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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
สงครามจิต  สงครามขันธ 

 
 แมจะอยูในบานในเรือนในตึกในหาง ส่ิงเหลาน้ันไมเปนทุกข อยูในสถานท่ีใด
สถานท่ีน้ัน ๆ ไมไดเปนทุกข สมบัติเงินทองไมไดเปนทุกข ส่ิงของมากนอยท่ีเปน
กรรมสิทธ์ิของเราไมไดเปนทุกข ไมใชทุกข แตโลกไปหากลัวส่ิงท่ีไมนากลัว ส่ิงท่ีนา
กลัวแตไมกลัวกัน ! ไมยอมสนใจคิดกลัวกันบางเลย ส่ิงน้ันโลกจึงโดนกันอยูเสมอ 
และหาทางแกไขเอาตัวรอดไมได นี่โลกเรามาโงกันตรงนี้ 
 มีใครบางมีความเฉลียวฉลาดตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาบาง ยังมองไม
เห็น ที่ชี้ถูกจุดแหงทุกข ช้ีจุดท่ีแกทุกข ช้ีลงท่ีไหน ช้ีลงในเบญจขันธกับใจน้ีเปนหลัก
สําคัญ น้ีแลสถานท่ีทุกขเกิด เกิดที่นี ่ เพราะสาเหตุท่ีทําใหทุกขเกิดก็มีอยูท่ีน่ี วิบากท่ี
เกิดข้ึนมาจากสาเหตุแหงความหลง คือ ธาตุขันธของเรา ก็มีอยูกับตัวเรา ที่เรียกวา 
“รางกาย” น้ีเปนวิบาก คือผลของส่ิงท่ีผลิตข้ึนมาจากกิเลส อวิชชา ตัณหา มันผลิตให
เกิดขึ้นมาเปนรูปเปนนาม จึงเรียกวา “วิบาก”ก็อยูที่ตัวเรา 
 ผูที่จะผลิตทุกขใหเกิดขึ้นโดยลําดับ ๆ ภายในจติ ก็คือจติ ที่กําลังเปนเครื่องมือ
ของอวิชชานี่เอง พระพุทธเจาทานจึงทรงสอน “ใหรบกันท่ีน่ี” “ใหรูกันท่ีน่ี” หลบ
หลีกปลีกตัวดวยอุบายสติปญญาทุกแงทุกมุม ตองหลบหลีกกันท่ีน่ี ตอสูกันท่ีน่ี ใหเขา
ใจกันท่ีน่ี แกกันท่ีน่ี พนทุกขกันที่นี ่ไมพนท่ีอ่ืน ! 
 เฉพาะอยางยิ่งขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ไมคอยไดสติสตังกันเลย ถาไมใชนัก
ปฏิบัติและผูท่ีเคยพิจารณาอยูแลว จิตใจจะวาวุนขุนมัว กระวนกระวายไปกับทุกขเสีย
ส้ิน ทุกขเลยฉุดลากเอาจิตท้ังดวงไปอยูในกองทุกขน้ัน ทุกขเผาจิตใหเดือดรอนวุนวาย
ยิ่งกวาทุกขในธาตุขันธเสียอีก ทั้งนี้เพราะความไมเขาใจในวิธีปฏิบัติ ทีนี้เราจะตําหนิ
ใครก็ตําหนิไมได ตําหนิไมลง เพราะมันเหมือน ๆ กัน น่ีแลท่ีวาโลกคือพวกเราท่ีโงกัน 
มาโงในขันธในจิตของตนน้ีแล ไมทราบวิธีปฏิบัติพอใหกิเลสเบาบางไป ทุกขไดเบาบาง
ลง ไมรับเหมาเอาเสียสิ้น 
 ใคร ๆ ก็อยากจะพน อยากจะหลบหลีกปลีกตัวออกจากทุกข แตมันไปไมได
เพราะความรูความฉลาดไมมี อุบายวิธีไมม ี เพราะไมไดศึกษา หนึ่ง เพราะการ
ศึกษาและการปฏิบัติยังไมมีความสามารถ หนึ่ง จําเปนตองยอมรับ ทุกขมากนอย
เพียงไรก็จาํตองยอมรับ จิตใจแมจะเปนของมีคุณคามาก ก็ตองทุมลงไปใหกิเลสเผาเอา 
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เหมือนหางรานทองที่ถูกไฟไหม เจาของไมสามารถนําทองของมีคาออกได ก็จําตอง
ยอมใหไฟไหมทิ้ง ทั้ง ๆ เสียดาย 
 ใจก็เชนนั้น ยอมใหความทุกขที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธเผาเอา เพราะอํานาจแหง
กิเลสพาใหหลงยึดถือไมยอมถอนตัว อันเปนเหตุใหมันเผาเอา นี่เปนเรื่องสําคัญมาก !  
 สงครามในโลก ไมมีสงครามใดย่ิงไปกวาสงครามระหวางจิตกับขันธ ที่
แสดงตอกัน หรือท่ีกระทบกระเทือนกัน ! ความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแลวตั้งแต
วันเกิด การเกิดมาเปนของดีมีความสุขในขณะท่ีเกิดมาเม่ือไร ! เพราะขณะท่ีเกิดก็
ลอดออกมาจากชองแคบ จนสลบไสลไมรูสึกตัว และไมรูวาทุกขเปนอยางไร เพราะ
ความจําไมมีในขณะน้ัน น่ีก็เปนความทุกขแสนสาหัสอันหน่ึงในขณะท่ีเกิด แตโลกไมได
สนใจในความทุกขประเภทนี ้ จึงพากันดีใจในเร่ืองความเกิด ย้ิมแยมแจมใสตอความ
เกิด แตโศกเศราเหงาหงอยใหตอความตาย ความจริงมันก็เรื่องเทากัน ! 
 ถาจะพิจารณาใหเปนธรรมแลว มันก็เปนเร่ืองเทากัน ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย 
การเกิดมาเปนมนุษย บํารุงบําเรอรักษากันมาจนเปนผูเปนคนเปนสัตวเหมือนเรา ๆ 
ทาน ๆ ท่ีมองเห็นกันอยูน้ี มันผานมาจากผูท่ีรอดตายดวยกันท้ังน้ัน ถาพิจารณาตาม
หลักธรรมชาติตามหลักความจริงแลว จะไมมีใครที่ไมเปนทุกขในขณะที่ตกคลอดออก
มา นี่เราก็ไมทราบ ผูเกี่ยวของขณะเกิดนั้นก็ไมทราบ ความจําก็หายหมด ไมทราบวา
เกิดมาแตเมื่อไร วันใด เดือนใด ปใด ใครเปนพอ ใครเปนแม พอโตขึ้นมาถึงไดทราบ
วา นั่นเปนพอ นี่เปนแม เกิดวันน้ันเดือนน้ี ก็พอแมบอก เวลํ่าเวลาเทาน้ันเทาน้ี ก็พอ
แมบอก หรือคนอ่ืนบอกถึงทราบ ตัวเองไมมีทางทราบ มันมืดมาโดยลําดับทั้งนั้น
เรื่องจิตนี ้ มืดดวยการลบความจําของตนใหหายหมดดวย มันมืดไปหมด ตลอดภพ
กอนท่ีเพ่ิงผานมาหยก ๆ ก็ไมทราบได เพราะจําไมไดวาตนเคยผานภพชาติ และกอง
ทุกขอยางไรมาบาง มันถึงไดโดนทุกขเร่ือยมาไมเข็ดหลาบ นี้แลเรื่องกองทุกข และเริม่
กระทบกระเทือนต้ังแตบัดน้ันมาจนกระท่ังปจจุบันน้ี มีอะไรบาง นอกจากขันธกับจิตท่ี
บดขย้ีกันอยูตลอดเวลาหาความสุขความสบายใจไมได 
 ภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทอืนเราใหไดรับความลําบาก ตนไมใหญ ๆ 
ท่ีไหนมากระทบกระเทือนเราใหลําบาก ไมม ี! นอยท่ีสุด รอยจะหาหน่ึงก็ท้ังยาก หรือ
ไมม ีเชนตนไมลมทับคนอยางน้ี รอยหาหน่ึงก็ไมมี 
 ที่ขันธลมทับเรานั่นซ ิ ทับอยูทุกผูทุกคน ทับอยูตลอดเวลา การพายืน เดนิ น่ัง 
นอน พาขับถาย พารับประทานอาหาร พานุง พาหม เพราะอะไร ก็เพราะเร่ืองมันทับ
ทนไมไหว ตองหาทางออก หาทางบรรเทากันนั่นเอง เราอยูดวยกันดวยการบรรเทา 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๓๗ 

๓๓๗ 

 แตจิตมันไมรูในจุดนี ้ มันจึงไมเห็นโทษที่มีอยูภายในตัว จิตมันฟุงเฟอเหอเหิม
ไปโนนไปน่ี ไปควาอนาคต ไปตามลมตามแลง วาดมโนภาพไปวา อันนั้นจะด ีอันน้ีจะดี 
จะรื่นเริงบันเทิง ท่ีน่ันจะสุข ท่ีน้ีจะสบาย จิตมันเพลิดเพลินไปโนนเสีย มันลืมกองทุกขท่ี
มีอยูกับตัวทั้ง ๆ ท่ีมีอยูตลอดเวลาน่ีแหละ แตเราไมสนใจคิดมันจึงเหมือนไมมี น่ีจะวา
เราเหลิงหรอืไมเหลิง ของจริงมีอยู แสดงอยู ความกระทบกระเทือนในธาตุในขันธมีอยู 
ทําไมไมเห็นโทษของมันซึ่งกระทบกระเทือนกันอยูตลอดเวลา แลวเราจะหวังเอาความ
เพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหลานี้เลา ย่ิงเวลาเจบ็ไขไดปวยแลวก็ย่ิงไปใหญ ย่ิงทับย่ิงถม
เขามาทุกดานทุกทางทุกแงทุกมุมทีเดียว อวัยวะสวนไหนๆ ก็เปนทุกขไปดวยกัน เปน
ไฟไปดวยกันหมด เผาลงมาท่ีจติใจ ถาจติใจไมมีธรรมเปนเกราะปองกันอยูดวยแลว ก็
เปนไฟไปดวยกันกับธาตุขันธ จะย่ิงมีความทุกขรอน ย่ิงเปนไฟกองท่ีรอนท่ีสุด ยิ่งกวา
ธาตุขันธเสียอีก เพราะความหลง ความรูเทาไมถึงการณนี่แหละ จึงเรียกวา 
“สงคราม” จงพิจารณาอยางนี้  
 ทีนี้เมื่อถึงคราวจะตายละ ทุกขจะแสดงข้ึนมาในขันธในจิตขนาดไหน มันไม
เหมือนขณะเกิด ขณะเกิดความจําไมมี สภาพของเด็กก็เปนอีกอยางหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีทุกข 
ความจดจําส่ิงเหลาน้ันก็ไมคอยมี ความรูเดียงสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข เด็กก็ไมคอยมี
มาก ทั้ง ๆ ท่ีทุกขเหมือนกันก็ตาม  
 แตตอนเปนผูใหญเรานี่ซิ เวลาเจ็บไขไดปวยเขาหนัก ๆ นี่เปนอยางไร เราจะ
ปลงจติลงท่ีไหน เพราะมันมีแตไฟทั้งนั้น ถึงวาระสุดทายมันเปนไฟดวยกันหมด ราง
กายเปนไฟท้ังกองเลย ไมวาขางบนขางลางแตะตองไมได มันเปนไฟท้ังน้ัน เราจะปลง
จิตปลงใจลงไดอยางไร ถาไมฝกพิจารณาใหรูตามความจริงของมันเสียตั้งแตบัดนี้ 
 การพิจารณาใหรูเรื่องตามความจริงของมัน ก็ทําความเขาใจกันถูกตองตามที่
เคยแสดงใหฟง รูปเปนรูป ไมใชเรา น่ีเปนความจริงอันหน่ึง จริงอยางหาอะไรเทียบไม
ไดเลย จริงอยางสุดสวน เวทนาเปนเวทนา คือทุกขขนาดไหน ก็เปนเรื่องของทุกข แม
แตทุกขเองมันยังไมทราบความหมายของมัน เราไปใหความหมายมันทําไม เราไปแบก
ความหมายไวในหัวอกของเราใหทุกขทําไม เวทนาเองมันยังไมทราบความหมายของ
มัน แลวมันก็ไมทราบวามันเปนทุกขเวทนา มันไมทราบวามันใหรายแกผูใด มันเปน
ความจริงอันหน่ึงลวน ๆ ตามหลักธรรมชาติของมัน โดยตัวมันเองก็ไมใหความหมาย
ตัวเอง และไมทราบความหมายของตัวเอง เราทาํไมจึงตองไปใหความหมายมัน แลวไป
แบกความหมายนั้นมาเปนไฟเผาตัว นี่ก็แสดงวาเราโง แนะ ! ถาเราทราบเสียอยางนี้
แลว เราก็เขาใจวานั่นเปนเวทนา น่ันเปนทุกขอันหน่ึง เราผูรูผูดูน่ี จะดูใหเห็นจนถึง 
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สุดจุดสุดทายของทุกขวา มันจะแสดงไปถึงไหน มันเกิดแลวมันก็ตองดับเหมือนกัน 
ไมดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่ง หรือดับในขณะที่ตาย ! 
 นี่แหละหลักสําคัญมีสองสิ่ง (๑) รางกายทั้งรางนี้เราก็แบก ทั้ง ๆ ที่ทุกข ทั้ง ๆ 
ท่ีเปนไฟ เราก็แบกวาเปนเราเปนของเราอยางแยกไมออก ถาไมพิจารณาใหทราบชัดวา
รางกายเปนรางกาย (๒) รางกายเปนธาตุอันหน่ึงตางหาก มโนธาตุคือใจน้ี ก็เปนธาตุ
อันหนึ่งตางหาก ไมใชอันเดียวกัน แตอาศัยกันอยูเพียงเทาน้ี น่ีเปนความรูเห็นอันถูก
ตอง 
 ทีน้ีระหวางจิตกับรางกายก็เหมือนกัน แมจะอาศัยกันอยู เราก็เปนเรา คือจิต 
อวัยวะคือรางกายก็เปนรางกาย เวทนาก็เปนเวทนา เปนแตจิตเปนผูรับทราบในเรื่อง
เวทนาที่เกิดขึ้นวาเปนสุขเปนทุกข รับทราบแลวเราตองมีปญญาเปนเคร่ืองปองกันตัว
เราอีก เวทนาไมวาจะเกิดขึ้นเพียงเทานี ้แมจะเกิดข้ึนมากกวาน้ี จนกระทั่งเวทนาทนไม
ไหว มันจะแตกลงไป ก็ตองเปนเวทนาอยูวันยังค่ํา คือเวทนาเกิด เวทนาตั้งอยู เวทนา
ดับ มีเทาน้ันไมมีอยางอ่ืน ถาเราไมเอาเราเขาไปแทรกแลว มันมีเทานั้นตามความจริง 
น่ีเปนขอหน่ึงท่ีเราจะทําความเขาใจใหกับส่ิงน้ีโดยถูกตอง ถาทําความเขาใจกับสิ่งเหลา
น้ีโดยถูกตองดวยปญญาแลว ถึงจะอยูในทามกลางกองไฟ คือธาตุขันธนี้เหมือนกองไฟ
ก็ตาม แตเขาไมทราบความหมายของตัวเองวาเขาเปนไฟ เราพูดเพ่ือแกเราน้ันเอง ตัว
อยูในทามกลางกองไฟ แตเราไมเปนไฟดวยนี ่
 เราเปนเรา รูทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏขึ้น ต้ังอยูก็รู มากนอยเพียงไรก็รู ความรูน้ี
ไมไดอาภัพ มีรูอยูตลอดเวลา ขอใหมีสติเถิดจะรับทราบกันตลอดสาย 
 เอา ทนไมไหว หรือเวทนามันขึ้นขนาดไหน ทนไมไหว จะแตก เอา แตกไป 
เวทนาดับไป ผูรูน้ีไมไดดับ ผูรูคือใจ ใจมีปาชาท่ีไหน ใจไมดับ ไมมีการดับต้ังแตไหน
แตไรมา ถูกทองเท่ียวเกิดอยูใน “วัฏสงสาร” ก็คือใจดวงนี้เอง เปนแตไปตามบุญ
ตามกรรมของตนเทาน้ัน เพราะยังไมมีความสามารถ 
 ถาเราพิจารณาทางดานปญญานี้ จิตจะแนวลงสูความจริง ไมสะทกสะทานกับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น สัญญาท่ีไปหมายวาน้ันเปนเรา นี้เปนเราเปนของเรา ก็เปนความ
หมายความหลอก   เราก็ทราบแลววาความจริงมันเปนอยางนี้แลว  จะมาหมาย มา
หลอกวาเปนเราเปนของเราอยางไรอีก วาเราจะเกิด เราจะตาย หมายไปทําไม 
 เร่ืองธาตุเร่ืองขันธมีการประชุมกัน หรือการผสมกันเขา มีการต้ังอยู มีการ
สลายไปตามเรือ่งของเขา อยาไปเสกสรรปนยอเขา อยาไปแบกไปหามเขา ใหเขาอยู
ตามความเปนจรงิของเขา เม่ือเขาทนไมไดเขาจะแตกก็ใหแตกไป น่ันเปน “ทางหลวง” 
เราจะไปปลูกบาน ปลูกพืชตางๆ ขวางถนนหลวงไมได เปนโทษ 
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 เร่ืองคติธรรมดา ก็คือความตาย เกิดแลวตองตาย ตนทางคือความเกิด ปลาย
ทางคือความตาย กลางทางคือความทุกขความลําบาก หากเปนมาอยางนี้ เราเห็นอยู
แลว มันมีแตกองทุกขทั้งนั้นในธาตุในขันธนี้ มีอะไรใหเปนความสุขความสบาย ถาไม
ประกอบขึ้นภายในจิตใจเรา ใหเปนความร่ืนเริงดวยคุณงามความดี ก็จะหาความสุขไม
มีในขันธอันน้ี หรือในโลกอันน้ี จะไมมีใครเจอความสุขเลย 
 น่ีวิธีพิจารณา หรือรบกันระหวางกองทกุขกับเรา 
 วิญญาณ ก็เปนวิญญาณ มันเหมือน ๆ กัน พิจารณาใหเห็นความจริง อะไรจะ
เกิดมากนอยใหรู ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากนอย ใหรูตามความจรงิของมัน เราเปนเรา 
ทุกขเปนทุกขแท ๆ ไมเปนอยางอ่ืน หลักธรรมชาติเปนอยางนั้น ความจริงเปนอยางนั้น 
ย้ํากันลงที่ตรงนี้ พิจารณาจนคลองแคลว ถอยหนาถอยหลัง ยอนหนายอนหลัง กลับไป
กลับมา พิจารณาอยู น่ีแหละเรียกวา “ขันธเปนหินลับปญญา” 
 การพิจารณาอยาเอาเพียงหนเดียว อันเปนความข้ีเกียจมักงาย ใหจิตกับ
ปญญาหมุนอยูกับทุกขเวทนา เกิดขึ้นมาเทาไรกําหนดใหรูทันโดยลําดับ ๆ ไมใหเผลอ 
ไมใหหลง เพราะมันแยกกันออกได เอา! ตายก็ตายไปเถอะ สบายเลย คืออยูสบาย 
ตายสบาย แยกกันได ไมใหไฟรอบบานเขามาไหมในบานเรา ไมใหไฟในธาตุในขันธ
ที่มันเปนอยูตามธรรมชาติของมันมาไหมจิตใจใหเดือดรอนไปตาม 
 นี่คือวิธีดําเนิน วิธีแกทุกข วิธีรูเทาทุกข วิธีถอนทุกข ไมใหทุกขภายในรางกาย
ท่ีเกิดข้ึนอันเปน “ทุกขเวทนา” เขามาเผาลนจิตใจของเรา เราก็อยูสบาย ผาสุก  
 จิตน้ีเปนสาระอันสําคัญ ไมไดมีแตกมีสลายไปตามรางกายธาตุขันธ เราสงวน
รักษาอันน้ีไวใหดี ดวยสติดวยปญญาของเรา เราไมไดลมจมไป รางกายจะแตกก็เปน
เรื่องของรางกายแตก จะวารางกายลมจมไปก็ลมจมไป ลงหาดิน นํ้า ลม ไฟ จิตใจไม
ลมจม ไมแตกไปดวย จิตใจไมฉิบหาย เพราะฉะน้ันการตายจึงเปนเรื่องธรรมดา ไม
ใชไปลมจมกัน 
 ผูปฏิบัติเพ่ือความฟนฟูตัวเอง จะไปลมจมอยางน้ันไดอยางไร ก็มีแตทรงตัวไว
ไดดวยความภูมิใจ จติเมื่อมีปองกันตัวได มีการรักษาตัวไดในปจจุบัน เฉพาะอยางย่ิง
ในขณะท่ีเปนทุกขอยางมากมายจนถึงวาระ คือตาย เรามีการปองกัน เรามีการพิจารณา
ของเราอยางรอบขอบชิดแลว ไปไหนก็ไปเถอะ รางกายแตก แตกไป เราเปนผูปองกัน
ตัวไดแลวโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ผูปองกันตัวไดแลวนี้แลเปนผูปลอดภัย จะไป
ท่ีไหนก็ไปเถอะ เมื่อเปนผูปลอดภัยอยูกับตัวแลวไปไหนก็ปลอดภัย นี่เปนหลักสําคัญ
สําหรับใจ 
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 น่ีแหละการปฏิบัติธรรมใหผลประจกัษอยางน้ี และตองเห็นเม่ือปฏิบัติอยางวาน้ี 
ไมเปนอยางอ่ืนไปไดเลย จงทําใจใหเขมขนตอความเพียรเพ่ือเอาตัวรอด เพราะใจตาย
ไมเปน อยาไปออนแอ อยาไปทอถอย ทุกขเวทนามันมีมาแตดั้งเดิม ใครจะทอถอย 
หรือไมทอถอยกับมัน มันก็เปนทุกขเวทนา ไมเกิดประโยชนอะไรกับความทอถอย นอก
จากจะมาทับถมเจาของเทานั้นเอง 
 น่ีเรียกวา “สงครามจติ สงครามขันธ” อันเปนสงครามใหญโตย่ิงกวาอะไร พูด
ถึงเร่ืองกองทุกขก็น่ีแหละ คือกองทุกขอันแทจรงิท่ีเรารับผิดชอบ และกระทบกระเทือน
กับเราตลอดกาล คือธาตุ คือขันธ คือกิเลสอาสวะ ท่ีมีอยูภายในจิตใจของเราน้ีเทาน้ัน 
ไมมีอันใดที่จะมาทําใหเราไดรับความเดือดรอน 
 ภูเขาท้ังลูกก็เปนภูเขา ไมเคยมาทับใคร ดิน ฟาอากาศ เขาก็อยูตามสภาพของ
เขา แตผูรับกองทุกขทั้งหลาย คือธาต ุ คือขันธ คือจิตใจของเรานี ้ เปนผูรับส่ิงเหลาน้ี 
รับเปนสัญญาอารมณวา รอนมาก หนาวมาก อะไรยุงไปหมด นอกน้ันก็วาเจ็บน่ัน 
ปวดนี่ ในธาตุในขันธ จะไมเจ็บปวดอะไร กเ็รือนของโรค มันเปนโรค ความแปรสภาพ 
อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา น่ีคือโรคชนิดหน่ึง ๆ มีเต็มตัวของเราแลว จะไมใหเขาแสดงตัวได
อยางไร อันใดที่มีมันตองแสดงตามเรื่องของมัน เราที่มีสติปญญาก็ใหทราบตามเรื่อง
ของมัน เราก็ไมเสียทาเสียทีใหเขา 
 เราพจิารณาอยางนี ้ จิตใจเราย่ิงมีความเดนดวงข้ึนมาโดยลําดับ เกิดความกลา
หาญ เกิดความผองใสเต็มที ่กลาหาญก็กลาหาญ และเห็นจติเปนอันหน่ึงจากขันธอยาง
ชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมทราบจะไปหวั่นไหวอะไร มันแนวแนอยูภายในจติใจเต็มท่ี
แลว มีหลักใจ มีเรอืนใจ มีเกราะปองกันจิตใจ แมจะอยูในทามกลางแหงกองเพลิง คือ
ทุกขเวทนาท้ังหลายท่ีเปนอยูในขันธน้ี ก็เพียงรับทราบกันเทานั้น ไมมีอะไรจะมาทําจติ
ใจใหลมจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนาน้ันเลย ถาเราไมไปทําความเสียหายใหกับเรา
เอง เพราะความลุมหลงในขันธนี้เทานั้น 
 ฉะน้ัน จึงตองเอาปญญามาใช พิจารณาใหรอบคอบกับส่ิงเหลาน้ี  
 โลกนี้มันเปนโลกเกิดตาย ไมใชโลกอ่ืนใดท่ีมีเกิดแตไมมีตาย ในแดนสมมุติท้ัง
สามโลกน้ี เต็มไปดวยการเกิดกับการตาย ซ่ึงมีพอ ๆ กัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน ไป
ที่ไหนมันจึงมีปาชาเหมือนกันหมด เราจะหลบหลีกปลีกตัวไปไหน จะไปพนความตายน้ี 
ซึ่งมีเปนเหมือนกันหมด เร่ืองเทากัน ผิดกันแตเวล่ําเวลานิดหนอยเทานั้น ความจรงิ
แลวมันเทากัน ใหพิจารณาแยบคายดวยปญญา 
 เราตองสู หาที่หลบที่หลีกไมได ตองสูจนกระทั่งเขาใจแลว น่ันแหละคือวิธีการ
หลบหลีก เขาใจอยางเต็มที่ก็หลบหลีกไดอยางเต็มที่ ปลอดภัยไดอยางเต็มตัว ไมมี
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อะไรที่จะเปนภัยตอเรา เราเชื่อกิเลสมานานแลว คราวน้ีเรากําลังถายเทเอากิเลสออก 
สํารอกปอกกิเลสออกมาดวยความเชื่อธรรม เชื่อพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบยิ่ง ไมมีผิด
ไมมีพลาด ปฏิบัติตามพระองคแลวแคลวคลาดปลอดภัย ไมมีอะไรเขามาเหยียบยํ่า
ทําลายจิตใจ อยูก็เปนสุขปลอดภัย ไปก็ไมมีภัยมีเวร เพราะตัวปลอดภัยอยูกับตัวเอง 
ตัวเองรักษาตัวอยูดวยดีแลว ไปไหนก็ไป ภพไหนก็ภพเถอะ ผูมีธรรมครองใจตองเปน
สุขทั้งนั้น ไมมีคําวาลมวาจม 
 ความดีเราสรางใหเห็นประจักษชัดเจนอยูกับใจเชนน้ี มันจะลมจมไปท่ีไหน มี
แตความสุขกายสบายใจ ไปไหนก็สบาย อํานาจแหงการปฏิบัติธรรมเปนคุณคาเห็น
ประจกัษกับใจของผูปฏิบัติ เราเกิดมาในภพนี้ไดพบพระพทุธศาสนา ไดประพฤติ
ปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถ คนที่ไมมีศาสนาหาหลักหาแหลงไมไดนั้นนะ รอยจะ
หาสักหนึ่งนาจะไมม ี ถาเราเทียบกันท้ังโลกน้ี ยุงกันแตจะหาความสุข แตไมปรากฏวา
ใครเจอความสุข เจอแตความทุกขกันทั้งนั้น ไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลก ทําไมจึง
เปนอยางนั้น? ก็ไมหาในจดุท่ีควรจะเจอแลวมันจะเจอไดอยางไร ตองหาจุดที่ควรเจอ
ซิ มันถึงจะเจอ ! 
 พระพุทธเจาทรงคนพบแลวเจอแลว แลวนําสิ่งที่ทรงพบแลวนั้นมาสอนโลก 
โลกปฏิบัติตามนัน้จะผิดหวังไปไหน เพราะเปนจดุอันเดียวกันกับพระพุทธเจาท่ีทรงคน
และทรงพบมาแลว วิธีการก็เปนวิธีการอันเดียวกัน สิ่งที่จะใหพบก็เปนอยางเดียวกัน 
ไมใชเปนอยางอื่นอยางใด ไมมีกอนไมมีหลัง ความจริงน้ันเปนจรงิเหมือนกันหมด ใคร
จะปฏิบัติเม่ือใดก็ได พระพุทธเจาปรนิิพพานแลวก็ไมขัดของ เพราะทางเดนิไดประทาน
ไวแลว คือปฏิปทา เคร่ืองดําเนินถึงความส้ินทุกข ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของสัตว 
 ผูมีศาสนาก็มีทางพนทุกขไปไดโดยลําดับ ผูไมมีน่ันซิ หลักใจไมม ี เอาแตภาย
นอกเปนสรณะ ตายแลวก็หมดคุณคา เอาความสุขไปไวกับสิ่งโนนสิ่งนี้ ไปไวกับโลกโนน 
โลกนี้ ทวีปนั้น ทวีปนี ้ เอาความสุขไปไวกับวัตถุส่ิงของอันน้ันอันน้ี เอาความสุขไปไวสิ่ง
โนน เอาจิตใจไปไวสิ่งโนน พอสิ่งโนนสลายไปเทานั้นก็หมดทา ! ถึงอันนั้นไมสลาย 
เวลาเราจะตายก็หมดทาอีก ! หาความเปนสาระไมไดเลย น่ันแหละเรียกวา “คน
ขาดที่พึ่ง” 
 เราไมใชคนเชนน้ัน เรากําลังสรางท่ีพ่ึงภายในจิตใจ พ่ึงภายนอกเราไดพ่ึงมาแลว 
ทุกสิ่งทุกอยางไดอาศัยมาพอสมควรพอรูหนักเบาของมันแลว ทีนี้เราจะสรางสาระ
สําคัญข้ึนภายในจติใจท่ีเรียกวา “อัตสมบัต”ิ หรือ “อริยทรัพย” ขึ้นภายในใจของตน 
อันเปนทรัพยอันประเสริฐนี้ ใหสมบูรณพูนสุขขึ้นมาโดยลําดับ จึงขอใหมคีวาม
พยายาม การพยายามหนักเบามากนอยก็เพ่ือเราเทาน้ัน ความลําบากลําบนอยาถือเปน
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๓๔๒ 

อุปสรรค อยาถือเปนมาอารมณจะเปนอุปสรรคตอทางดําเนิน อันใดท่ีควรเปน
ประโยชนแกเราในขณะนี้ หรือขณะใดก็ตาม ใหรีบเรงขวนขวาย เพราะความตายนั้น
เหมือนเซน็สัญญาไวกับเราแลววา เราตองตายแน ๆ นะ แตไมไดบอกวันเวลาไวเทาน้ัน 
 เราจะนอนใจไดที่ไหนวาวันไหนเราจะตาย เราทราบแตวา “จะตาย” เซ็น
สัญญาไวแลว, ตีตราไวแลวกับเราทุกคน แตวันเวลาไมต ี เรายงัจะนอนใจอยูหรือ? ถึง
แมวาเขายังไมตีวันเวลา เขามาเอาเม่ือไรก็ได ใหรีบเสียแตบัดน้ีเพ่ือทันการ 
 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป  โกชฺญา มรณํ สุเว, 

น หิ โน สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน มจฺจุนา. 
“ควรทํากิจที่เปนผลประโยชน เปนสาระสําคัญแกตนเสียในวันน้ี ไมควรคํานึง

ถึงวันนั้นวันไหน เพราะความตายที่เปนพญามัจจุราชนั่นนะ ไมไดกําหนดเวลํ่าเวลาวาจะ
มาเมื่อใด” เชาสายบายเย็นอะไร ไมวาท้ังน้ัน และไมมีใครที่จะรอดพนไปได ปญญา
เฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไมพนเร่ืองความตาย เพราะใหญกวาทุกสิ่งทุกอยาง เน่ืองจาก
เบื้องตนคือตนเหตุความเกิดเปนขึ้นมาแลว ความตายจะไมมีนั้นเปนไปไมได จึงวา 
“ทําเสียในบัดน้ี” ข้ึนช่ือวา “ความดีท้ังหลาย” อยานอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีแต
มืดกับแจงเทานั้น อยาไปสําคัญมั่นหมาย อยาหวังไปเอาความสุขความเจริญกับมืดกับ
สวางน้ัน ถาหากมืดกับสวางนี้จะใหความสุขกับคนไดจริง ๆ แลว ทุกคนเกิดมาพบแลว
ความมืดความสวาง บรรดาคนท่ีมีนัยนตา ความสวางก็เห็น ความมืดก็เห็น ทําไมมีกอง
ทุกขอยูเต็มหัวใจดวยกัน หากวาส่ิงเหลาน้ีจะเอาความสุขความสบายใหคน ตามมโน
ภาพท่ีวาดไวน้ัน เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องโมฆะ 
 ใหหย่ังจิตลงในจุดท่ีจะเปนสุข ทุกขมันเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อแกจุดนั้นแลว สุขจะ
เกิดขึ้นที่นั่นแหละ แลวทุกขมันจะเกิดท่ีไหนเวลาน้ี นอกจากเกิดในธาตุในขันธในจติใจ
น้ี ไมมีท่ีอ่ืนเปนท่ีเกิดของทุกข แตละคน ๆ เปนเรือนรับรองทุกขทั้งหลายดวยกัน เมื่อ
เปนเชนนี้จึงจําตองสราง “เรือนรับรองธรรม”ข้ึนมา ดวยสติปญญา ศรัทธา ความ
เชื่อความเลื่อมใส ใหเกิดข้ึนในสถานท่ีแหงเดียวกัน แลวกําจัดส่ิงท่ีมืดมนอนธการท้ัง
หลายนี้ออก เหลือแตความสวางกระจางแจงภายในจติใจ ผูน้ันแลกลางคืนก็ตามกลาง
วันก็ตาม เปนผูม ี“ราตร”ี อันเดียวเทานั้น คือมคีวามสวางไสวอยูตลอดเวลา ไมนิยม
วาเปนกลางวันกลางคืน รูท่ีใจน้ันแหละ คือผูมีหลักใจ ผูมอีริยทรัพย ผูมีความสุข สุข
อยูท่ีหัวใจ 

การแสดงก็เห็นวาสมควร จึงขอยุต ิ


