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คืนอําลา 
 
 การที่อยากใหคนดีไมมีใครที่จะเกินพระพุทธเจาไปได พระโอวาทท่ีประทานไว
แกโลกก็เพื่อใหโลกเปนคนดีกันทั้งนั้น เปนคนดีมีความสุข ไมตองการใหโลกเกิดความ
เดือดรอนเสียหายอันเกิดจากความชั่วของการกระทํา เพราะความไมรูเร่ืองวิธีปฏิบัติตัว
เองน้ันเลย 
 เพราะฉะน้ันการท่ีจะสรางพระบารมีใหถึงความเปนพระพุทธเจา ผูมีพระเมตตา
อันเปยมตอสัตวโลกนั้น จึงเปนการลําบาก ผิดกับบารมีท้ังหลายอยูมาก ความสามารถ
กับพระเมตตามีกําลังไปพรอมๆ กัน ถาตางคนตางไดยินไดฟงพระโอวาทของพระพุทธ
เจาในท่ีเฉพาะพระพักตรก็ตาม ไดฟงตามตํารับตําราก็ตาม มีความเชื่อตามหลักความ
จริงท่ีประทานไวน้ัน ตางคนตางพยายามปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนคนด ี นับเปน
จํานวนวาคนน้ีก็เปนคนดี คือคนที่หนึ่งก็เปนคนด ีคนที่สองก็เปนคนด ีในครอบครัวมีก่ี
คน ไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อความเปนคนดีดวยกัน ครอบครัวน้ันก็เปนคนดี ในบาน
นั้นก็เปนคนด ี เมืองนี้ก็เปนคนด ี เมืองนั้นก็เปนคนด ี ประเทศน้ีประเทศน้ันก็เปนคนดี
ดวยกันแลว เรื่องความสงบสุขของบานเมืองเราไมตองถามถึงก็ได ตองไดจากความดี
ของผูทําดีทั้งหลายแนนอน 
 ความทุกขรอนตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดข้ึนเพราะความไมดีตางหาก คนไมดีมี
จํานวนมากนอยเพียงใด ก็เหมือนมีเส้ียนหนามจํานวนมากนอยเพียงน้ัน ยิ่งมีมากเทา
ไรโลกนี้ก็เปน “โลกันตนรก” ได ซึ่งมืดทั้งกลางวันกลางคืน มีความรุมรอนอยูตลอด
เวลาโดยไมตองไปถามหานรกขุมไหนลูกไหน เพราะสรางอยูที่หัวใจของคน แลวก็
ระบาดสาดกระจายออกไปทุกแหงทุกหน เลยกลายเปนไฟไปดวยกันเสียส้ิน น้ีเพราะ
ความผิดทั้งนั้นไมใชเพราะความถูกตองดีงาม 
 ถาหากเปนไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจาแลว เร่ืองเหลาน้ีจะไมมีผู
พิพากษาศาลอุทธรณ ศาลฎีกาอะไรยอมไมม ีเพราะไมมีเร่ืองจะให ตางคนตางมีเจตนา
มุงหวังตอความเปนคนด ี พยายามฟงเหตุฟงผลเพื่อความเปนคนดีดวยกัน การพูดกัน
ก็รูเร่ือง ไมวาเด็ก ผูใหญ หญิง ชาย นักบวช ฆราวาส พูดกันรูเรื่องทั้งนั้น 
  ความพูดกันรูเรื่องก็คือ รูเร่ืองเหตุผลดีช่ัวภายในใจอยางซาบซ้ึง ทั้งมีความมุง
หวังอยากรูเหตุผล ความสัตยความจริง ความดีงามอยูแลว ฟงกันยอมเขาใจไดงายและ
ปฏิบัติกันไดอยางสม่ําเสมอ ไมมีที่แจงที่ลับเทานั้น ที่โลกไมไดเปนไปตามใจหวัง! ไป
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อยูในสถานที่ใด บนแตความทุกขความรอน ระสํ่าระสายวุนวายไปหมดท้ังแผนดิน 
ทั้งๆ ท่ีตางคนตางเรียน ตางคนตางหาความรู ความรูนั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไรนอก
จากเอามาเผาตัวเทาน้ัน เพราะความรูประเภทน้ันๆ ไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง ไมมี
ธรรมเขาอุดหนุน ไมมีธรรมเขาเปน “เบรก” เปน “คันเรง” เปนพวงมาลัย จึงเปนไป
ตามยถากรรมไมมีขอบเขต 
 เม่ือพิจารณาอยางน้ี ยอมจะเห็นคุณคาแหงธรรมของพระพุทธเจาวามีมากมาย
เพียงไร เพียงแตเราพยายามทําตัวใหเปนคนดี แมไมสามารถแนะนําส่ังสอนผูใดให
เปนคนดีไดก็ตาม ลําพังประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนคนด ี อยูในสถานท่ีใด อิริยาบถใด 
เราก็เย็น ความเย็นความผาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกตองแหงการกระทําของตนเอง 
ความเย็นจึงปรากฏข้ึนกับบุคคลน้ัน 
 คําวา “ความถูกตอง” “ความรมเย็น” น้ันมีเปนข้ันๆ ขั้นทั่วๆ ไปก็มีไดทุกคนถา
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม ี ไมมองขามตนไปเสีย โลกนี้ก็เปนโลกผาสุกรมเย็น นาอยูนา
อาศัย นาร่ืนเริงบันเทิง 
 ยิ่งไปกวานั้น ผูจะปฏิบัติใหไดความสุขความเจริญภายในจิตใจกวาภาคท่ัวๆ ไป 
ก็พยายามบําเพ็ญตนใหเขมงวดกวดขัน หรือขยับตัวเขาไปตามลําดับแหงความมุงหวัง 
ความสุขอันละเอียดสุขุมก็จะปรากฏขึ้นมา 
 เฉพาะอยางย่ิงผูสนใจทางจิตตภาวนา ถาถือวาเปนแนวรบ เปนการกาวเขาสู
สงคราม ก็เรียกวาเปนแนวหนาทีเดียว จําพวกน้ีจําพวกแนวหนา ถามุงหวังขนาดนั้น
แลวเจาตัวจะทําออนแอไมได ทุกสิ่งทุกอยางตองมีความเขมงวดกวดขันตนเองอยูเสมอ 
สุดทายก็คอยกลายเปนผูมีสติอยูตลอดเวลาได ไมงั้นก็ไมจัดวาเปนผูเขมแข็งเพื่อชัย
ชนะในสงคราม ความเขมแข็งตองขึ้นอยูกับความเพียรและสติปญญา สังเกตความ
เคลื่อนไหวไปมาของตนวาจะเปนไปในทางถูกหรือผิด ซ่ึงเปนสวนละเอียดไปโดยลําดับ
วา ตองอาศัยสติปญญาเปนเครื่องระงับ ระวังรักษาอยางเขมงวดกวดขันอยูตลอดเวลา 
 กระแสของจิตหรือความคิดปรุงตางๆ ก็ไมไปเที่ยวกวานเอาอารมณที่เปนพิษ
เปนภัยเขามาเผาลนตนใหไดรับความเดือดรอน จิตเมื่อไดรับความบํารุงรักษาโดยถูก
ทาง ย่ิงจะมีความสงบผองใสและผาสุกรมเย็นไปโดยลําดับ ไมอับเฉาเมามัวดังท่ีเคย
เปนมา 
 ฉะน้ันบรรดาลูกศิษยท้ังหลายไดมาอบรมในสถานท่ีน้ี ก็เปนเวลานานพอสมควร 
จึงกรุณานําเอาธรรมของพระพุทธเจานอมเขามาสถิตไวที่จิตใจของตนเถิด อยาไดคิดวา 
“เราจากครูจากอาจารยไป เราจากวัดวาอาวาสไป” น่ันเปนเพียงกิริยาเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ
ควรคิดถึงขอธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไววา “ผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูน้ัน
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ไดช่ือวาบูชาเราตถาคต“ไดแก ประพฤติปฏิบัติตัวเราดวยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร 
อยูในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความเขมงวดกวดขัน มีความประพฤติปฏิบัติอยูภายในจิต
ใจ อยูดวยความระมัดระวังตัวเชนน้ีช่ือวา “เปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรมและบูชา
ตถาคต” คือพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
 บทที่สอง “ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต” เห็นธรรมน้ีเห็นอยางไร ? รู
ธรรมนี้รูอยางไร? ก็ดังท่ีเราปฏิบัติอยูน้ีแหละ ทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ นี่คือการ
ปฏิบัติธรรม การเห็นธรรมก็จะเห็นอะไร ถาไมเห็นส่ิงท่ีกีดขวางอยูภายในตนเองเวลาน้ี 
ซ่ึงเราถือวามันเปนขาศึกตอเรา ไดแก “สัจธรรม สองบทเบื้องตน คือทุกขหนึ่ง สมุทัย
หน่ึง” 
 เราพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหเขาใจตามความจริงของมันท่ีมีอยูกับทุกคน ทุกตัวสัตว
ไมมีเวน เวนแตพระอรหันตเทานั้นที่สมุทัยไมเขาไปแทรกทานได นอกนั้นตองมีไมมาก
ก็นอย ท่ีทานเรียกวา “สัจธรรม” 
 พิจารณาใหเห็นความจริงของส่ิงเหลาน้ีแลวก็ช่ือวา “เห็นธรรม” ละไดถอนได 
เกิดเปนผลความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาจากการละการถอน การปลอยวางส่ิงท้ังหลายเหลา
นี้ได เรียกวา “เห็นธรรม” คือเห็นเปนข้ันๆ เห็นเปนระยะๆ จนกระทั่งเห็นองคตถาคต
โดยสมบูรณ 
 ถาเราจะพูดเปนข้ันเปนภูมิก็เชน 
 (๑) ผูปฏิบัติไดสําเร็จ พระโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ช่ือวาไดเห็นพระ
พุทธเจาข้ันหน่ึง ดวยใจท่ีหย่ังลงสูกระแสธรรม เรียกวาเร่ิมเห็นพระพุทธเจาแลว ถาเปน
ทุงนาก็เร่ิมเห็นทานอยูทางโนน เราอยูทางน้ี 
 (๒) สกิทาคา ก็เห็นพระพุทธเจาใกลเขาไป 
 (๓) อนาคา ใกลเขาไปอีกโดยลําดับ 
 (๔) ถึงอรหัตผลแลว ช่ือวาเห็นพระพุทธเจาโดยสมบูรณ และธรรมท่ีจะให
สําเร็จมรรคผลน้ันๆ ในทางภาคปฏิบัติก็อยูกับเราดวยกันทุกคน 
 การที่เรายึดถือการประพฤติปฏิบัติอยูตลอดเวลาก็ชื่อวา “เราเดินตามตถาคต 
และมองเห็นพระตถาคตดวยขอปฏิบัติของเราอีกแงหน่ึง เห็นตถาคตโดยทางเหตุ
คือการปฏิบัต ิ เห็นโดยทางผลคือสิ่งที่พึงไดรับโดยลําดับ เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรง
รูทรงเห็นทรงไดรับ และทรงผานไปโดยลําดับแลวน้ัน” 
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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ด ี พระสงฆก็ดี ไมไดหางเหินจากใจ
ของผูปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพระตถาคต หรือบูชาพระธรรม พระสงฆน้ีเลย น่ีเปนการ
บูชาแท น่ีเปนการเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาดวยความพากเพียรของเรา 
 การจากไปเปนกิริยาอาการอันหน่ึงเทาน้ัน อยูท่ีน่ีก็จาก เชน นั่งอยูที่นี ่ แลวก็
จากไปที่นั่น นั่งที่นั่น ลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่ มันจากอยูตลอดเวลานะเร่ืองความจากน่ี 
เราอยาไปถือวาจากน้ันจากน้ี จากเมืองนั้นมาเมืองนี ้ จากบานน้ีไปบานน้ัน จากสถานที่
นี่ไปสูสถานที่นั่น ก็เรียกวา “จาก” คือ จากใกลจากไกล จากอยูโดยลําดับลําดาแหงโลก
อนิจจัง มันเปนของไมเที่ยงอยูเชนนี้ มีความเปล่ียนแปลงแปรปรวนอยูเสมอ 
 ส่ิงน้ีเรานํามาพิจารณาใหเปนอรรถเปนธรรมได โดยหลักของ “ไตรลักษณ” เปน
ทางเดินของผูรูจริงเห็นจริงท้ังหลาย ตองอาศัยหลักไตรลักษณเปนทางเดิน เราอยูท่ีน่ี
เราก็บําเพ็ญธรรม เราไปอยูที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อถอดถอนกิเลส เพื่อระงับ
ดับความทุกขทั้งหลายที่มีอยูในจิตใจ อยูที่ไหนเราก็บําเพ็ญเพื่อความละความถอน 
ยอมจะละไดถอนไดดวยการบําเพ็ญดวยกัน โดยไมหมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี่ เพราะ
สําคัญอยูที่การปฏิบัติเพื่อการถอดถอนนี้เทานั้น 
 พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวกวา “ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอไปหาอยูในที่สงบ
สงัด เปนผูเหนียวแนนแกนนักรบ อยูสถานท่ีเชนน้ันช่ือวา เธอท้ังหลายเขาเฝาเราอยู
ตลอดเวลา ไมจําเปนที่เธอทั้งหลายจะมานั่งหอมลอมเราอยูเชนนี้ถือวาเปนการเขาเฝา 
ไมใชอยางนั้น ! ผูใดมีสติผูใดมีความเพียร อยูในอิริยาบถใดๆ ชื่อวา “ผูบูชาเรา
ตถาคต” หรือเฝาตถาคตอยูตราบน้ัน แมจะน่ังอยูตรงหนาเราตถาคต ถานั่งอยูดวย
ความประมาทก็หาไดพบตถาคตไม หาไดเห็นตถาคตไม เราไมถือวาการเขามาการออก
ไปเชนน้ีเปนการเขาเฝาตถาคต และการออกไปจากตถาคต แตเราถือความเพียรเพือ่
ถอดถอนกิเลสภายในใจตางหาก 

การถอดถอนกิเลสไดมากนอยชื่อวา “เขาเฝาเราโดยลําดบั” น่ีช่ือวา “เราเห็น
ตถาคตไปโดยลําดับๆ !” ซึ่งเปนหลักใหญที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้ง
หลายวา “ไปเถิด ไปหาประกอบความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสที่เปนขาศึกอยูภาย
ในจิตใจของตนใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ แลวพวกเธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองวาอยู
ในสถานท่ีใด โดยไมจําเปนตองมามองดูตถาคตดวยดวงตาอันฝาฟาง ไมมีสตินี้วาเปน
ตถาคต ขอใหถอดถอนสิ่งที่เปนขาศึกแกจิตใจของพวกเธอทั้งหลายใหได จนกระทั่ง
หมดไปโดยสิ้นเชิงแลว เธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตอันแทจริง ซึ่งเปน “สมบัติของพวก
เธอแท” อยูภายในใจพวกเธอน้ันแล “แลวนําธรรมชาติน้ันมาเทียบเคียงกับตถาคตวา
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เปนอยางไร ? ไมมีอะไรสงสัย เพราะธรรมชาติทีบ่ริสุทธ์ิน้ันเหมือนกัน !” น่ี ! ฟงพระ
โอวาทของพระพุทธเจาซึ่งเปนหลักสําคัญอยางนี้ !”  
 การทําจิตใจ การทําตัว ใหเปนคนดี ช่ือวาเปนการส่ังสมความสุขความเจริญข้ึน
ภายในจิตใจโดยลําดับ ผลก็คือความสุขน่ันเอง 
 ที่หาความสุขไมไดหรือมีความสุขไมสมบูรณ ก็เพราะมีสิ่งที่กีดขวางอยูภายใน
จิตใจของเรา ไดแกกิเลสนั่นเองไมใชอะไรอื่น มีกิเลสเทาน้ันท่ีเปนเคร่ืองกีดขวางเสียด
แทงจิตใจของสัตวโลกอยู ไมใหเห็นความสุขความสมบูรณ ความทุกขความลําบากทั้ง
ภายในภายนอกสวนมากเกิดขึ้นจากกิเลสไมใชเรื่องอื่น เชน มีเจ็บไขไดปวยภายในราง
กาย ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเขามาวา “เราเจ็บน้ันเราปวดน้ี” เกิดความกระวน
กระวายระสํ่าระสายข้ึนมาภายในใจ ซึ่งเปนทุกขทางใจอีกประการหนึ่ง แทรกขึ้นมาจาก
โรคภายในรางกาย 
 ถาเพียงโรคกายธรรมดา พระพุทธเจา พระสาวกทานก็เปนได เพราะขันธอันน้ี
เปนกฎธรรมชาติแหงสมมุติอยูแลว คือไตรลักษณ ใครจะมาขามพนสิ่งนี้ไปไมได เมื่อมี
ธาตุมีขันธก็ชื่อวา “สมมุติ” และตองอยูใตกฎธรรมชาติกฎธรรมดา ตองมีความแปร
สภาพไปเปนธรรมดา 
 แตใจน้ันไมมีความหว่ันไหว เพราะรูเทาทันกับส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันแลวโดยรอบ
คอบ ไมมีชองโหวภายในใจ แตพวกเราไมเปนเชนน้ัน เม่ือทุกขเกิดข้ึนภายในรางกาย
มากนอย ก็เปนการสอถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกขขึ้นภายในตนอีกมากนอยไมมี
ประมาณ ดีไมดีความทุกขภายในใจยิ่งมากกวาความทุกขภายในรางกายเสียอีก 
 เพราะฉะน้ันจึงเรียกวา “กิเลสมันเขาแทรกไดทุกแงทุกมุม” ถาเราเผลอไมมีสติ
ปญญารูเทาทันมัน กิเลสเขาไดทุกแงทุกมุมโดยไมอางกาลอางเวลา อางสถานท่ี
อิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น มันเกิดไดทุกระยะ ขอแตความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกโดย
ไมมีสติ ปญญาก็กลายเปนสัญญา จิตจึงกลายเปนเรื่องของกิเลส ชวยกิเลสโดยไมรูตัว 
แลวจะเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมาไดอยางไร ! นอกจากเปนกิเลสทั้งตัวของมัน แลวเพ่ิม
พูนข้ึนโดยลําดับเทาน้ัน 
 จึงตองทุมเทสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ของเราลงใหทันกับเหตุการณท่ีเปน
อยูภายในใจ 
 เรียนธาตุเรียนขันธเปนบุคคลประเสริฐ เรียนอะไรจบก็ยังไมพอกับความ
ตองการ ยังมีความหิวโหยเปนธรรมดาเหมือนโลกท่ัวไป แตเรียนธาตุเรียนขันธเรียน
เรื่องของใจจบ ยอมหมดความหิวโหย อิ่มตัวพอตัวอยางเต็มที่ประจักษใจ ! 
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 เวลาน้ีเรายังบกพรองใน “วิชาขันธ” และภาคปฏิบัติใน “ขันธวิชา” คือ สติปญญา
ความรูแจงแทงทะลุในธาตุในขันธวา เขาเปนอะไรกันแนตามหลักความจริง แยกแยะให
เห็นความจริงวาอะไรจริงอะไรปลอม เรียนยังไมจบ เรียนยังไมเขาใจ มันจึงวุนวายอยู
ภายในธาตุในขันธในจิตไมมีเวลาจบส้ิน 
 ความวุนวาย ไมมีที่ไหนวุนไปกวาที่ธาตุขันธและจิตใจ ซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวอยู
ตลอดเวลาท่ีชําระสะสางกันยังไมเสร็จส้ินน้ีแล เพราะฉะน้ันการเรียนท่ีน่ีรูท่ีน่ี จึงเปน
การชําระคดีซึ่งมีความเกี่ยวของกันอยูมากมาย มีสติปญญาเปนผูพิพากษาเครื่องพิสูจน
และตัดสินไปโดยลําดับ 
 เอา เรียนใหจบ ธาตุขันธมีอะไรบาง ดังเคยพูดใหฟงเสมอ 
 “รูปขันธ” ก็รางกายทั้งรางไมมีอะไรยกเวน รวมแลวเรียกวา “รูปขันธ” คือกาย
ของเราเอง 
 “เวทนาขันธ” ความสุข ความทุกข เฉยๆ เกิดข้ึนภายในรางกายและจิตใจ ทาน
เรียกวา “เวทนาขันธ” 
 “สัญญาขันธ” คือ ความจําไดหมายรูในส่ิงตางๆ ทานเรียกวา “สัญญาขันธ” 
 “สังขารขันธ” คือ ความปรุงของใจ คิดดีคิดชั่ว คิดเร่ืองอดีตอนาคต ไมมี
ประมาณ ทานเรียกวา “สังขารขันธ” เปนหมวดเปนกอง 
 “วิญญาณขันธ” ความรับทราบ เวลารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส มากระทบ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย รายงานเขาไปสูใจใหรับทราบในขณะท่ีส่ิงน้ันๆ สัมผัสแลวดับไป 
พรอมตามสิ่งนั้นที่ผานไป น่ีทานเรียกวา “วิญญาณขันธ” ซึ่งเปน “วิญญาณในขันธหา” 
 “วิญญาณในขันธหา” กับ “ปฏิสนธิวิญญาณ” น้ันตางกัน ปฏิสนธิวิญญาณหมาย
ถึง “มโน” หรือหมายถึงจิตโดยตรง จิตที่จะกาวเขาสู “ปฏิสนธิวิญญาณ” ในกําเนิดตางๆ 
ทานเรียกวา “ปฏิสนธิวิญญาณ” คือใจโดยตรง 
 สวน “วิญญาณในขันธหา” นี ้ มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัส สิ่งนั้นมา
สัมผัสแลวดับไป วิญญาณก็ดับไปพรอม คือความรับทราบ ดับไปพรอมขณะที่สิ่งนั้น
ผานไป 
 แต “ปฏิสนธิวิญญาณ” นั้นหมายถึงใจ ซึ่งมีความรูอยูโดยลําพังแมไมมีอะไรมา
สัมผัสอันนี้ อันนี้ไมดับ ! 
 เรียนขันธหาเรียนทบทวนใหเปนท่ีเขาใจ เรียนใหหลายตลบทบทวน คุยเขี่ยขุด
คน คนจนเปนท่ีเขาใจ นี่คือสถานที่ทํางานของผูที่จะรื้อกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิต
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ใจท่ีเรียกวา “ร้ือถอนวัฏวน” คือความหมุนเวียนแหงจิตที่ไปเกิดในกําเนิดตางๆ ไป
เท่ียวจับจองปาชาไมมีส้ินสุด ทั้งๆ ที่ยังไมตายก็ไปจับจองไวแลว ก็เพราะเหตุแหง 
ความหลงในขันธ ความไมรูเรื่องของขันธ จึงตองไปหายึดขันธ ทั้งๆ ที่ขันธยังอยูก็ยังไม
พอ ยังไปยึดไปหลงติดเรื่อยๆ ไมมีความสิ้นสุด ถาไมเอาปญญาเขาไปพิสูจน 
 พิจารณาจนกระทั่งรูจริงและตัดได ทานจึงใหเรียนธาตุขันธ รูปขันธ “ก็คือ ตัว
สัจธรรม” ตัว “สติปฏฐานสี”่ น่ันเอง อะไรๆ เหมือนกันหมด เปนไวพจนของกันและกัน
ใชแทนกันได เราพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรม ถูกเรื่องของสติ
ปฏฐานสี ่ ปกติไมมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้น กายก็เปนกายอยูอยางนี ้ รูปก็เปนรูปอยูเชนน้ี
เอง 
 แตความวิการของธาตุขันธก็วิการไปตามเรื่องของมัน ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจาก
ความวิการของส่ิงน้ัน ที่ไมอยูคงที่ยืนนาน จิตก็ใหทราบตามเรื่องของมัน ชื่อวา “เรียน
วิชาขันธ” อยาไปต่ืนเตน อยาไปตระหนกตกใจ อยาไปเสียอกเสียใจกับมัน เพราะส่ิง
เหลาน้ีเปนธรรมชาติธรรมดาของสมมุติ จะตองแปรอยูโดยลําดับ แปรอยางลี้ลับก็ม ี
แปรอยางเปดเผยก็มี แปรอยูตามหลักธรรมชาติของตน ทุกระยะทุกวินาท ีหรือวาวินาที
ก็ยังหางไป ทุกขณะหรือทุกเวลาไปเลย มันแปรของมันอยางนั้น แปรเร่ือยๆ ไมมีการ
พักผอนนอนหลับเหมือนสัตวเหมือนคน 
 เรื่องของทุกขก็แสดงตัวอยูเรื่อยๆ ไมเคยหยุดน่ิงนอนเลย คนเรายังมีการหลับ
การนอนการพักผอนกันบาง เรื่องสัจธรรมเรื่องไตรลักษณนี้ไมเคยหยุด ไมเคยผอนผัน
ส้ันยาวกับใคร ดําเนินตามหนาที่ของตัวทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน กับส่ิงตางๆ 
เปนสภาพจะตองหมุนไปอยูเชนนั้น ในรางกายของเรานี่ก็หมุนของมันอยางนั้นเหมือน
กัน คือแปรสภาพ น่ีเราน่ังสักประเด๋ียวก็เจ็บปวดข้ึนมาแลว นี่มันแปรไหมละ มันไม
แปรจะเจ็บปวดข้ึนมาทําไม! 
 ความเจ็บปวดน้ีเรียกวา “ทุกขเวทนา” มันเปนอาการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใหเราทราบท่ี
เรียกวา “สัจธรรม” ประการหน่ึง พิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน เวลาจําเปน
จําใจข้ึนมาเราจะอาศัยใครไมได จะไปหวังพ่ึงคนน้ันพ่ึงคนน้ีเปนความเขาใจผิด ซ่ึงจะ
ทําใหกําลังทางดานจิตใจลดลงไป จนเกิดความทอถอยอิดหนาระอาใจตอการชวยตัว
เอง น่ีเปนความเขาใจผิด หรือเปนความเห็นผิดของจิตซึ่งมีกิเลสเปนเครื่องกระซิบหลอ
กลวงอยูเปนประจํา ทั้งเวลาปกติ ท้ังเวลาเจ็บไขไดปวย ท้ังเวลาจวนตัว เพ่ือใหเราเสีย
หลักแลวควานํ้าเหลวไปตามกลอุบายของมันจนได 
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 เวลาจวนตัวเขาจริงๆ ก็เหมือนนักมวยขึ้นเวท ี ครูเขาจะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต
ยังไมขึ้นเวท ี เมื่อกาวขึ้นสูเวทีแลวไมมีทางที่จะแนะนําสั่งสอนอยางใด ผิดกับถูก ดีกับ
ชั่ว เปนกับตาย ก็ตองพึ่งตัวเอง ตองชวยตัวเองอยางเต็มกําลังความสามารถ อุบายวิธีท่ี
จะชกตอยอยางไรนั้น จะไปสอนกันไมไดเวลานั้น 
 เวลาเราเขาสูสงคราม คือตาจน ระหวางขันธกับจิตจะแยกทางกัน คือเวลา
จะแตกสลายน้ันแล ซึ่งเหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับตนไม เวลามาจับก็ไมคอยทํากิ่งไม
ใหสะเทือนนัก แตเวลาจะบินไปละ มันเขยากิ่งจนไหวทั้งตน ถาเปนกิ่งที่ตายแลวตอง
หักไปก็มี 
 น่ีเวลาธาตุขันธจะจากเราไปมันจะเขยาเราขนาดไหน เราจะทนตอการเขยาได
ดวยอะไร ? ถาไมดวยสติกับปญญา เมื่อทนไมไดก็แนนอนวาตองเสียหลัก ฉะน้ันเรา
ตองสูใหเต็มสติปญญากําลังความสามารถทุกดาน ไมตองคิดวาเราจะลมจม เพราะการ
สู การพิจารณาขันธใหเห็นตามความเปนจริงเพื่อปลดเปลื้องไมใชทางใหลมจม ! นี่คือ
การชวยตวัเองโดยเฉพาะอยางเต็มความสามารถในเวลาคับขัน! และเปนการถูกตอง
ตามทางดําเนินของปราชญทานดวย 
 เม่ือถึงคราวจําเปนเขามาจริงๆ จะมีแตทุกขเวทนาเทานั้นแสดงอยางเดนชัดที
เดียว ภายในกายทุกชิ้นทุกสวนจะเปนเหมือนกองไฟหมดทั้งตัว ภายในกายของเราจะ
กลายเปนไฟทั้งกองไปเลย แดงโรไปหมดดวยความรุมรอน แลวเราจะทําอยางไร ? 
ตองนําสติปญญาหย่ังลงไปใหเห็นความทุกขความรอนน้ัน ประจักษดวยปญญา แลว
ยอนดูใจเรามันแดงโรอยางนั้นดวยไหม? มันรอนอยางนั้นดวยไหม? หรือมันรอนแต
ธาตุแตขันธ ? 
 ถาเปนผูมีสติปญญา เคยพิจารณาทางดานปญญาอยูโดยสมํ่าเสมอแลว ใจจะไม
รอน ! ใจจะเย็นสบายอยูในทามกลางกองเพลิง คือธาตุขันธที่กําลังลุกโพลงๆ อยูดวย
ความทุกขนั้นแล นี่ผูปฏิบัติตองใหเปนอยางนี้ ! น่ีช่ือวาเราชวยตัวเราเอง ใหพิจารณา
อยางน้ี ไมตองไปหวังพึ่งใครในขณะนั้น เรียกวา “ข้ึนเวทีแลว” เมื่อตั้งหนาตอสูกันแลว
สูใหถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา! เปนก็เปน ตายก็ตาย! ใครจะหามลงเวทีหรือ
ไมไมสําคัญ สูจนเต็มกําลังความสามารถขาดด้ินดวยปญญาน้ันแล อยาสูเอาเฉยๆ แบบ
ทนทื่อเอาเฉยๆ ก็ไมใช ! เชน ขึ้นไปใหเขาชกตอย เขาตอยเอา ๆ โดยที่เราไมมีปดมี
ปองไมชกตอยสูเขาเลย นี่ใชไมได! เราตองสูเต็มกําลังเพื่อความชนะกัน เอาความตาย



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๕๑๐ 

๕๑๐

เปนเดิมพัน แมจะตายก็ยอมตายแตไมยอมถอย ! ตองตอสูทางสติปญญาอันเปนอาวุธ
ทันสมัย! 
 การตอสูกับเวทนาก็คือพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน อยาไปบังคับ
ใหมันหาย ถาบังคับใหหายยอมฝนคติธรรมดา นอกจากการพิจารณาใหรูตามความ
เปนจริงและหายเอง! ถาไมหายก็รูเทาทันเวทนา ไมหลงยึดถือ 
 รูปก็เปนรูป อยาไปเอาอะไรมาขัดมาแยงมาแทรกแซงใหเปนอยางอื่น รูปเปน
รูป กายเปนกาย สักแตวากาย สักแตวารูป, เวทนาสักแตวาเวทนา, จะสุขก็ตาม จะทุกข
ก็ตาม เฉยๆ ก็ตาม มันเปนเร่ืองเวทนาอันหน่ึง ๆ เทาน้ัน 
 ผูท่ีรูวากาย รูวาเวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ คือใคร? ถาไมใชใจ! ใจ
ไมใชธรรมชาตินั้นๆ ใหแยกกันออกใหเห็นกันดวยปญญาอยางชัดเจน ช่ือวาเปนผู
พิจารณาสัจธรรมโดยถูกตอง แลวจะไมหว่ันไหว ถึงรางกายจะทนไมไหว เอา! ตั้งทา
สู ! ตั้งหนารู อะไรจะดับไปกอนไปหลังใหรูมัน! เพราะเราแนใจแลวดวยสติปญญา ทั้ง
ความจริงก็เปนอยางน้ันดวยวา “ใจ ไมใชผูดับผูตาย” ใจเปนแตผูคอยรับทราบทุกสิ่ง
ทุกอยาง 
 เอา! อะไรไมทนทานใหไป! รางกายไมทน เอา แตกไป! เวทนาไมทน เอา สลาย
ไป! อะไรไมทนใหสลายไปหมด เอา สลายไป อะไรทนจะคงตัวอยู สวนที่คงตัวอยูนั้น
คืออะไร? ถาไมใชผูรูคือใจจะเปนอะไร? น่ัน! ก็คือผูรูเดนอยูตลอดเวลา! 
 เมื่อไดฝกหัดตนโดยทางสติปญญาจนมีความสามารถแลว จะเปนอยางน้ีแน
นอนไมเปนอื่น แตถาสติปญญาอาภัพ จิตใจก็ทอแทออนแอถอยหลังอยางไมเปนทา 
ความทุกขทั้งหลายจะรุมกันเขามาอยูที่ใจทั้งหมด เพราะใจเปนผูสั่งสมทุกขขึ้นมาเอง 
ทั้งนี้อยูกับความโงของตัวเอง เพราะฉะนั้นความทอถอยจึงไมใชทางที่จะชําระตนใหพน
จากภัยทั้งหลายได นอกจากความขยันหม่ันเพียร นอกจากความเปนนักตอสูดวยสติ
ปญญาเทานั้น ไมมีอยางอื่นที่จะไดชัยชนะ ไมมีอยางอื่นที่จะไดความเดน ความดิบ
ความดี ความสงาผาเผย ความองอาจกลาหาญขึน้ภายในใจ 
 ใหพิจารณาอยางน้ี สมมุติวาเราอยูในบาน ปราศจากครูปราศจากอาจารย ครู
อาจารยไดสอนไวแลวอยางไร ปราศจากท่ีไหน? ทานสอนวาอยางไร นั่นแลคือองคทาน! 
นั่นแลคือองคตถาคต! นั่นแลคือองคพระธรรม! เราอยูกับพระธรรม เราอยูกับพระพุทธ
เจา เราอยูกับพระสงฆตลอดเวลา โดยพระโอวาทที่นํามาประพฤติปฏิบัติ ก็ลวนแลวแต
เรื่องของทานทั้งนั้น เราไมไดปราศจากครูปราศจากอาจารย เราอยูดวยความมีที่พึ่ง คือ
มีสติปญญา มีศรัทธา ความเพียร รบฟนห่ันแหลกอยูกับส่ิงท่ีเปนขาศึกอยูเวลาน้ี จะวา
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เราปราศจากครูอาจารยไดอยางไร ! เราอยูกับครู และรูก็ตองรูแบบมีครู ! สูก็ตองสู
แบบมีครู ! 
 น่ีคือวิธีการแหงการปฏิบัติตน ไมมีความวาเหว ไมมีความหว่ันไหว ใหมีความ
แนวแนตามความจริงแหงธรรมท่ีครูอาจารยไดส่ังสอนไวแลว ยึดถือเปนหลักเกณฑอยู
ภายในใจโดยสมํ่าเสมอ อยูท่ีไหนก็เรียกวาเราอยูกับครูกับอาจารย กับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ เพราะพุทธะ ธรรมะ สังฆะ อันแทจริงแลวอยูกับจิต มีจิตเทาน้ันจะ
เปน “พุทธ ธรรม สงฆ” ได หรือธรรมทั้งดวงได มีจิตเทานั้นที่จะอยูกับพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆ ได ไมใชอะไรทั้งหมด! 
 กายไมรูเร่ือง จะไปรูเรื่องพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไดอยางไร เวทนาก็
ไมรูเรื่อง สัญญาเพียงจํามาใหแลวหายเงียบไป สังขารปรุงข้ึนแลวหายเงียบไป จะเปน
สาระอะไรที่พอจะรับพระพุทธเจาเขาไวภายในตนได ผูท่ีรับไวไดจริงๆ คือผูที่เขาใจ
เรื่องของพระพุทธเจาจริงๆ และเปนผูที ่“เปนพุทธะ” อันแทจริง ก็คือจิตน้ีเทาน้ัน 
 ฉะนั้นจึงใหพิจารณาจิตใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาทอถอยออนแอ อยางไรเรา
ทุกคนตองกาวเขาสูสงครามที่เปนเรื่องใครชวยไมไดดวยกันทุกคน นอกจากเราจะชวย
ตัวเอง และแนที่สุดวาเราตองชวยตัวเองทุกคน ถึงคราวจําเปนมาไมมีใครจะชวยได 
 พอก็พอ แมก็แม ลูกก็ตาม สามีก็ตาม ภรรยาก็ตาม เปนแตเพียงดูอยูเฉยๆ 
ดวยความอาลัยรักเสียดาย อยากชวยแตชวยไมได สุดวิสัย! 
 ถึงวาระแลวท่ีจะชวยเราใหพนจากความทุกขความทรมาน ใหพนจากสิ่งพัวพัน
ท้ังหลายน้ัน เครื่องชวยนั้นนอกจากปญญา สต ิและความเพียรของเราเองแลว ไมมี! 
 ฉะนั้นเราจึงเขมงวดกวดขันและมีความเขมแข็งอยูกับใจ แมรางกายจะหมด
กําลัง และใหเขาใจในเร่ืองเหลาน้ีเสียต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จะไมเสียทาเสียที  
 ไมวาเร่ืองของขันธจะแสดงขึ้นอยางไร มันไมเหนือตาย แสดงข้ึนมามากนอย
เพียงไรมันก็ถึงแคตายเทานั้น 
 ผูรูก็รูกันถึงตาย เม่ือธาตุขันธสลายไปแลว ผูรูก็หมดปญหาเร่ืองความรับผิด
ชอบ ขณะน้ีตองพิจารณาใหเต็มท่ี เอาใหมันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผล เราก็ถึงธรรม
อันแทจริงภายในใจ 
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