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สราง อตฺตา ห ิกอนตาย 

 
  จิตของคนเราก็เหมือนกับเด็ก คือไมสามารถจะรักษาตัวได ตองอาศัยพอแมพี่
เลี้ยงคอยเกาะอยูตลอดเวลา เกาะคนน้ันเกาะคนน้ี แตเด็กยังมีผูคอยรักษา มีพอแมพี่
เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอ เด็กจึงมีความปลอดภัย ไมคอยไดรับอันตรายตางๆ 
 สวนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี ้ จึงไมเปนความแนนอนเหมือนเด็กเกาะพอ
แมพี่เลี้ยงซึ่งเปนที่ปลอดภัย จิตที่เกาะเพราะความพึ่งตนไมได ตองชอบเกาะส่ิงตางๆ 
อยูตลอดเวลา ซึ่งสวนมากมักเกาะสิ่งที่ผิดใหโทษแกจิตใจ การชอบเกาะหรือการแสวง
หาสิ่งที่เกาะนั้น ก็เพ่ือหาความปลอดภัย หาความสะดวกสบายสําหรับตน แตส่ิงท่ีเกาะ
ของจิตนั้นไมเปนสิ่งที่แนใจ จึงมักเปนภัยแกจิตเรื่อยๆ แมจะเปนผูใหญแลวก็ตามเด็ก
ก็ตาม วิสัยของจิตยอมเปนเชนน้ันไมหวังพึ่งตนเอง มีแตหวังพึ่งผูอื่นสิ่งอื่นอยูเสมอ 
ไมเปนตัวของตัวได ท้ังน้ีเพราะจิตไมฉลาดตออารมณท่ีตนเขาเกาะ วาผิดถูกดีช่ัว
ประการใด ไมรูวิธีปฏิบัติ ไมรูวิธีชวยตัวเอง เพราะไมมีใครสอน ไมมีใครบอก ไมมีใคร
แนะนําวิธีให พอจะทราบไดวาสิ่งใดเปนภัยสิ่งใดเปนคุณ สิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไมควร
เกาะ จึงตองเกาะไปเรื่อยๆ และเกาะดะไปหมดไมวาสิ่งดีสิ่งชั่ว ขอใหเปนท่ีชอบใจหรือ
แมไมชอบใจ เปนนิสัยของจิตจะตองเกาะเรื่อยๆไป ไมชอบใจก็เกาะ ทําไมจึงเปนเชน
น้ัน ? 
 ตามธรรมดาส่ิงหรืออารมณท่ีไมชอบใจไมนาเกาะ แตจิตไมชอบใจก็เกาะ เชน 
โกรธก็เกาะ หลงหรือรกัก็เกาะ ชังก็เกาะ เกลียดก็เกาะ เพราะจิตเปนอารมณอยูกับส่ิง
น้ันๆ ไมมีคําวารูเปนตัวของตัวโดยเฉพาะ มีแต “ไปเปนอารมณอยูกับส่ิงน้ันๆ” 
และเกาะอยูกับส่ิงน้ันๆ ตลอดไป สิ่งเหลานั้นสวนมากไมใชของด ี
 ทําไมจิตจึงตองไปเกาะ ? ทั้งนี้เพราะเปนความติดใจของจิต โดยท่ีจิตเองก็ไม
รูวาการเกาะน้ันจะมีผลอยางไรบาง ตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไป แตมันแยกไม
ออกเพราะสิ่งที่เหนือจิตยังม ี เปนเคร่ืองบังคับใหจิตจําเปนตองไดเกาะไดยึดไดเปน
อารมณ ใหเกิดความขุนมัวแกตนอยูเสมอ นี่พูดถึงอารมณ 
 พูดถึงวัตถ ุ มีอะไรใจก็ตองเกาะส่ิงน้ันยึดส่ิงน้ันจนได ไมวาสวนยอยสวนใหญ
หรือมีคุณคาราคา ราคามากนอยเพียงไร ใจยึดไดถือไดทั้งนั้น แมจะใหนามวา “จิตเปน
นักยึดนักเกาะ” ก็ไมผิด เพราะยังไมสามารถพึ่งตนเองได จึงตองอาศัยส่ิงภายนอกไป
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จนกวาจะถึงท่ีสุดของธาตุขันธ ที่พาใหเปลี่ยนแปลงไป ดีไมดียังอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อํานาจจนลืมตัวก็มี ท้ังๆท่ีไมมีอํานาจไมถูกทาง 
 พระพุทธเจาทรงสอนวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ใหพยายามแกไขความเกาะ
เกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งตางๆ และแยกตัวหันเขามาพ่ึงตนเองดวยความสามารถของ
ตนบาง ไมอาศัยพออาศัยแม อาศัยเพื่อนฝูง อาศัยใครๆ อ่ืนๆ ไปเสียจนลืมตัว นิสัย
มนุษยเราที่อาศัยผูอื่นอยูเปนประจํา เลยติดเปนนิสัยประจําตัวทั่วประเทศเขตแดน สู
สัตวบางชนิดก็ไมได ทานจึงสอนใหหวังพ่ึงตัวเอง 
 เร่ืองหยาบๆ เชนหนาท่ีการงาน ก็ควรหวังพึ่งตนเองบาง ยนเขามาทางดาน
“ธรรม” คือการปฏิบัติธรรมภายในใจ เมื่อไดรับการฝกอบรมจากครูอาจารยพอเปน
ปากเปนทางแลว การบําเพ็ญธรรมตองเปนหนาที่จะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะ จะเปนที่
แนใจในการพึ่งตนเองตามหลักธรรม เชน ทานสอนใหบําเพ็ญคุณงามความดี มีทาน 
ศีล ภาวนา เปนตน ก็เพ่ือความพ่ึงตนเอง คือจิตไดยึดเหนี่ยวในสิ่งดีงาม และมี
ความรมเย็นเปนสุขทั้งปจจุบันและภพชาติตอไป เพราะสิ่งนี้เปนสิ่งที่ด ี เกิดจากการ
กระทําที่ด ีเปนอารมณหรืออาหารท่ีดีของใจ 
 และสอนใหภาวนา ซึ่งละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ การพยายามอบรมทางดาน 
“จิตตภาวนา” อันเปนวิธีการพ่ึงตัวเองใหแนบแนนเขาไปตามลําดับ โดยอาศัยธรรม
บทน้ันๆ เขามาเปนเคร่ืองกํากับใจ โดยอาศัยพึ่งธรรมบทนั้นเปนอารมณ กลอมเกลา
จิตใจใหสงบเย็น กอนที่จิตยังไมสามารถดํารงตนไดโดยลําพัง เชน กําหนด “พุทโธ ๆ 
ๆ” เปนตน เปนอารมณที่ถูกตองเหมาะสมในการพึ่งธรรม 
 การเริ่มฝกหัดใหมใจยังฟุงซาน ยังหาหลักหาเกณฑไมได ยังเปนตัวของตัวไมได 
ตองอาศัยบทธรรมกํากับรักษา จนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆ แลว
หดตัวเขาสูความสงบ แมบทธรรมที่เคยไดอาศัยบริกรรมมาแตกอน ก็หมดปญหาไปใน
ขณะที่ใจกาวเขาสูความสงบ น่ีเรียกวา “พ่ึงตนเองไดข้ันหน่ึง” ขณะใจกําลังสงบยอม
ปลอยคําบริกรรมได ใจมีความสงบอยูดวยดี น่ีก็เปนหลักเปนที่พึ่งอันหนึ่งของจิต
อยางเห็นไดชัด เพียงเทานี้ก็มีความรมเย็นในใจที่เคยฟุงซานจนหาความสงบสุขไมได  
เพราะจิตใจตามธรรมดาแลวไมเคยเปนสุขรมเย็น มีแตความรุมรอน มีแตความหิว
กระหาย มีแตความระเวียงระวังดวยเรื่องตางๆ ซึ่งไมเปนประโยชนอะไรกับจิตใจเลย 
สวนมากก็คือความคิดปรุงของจิต เปนยาพิษเผาลนตนเองโดยไมมีใครมายุงดวย 
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 พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นแลวในวิธีที่ถูกตอง ตลอดผลที่ไดรับเปนที่พึงพอ
พระทัย จึงไดนําท้ังเหตุคือวิธีการ และผลที่พึงใจมาสอนพวกเรา “วิธีการพึ่งตัวเอง” 
น้ันคือ  
 การบําเพ็ญ “จิตตภาวนา” เปนทางตรงแนวตอการพ่ึงตนไดอยางม่ันคง จิตผู
ใดมีความสงบ มีหลักมีเกณฑมากนอยเพียงใด จะเปนความแนใจและม่ันใจตนเองย่ิง
ขึ้นไปโดยลําดับ ไมตองถามใคร รูอยูภายในตัวเองท่ีเรียกวา “ปจฺจตฺต”ํ หรอื “สนฺทิฏฐิ
โก” สิ่งที่รูเห็นดีชั่ว ควรแกควรถอดถอนควรบําเพญ็ ยอมปรากฏข้ึนภายในใจ เมื่อใจ
แนนหนาม่ันคงข้ึนโดยลําดับก็ทราบเอง 
 เพียงข้ันสมาธิก็พอเปนหลักใจ พอเปนเรือนใจไดใหมีความรมเย็น ขณะที่เรา
คิดอะไรมากรูสึกออนเพลียในใจ ยอนจิตเขาสู “จิตตภาวนา” ใจพักสงบจากอารมณทั้ง
หลาย ใจก็สงบรมเย็น น่ีช่ือวา “เขาหาที่พึ่ง เขาหาท่ีพักผอนหยอนใจ” เขาหาท่ีอาศัยอัน
รมเย็น เปนที่พึ่งขั้นหนึ่ง 
 ข้ันตอไปแมจะเปน “สมาธิ” ดวยกันก็ตาม แตเปนความละเอียดของจิต “ขณิ
กะ” บาง “อุปจาระ” บาง “อัปปนา” บาง เปนข้ันๆ “อัปปนา” หมายถึง ความละเอียด
ของสมาธิ เต็มภูมิของสมาธิเพียงเทานั้น เลยน้ันไปไมไดในข้ันสมาธิ 
 เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิขั้นนั้นๆ แลว ถาไมใชสติปญญาพิจารณา จิตจะมี
ความสงบและละเอียดอยูในสมาธิข้ันน้ันๆ โดยไมมีปญญาเปนเคร่ืองถอดถอนกิเลส
เลย ถากิเลสเปนเหมือนตนไม ก็เพยีงแตตัดก่ิงกานของมันออก แตตนของมันยังไม
ตัดยังไมโคน มันก็แตกแขนงออกมาอีกจนได 
 ทานจึงสอนใหพิจารณาทางดานปญญา “ปญญา” คือความเฉลียวฉลาดแหลม
คม คิดอานไตรตรองไปเทาไรไมมีที่สิ้นสุด เม่ือละเอียดกวาปญญาข้ึนไปทานเรียกวา 
“ปญญาญาณ” ไปแลว ดังที่ทานแสดงไวใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” “ญาณํ อุทปาท ิ
ปฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาท”ิ ฟงซี 
 “วิชชา” ก็คือ วิชชาสาม เปนหลักใหญ 
 “ปฺญา อุทปาทิ” ปญญาเกิดขึ้น “ญาณํ อุทปาท”ิ ญาณอันละเอียดเปนลําดับ
เกิดขึ้นแลว ก็เกิดข้ึนจากใจอันเดียวน้ันแล “ปญญา” เปนเคร่ืองถอดถอนกิเลสที่ปก
คลุมใจ สมาธิเปนแตเพียงกวาดตอนกิเลสเขามาใหรวมตัวสงบอยูภายในใจเทาน้ัน 
ยังไมสามารถตัดกิเลสใดๆ ได อุปทานของจติท่ีเก่ียวกับส่ิงตางๆ นั้นยังมีอยู และเบา
บางลงไป พอจิตไดรับความสงบรมเย็นบางแลว ปญญาซ่ึงเปนอาวุธสําคัญ จึงฟาดฟน
ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ บรรดาท่ีมีอยูในใจมากนอยออกไปเปนลําดับๆ 
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 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา” น่ัน! “ปญญาท่ีสมาธิอบ
รมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก” การพิจารณาคลองแคลวแกลวกลาวองไว 
สามารถตัดกิเลสไดโดยลําดับๆ 
 “ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺต ํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ” “จิตที่มีปญญาอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากกิเลสท้ังปวงโดยชอบ” น่ัน! ฟงซี “ปญญา” เทานั้นที่จะเปนผูสามารถ
ถอดถอนกิเลส ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดไดโดยตลอดท่ัวถึง ไมมีกิเลส
ตัวใดท่ีจะเหนือปญญาไปได น่ีเปนธรรมด้ังเดิม คือธรรมรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ
ในการปฏิบัติ เพ่ือกําจัดกิเลสออกจากใจโดยส้ินเชิง ของพระพุทธเจาและพระสาวกที่
ทานไดดําเนินมาแลว “สมาธิ ปญญา” น้ีจึงแยกกันไมออก แมจะเปนจริตนิสัยใดๆ ก็
ตาม สมาธินี้จะตองมีแนบอยูเสมอ คือความพักสงบของจิต ความพักงานของจติ ดวย
การสงบอารมณคิดอานในสมาธิ 

งานทางโลกเขายังตองพักเมื่อถึงเวลาพัก ไมพักไมได การพักน้ันจะเสียเวลํ่า
เวลาไปบาง การรับประทานอาหารเพื่อบํารุงรางกาย จะสิ้นเปลืองสมบัต ิ ส้ินเปลือง
อาหารทีกิ่นลงไป สิ้นเปลืองเงินทอง เพ่ือซ้ืออาหารมารับประทานก็ตาม แตส้ินเปลือง
ไปเพ่ือบํารุงรางกายใหมีกําลังควรแกหนาท่ีการงานตอไปอีก การพกัผอนนอนหลับถึง
จะเสียเวลาไปบาง ก็เพ่ือกําลังวังชาของรางกายท่ีควรตอหนาท่ีการงานตอไปอีก ไมเชน
นั้นก็ไปไมตลอด 
 เพราะฉะน้ันการเสียเวลาก็ดี การเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานํามารับประทาน เพื่อ
เยียวยาธาตุขันธใหมีกําลังน้ัน จึงไมใชเปนการเสีย แตเปนการเพ่ิมกําลังแกรางกาย ถา
เปนรถก็เติมน้ํามัน ไมมีน้ํามันรถก็วิ่งไปไมได สมาธิ ปญญา ก็มีความเก่ียวเน่ืองกันเชน
น้ัน ตองมีเวลาพักสงบอารมณในสมาธิน้ันๆ หลังจากการพักสงบแลวก็ทําการคิดคน
ดวยสติปญญา ตามความสามารถของแตละราย ๆ 
 คําวา “ปญญา” นี้ละเอียดมาก กวางขวางมากไมมีส้ินสุด ตามแตจรตินิสัยของผู
ท่ีนํามาใช ความคิดอานใดท่ีพิจารณาลงไปเพ่ือถอดถอนกิเลสไดโดยลําดับ ความคิด
อานน้ันทานเรยีกวา “ปญญาชอบ” ไมจําเปนจะตองไปอานตํารับตํารา และไดจากตํารับ
ตํารามาแกกิเลสทุกประเภทไปถึงจะเปน “ธรรม” เพราะในตําราน้ันก็ถอดออกไปจาก
จิตใจซึ่งเปน “ธรรม” และ “ผูทํา” เปนผูถอดถอนกิเลสจนไดเห็นผลประจักษแลว จึง
ไดเขียนลงในตํารานั้นๆ ไมใชตําราน้ันเกิดกอนความจริง คือการปฏิบัติ 
 พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญพระองคแรก ไมปรากฏวามีตําราที่ไหน เวลาส่ัง
สอนสาวกหรือเรียน “อริยสัจ” น้ันก็เหมือนกัน ไมไดจารึกลงในคัมภีรใบลาน ทรงสอน
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ดวยพระโอษฐของพระองคเอง สาวกก็สอนดวยปากท้ังน้ัน ทานเอาอะไรมาสอน? ก็เอา
มาจากความจริงท่ีมีอยูภายในใจ ซ่ึงไดรูไดเห็นจากการปฏิบัติมาแลวน้ีไปสอน เพราะ
ฉะน้ันอุบายของสติปญญา จึงสําคัญอยูท่ีผูคิดผูพจิารณาจะแยกแยะออกมาใชดวยอุบาย
ความฉลาดของแตละราย ๆ ไป ตามสติกําลังความสามารถของแตละราย ๆ ไปไมมีสิ้น
สุด จึงไมจําเปนที่จะไปเอาจากตํารับตําราเสียทุกแงทุกมุมจึงจะเปน “ธรรม” “เราคิดขึ้น
เองไมสามารถจะแกกิเลสได” นี้เปนความคิดเห็นที่ผิดจากหลักธรรม ไมอาจเรียกวา 
“ปญญาชอบ” ได แมจํามาจากตํารา แตไมสามารถแกกิเลสนอยใหญใหขาดจากใจได ก็
ไมอาจเรยีกไดวา “ปญญาชอบ” สําหรับผูน้ัน เปน “ปญญาชอบ” เฉพาะในตํารา แต 
“ไมชอบ” สําหรับนํามาใช 
 ธรรมที่ทานแสดงไวตามตํารับตํารานั้นมีพอประมาณเทานั้น ไมไดมากมายอะไร
นักเลย ถาเปนยาก็เปน “ยาหมอใหญ” ไมใชยาที่เจาะจงโรคนั้นๆ โดยเฉพาะ ที่เราคิด
คนไดขึ้นมาใหเหมาะสมกับการแกกิเลสแตละประเภทนี้เปน “ยา” ท่ีเหมาะสมกับกิเลส
ประเภทนั้นๆ ท่ีจะถอดถอนกิเลสประเภทน้ันๆ ใหหมดไปไดโดยลําดับ เพราะฉะนั้น
ทานผูปฏิบัติในทางปญญา อยูที่ไหนทานก็มีอรรถมีธรรม มีสติปญญาคนควาอยูตลอด
เวลา ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยแสดงไววา “ฟงธรรมทั้งกลางวันกลางคืน” นั่น! ฟงซิ อะไร
ก็สัมผัสอยูตลอดเวลาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย สัมผัสกันอยูเร่ือยๆ 

การสัมผัสเมื่อไมเขาไปรับทราบที่จิตซึ่งเปนผูคอยรับทราบ จะไปรับทราบกันที่
ไหน และอะไรจะเปนผูรับทราบ การที่จิตรับทราบก็กระเทือนถึงสติปญญา ที่จะตองคน
ควาพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้นๆ วาเปนอยางไรบาง เมื่อทราบแลว
ก็ถอดถอนหรือปลอยวางกันไปไดโดยลําดับ นี้ทานเรียกวา “ฟงธรรมทั้งกลางวัน กลาง
คืน” คือธรรมในหลักธรรมชาติท่ีมีอยูด้ังเดิม กิเลสก็เปนหลักธรรมชาติท่ีมีอยูภายในจิต 
ธรรมคือ ศีล สมาธิ ปญญาก็เปนหลักธรรมชาติท่ีมีอยูภายในใจ สุดแลวแตผูจะผลิตคิด
คนข้ึนมาพินิจพิจารณา ใชประโยชนตามสติกําลังความสามารถแหงสติปญญาที่เปน
เครื่องมือ 
 ธาตุขันธ แนะ! ฟงซีวาธาตุวาขันธ วาสกลกาย พระพุทธเจาก็มี สาวกท้ังหลายก็
ม ี และทานเคยติดเคยยึดเคยถือ เคยเปนอุปาทานในขันธเชนเดียวกับพวกเรา เปน
กิเลสไดเชนเดียวกับพวกเรา เม่ือยึดใหเปนกิเลสเม่ือทําใหเปนกิเลส สิ่งเหลานี้ก็เปนตน
เหตุจะใหสั่งสมกิเลสขึ้นมาที่ใจได 
 พระพุทธเจาและสาวกท่ีเปนอรหัตอรหันตเหลาน้ัน แตกอนทานก็มีอยูเชนเดียว
กับพวกเรา แตทําไมทานจึงถอดถอนออกได รางของทานก็เหมือนกับรางกายของพวก
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เรา ขันธหาของทานก็เหมือนขันธหาของพวกเรา ทําไมทานถอดถอนได แตพวกเรา
ทําไมจะถอดถอนไมไดจะรูไมได ทําไมทานรูได ทําไมพวกเรารูไมได ใจเราก็ม ี สติ
ปญญาเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดในแงตางๆ ตามแตผูชอบคิดในแงใดขึ้นมาพิจารณา 
 ธาตุขันธที่เปนอยูกับตนนี้เปนสิ่งที่ทําไดรูได นี่แหละจิตที่วาพึ่งตัวเองไมได 
สรุปลงมาในตัวเราก็คือตองพ่ึงธาตุขันธ นอกจากพ่ึงขันธแลวยังถือขันธเปนตนอีก 
น่ัน!พ่ึงเขาแลวยังถือวาเขาเปนตนอีกโดยไมละอายเลย จะวายังไง ? แมละอายขนาด
ไหนมันก็ยังจําเปนไดทนถือเมื่อยังไมรูเทาและปลอยวางได จะวาไมละอายก็ถูก และ
ยอมรับวาโง แตตองพยายามฝกตนใหฉลาด จนรูและปลอยวางได ดวยความเขมแข็ง
แหง “ความเพียร” 
 พูดใหถึงเหตุถึงผลกันเสียที เขาเปนเขาตามหลักธรรมชาติ แตเรายังอุตสาหไป
ยึดเอาเขามาเปนตัวของเราอีก มันก็ยุงนะซี เพราะมันฝนความจริงนี่ เพื่อใหตรงกับ
ความจริง จงพิจารณาเห็นตามความจริงของมัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซํ้าๆ ซากๆ 
เอาจนเปนที่เขาใจ เม่ือเขาใจแลวไมตองบอกปลอยบอกวาง ปลอยเองวางเองทีเดียว 
เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนพิษเปนภัย เปนโทษแกเรา เพราะการยึดถือของเราเอง ไมใช
เปนคุณอะไรดวยการยึดถือ ! หากเปนบุญเปนคุณแลว พระพุทธเจาก็ตองสอนใหยึดถือ 
หรือไมตองสอนใจก็ยึดอยูแลว แตนี่มันเปนพิษเปนภัยเพราะการยึดถือสิ่งเหลานี ้
 แมเขาจะเปนภัยตอเราก็ตาม แตเราก็ไปยึดเอามาเปนภัย ดวยความสําคัญวา 
เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางนี้ เขาเปนเรา เขาเปนของเรา เปนตน มันยุงตรงที่ไป
สําคัญ ไปหมายเอาดวยความลุมหลงของเรานี้แล 
 ขันธน้ันๆ ก็ไมมีความหมายอะไรในตัวของมันเอง อยูตามความจริง เชนเดียว
กับตนไม ภูเขา ฯลฯ น้ันแล ที่รับทราบในแงตางๆ ก็เปนเรื่องของจิต คนตายแลวรับ
ทราบไมได น่ีมันไปจากจติตัวอยูไมเปนสุข ไปไมเปนสุข ยึดไมเปนสุข อยูร่ําไป นี้แลจึง
นาโมโห!  
 จิตนี่บรรจุไวซึ่งความลุมหลงเต็มตัว แสดงออกมาในแงใดมีแตความลุมหลง 
ความยึดความถืออันจะเปนภัยแกตนท้ังน้ัน ท่ีวา “จิตพึ่งตนเองไมได” ก็มันยังตองไป
เกาะน้ันเกาะน้ีอยูรํ่าไปน่ี การพิจารณาทางดานปญญาก็เพ่ือจะใหรูเร่ืองส่ิงท้ังหลาย แลว
ผลักออกไป ดันออกไป แกออกไป เพื่อเปนตัวของตัวโดยลําดับๆ น่ันเอง 
 เราดูสิ่งอื่นยังดูตลอดทั่วถึง พอเขาอกเขาใจ ดูตึกรามบานชอง ดูอะไรๆ ดูหญิง
ดูชาย ดูสัตว ดูบุคคล ดูวัตถุสิ่งของตางๆ เรายังทราบวาส่ิงน้ันดี สิ่งนี้ชั่ว สิ่งนั้นมีราคา
สูง สิ่งนี้มีราคาต่ํา สิ่งนั้นควรจะเอา สิ่งนี้ไมควรเอา เรายังรู แตดูรางกายเราน้ี ทําไมไม
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รู ไมรูแลวก็รกัดวย ยึดดวย ติดดวย ส่ิงภายนอกเรายังไมกลารักไมกลาถือเอา ยิ่งรูวาไม
ดีแลวเราก็ไมกลาเอา 
 อันน้ีดีไมดีเอาท้ังหมด ยึดทั้งสิ้น จะวาอยางไร ? ตอนน้ีซิ ตอนมันโง ตาเน้ือก็
เห็นอยูวารางกายเปนยังไง จิตใจก็ทราบอยู แตมันทราบอยางผิวเผิน ทราบอยาง
ธรรมดาสามัญชน จึงชนดะไมยอมถอย ไมไดทราบตามความจริง ทราบอยางสามญัชน 
ก็คือทราบอยางสามัญอวิชชาน่ันเอง สามัญของความลุมหลงในวงแหงความรูน่ันเอง 
ไมไดเปนไปตามความจริง เพราะเหตุนั้นจึงตองแสวงหาความจริงแทรกเขาในจิต คือ
ปญญา เมื่อปญญามีแลวเราจะทราบความจริงของตนที่มีอยูในรางกายนี้ ซึ่งไมปดบัง
อะไรเลย! 
 ดูใหชัด มันไมไดกวางขวางอะไรเลยรางกายนี้ กวางศอกยาววาหนาคืบเทาน้ัน 
มันนาจะทั่วถึง ดูภายนอกครูเดียวก็ท่ัวถึง ภายในก็ดูใหซ้ึง พิจารณาใหซึ้ง ตามอาการ
ตามความเปนอยูของมัน ตลอดถึงความสลาย ความแตกสลาย ไมไปไหน จะเขาสูความ
แตกสลายทําลายโดยถายเดียว และลงสูธาตุตามเดิมเทาน้ันไมเปนอยางอ่ืน พิจารณาให
ซึ้งตามความเปนจริงนี้ดวยปญญา เมื่อซึ้งตามความจริงนี้อยางหาที่คานตัวเองไมไดแลว 
เรื่องอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันจะถอนตัวทันที เมื่อยังไมซึ้ง พิจารณาใหซึ้ง ใหชัด
เจนดวยปญญา 
 ปญญานี้ไมมีใครบอก ปญญาที่จะซึ้งไปในรางกายซึ่งมีอยูกับตัวเรานี้ เปนส่ิงท่ี
เราพิจารณาเองเขาใจเอง เมื่อเขาใจเต็มภูมิก็ปลอยเต็มที!่ เราเปนคนถือเอง คนอื่นจะ
ปลอยวางใหเราไมได เราตองพิจารณาเพื่อปลอยวางเอาเอง ใหเห็นวาเปนส่ิงท่ีอาศัย
เพียงเทานั้น จะเห็นวาเปนเราเปนของเราดวยความโงเขลาเบาปญญา ก็จะกอความทุกข
ใหเราไมมีสิ้นสุด ย่ิงในวาระสุดทายขันธจะแตกสลาย ก็จะเกิดความเสียดายความหวง
ใย ความรัก ความสงวน ก็ยิ่งจะไปกันใหญ ย่ิงกวา “วาวเชือกขาดบนอากาศ” หมุนต้ิว
ไปตามลม ตกทิศไหนไมมีใครทราบได ทั้งๆที่ไมมีอะไรใหนารักใหนาเสียดายเลย หมด
ทั้งรางมีแตสิ่งที่จะแตกสลายถายเดียวเทานั้น 
 เรายังจะฝนความจริงอยูหรือ ขันธจะแตกสลายไปตามกาลเวลาของมันอยางไม
มีที่แยง นี่เปนความจริง เรายังจะฝนความจริงไมอยากใหมันแตก ไมอยากใหมันดับ ยัง
รักยังสงวนอยูอยางน้ี คือการฝนความจริง การฝนความจรงิน้ีจะตองกอทุกขใหเรามาก
มายจนไมมีที่ปลง ถาไมรีบปลงเสียดวยปญญาแตบัดนี้ แตถาปลงไดสําเร็จบัดนี้ จะมี
ลาภใหญหลวงคือ “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ”! 
 ถาฝนธรรม ดีไมดีไมไดสติสตังในขณะน้ันเสียดวย 
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 ปญญาเปนอาวุธทันสมัย จึงตองพิจารณาใหถึงความจริงทุกสิ่งทุกอยางแลว
ปลอยวางไวตามความจรงิ ทั้งยังมีชีวิตอยูเวลานี ้ทั้งเวลาสลายไป ปญญาไดเห็นชัดเจน
ท้ังปจจบัุนและอนาคตแลว ไมมีอะไรเปนปญหา 
 ความสุขความทุกขยังมีอยู เพราะขันธยังทรงตัวอยู ส่ิงเหลาน้ีอาศัยกันเกิดข้ึน 
จิตเปนผูรับผิดชอบเปนผูรับทราบ รูแตไมติด ความรูตามความจริงเปนอยางหน่ึง 
ความรูดวยความยึดถือเปนอีกอยางหน่ึง โปรดเขาใจเอาไว 
 เวทนาทุกข้ันทุกภูมิมีอยูกับขันธน้ีเทาน้ัน ไมมีในจติ เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวพระ
อรหันตจึงไมแบกหามเวทนาท้ังทางขันธและทางจิต เหมือนเรากองรับเหมากอสราง 
“วัฏจักร” เพียงอาการของขันธตางๆ เอนเราก็เอน เขาเอียงเราก็เอียง เขาลมเราก็ลม
แบบไมเปนทา! เพราะเราอาศัยเขานี้ เขาพาเอียงก็เอียง เขาพาลมก็ลม เขาพาต้ังอยูก็
พอตั้งไดบาง แตมันไมยอมตั้ง ถึงเขาตั้งอยู ยังไมตาย เราก็เดือดรอนจะตายกอนเขา
เสียอีก 
 เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยปญญาของเราวา เปนเครื่องอาศัยทั้ง
น้ัน วันเวลานาทีกินเขาไปโดยลําดับๆ ถาเราเห็นความกัดกินความแทะของวันเวลา ของ
ธรรมชาติที่มันสึกหรอ มันกรอนไปโดยลําดับๆ แลว ก็เหมือนสุนัขทึ้งเนื้อและกระดูก
นั่นเองไมผิดอะไรกัน ทึ้งอยูตลอดเวลา กัดแทะ ทึ้งอยูอยางนั้นจนกระทั่งหมดไมมีอะไร
จะกัดจะแทะ 
 น้ีก็กัดอยูอยางน้ันแหละ คือสลายไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความจริงของมัน 
นั่งอยู ยืนอยู นอนอยู เดินอยูก็ตาม หลับสนิทอยูก็ตาม มันกัดมันแทะมันทึ้ง คือเวลํ่า
เวลาความสลาย ความหมดไป ๆ มันกัดมันแทะมันทึ้งอยูเสมอๆ เรายังจะแยงเขาไมให
เปนอยางน้ันไดเหรอ ? แยงไมได น่ันเปนคติธรรมดาซึ่งเปนเรื่องใหญโตมาก ความ
สําคัญของเรานั้นผิด ความผิดจงึแยงความถูกไปไมได ความสลายเปนความถูกตอง 
เปนหลักธรรมชาติของเขา ความฝนหลักธรรมชาตินั้นเปนความผิดของใจ จึงตองเกิด
ความทุกขแกเรา 
 พิจารณาใหรอบคอบในส่ิงเหลาน้ีเสียแตเวลาน้ี ถึงเวลาแลวจะไมตองหว่ันไหว
เพราะไดพิจารณารูหมดแลววา สิ่งเหลานี้จะเปนไปตามนั้นแนนอน ไมเปนอยางอ่ืน 
 เอา ตางอันตางเปนไป อะไรจะแสดงอาการขึ้นมาก็ใหเปนไป อยาหักหามความ
จริง ทุกขเวทนามันเผารางกายน้ี รางกายนี้คอยกรอบเกรียมลงไปโดยลําดับๆ และแตก
สลายลงไป 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๓๐ 

๔๓๐

 จิตใจมีสติปญญารอบตัวแลวไมแตกไมดับ ไมติด เปนตัวของตัวโดยลําพัง!พึ่ง
ตัวเองได ไมตองพึ่งสิ่งเหลานี!้ แสนสบาย!  
 การพิจารณามีความสําคัญอยางน้ี มีคุณคาตอจิตใจอยางนี้ นักปราชญทานมี
พระพุทธเจาเปนตน จึงตองสอนเร่ืองสติกับปญญาน้ีเปนสําคัญ เพ่ือนําจติ ฉุดลาก
จิตออกจากกองเพลิงใหพนจากภัยไป 
 ศาสนาของพระพุทธเจาองคไหนๆ ก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหลานี้
มีแบบเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ไมมีองคใดท่ีจะสอนใหแตกใหแยกออกไปจากน้ี
เลย ทานสอนแบบเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติเพือ่จะถอดถอนกิเลสมากนอยออกจาก
ใจ ก็เปนแบบเดียวกัน คือตามหลักธรรมท่ีทานสอนไว ดําเนินตามแบบน้ัน ถาผิดจาก
แบบน้ันกิเลสก็หัวเราะ! 
 เอา พิจารณาได ไมวากวางวาแคบ เอาทั้งโลกธาตุนี้ จิตจะหวังพึ่งอะไรพอให
ปลอดภัย ? เพราะคําวา “พึ่ง” ฟงดูใหดี แมแตสิ่งที่ติดแนบอยูกับตัวของเรานี้มันยังไม
ปลอดภัย และเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากรางกายนี้จึงจะปลอดภัย หาไมเจอ! 
 แตสิ่งที่ติดอยูกับตัวยังไมปลอดภัย ยังเปนตัวภัยอยูได เรายังไมเห็นตัวภัยนี้จะ
ไปเห็นภัยที่ไหน? ตองเห็นภัยที่นี่ แลวถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยน้ี ก็เปนคุณขึ้นมา 
น่ีเรียกวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” โดยสมบูรณ ไมพึ่งอะไรทั้งสิ้น! แมที่สุดคําวา “ศีล” 
ก็ดี “สมาธิ” ก็ดี “ปญญา” ก็ดี เมื่อถึงขั้นสุดทายปลายแดนแหงความหลุดพนแลวก็ไม
พึ่ง! จะพึ่งอะไรกับเครื่องมือ แกกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว เคร่ืองมือก็ปลอยวางไวตาม
สภาพเชนเดียวกับมีดเราเอาไปหั่นผัก ปอกผลไมตางๆ เอาผักและผลไมมารับประทาน
แลวมีดก็ทิ้งไวอยางนั้น เราไมรับประทานมีดนี ่
 ศีล สมาธิ ปญญา เปนเคร่ืองมือแกกิเลส พอกิเลสหมดสิ้นไปแลวก็หมดปญหา
กับใจเอง เวลามีชีวิตอยูจะนํามาใช ก็ใชเพื่อโลกสงสารไปตามสมมุตินิยมเทานั้น ไมได
ใชเพ่ือมาแกกิเลสแตอยางใดอีกตอไป ย่ิงวาระสุดทายท่ีจะผานธาตุผานขันธดวยแลวก็
ยิ่งไมมีอะไรเลย 
 สติปญญาก็เรียกวาไมมีปญหา ธาตุขันธก็ไมมีปญหา เพราะหมดปญหาภายใน
ใจแลว อะไรๆ ก็หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง กาวเขาสูความหมดปญหาเสียมันก็หมด
กังวล! 
 ถายังมีปญหาอยูมันก็เปนปญหา ฟงแตวาปญหาเรื่องของความทุกขความ
ลําบาก ความเกิด แก เจ็บ ตาย มันก็ตามกันไปกับคําวา “ปญหา” นะ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๔๓๑ 

๔๓๑

 พอส้ินปญหาแลวก็หมดส้ินดวยประการท้ังปวง จงพิจารณาใหรู ส่ิงท่ีกลาวมาท้ัง
หลายน้ีมีอยูกับกายกับใจเรา แยกแยะใหไดดวยอํานาจของสติปญญา พิจารณาวัน
หนึ่งๆ อยานอนใจ สติปญญาเอามาหุงตมกินไมได ไดแตเอามาแกกิเลส ถาเราจะผลิต
เอามาใชในการแกกิเลสแกไดวันยังคํ่า ถาจะพานอนจมก็จมกันอยูอยางน้ัน ไมเกิด
ประโยชนอะไร ผลที่สุดปญญาก็ไมทราบวาอยูที่ไหน เวลาจนตรอกจนมุมก็เอาหัวชนฝา
ใชไมไดเลย! 
 เราไมใชลูกศิษยของ “ตถาคต” ผูเอาหัวชนฝา พระพุทธเจาไมใชผูเอาหัวชนฝานี่ 
“สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ” พระสงฆที่เรานับถือก็ไมใชผูเอาหัวชนฝา เราจะไปเอาหัวชนฝายัง
ไง เม่ือมีทางพอจะปลีกตัวออกไดดวยอุบายใดตองพยายาม จนหมดความสามารถขาด
ดิ้น 
 เม่ือหมดความสามารถแลวก็สุดวิสัย เอา ! อยูไป ถึงข้ันใดภูมิใดก็อยูกันไป
เพราะมันสุดวิสัยจะทํายังไงได เมื่อยังไมสุดวิสัย เอา พยายามตะเกียกตะกาย เสือก
คลานไปใหได 
 การมาลมจมใน “วัฏสงสาร” มันก็เหมือนเรือลม อะไรก็ลมไปดวยกันหมดจะวา
ยังไง เรือก็ลม วัตถุสิ่งของตางๆที่อยูในเรือก็จม คนก็ตาย แนะ! เรามาลมมาจมกับธาตุ
กับขันธดวยความลุมหลงนะ ธาตุขันธก็ลมไปตามสภาพของเขา จิตใจของเราก็ลมจมไป
ดวยความโงของตนมันดีแลวเหรอ ความลมจมไมใชของด ี จิตใจลมจมเพราะความลุม
หลงบีบบังคับใหจมดิ่งลงไปก็ไมใชของดี นอกจากเหลวหรือเลวถายเดียวท่ีไมพึง
ปรารถนากัน เพราะฉะน้ันตองเอาใหเล็ดลอดออกไปไดโดยลําดับ 
 พิจารณาใหเห็นความจริง เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาท่ีมีอยูในกายในจิตน้ีแหละ
สําคัญมาก จิตเขาไปยึดจนกลายเปนโรคในจิตซ้ําเขาไปอีก ใหทราบวาอาการหาไมใช
เรา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการอันหน่ึง ๆ ท่ีอาศัยกันอยูในธาตุใน
ขันธน้ีเทาน้ัน จิตเปนอันหน่ึงตางหาก แยกแยะกันใหไดดวยสติปญญาของตนจะเปนผู
พนภัย 
 ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายกันท้ังน้ัน มันของตายจะใหเที่ยงไดยังไง ถึงคราว
ตายมันตองตาย ถึงวาระแลวหามไมได แมแตพระอรหันตทานก็ตองตาย จะผิดกันท่ี 
ทานตายอยางแบบหายหวง สวนเราหวงทัง้ๆ ท่ียังไมตายก็หวงก็หวง เวลาตายไปแลวก็
ยิ่งหวงยิ่งหวงไปใหญ เลยเปนภัยท้ังกองใหญย่ิงกวาภูเขา ระวังอยาใหเปนอยางน้ัน เอา
ใหหายหวงเลย ดังไดเคยพูดเสมอ “กสุลา ธมฺมา สรางใหพอ ความเฉลียวฉลาดใหเรา 
น่ันแหละ” “กุสลา” เราเอง “กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา” แนะ! อกุศลที่ตรงไหน มันโง
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ท่ีตรงไหนใหกําจัดมันออกไปดวยกุศลคือความฉลาด ไดแกสติปญญาของเราเอง น่ี
แหละท่ีทานเรียกวา “สวดกุสลาใหตัวเอง” พึ่งตัวเองตองทําอยางนี ้ พ่ึงคนอ่ืนน้ันเวลา
ตายแลวเทีย่วกวานเอาพระมาสวด “กุสลา ธมฺมา” ยุงไปหมด เฮอ! ไมเอา 
 “กุสลา ธมฺมา” ทําความฉลาดใหตัวเองใหมันพอ รอบคอบทุกส่ิงทุกอยางแลว 
ไมจาํเปนกับอะไร ไมตองยุงเหยิงวุนวาย ตายอยาง “สุคโต” 

เอาละ แสดงเพียงเทานี้ 


