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พิจารณาทุกขเวทนา 

 
 คนเราเหมือนกับตนไม ถารดน้ําใหปุยอยูเรื่อย ๆ บํารุงอยูโดยสม่ําเสมอ ก็มี
ความสดชื่นด ี และเติบโตขึ้นเร็วกวาปกติธรรมดา ที่ทิ้งไวตามบุญตามกรรมไมบํารุง
รักษา จิตใจเมือ่บํารุงรักษาโดยสมํ่าเสมอก็มีความผองใส มีความสงบเยือกเย็นเปน
ลําดับ ๆไป ถาขาดการอบรมก็เหมือนตนไมที่ขาดการบํารุง ขาดการอบรมในระยะใด ก็
แสดงความอับเฉาเศราหมองขึ้นมา เพราะส่ิงท่ีจะทําใหอับเฉาเศราหมองมันมีแทรกอยู
ภายในจติใจของคนเราอยูแลว 
 การบํารุงรักษาดวยจิตตภาวนาโดยสม่ําเสมอ จิตจะมีความสงบเย็นข้ึนเร่ือย ๆ 
เมื่อจติมีความสงบ ความสงบกับความผองใส ก็เร่ิมเปนไปในระยะเดียวกัน เมื่อจติมี
ความสงบ เราจะพจิารณาไตรตรองอะไรก็ไดเหตุไดผล พอเขาอกเขาใจตามความจริง
ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายในตัวเอง หากจติกําลังวาวุนขุนมัวอยู จะคิด
อะไรก็ไมไดเรื่องทั้งนั้นแหละ ถูกก็เปนผิดไป ผิดก็ยิ่งเปนผิดไปเรื่อย ๆ 
 ฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรม เพ่ือจติจะไดมีความสงบรมเย็นและผองใส มองเห็น
เงาของตัว ราวกับนํ้าท่ีใสสะอาด มองลงไปในน้ํา มีขวากมีหนาม มีสัตวอะไรอยูในนํ้าก็
เห็นไดชัด แตถานํ้าขุนมองลงไปก็ไมเห็น ไมวาจะเปนขวากเปนหนาม เปนสัตวหรือ
อะไรอยูในนํ้าน้ัน เราไมสามารถที่จะเห็นไดเลย 
 จิตใจก็เชนเดียวกัน เมือ่กําลังขุนมัว อะไรท่ีแฝงอยูภายในจิตใจมากนอย ไม
สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันได ทั้งๆ ที่มนัเปนโทษอยูภายในจิตใจของเราตลอด
มา เพราะจิตใจไมผองใส จิตใจขุนมัวไปดวยอารมณอันเปนตมเปนโคลน จึงพิจารณา
ไมเห็น จึงตองอบรมจิตใหมีความผองใส แลวก็เห็น “เงา” ของตัว 
 “เงา” น้ันมันแฝงอยูภายในจิต คืออาการตางๆ ที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละ 
ทานเรียกวา “เงา” แลวทําใหเราหลงติดอยูเสมอในเงาของเราเอง ซึ่งไปจากความคิด
ความปรุงตางๆ ที่เปนไปโดยสม่ําเสมอ และออกจากจิตอยูทุกเวลํ่าเวลา ทําใหเรา
เผลอตัวไปเรื่อย ๆ เขาใจวาสิ่งนี้ก็เปนเรา สิ่งนั้นก็เปนเรา อะไร ๆ ก็เปนเราไปหมด 
ทั้ง ๆ ท่ีเปน “เงา”ไมใชตัวจริง ! แตความเช่ือถือหรือความหลงตามไปน้ัน มันกลาย
เปน “ตัวจริง” ไปเสีย จึงเปนผลขึ้นมาใหเราไดรับความเดือดรอน 
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 เวลาน้ีครูบาอาจารยท้ังหลายผูเปนท่ีเคารพบูชา และเปนหลักทางดานปฏิบัต ิ
และทางดานจิตใจ ก็นับวารอยหรอลงไปโดยลําดับ ที่ยังมีชีวิตอยู แมแตตัวทานเองก็ไม
สามารถจะชวยตัวทานได เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธชํารุดทรุดโทรมลงไปเปนลําดับลํา
ดา อยางทานอาจารยขาว เปนตน เห็นแลวก็รูสึกสลดสังเวชเหมือนกัน 
 เรื่องธาตุเรื่องขันธเมื่อถึงเวลามัน “เพียบ” แลว ก็เหมือนกับไมเคยแข็งแรง
เปลงปลั่งอะไรมากอนเลย นอนอยูก็เปนทุกข น่ังอยูก็เปนทุกข อยูในอิริยาบถใดๆ ก็
เปนทุกข เม่ือถึงคราวทุกขรวมตัวกันเขามาแลวในขันธ เปนทุกขกันท้ังน้ัน แตพูดถึง
ทานผูเชนน้ัน ก็สักแตวาเปนไปตามธาตุตามขันธ ทางดานจิตใจทานไมมีปญหาอะไร
กับเร่ืองธาตุเร่ืองขันธท่ีแสดงตัวตาง ๆ เลย 
 แตสําหรับพวกเราน้ันนะ มันคอยตอนรับกันอยูเสมอ ไมวาทางดานจติใจแสดง
ออก ไมวาทางธาตุขันธแสดงออก วิปริตผิดไปตาง ๆ นานา จิตก็ผิดไปดวย เชน ธาตุ
ขันธวิกลวิการ จติก็วิกลวิการไปดวย ทั้ง ๆ ท่ีจิตก็ดีอยูน่ันแหละ ท้ังน้ีก็เพราะความหว่ัน
ไหวของจิตนี่เอง เนื่องจากสติปญญาไมทันกับอาการตางๆที่มีอยูรอบตัว รอบจิต 
 ทานจึงสอนใหอบรม “สติปญญา” ใหมีความสามารถแกลวกลา ทันกับเหตุ
การณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจติ และอาการตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัว ไดแกขันธแสดงตัว
ออกเปนอาการวิปริตในสวนตาง ๆ ใหรูเทาทันกับส่ิงเหลาน้ัน ถาจิตไมรูเทาทันเสีย
อยางเดียว หรือจิตหลงไปตามสิ่งเหลานั้นเสียอยางเดียวเทานั้น ก็ช่ือวา “เปนการกอ
ทุกขใหตัวเองอยูไมหยุดไมถอย” ความทุกขก็ตองทับถมเขามาทางจิตใจ แมรางกายจะ
เปนทุกขตามเร่ืองของมันในหลักธรรมชาติก็ตาม แตใจก็ตองไป “ควาเอาส่ิงน้ัน” มา
เปนทุกขเผาลนตนเอง ถาไมไดพิจารณาใหรูทันกัน 
 จิตถามีสติเปนเคร่ืองกํากับรักษาอยูโดยสม่ําเสมอ ภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีนอย 
เพราะเกิดในที่แหงเดียวกัน คือ “ จิต” “สติ” ก็มีอยูในท่ีแหงเดียวกัน ความรับ
ทราบวาสิ่งนั้นเกิดขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้น ดีหรือชั่ว เกิดขึ้นภายในตัว “ปญญา” เปนผูคล่ี
คลาย เปนผูพินิจพิจารณาและแกไขอารมณนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจติ เร่ืองก็เร่ิมสงบลง
ไป แตถาขาดสติ เร่ืองจะสืบตอกันไปเร่ือย ๆ แมความคิดความปรุงเกิดขึ้นดับไป 
เกิดขึ้นดับไป ก่ีคร้ังก่ีหนก็ตาม แต “สัญญา ความสําคัญม่ันหมาย” นั้นจะไมดับ จะ
ตอกันเปนสายยาวเหยียด “ทุกข” ก็ตองสืบตอกันเปนสายยาวเหยียด มารวมอยูท่ี 
จิต จิตเปนผูรับทุกขทั้งมวลแตผูเดียวอยูตลอดไป 
 เพราะ “กรรม” ทั้งหลายที่ “สัญญา” ที ่ “สังขาร” คิดปรุงขึ้นมา ใจจะเปน 
ภาชนะอันสําคัญสําหรับรับไวทั้ง “สุข” และ “ทุกข” สวนมากก็รับทุกข ถาสติปญญา
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ไมมีก็รับแตของเก ๆ ของท้ิง ของใชไมได ของเปนพิษเปนภัยนั้นแล ไวในจติใจ ถามี
สติปญญาก็เลือกเฟนออกได อันใดไมดี ก็เลือกเฟนตัดท้ิงออกไป สลัดตัดท้ิงออกไป 
เรื่อย ๆ เหลือแตส่ิงท่ีเปนสาระอยูภายในใจ ใจก็เย็น ใจไมเย็นดวยน้ํา ไมไดสุขดวย
ส่ิงภายนอก แตเย็นดวยอรรถดวยธรรม มีความสุขดวยอรรถดวยธรรม ตนเหตุก็คือมี
สติปญญาเปนเคร่ืองรักษาใจ 
 การปฏิบัติตอส่ิงอ่ืนก็ไมยากย่ิงกวาการปฏิบัติตอจิตใจ ภาระท้ังโลกก็มารวมอยู
ท่ีจติใจ ขณะท่ีเราจะแกไขส่ิงท่ีมันฝงจมอยูภายในมาเปนเวลานานน้ัน จึงเปน “งาน” ที่
ยากอยูมาก ดีไมดีอาจทอถอยได เพราะทําลงไปไมคอยเหน็ผลในระยะเริ่มแรก เน่ือง
จาก “จิต” ก็เลื่อนลอยในขณะที่ทํา ไมคอยจดจอเอาจริงเอาจังในงานของตนท่ีทําลงไป 
ผลจึงไมคอยปรากฏเทาที่ควร และทําใหเกิดความทอถอยออนแอ หรือเกิดความทอแท
ภายในใจแลวก็ท้ิงไปเสีย โดยท่ีเห็นวา “หยุดเสียดีกวา” เพราะทําไปก็ไมเกิดประโยชน 
ทั้ง ๆ ท่ีเวลาหยุดไปแลวก็ไมดี นอกจากจิตจะหาทางส่ังสมความช่ัวใสตนหลังจากหยุด
การบําเพ็ญทางดีแลวเทานั้น 
 แต “ความสําคัญ ที่วา ดีกวา”นั่นแหละ มันเปนเร่ืองของกิเลสตัวหลอกลวง
ทั้งมวล ที่มาหลอกเราใหทอถอยออนแอตางหาก ความจรงิต้ังแตในขณะทําอยูมันยังไม
เห็นไดดี ทั้งที่อยากใหดีแทบใจจะขาด หัวอกจะแตก เพราะความเพียรพยายาม ย่ิง
หยุดไปเสียมันจะดีไดอยางไร ถาหยุดไปแลวดีดังที่คิด คนท้ังหลายก็ไมตองดําเนินงาน
อะไรตอไป หยุดไปแลวทุกส่ิงทุกอยางมันดีไปเอง ! ภายนอกก็ตองดี ภายในก็ตองดี 
เชนทําการทํางาน ทําไมไดมาก หยุดเสียดีกวา 
 “ธรรม” ไมเหมือน “กิเลส” กิเลสมันวา “หยุดเสียดีกวา” มันดีจริง แตดีเพ่ือ
กิเลสไมใชดีเพื่อธรรม สวน “ธรรม” ตองอุตสาหพยายามทําไปเรื่อย ๆ จนมันด ีและดี
ขึ้น ๆ เร่ือยๆ เพราะทําไมหยุด งานก็เปนงานของตนที่ทําขึ้นเพื่อธรรม ไมใชเปนงานข้ี
เกียจอันเปนงานของกิเลส ผลงานจะพึงปรากฏขึ้นโดยลําดับจากการทําไมหยุด 
 งานทาง “จิตตภาวนา” ก็เชนเดยีวกัน ยากก็ทํา งายก็ทํา เพราะเปนงานท่ีควร
ทํา เราไมทําใครจะทําใหเรา เวลาความทุกขความลําบากมันเผาผลาญภายในใจ เพราะ
ความคิดปรุงสั่งสม ทําไมไมบนวามันยาก เวลาส่ังสมกิเลสใหเกิดความทุกขความเดือด
รอนขึ้นมา ทําไมไมถือวามันยาก มาบนใหความทุกขอยูเฉย ๆ ทําไม น่ันคือความพอใจ 
ยากหรืองายไมสนใจคิด มันไหลไปเลยราวกับน้ําไหลลงสูที่ต่ํา ยากหรือไมยากมันก็ไหล
ของมันไปอยางนั้น เลยไมทราบวามันยากหรือไมยาก 
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 แตเวลาฝนใจทําความดี มันเหมือนกับไสไมข้ึนท่ีสูงน่ันแล มันลําบากเพราะทวน
กระแส ! 
 การท่ีจะละความทุกขนอยใหญ ท่ีใจยอมเปนไปตาม “วัฏวน” มันก็ตองยาก
บางเปนธรรมดา ใคร ๆ แมแตทานผูสําเร็จมรรคผลนิพพานไดอยางงายดาย แตกอน
ทานก็ยาก ถึงข้ันท่ีควรจะงายก็ตองงาย เราเองถึงข้ันท่ีวายากก็ตองยาก แตมันไมไดยาก
อยูเชนนี้เรื่อยไป ถึงเวลาเบาบางหรืองายก็งาย ยิ่งไดเห็นผลเขาไปโดยลําดับดวยแลว
ความยากมันหายไปเอง เพราะมีแต “ทาจะเอา” ทาเดียว สุขทุกขไมคํานึง มีแตจะใหรู 
ใหเห็น ใหเขาใจ ในส่ิงท่ีตนตองการ 
 การเรียน ใหเรียนเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ใหดูเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ ที่เกี่ยวของกับตน
น้ีเปนหลักสําคัญ สําหรับนักปฏิบัติท้ังหลายใหดูอยูทุกเวลา เพราะมันแปรอยูทุกเวลา 
คําวา “อนิจฺจ”ํ เปน อนิจฺจํ อยูตลอดกาล คําวา “ทุกฺขํ” ก็เปนอยูตลอดกาล คําวา 
“อนตฺตา” ก็เปนอยูตลอดกาล ไมมีการหยุดย้ังผอนคลายเลย 
 การพจิารณา ก็ควรพยายามใหเห็นเรื่องของมันท่ีเปนอยูในตัวเรา จนมีความ
ชํานิชํานาญ พิจารณาหลายคร้ังหลายหน จิตก็คอยเขาอกเขาใจและซึ้งถึงใจ ใจก็คอย ๆ 
ปลอยวางไปเอง ไมใชจะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแลวก็หยุด แลวก็คอยแตจะกอบ
โกยเอาผล ทั้ง ๆ ท่ีเหตุไมทําใหพอประมาณ มันก็ไมได 
 การบําเพญ็ความด ี มีจิตตภาวนา เปนตน ตองฝนกิเลสท้ังน้ัน ครูบาอาจารย
แตละองค ๆ ท่ีทานปรากฏช่ือลือนามใหโลกท้ังหลายไดกราบไหวบูชาเร่ือยมา ลวนแต
ทานรอดตายมาเพราะความเพยีรกลาดวยกันทั้งนั้น ถาเปนงานเบาๆ ทานจะรอดตาย
ไดอยางไร ก็ตองเปนงานหนักซ่ึงตองทุมเทกําลังกันอยางเต็มท่ี ครูบาอาจารยผูเชนนั้น
เวลานี้ก็รอยหรอไปมากแลว มีนอยเต็มท ี! เราหวังพึ่งทาน เรื่องธาตุเรื่องขันธของทาน
ก็เปนอนิจจัง พ่ึงกันไดช่ัวกาลช่ัวเวลา แลวก็พลัดพรากจากกันดังท่ีเห็นอยูแลว 
 ฉะน้ัน จงพยายามนอมโอวาทคําส่ังสอนของทานเขามาเปนครูเปนอาจารยสอน
ตนอยูเสมอ ทานสอนวาอยางไร ใหนําโอวาททานท่ีสอนไวแลวน้ัน เขามาปฏิบัติตอตัว
เอง จะช่ือวา “เราอยูกับครูกับอาจารยตลอดเวลา” เหมือนไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยูตลอดกาลสถานท่ี 
 การปฏิบัติตนเปนหลักสําคัญ ที่เปนความแนใจสําหรับเรา การอาศัยครูอาศัย
อาจารยน้ันเปนของไมแนนอน ยอมมีความพลัดพรากจากไป ทานไมพลัดพรากเราก็
พลัดพราก ทานไมจากเราก็จาก เพราะโลกอนิจจัง มีอยูดวยกันทั้งทานและเราไมผิดกัน
เลย สิ่งที่พอจะยึดเอาได ก็คือหลักธรรมของทาน จงยึดมาประพฤติปฏิบัติสําหรับตัว
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ดวยความเอาจริงเอาจัง เพื่อเห็นเหตุเห็นผล เพ่ือกําชัยชนะภายในใจ ชัยชนะนี้เปนชัย
ชนะอันเลิศประเสริฐสุดในโลก ไมมีชัยชนะใดจะเสมอเหมือนเลย เราย้ือแยงเอาชนะ
ตน ! คือกิเลสท่ีถือวาเปน“ ตน” เปน “ตัว” เปนเราเปนของเรามาต้ังกัปต้ังกัลป น้ี 
เปนเร่ืองใหญโตมาก จะทําเลนเหมือนเด็กเลนตุกตา เด๋ียวกิเลสจะขย้ีขยําเอา เพราะถือ
มาเปนเวลานานแลว จงรีบพิจารณาใหรูแจงและปลอยวาง จิตใจจะไดวางเปลาจากทุกข 
ไมฉุกละหุกกันตลอดไป 
 การส่ังสมคําวา “เปนเรา เปนของเรา” มาน้ี นับกัปนับกัลปไมไดแลว ถากิเลส
เปนวัตถุ ความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเลาในโลกนี?้ ถึงจะใหญโต
ย่ิงกวากอนกิเลสตัณหาอาสวะ กอนเรากอนของเราเหลาน้ี เพราะมีมากตอมาก จะขน
ออกมาเทียบไมหวาดไมไหว ถาขนเลน ๆ แบบกิน ๆ นอน ๆ จะถากจะเถือ จะเจาะจะ
ฟน เพียงหนสองหนใหมันขาดไปน้ัน ยอมเปนไปไมได นอกจากจะพากันควานํ้าเหลว
ไปตาม ๆ กันเทาน้ัน จําตองทุมเทกําลังลงอยางหนักหนาทีเดียว ตอนน้ีตอนจะชิงชัย
ชนะกัน เราก็เปนนักปฏิบัต ิไมตองทอถอยกับการรบกับกิเลสซ่ึงมีอยูในตัวเราเอง 
 คําวา“กิเลส”ก็คือ“กอนเรา”น้ันเอง กิเลสเปน “เรา”เปน“ของเรา”อะไร ๆ 
เปน“เรา”ท้ังน้ัน เหลาน้ีคือ “กองกิเลสแท ๆ” ไมนาสงสัยเลย 
 ถาจะแยกใหเห็นเปนช้ินเปนอันตามความสัตยความจริง ในหลักธรรมชาติน้ัน
จริง ตองแยกดวยความพากเพียร โดยทางสติปญญาเปนเครื่องพิสูจน พิจารณากัน 
 การแยกธาต ุธาตุก็ธาตุส่ี ธาตุ ๔ ก็รูกันเต็มโลกเต็มสงสารอยูแลว แตถาจะให
รูถึงใจ ซาบซึ้งถึงใจจริง ๆ น้ันตองภาคปฏิบัต ิ พิจารณาดวยปญญาจนเห็นชัดเจนแลว
ก็ซึ้งไปเอง ถาลงไดซึ้งถึงใจแลว ไมตองบอกมันปลอยเอง เม่ือรูอยางถึงใจแลวก็ปลอย
วางอยางถึงใจเชนกัน การที่จะรูอยางถึงใจ ปลอยวางอยางถึงใจ ตองพิจารณาแลว
พิจารณาเลา ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเปนท่ีเขาใจ อยาไปสําคัญวา นี่เราพิจารณาแลว น้ันเรา
พิจารณาแลวในคราวนั้น ดวยความคาดหมาย นับอานครั้งนั้นครั้งนี้ โดยท่ียังไมซ้ึงถึง
ข้ันปลอยวางมันก็ยังไมแลว ตองพิจารณาใหถึงขั้นแลวจริง ๆ ดวยความซาบซ้ึงและ
ปลอยวาง ถา“แลวจรงิ” ก็ไมจาํเปนตองพิจารณาอีก มันเขาใจแลว ปลอยวางไดหมด 
 คําวา “ธาตุ” ก็กอนธาตุอยูแลว วิญญาณก็ธาตุ สิ่งที่มาสัมผัสก็ธาต ุรูปก็ธาตุ 
เสียงก็ธาตุ อะไรๆ ก็ธาตุ อะไร ๆ มันก็เปนธาตุไปหมดอยูแลว 
 เร่ืองขันธภายในตัวเรา เชน รูป ก็เปนขันธ เวทนา ก็เปนขันธ สัญญา ก็เปนขันธ 
สังขาร ก็เปนขันธ วิญญาณ ก็เปนขันธ เปนขันธ เปนหมวดเปนหมู เปนช้ินเปนอัน อยู
ตามธรรมชาติของเขา 
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 เร่ืองใจก็ใหรูวา “นี้คือ ผูรู” ท่ีจะตองพิสูจนใหรูแจงเชนเดียวกับธาตุขันธท้ัง
หลาย จะไมยึดวาเปนตนเปนของตน ซึ่งจะเปนภาระหนักมากขึ้น จําตองพิจารณาดวย
ปญญาใหเห็นตามความเปนจริงเสมอกัน แตการพิจารณา “จิต” น้ี ไดเคยอธิบายมา
หลายกัณฑแลว นาจะพอเขาใจ 
 เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในกาย ใหทราบชัดวา“นี้คือ เวทนา” 
เพียงเทานั้น อยาไปตีความหมายวา เวทนาเปนเรา เปนของเรา หรืออะไรๆ เปนของ
เรา เพราะนั้นจะเปนเครือ่งสงเสริมกเิลสใหมากขึ้นโดยลําดับ แลวก็นําความทุกขเขาทับ
ถมใจมากข้ึน เมื่อเวทนาไมดับยิ่งมีทุกขทางใจมากขึ้น แลวจะเอาอะไรมาทนกัน 
 “เวทนา” มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธมันก็เคยเกิดขึ้นอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาขณะ
ที่ตกคลอดออกมา ก็มีเวทนาแสนสาหัส รอดตายจึงไดเปนมนุษยมา จะไมเรียกวา 
“เวทนา” จะเรียกวาอะไร เวทนานี้เคยเปนมาตั้งแตโนน จะใหมันละทางเดินของมันละ
ไมได ทางของความทุกขในธาตุในขันธ มันตองแสดงตัวมันโดยสมํ่าเสมอเรือ่ยมา มัน
เกิดขึ้นแลวก็ตั้งอยู และก็ดับไป มีเทาน้ัน มีเกิดขึ้น มีต้ังอยู แลวดับไป ไมวาจะเปน 
เวทนานอก เวทนาใน คือ จิตเวทนา  
 เฉพาะอยางย่ิงเวทนาทางรางกาย พจิารณาใหเห็นชัด รูป ก็เปนรูป รูชัดเห็นชัด
อยูแลวตั้งแตวันเกิดมา จะเสกสรรปนยอวาเปนเรา เปนของเรา หรือเปนเจาฟา พระ
ยามหากษัตริย เปนเจาขุนมูลนายหรือเปนอะไรก็แลวแตความเสกสรร แตความจริงก็
เปนความจริงอยูตายตัว ไมไดเปนไปตามความเสกสรรปนยอใด ๆ ท้ังส้ิน ความจรงิรูป
ก็คือรูปขันธนั่นแล มีธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ รวมกันเขา เรียกวา “คน” วา “สัตว” วา 
หญิงวาชาย แยกประเภทออกไป เปนชื่อเปนนามไมมีสิ้นสุด แตสิ่งที่คงที่นั้นคือรูป ก็
คือ “กองรูป” น้ันเอง รวมท้ังหมดท่ีเปนสวนผสมน้ี เรียกวากองรปู คือรูปกาย ซ่ึงเปน
ความจริงอันหนึ่ง แยกดูสวนไหนก็เปนความจรงิของมันแตละอัน  
 ในขณะที่ประชุมกันอยู หนังก็เปนหนัง เน้ือก็เปนเน้ือ เอ็น กระดูก ฯลฯ ที่ใหชื่อ
ใหนามเขา อยาไปหลงช่ือหลงนามของมัน ใหเห็นวาเปนความจริงดวยกัน คือเปนกอง
รูป กองเวทนา มันไมใชรูป รปูไมใชเวทนา มีทุกขเวทนาเปนตน เวทนาเปนเวทนา จะ
เปนสุขขึ้นมาก็ตาม เปนทุกขขึ้นมาก็ตาม เฉย ๆ ก็ตาม มันเปนเวทนาอันหน่ึง ๆ ตาง
หากของมันซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน สองอยางนี้สําคัญมากยิ่งกวา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งเกิดดับพรอมกันไปเปนระยะ ๆ 
 แตเวทนาน้ีถึงจะดับก็มีเวลาต้ังอยู เห็นไดชัดทางภาคปฏิบัติ ในขณะท่ี
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ใหจับทุกขเวทนาน้ันเปนเปาหมาย คือเปนจดุท่ีพิจารณา อยาเห็น
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วาเวทนาน้ีเปนเรา จะผิดจากหลักความจริงของเวทนาและวิธีการพิจารณา จะไม
ทราบความจริงของเวทนาดวยปญญาทีค่วรทราบ เมื่อไมทราบความจริงแลว ยังจะถือ
เอาทุกขเวทนานั้นวาเปนเราเขาอีก ก็จะเพิ่มความทุกขขึ้นอีกมากมายแกจิตใจ เพราะ
เปนการผิดตอหลักธรรมชาต ิซึ่งเปนหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 
 ทานจึงสอนใหพิจารณาใหเห็นทุกขเวทนา จะเปนข้ึนในสวนใดก็ตามของราง
กาย ใหทราบวามันเปนอาการอันหนึ่ง เปนธรรมชาติอันหนึ่งของมัน ท่ีเกิดข้ึน ต้ังอยู 
ดับไป ของมันเทานั้น อยาไปยุง อยาไปปรุงไปแตง ไปเสกสรรปนยอ ใหมันเปนอยาง
นั้นอยางนี ้ ถาไมอยากแบกหามทุกขไมมีเวลาปลงวาง ใหเห็นตามความจรงิของมันใน
ขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดี ตั้งอยูก็ด ี และดับไปก็ดี เรื่องเวทนามันมีเทานั้น จงแยกให
เห็นชัดดวยสติปญญา 
 เม่ือกําหนดดูเวทนาแลวยอนเขามาดูจิต วาจิตกับเวทนาน้ีเปนอันเดียวกันไหม 
แลวดูกาย กายกับจิตนี้เปนอันเดียวกันไหม ดูใหชัด ในขณะที่พิจารณานี ้ ไมใหจิตสง
ออกไปทางไหน ใหจิตอยูในจุดนั้นแหงเดียว เชน พิจารณาทุกขเวทนา ก็กําหนด
ทุกขเวทนาใหเห็นชัด เมื่อยอนเขามาดูจิต ก็กําหนดดูความรูน้ีใหชัด วามันเปนอัน
เดียวกันไหม เอาไปเทียบเคียงกันด ูความรูอันนี้กับเวทนาอันนั้นนะ มันเหมือนกันไหม 
จะรวมเปนอันเดียวกันไดไหม และรูปกายอันนี้มันเหมือนกับจิตไหม? มันเหมือนกับ
เวทนาไหม? จะพอเปนอันเดียวกันไดไหม? น่ัน! ทานจึงวา “แยกดใูหดี!” เพราะรูป
มันเปนรูป มันจะไปเหมือนจติไดอยางไร จิตเปนนามธรรม เปนธรรมชาติท่ีรู แตธาตุน้ี
เปนธาตุไมรู คือธาตุดินนี้ไมรู ธาตุน้ํานี้ไมรู ธาตุลมนี้ไมรู ธาตุไฟนี้ไมรู แต “มโน
ธาตุ”นี้รู เมื่อเปนเชนนั้น มันจะเปนอันเดียวกันไดอยางไร 
 ทุกขเวทนาก็เหมือนกัน มันก็เปนธาตุไมรู เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ธาตุไมรูกับ
ธาตุไมรูก็ตางกันอีก เวทนากับกายก็เปนคนละอยาง มันไมใชอันเดียวกัน จะใหเปนอัน
เดียวกันไดอยางไร การแยกการแยะในขณะที่พิจารณาเวทนา ดูใหเห็นชัดตามความจริง
น้ัน ไมตองกลัวตาย ความตายไมมีในจิต อยาไปสงสัย อยาไปสรางขวากสรางหนามปก
เสียบตนเองใหเจ็บแสบเดือดรอน ความตายไมม ีคือในจิตนี้ไมมีความตาย มีแตความ
รูลวนๆ ความตายไมมีในจิต ซึ่งเปนสิ่งแนนอนตายตัวรอยเปอรเซ็นต 
 ความสําคัญวาตายน้ี เปนเร่ืองเสกสรรปนยอข้ึนมาใหแกจิต ดวยอํานาจแหง
ความหลงของจิตเสียเอง เปนผูเสกสรรปนยอข้ึนมาหลอกตัวเอง ฉะนั้นเมื่อพิจารณาไป
ตามความจรงิแลว จิตไมใชของตาย เราจะไปกลัวตายทําไม คําวา “ตาย” นั้นคือ
อะไร? เราก็ทราบวา ธาตุขันธมันสลายลงไป คนเราพอหมดลมหายใจเขาเรียกวา “คน
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ตาย”ขณะนั้น “ผูรู” แยกตัวออกจากธาตุน้ันแลว ธาตุน้ันเลยมีแต “รูปธาต”ุ เฉย ๆ 
เวทนาก็ไมม ีนั่นเขาเรียกวา “คนตาย” 
 แตความจริงมันไมไดตาย เพราะฉะนั้น จึงตองพิจารณาใหชัดเจนดวยปญญา 
เราไมตองสรางเรื่องความตายขึ้นมาปกเสียบหัวใจ หรือมากีดขวางทางเดินของเรา เพื่อ
ความรูจริงเห็นจริงดวยการพิจารณา แมจะทุกขมากทุกขนอยขนาดไหน ก็จงกําหนดดู
ใหดีในเรื่องความทุกขนั้น เอาความทุกขนั้นแลเปนหินลับปญญา แยกทุกขขยายทุกข
ออกจากจิต แยกจิตออกจากทุกข เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน ในขณะที่พิจารณา
อยาใหจิตเผลอไปไหน เพื่อความรูจริงเห็นจริงแบบ “ตะลุมบอน” กับขันธน้ัน ๆ 
 จิตหรือจะตายตามสมมุติของโลก จะตายในขณะท่ีพิจารณาน้ีก็ใหรูวา อะไรตาย
กอน อะไรตายหลัง เวทนาดับไปเมื่อไร จิตนี้จะดับไปเมื่อไร และจิตน้ีจะดับไปท่ีไหน
กันแน เพราะธรรมชาติของจิตไมใชเปนของดับ ใครจะมาบังคับใหจิตดับไดอยางไร ?  
 จงพิจารณาดูใหด ีระหวางขันธกับจิต จนรูความจริงข้ึนมาประจักษใจ หายสงสัย 
น่ีแหละทานเรียกวา “สรางปญญา ฝกซอมปญญา ใหเห็นความจริง” 
 ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไรในขณะนั้น จะไมมีอํานาจเขามาบังคับ
บัญชาจิตใจใหกระทบกระเทือนไดเลย เมื่อทราบแลววาจิตเปนจิต เวทนาเปนเวทนา 
เม่ือปญญาพิจารณาเห็นชัดเจนตามน้ีแลว วามันเปนความจรงิแตละอยาง ๆ ระหวาง
ขันธกับจิตจะไมกระทบกระเทือนกันเลย กายก็สักวากาย ตั้งอยูเฉย ๆ ทุกขเวทนาเกิด
ขึ้นกายก็มีอยู ทุกขเวทนาดับไป กายทุกสวนก็มีอยูตามธรรมชาติของตน เวทนาเกิดข้ึน
ก็เปนเรื่องของเวทนา ตั้งอยูก็เปนเรื่องของเวทนา ดับไปก็เปนเรื่องของเวทนา จิตเปนผู
รูเรื่องทุกขเวทนา เกิดขึ้น ต้ังอยู แลวดับไป จิตไมใชเปนผูเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป เหมือน
กายเหมือนเวทนา 
  เม่ือหัดพิจารณาอยางน้ีจนชํานาญแลว ถึงคราวเขาท่ีคับขันก็ใหพิจารณาอยางน้ี 
เราไมตองกลัวตาย เพราะเราเปนนกัรบ เร่ืองกลัวตายไมใชธรรมของพระพุทธเจา เรือ่ง
ความกลาหาญตอความจริงนี้เปนธรรม และเปนหลัก “สวากขาตธรรม” ท่ีตรัสไวชอบ
แลว จงดําเนินไปตามความจรงิน้ี ตายก็ตายไมตองกลัว เพราะจิตไมไดตาย แตขอใหรู
อยูกับตัววา อะไรที่แสดงขึ้นเวลานี ้มีทุกขเวทนา เปนตน มันเปนอยางไร ทุกขเวทนา
ดูใหทราบตามความจรงิของมัน เมือ่ทราบความจริงแลว ทุกขเวทนาก็สักแตวาธรรม
ชาติอันหน่ึงเทาน้ัน ไมปรากฏวามีความหมายรายดีแตอยางใด และไมปรากฏวา
เปน “ขาศึก” ตอผูใด เปนความจริงของมันอยางเต็มตัวที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น 
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 กาย ก็เปนความจริงของกายที่ปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตน จติก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่เปนความรูประจําตน ไมไดไปคละเคลากับสิ่งใด 
 เม่ือพิจารณารูรอบแลว จิตก็ถอนตัวออกมาเปนความจริงของตัวอยางสมบูรณ 
ทุกขเวทนาเขาก็มีความสมบูรณตามธรรมชาติของเขา กายก็มีความสมบูรณตามธรรม
ชาติของตน โดยท่ีจิตไมไปแยกสวนแบงสวนวุนวายกับเขา เม่ือเปนเชนน้ีก็ไมมีอะไร
กระทบกระเทือนกัน ทุกข จะทุกขขนาดไหนก็ไมกระเทือนถึงจิต ย้ิมไดในขณะท่ีทุกข
กําลังเกิดอยูมากมายน้ันเอง ยิ้มได! เพราะจิตเปนอันหน่ึง ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเวทนา 
คือ ไมเขาไปคละเคลากับเวทนาน้ันใหเผาลนตนเอง ใจก็สบาย 
 น้ีแลการพิจารณาทุกขเวทนาใหรูรอบ โดยเอาเวทนานั้นเปนสนามรบ เปนหิน
ลับปญญา เปนสถานท่ีลับปญญาใหคมกลาข้ึน ดวยการพจิารณาแยกแยะทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้น แยกแยะดูกาย แยกแยะดูเวทนา อันใดจะดับกอนดับหลังก็ใหทราบ ตาม
ความจริงของมันมันมีความเกิด ความดับ ประจําตัวอยูอยางน้ันแตไหนแตไรมา เราจะ
รูก็ตามไมรูก็ตาม สิ่งเหลานี้มีเปนหลักธรรมชาติของตัวอยูอยางนั้น เปนแตเพียง
พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน จึงไมปนเกลียวกับธรรม เราก็อยูสบาย 
 เอา ! จะตายก็ตายซิ ตามโลกเขาสมมุตินิยมวา “ตาย” ตายมันเปนอยางไร จึง
เรียกวา “ตาย” กายมันแตก เอา แตกไป อะไรสลายก็สลายลงไป ผูไมสลายก็อยู อะไร
ไมสลาย ก็คือจิตนี่เอง 
 ใจน้ีเม่ือสรางปญญาเปนหลักเปนเกณฑข้ึนภายในตนแลวเปนอยางน้ัน ไมม ี
ความหว่ันไหวตอความลมความตาย จิตมีความแกลวกลาสามารถ 
 นี่แหละการพิจารณาเรื่องของตัว คือเรื่องของจิต พิจารณาเชนนี้ เราไมตอง
กลัวตาย กลัวไปทําไม พระพุทธเจาทรงสอนไมใหกลัว ธรรมไมสอนใหกลัว ความจรงิ
ไมเปนสิ่งที่นากลัว เพราะเปนความจริง จะนากลานากลัวที่ตรงไหน กลาก็ไมนากลา 
กลัวก็ไมนากลัว นี่หมายถึงการถึงความจริงลวน ๆ แลว ไมมีคําวา “กลา” วา 
“กลัว” เหลืออยูภายในใจเลย มีเฉพาะ “ความบริสุทธิ”์ อยางเดียว 
 แตการพิจารณาเพื่อถึงความจริง ตองมีความกลาหาญ เมื่อจะเอาชัยชนะเขาสู
ตน ไมมีความกลาหาญไมได เดี๋ยวแพ เพราะเรากําลังดําเนินมรรคอยู ตองมีความ
กลาหาญหรืออาจหาญ ไมพร่ันพรึงหว่ันไหวกับส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน ส่ิงใดท่ีผานเขามาตอง
พิจารณาใหรูใหเขาใจท้ังน้ัน ไมมีความทอถอยออนกําลัง เพ่ือต้ังหนารูเห็นตามความ
จรงิของมัน ทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามาในกระแสความรู ช่ือวา “นักรบ” ในสงคราม
ระหวางจิตกับขันธ หรือระหวางธรรมกับกิเลสท้ังหลาย 
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 ความกลาหาญอยางน้ีเปนความถูกตอง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว ความ
กลัวก็หายไป ความกลาก็หายไป เพราะเขาถึงชัยชนะอันสมบูรณแลว ความกลัวความ
กลาก็หมดปญหาไป 
 เวลาน้ีความกลัวความกลาเปนปญหาอยางย่ิงสําหรับผูกําลังดําเนิน จงสราง
ความกลาข้ึนดวยเหตุดวยผลท่ีควรกลา และเปนนักตอสูในสิ่งที่ควรตอสู มีทุกขเวทนา
เปนตน ใหเปนตามความจริงของมัน อยาไปกลัว พระพุทธเจาไมสอนใหกลัว กลัวก็มี
คาเทากับความตาย ถึงวันแลวตองแตกตองสลาย ทานเรียกวา “ความตาย” 
 แตอยางไรก็ตามนักปฏิบัติตองใหรูกอนที่สิ่งเหลานี้จะแปรสภาพลงไป ดวย
ปญญา เอา “ตาขาย” คือปญญากางไวรอบดาน อะไรแสดงออกมาก็ไปตดิขาย คือ 
ปญญานั้น แลวจะหวั่นไหวไปไหน จะสะทกสะทานไปไหน จะเอนเอียงไปไหน เพราะสิ่ง
น้ัน ๆ เปนไปตามความจริงที่ไดพิจารณาไวแลว 
 น่ี “นักรบ” ทานพิจารณากันอยางนั้น แมอยูในทามกลางแหงขันธที่เปนกองไฟ
ทั้งกอง ทานก็มีความรมเย็นเปนสุข โดยปกติของจิตที่รูรอบขอบชิดแลว ไมหลงตาม
อาการอะไรทั้งหมด ช่ือวา “ผูรูรอบ” 
 อาการตาง ๆ ที่ขันธแสดงออก เมื่อทนไดก็ทนไป ปฏิบัติรักษาบํารุงกันไป พา
กิน พานอน พาดื่ม รักษากันไป ตามธรรมชาติของมัน เมื่อทนไมไหว อยางไรก็มีแตจะ
ไปทาเดียว ก็ปลอยไปตามคติธรรมดาเสียเทานั้น เพราะเปนความจริงจะฝนมันไดอยาง
ไร ปลอยตามความจริง น่ีแลช่ือวา “ปลอยดวยความรู ที่เปนไปตามความจริง” จิต ก็
ไมหวั่นไหว ไมอาลัย ไมเสียดาย น่ีคือหลักของการปฏิบัติของผูได หรือกําลังจะได
“ชัยชนะ” ภายในจิตใจ เพราะจิตเคยแพกิเลสตัณหามาตลอดจนกระท่ังปจจุบันน้ี ไม
เคยชนะมาเลย ตั้งแตกัปไหนกัลปไหน มีแตอยูใตอํานาจกิเลสทาเดียว จนลืมเฉลียวใจ
วา “กิเลสเปนนาย เราเปนบอยของมัน” 
 คราวน้ีแหละจะพลิกตัวเรา โดยอาศัยหลักธรรมเปนเครื่องปราบปรามกิเลสอา
สวะ ซึ่งเคยชนะเรามาเปนเวลานาน หรือเปนเจาใหญนายโตแหง “วัฏจกัร” บังคับจิต
ใจเราใหไปสูท่ีน่ันท่ีน่ีมานาน คราวน้ีเราจะต้ังหนาสูกิเลสเพ่ือชัยชนะ และใหเห็นความ
จริงทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรปดบังปญญาไดเลย พรอมกับเอาชนะจากความท่ีเคยแพ
น้ัน มาครองเปนของตัวดวยอํานาจของ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยางไมลดละ 
 ผูถึงแดนแหงความประเสริฐเพราะความเพียรแลว ยอมเปนผูสงางามใน
ทามกลางแหงหมูชน พรอมกับความภูมิใจในความเพียรของตน ผูใดถึงแดนแหงความ
เลิศประเสริฐดวยการชนะตนผูเดียวเทานั้น เปนผูประเสริฐภายในตน ไมมีการกอเวร
เหมือนการชนะสงครามที่โลกชนะ และกอเวรกอกรรมแกกันไมมีทางสิ้นสุด เหมือนลูก



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๑ 

๓๒๑ 

โซ แตการชนะตนน้ีเปนเอกในสงคราม ดังธรรมทานวา “อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย” การ
ชนะตนแล ประเสริฐสุด” 
 ส่ิงท่ีเคยกอกวนจิตใจใหไดรับความทุกขความเดือดรอนดังท่ีเคยเปนมาน้ัน เปน
อันวา “ยุติกันโดยส้ินเชิง” ท่ีกลาวมาท้ังน้ี อยาลืมวาความเพียรเปนสําคัญ เปน
เคร่ืองสนับสนุนสติปญญา เปนผูบุกเบิกเพ่ือความกาวหนาในงาน ปญญาเปนสําคัญ
มากท่ีจะตองพิจารณาคนควาใหเห็นเหตุเห็นผล สติเปนผูบังคับงานไมใหเผลอตัว เมื่อ
ปญญาพิจารณาเห็นความจริงของสวนตาง ๆ มีขันธหาเปนตนแลว กิเลสไมมีท่ีหลบ
ซอน จะไหลเขาไปสูภายในจิตแหงเดียว ไมมีทางยึด ไมมีทางเกาะ เพราะที่เหลานั้นถูก
ทําลายฉิบหายไปดวยปญญาเสียแลว 
 จากน้ันก็เขาตีตอนในจิตท่ีขาศึกไปรวมตัวอยู ใหแตกกระจายออกจากใจไมมี
อะไรเหลือ นั่น ! ทานวา “กิเลสตาย” ตายท่ีตรงน้ันแหละ! ตายที่ตรงมันเคยอยูกับ
ใจนั่นแหละ มันอาศัยท่ีน่ัน เวลาตายไปก็ตายที่นั่น ดวยอํานาจของ “มหาสติ มหา
ปญญา” ที่ทันสมัย น่ันทานเรียกวา “ชัยชนะอยางเต็มภูมิ” 
 ความชนะอันเลิศชนะท่ีตรงน้ี ศาสนารวมลงท่ีจุดน้ี วาระสุดทายแหงการปฏิบัติ
ศาสนา ก็มายุติกันที่ตรงนี ้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ ถึงแดนแหงความพนทุกข ก็ถึงท่ีตรง
น้ี นอกน้ันไมมี 
 กาลก็ไมม ี สถานที่ก็ไมม ี อดีตอนาคตไมมี ปจจุบันก็รูเทาทันทุกส่ิงทุกอยาง
อยางพรอมมูล เปนผูหมดเรื่องหมดราว หมดคดีเกี่ยวของในโรงในศาล ระหวางกิเลส
กับใจ มหาสติ มหาปญญา ออกน่ังบัลลังก ตัดสินประหารชีวิตกิเลสท้ังโคตรแซของมัน 
ไมมีเชื้อสายสืบหนอตอแขนงแหงภพชาติอีกตอไป กิเลสพรอมโคตรแซจมหายไปใน
ขณะนั้น น่ีทานเรียกวา “ถึงนิพพาน” เปนจิตที่เที่ยงแท แนละ 
 อาการทุกสิ่งทุกอยางที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไมม ีเหลือแตความรูลวน ๆ ขันธแม
จะปรุงแตงขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู เชน รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ 
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ก็แสดงตามเรื่องของตน ซึ่งไมมีความหมายในทางกิเลสแต
อยางใดเลย รูป ก็มีการแสดงไปตามเรื่องของรูป เวทนา สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ที่
ปรากฏในขันธ ก็แสดงไปตามเรื่องของเวทนา สัญญา ความจําไดหมายรู ก็เปนไปตาม
เรื่องของตน สังขาร ความคิดปรุงตาง ๆ ก็เปนไปตามสภาพของตน วิญญาณ ความ
รับทราบ เมื่อสิ่งภายนอกเขามากระทบ ตา หู จมูก ล้ิน กาย จิตก็รับทราบ แลวก็ดับไป 
ๆ ตามธรรมชาติของมัน โดยไมสามารถทําใหจิตใจกําเริบเหมือนแตกอน เพราะสิ่งที่ทํา
ใหกําเริบนั้นไดถูกทําลายไปหมดแลวไมมีอะไรเหลือ จึงเรียกวา “เปนขันธลวน ๆ” 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๒๒ 

๓๒๒ 

เปนผูถึงพระนิพพานอยูในระหวางขันธลวน ๆ คือนิพพานท้ังเปน ไดแกจิตท่ี
บริสุทธ์ิจากกิเลสน้ันแล 
 ทานไมถามละทีน้ีวา “นิพพานอยูทีไ่หน ?” จะถามทําไม นิพพานจริงๆ คือ 
อะไร? คําวา “นิพพาน” ก็คือช่ืออันหน่ึง ธรรมชาติท่ีถูกเรียกช่ือวา “นิพพาน” น้ัน
แลคือตัวจริงแท 
 เมื่อถึง “ตัวจรงิแท” แลว จะไปถามหาช่ือหาเสียงหารองหารอยท่ีไหนอีก ไปงม
งายที่ไหนอีก ผูรูรูจริง ๆ แลวไมงมงาย ไมอยากไมหิว เพราะถึง “ความพอ” ทุกสิ่งทุก
อยางแลวโดยสมบูรณ 
 เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอใหทานผูปฏิบัติทั้งหลายนําไปพินิจ
พิจารณาใหเห็นความจรงิดังท่ีกลาวมาน้ี เราจะเปนผูสมบูรณภายในใจดังคําที่พูดนี้ไม
สงสัย จึงขอยุติ 


