรูเ้อง

เห็นเอง “ปจจฺตตฺ ํเวทติพโฺพ วิ��ฺูห”ิทา่นผูรู้ท้ัง้หลายจะพงึรู ้

เฉพาะตน คือหมายถงึรูอ้ย่างนี”้ น่ีเป็นผลของการปฏิบติัธรรม 

เม่ือไดผ้ลเต็มท่ีแลว้ อยู่ไหนก็อยู่เถอะ แสนสบาย หมดกงัวล 

โลกจะมีมากมีนอ้ยเพียงใดมีความวุน่วายขนาดไหน ผูนี้ไ้ม่วุน่ 

เพราะผูนี้ไ้ม่เป็นโลก ผูนี้ไ้มห่ลง 

เรือ่งโลกมนักวา้งขวางมาก ไกลจากตวัของเราออกไป 

เฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ทัง้วนัทัง้คืน ก็คือ “ขนัธห์า้” กบั 
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“จิต” น่ีแหละ มนัเก่ียวขอ้งกนัจนจะแยกกนัไม่ออก แตนี่เ้รายงั

สามารถแยกออกได ้ทาํไมเราจะไปหลงวา่เป็น “โลก” ดว้ยกนั 

น่ีแหละการปฏิบติั ผลเป็นอย่างนี ้เป็นอยา่งนีแ้นน่อนไม่เป็น

อ่ืน ขอใหผ้ลิตขึน้มาพิจารณาขึน้มา ปัญญาหงุตม้กินไม่ได ้ใชไ้ด้

แตแ่กกิ้เลส ใชแ้กค้วามงมงายของเจา้ของเทา่นัน้ ใหพ้ิจารณา 

เรยีนตรงนีแ้หละเรยีนธรรม อย่าไปเรยีนท่ีอ่ืนใหม้ากมายก่าย

กอง เพราะพษิอยู่ตรงนี ้โทษภยัก็อยู่ตรงนี ้แกต้รงนีแ้ลว้ คณุคา่

อนัสาํคญัก็เกิดอยู่ท่ีน่ีเอง! 

เอาละ การแสดงธรรมขอยติุ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/dX4AB1tK2Wc  
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