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พจิารณากายใหจ้ติสงบ 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

เตรยีมตวัเหมือนกบัเราเคยปฏิบติัมาเป็นประจาํทกุวนัๆ 

วนันีใ้หเ้ราทบทวนท่ีเราไดป้ฏิบติัท่ีผ่านมาคราวใดครัง้ใดหรอืวนั

ไหนจิตใจของเราไดร้บัความสงบ มีสติดี มีปัญญาดี รูส้กึวา่มี

ความสขุ เราพยายามทบทวนท่ีเราปฏิบติันัน้ ถา้เราคงระลกึได ้

ถา้เราคงจาํได ้แลว้ก็เราพยายามตัง้ใจ ทาํเหมือนกะเราเคยได้

ความสงบและไดค้วามสขุมาแลว้ เรานั่งอย่างนัน้เราวาง

ตวัอย่างนัน้ ตัง้สติระลกึอย่างนัน้ เราปลอ่ยวางอารมณอ์ย่างนัน้ 

เรากาํหนดตรงนัน้ เราทาํความรูส้กึในจิตใจของเราอย่างนัน้ ถา้

ยงัระลกึไม่ไดก็้พยายามทบทวนไม่ตอ้งรบีรอ้น  

ขอ้สาํคญัเม่ือเรามีความรูต้วัแลว้ ช่ือวา่เราก็ไม่ไดส้ง่จิตไป

ขา้งนอก อยา่งนอ้ยแตรู่ต้วัของเราหมายถงึกายของเรา รูก้าย

ของเราท่ีเรานั่งอยู่ในบดันี ้อุชุกายงั ก็ดกูายของเราก็ตรง นั่งให้

ตรง เอาขาขวาทบัขาซา้ย มือขวาวางบนมือซา้ย ดกูายเรยีบรอ้ย

และนั่งตรงเรยีบรอ้ยแลว้ ดพูระพทุธรูปปางสมาธิเป็นตวัอย่าง ดู
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พระองคน์ั่งตัง้ตวัตรงทีเดียวไม่เอียงซา้ยเอียงขวาไปขา้งหนา้ขา้ง

หลงั เพราะการตัง้ตวัตรงนัน้มีประโยชนส์าํหรบัเม่ือจิตของเรา

ปลอ่ยวางสญัญาอารมณข์า้งนอก เม่ือจิตละเอียดลงไปแลว้

แมแ้ตก่ายของเราเราก็ไม่ไดย้ดึ เราก็ไม่ไดร้กัษา ไม่ไดพ้วัพนั

เก่ียวกบักายเลย เพราะฉะนัน้ถา้เราตัง้ตรงแลว้ ถงึจิตใจของเรา

ไม่เก่ียวพนักบักาย  หรอืเราปลอ่ยวางกาย แตม่นัก็ตัง้ตรง มนั

ทรงตวัอยู่ไดเ้หมือนกบัภาชนะท่ีมนัตัง้ตรง มนัก็ทรงตวัของมนั

อยู่ไดต้ามปกติธรรมดา ถา้เรากม้นกั เวลาจิตของเรารวมสงบ

ปลอ่ยวางอารมณห์รอืสญัญาความสาํนกึในกายของเราแลว้ 

กายของเราก็กม้ลงๆบา้ง เทขา้งหลงัเอียงไปขา้งหลงั มนัก็จะลม้

หงายหลงั ทีนีก้ารกาํหนดจิตของเราก็สาํคญั ถา้เราเพง่ไปขา้ง

หลงัมากเวลานานไปๆ มนัก็จะไปขา้งหลงัตามท่ีเราเพง่ ถา้เรา

เพง่กม้ลงตํ่าๆ เวลาจิตลงก็คอยตํ่าลงๆๆ ถา้เราเพง่ไปเสมอ

กลางๆ จิตของเราก็อยู่กลางๆ เพราะเราจะตัง้กาํหนดรูต้วั

ตรงไหนก็ได ้ 
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โดยความจรงิน่ะ ความท่ีมีสว่นรูม้ากท่ีสดุก็คือในเฉพาะ

หนา้ ศีรษะของเรา ตาก็เป็นอยูท่างศีรษะ หก็ูทางศีรษะ จมกูก็

อยู่ทางศีรษะ ลิน้ก็อยู่ขา้งบนทัง้นัน้ น่ีเป็นท่ีใหเ้กิดความรูห้ลาย

อย่าง สว่นกายนั่นน่ะรูท้ั่วไป ตัง้แตศี่รษะจนถงึพืน้เทา้ เรยีกวา่ 

กายะวิญญา น่ีรบัสมัผสัอยูท่ั่วไป สว่นการรบัรู ้รูก็้อยู่ท่ีตาก็อยู่

เบือ้งบน ไดย้นิเสียงก็อยูท่ี่ห ูอยู่เบีอ้งบน ไดก้ล่ินก็อยูท่ี่จมกูก็

รูอ้ยู่เบือ้งบน ไดลิ้น้ ลิน้ไดร้สก็อยู่เบือ้งบน ประชมุอยู่ตรงนี ้

มากกวา่ท่ีอ่ืน แมเ้ราจะสาํรวมตรงนีก็้ได ้ตัง้กายใหต้รงแลว้ก็

สาํรวม หจูะไดย้ินอะไรเวลาท่ีเราภาวนาก็ผ่านไปๆใหมี้สติ ตา

เราก็หลบัตาแลว้ หไูดย้นิอะไรก็ไม่สนใจ ไหนจมกูไดก้ล่ินอะไร ก็

ไม่สนใจ เราก็พยายามสาํรวมตัง้แตภ่ายนอก  

เม่ือตรกึตรองดใูหเ้หน็ชดั กายนีจ้ะสกัแตว่า่กายท่ีเรานั่งอยู่น่ี 

เม่ือเราแยกแลว้ จะวา่เป็นสตัวก็์ไม่ใช่ จะวา่เป็นอะไรก็ไมเ่ชิง จะ

วา่เป็นบคุคลก็เพียงแตส่มมติุ จะวา่กายก็เป็นแตเ่พียงสมมติ 

เม่ือเราผ่าด ูหรอืเราแยกด ูเพง่ดไูปในหนงัไปอีก มนัก็ไม่มีอะไรท่ี

เป็นสาระแกน่สารและมั่นคง เราดดูว้ยใจดีๆเน่ียแหละ ก็เพราะ



4 
 

ใจมนัชอบนกึใหม้นัอยู่เฉยๆมนัก็อยู่ไม่ได ้เราก็หลอกใหม้นัเท่ียว

ดซูกัเลก็นอ้ยกอ่น หากใจสงบยาก เราสอ่งดซูะก่อน เท่ียวชม

กายนคร นครเน่ีย…รา่งกายทัง้หมดเน่ียทา่นวา่เป็นอทุยานของ

พระอารยะ สวนดอกไมข้องท่านเน่ียสดบัเท่ียวชมใหเ้พลิดเพลิน

ไดอ้ย่างจใุจ ทา่นอยู่ในสวนดอกไมอ้นันีแ้หละ คือกาย ทาํไมถงึ

ท่านวา่เป็นสวนดอกไม ้ถา้เราพิจารณากายในกาย รูต้ามความ

จรงิ ยิ่งเหน็ชดัเท่าไร จิตยิ่งเบิกบาน จิตยิ่งผ่องใส เหน็กายนีไ้ม่

สะอาดเทา่ไหร ่จิตยิ่งสงบ ยิ่งดี ไม่มวัหมอง  

แตอ่นันีถ้า้หากวา่เราไม่ไดป้ฏิบติั หรอืวา่เรายงัอาจไม่เขา้ใจ 

หรอืวา่ยงัไม่แน่ใจวา่จะเป็นอย่างนัน้จรงิหรอืไม่ ถา้เราอยากจะ

ทราบชดัก็พยายามท่ีจะเอามาพิจารณา เพราะสติของเราก็มีอยู่

แลว้ เราสามารถจะระลกึไดอ้ยู่ จิตของเราก็มีอยู่ กายของเราก็มี

อยู่ ความรูข้องเราก็มีอยู่ เพียงแตเ่รามาประกอบตามหลกัท่ีท่าน

กลา่วไวคื้อมาปฏิบติั ท่านใหส้อ่งดเูราก็สอ่งด ูนอกจากหนงัหุม้

ห่อไวแ้ลว้ เราก็ดหูนงัทั่วไป มนัห่อ ถา้ไม่มีหนงัห่อมนัจะเป็น

อย่างเรารา่งกายของคนเรา เราหยิบยกพิจารณานกึ น่าดมูั๊ย มี
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ความสขุมั๊ย มีประโยชนม์ั๊ยใครตอ้งการบา้ง มาเอาหนงัออก 

เม่ือไม่มีหนงั ทาํไมจะตอ้งพจิารณาอย่างนัน้ ทาํไปจะตอ้งการรู ้

อย่างนัน้ พระพทุธเจา้ทาํไมใหเ้ราไม่ดเูป็นสตัวเ์ป็นบคุคล คือ

เป็นของดีของประเสรฐิ... 

ความจรงิเแลว้พระพทุธเจา้เพ่ือไม่ใหเ้ราหลง คาํวา่หลงคือ

ไม่รูจ้รงินั่นเอง คือรูห้ลอก ถา้เราหลงถกูหลอกแลว้ เราก็ยดึมั่น

ถือมั่นสาํคญัหมาย เราจะทกุขเ์ม่ือส่ิงเหลา่นีม้นัเปล่ียนแปลง 

เราจะทกุขเ์ม่ือส่ิงเหลา่นีม้นัไม่เป็นไปตามท่ีเราตัง้ใจไว ้ส่ิงใดท่ี

ไม่สมหวงั ส่ิงนัน้แหละทาํใหเ้ราทกุข ์ทกุขห์นกั ท่ีเราทกุขท์กุวนั 

เพราะมนัไม่สมหวงัในส่ิงท่ีเหลา่นีแ้หละ ไม่มีอะไรสมหวงัซกั

อย่างเพราะมนัเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัง้แตเ่ราเกิดมา ได้

แลว้ก็หมดไป มีแลว้ก็หาไม่ ทยอยกนัไปตามลาํดบัๆ ไมว่า่เขาไม่

วา่เราไมว่า่ใครๆ น่ีถา้หากวา่เราดตูามความเป็นจรงิ น่ี 

พระพทุธเจา้ตอ้งการใหเ้รารูจ้รงิเหน็จรงิเรยีกวา่ธรรม ซึง่เป็นส่ิง

ท่ีมั่นคง เพราะความจรงิขอ้นี ้มนัถงึแมว้า่เราจะไม่ด ูมนัก็เป็น

จรงิของมนัอยู ่มนัก็เป็นไปตามกฏเกณฑธ์รรมดา  
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เพราะฉะนัน้ถา้เรารูอ้ย่างนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ยา่งไร ถา้เรา

ไม่รูค้วามจรงิจะมีโทษอย่างไร อนัน่ีสาํคญัมาก เรยีกวา่เราเหน็

คณุเห็นโทษ เรารูค้ณุรูโ้ทษเรยีกวา่เรามีปัญญา เราสรา้งปัญญา

ขึน้ในใจ  เม่ือเราเหน็โทษ เราก็ตอ้งเห็นคณุเป็นคูก่นั หรอืเราเห็น

คณุ เราก็ตอ้งเห็นโทษเป็นคูก่นั เรยีกแบบนี ้มีตาสองตา มีหสูอง

ห ูเห็นสิง่ท่ีดีกบัส่ิงท่ีชั่วเป็นควบคูก่นัไป ไดย้ินเสียงท่ีดีเสียงท่ีไม่

ดีควบคูก่นัไป ถา้เราไมห่ลงในสงัขารดี สงัขารไม่ดี ๒ อยา่งแลว้ 

เรยีกวา่เป็นผูร้อบรูใ้นกองสงัขาร เรยีกวา่ปัญญา น่ี เพราะฉะนัน้

ไม่มีอ่ืนไกลท่ีใหเ้รารอบรูก้องสงัขารนอกจากเราพิจารณาเห็น

คณุเห็นโทษ  

ทีนีโ้ดยปกติแลว้เราทัง้หลาย เรายดึมั่นถือมั่น ตามโลก

สมมติุนิยมวา่กายนีเ้ป็นของเรา วา่เป็นตวัตนของเราจรงิๆ ตาม

หนงัก็ตกแตง่ใหส้วยใหง้าม ใหน้า่รกันา่เพลิดเพลินเจรญิใจเสีย

อีก ถา้เราเห็นแตน่่ารกันา่เพลิดเพลินอยา่งเดียว เวลามนัทรุด

ขึน้มามนัไม่นา่รกัเลย เวลามนัเปล่ียนแปลงเจ็บป่วยขึน้มามนัไม่

น่ารกัตลอดไป เวลามีปัญหาอะไรตา่งๆ เวลาใจไม่ดีขึน้มา ทกุข์
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อย่างไม่มีอะไรดีเลยนะ เม่ือส่ิงเหลา่นีม้นัเปล่ียนแปลงเชน่นีแ้ลว้ 

พระะพทุธเจา้จงึสอนถา้เห็นดีเราก็เอามาพิจารณาเหน็ส่ิงท่ีไม่ดี

บา้ง เหน็เหลา่นีมี้คณุก็มีโทษบา้ง เห็นส่ิงใดมีโทษเราก็อย่า

มองเหน็แตโ่ทษอย่างเดียว ตอ้งมองเห็นคณุในส่ิงนัน้บา้ง ส่ิงท่ี

คนเกลียดท่ีสดุ ส่ิงนัน้น่ะจะเป็นส่ิงท่ีเรารกัท่ีสดุเม่ือเรารูจ้กั ส่ิงท่ี

เรารกัท่ีสดุ ถา้เราหลงนะส่ิงนัน้นะจะเป็นส่ิงท่ีเราเกลียดท่ีสดุ จะ

เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้ราทกุขม์ากท่ีสดุถา้เราหลง ถา้เราไม่รูค้วามจรงิ  

แตถ่า้เรารูค้วามจรงิแลว้ ส่ิงท่ีเกิดประโยชนท่ี์สดุคือจิตไม่ยดึ

มั่นถือมั่น จิตอย่◌ูในระหวา่งกลางคือเฉยๆไดไ้ม่หวั่นไหว ท่าน

เรยีกวา่เม่ือโลกธรรมถกูตอ้งแลว้ จิตของบคุคลไม่หวั่นไหวในส่ิง

นัน้ๆแลว้ เป็นผูไ้ม่เศรา้โศก เป็นผูไ้ม่เศรา้ใจหรอืเสียใจใน

ภายหลงั เป็นผูไ้ม่ทกุขใ์จ เป็นผูเ้กษมจากความยนิดี ปลอดโปรง่ 

จากความยนิดีหรอืความพอใจ โลกธรรมมากระทบนั่น ท่านวาง

ไว ้มีลาภก็อยา่ยินดีจนเกินไป เพราะลาภนัน้มนัเป็นของไม่เท่ียง 

มนัเป็นประเภทอย่◌ูในภาวะแห่งสงัขารทัง้หลายไมเ่ท่ียง 

เรยีกวา่รูป ถา้วตัถก็ุ รูปัง อนิจจงั เป็นของไม่เท่ียง มีลาภแลว้ก็
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จะเส่ือมลาภเวลาไม่เท่ียง เต็มเต็งมาแลว้มนัก็จะเส่ือม ใครจะมี

ตลอดไป เป็นไปไม่ได ้ก็มีเทา่ท่ีชีวิตระยะหนึ่งเท่านัน้แหละ ก็เม่ือ

รา่งกายน่ีคร ํ่าครา่ทรุดโทรมไปตามเหตกุารณแ์ลว้ ความสขุท่ี

เคยมีอยู่ ส่ิงท่ีเคยมีอย่◌ู แตก่่อนเคยอาศยัสะดวกสบายทกุ

อย่าง เม่ือคร ํ่าครา่ทรุดโทรมไปแลว้ ช่วยไม่ได ้อาศยัไม่ได ้พึ่ง

ไม่ได ้เพราะฉะนัน้คือเส่ือมแลว้ลาภ เคยมียศถาบรรดาศกัดิท่ี์

เขายกย่องตบแตง่ให ้แตเ่ม่ือกาํลงัวงัชาใชก้ารใชง้านดีเคา้ก็ให้

ยศ เวลาครํ่าครา่ ๖๐ ปีขึน้ไปแลว้ เคา้ก็ไมใ่หแ้ลว้ มนัเส่ือมแลว้

ยศ หรอืประพฤติไม่ดี เคา้ไมช่อบ เคา้ก็ถอดออก เคา้เอาออกนั่น 

ส่ิงท่ีเคา้ใหอ้ยา่งหนึง่ มนัไมแ่นน่อน ทา่นวา่น่ีเรยีกวา่โลกธรรม มี

ลาภแลว้ก็มีเส่ือมลาภ มียศแลว้ก็เส่ือมยศ มีสรรเสรญิก็มีนินทา 

เวลาเคา้สรรเสรญิ หากเราดีก็ยงัสาํคญัความดีนัน้ ยดึมั่นถือมั่น 

ดีอกดีใจ ติดใจในสรรเสรญิ เม่ือคนหนึ่งไมช่อบเกิดนินทาขึน้มา

ก็ทกุขข์ึน้มาอีก เคยมีความสขุ สขุเม่ืออาศยัวตัถ ุอาศยัอามสิ

อย่างใดอยา่งหนึง่ เคยไดเ้คยมีเคยสมประสงคข์ึน้มา เพราะ

โรคภยัไขเ้จ็บ หรอืป่วยไขย้งัไม่เกิดขึน้ เรยีกวา่มีความสขุและ
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ยินดีหลงใหลในความสขุเหลา่นัน้ หมกมุ่นฝังตวัในส่ิงนัน้สาํคญั 

มั่นคงมากนกั  

เวลาความสขุนัน้มนัเปล่ียนแปลงไป ความทกุขก็์ย่อม

เกิดขึน้ มีสลบัซบัซอ้นเป็นคูก่นัอยู่อยา่งนี ้เคา้เรยีกวา่โลกธรรม 

มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มีสรรเสรญิ มีนินทา มีสขุมีทกุข์

อย่างใดอยา่งหนึง่เกิดขึน้ ในทางท่ีเป็นอิฏฐารมณ ์คืออารมณท่ี์

มีส่ิงชอบท่ีตอ้งการ เช่นวา่ มีลาภ มียศ สรรเสรญิ สขุเกิดขึน้ 

แลว้ก็ยงัหมกมุ่นหลงใหล ใหรู้เ้ทา่ จิตไม่หวั่นไหว ในส่ิงเหลา่นัน้ 

หรอืเวลาเส่ือมลาภเส่ือมยศนินทาทกุข ์ตอ้งไม่หวั่นไหว มีสติ มี

ปัญญา รูเ้ทา่ วางเฉยๆได ้น่ีเรยีกวา่เม่ือโลกธรรมมาถกูตอ้งแลว้

ไม่หวั่นไหว ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมห ิจติตัง ยัสสะนะ กัมปะ

ต ิ 

ผุฏฐัสสะโลกะธัม เม่ือโลกธรรมมากระทบถกูตอ้งในจติ

แลว้ เรานัน้ไมห่วั่นไหว อโศกังเป็นผูไ้ม่เศรา้โศก ไม่มวัหมอง ไม่

มีความมวัหมองหรอืส่ิงหลา่นีจ้ะทาํจิตใหม้วัหมอง เหมือนกบัธุลี

ท่ีปลิวมาทาํใหม้วัหมองไม่ได ้แคห่มั่น ย่อมเกษมจากความเศรา้
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ใจ มีจิตผ่องแผว้หมดจด เพราะเหตนุัน้เราทัง้หลายมาศกึษาให้

มีสติรูเ้ท่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเป็นธรรมดา มีอยู่ทั่วไป เพ่ือเราจะ

ไม่ไดย้ดึมั่นถือมั่นสาํคญั ใหจ้ิตของเรามีความเห็นชอบตาม

หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรยีกวา่มีปัญญาเหน็สงัขาร

ในสว่นดีสว่นไม่ดีมีคณุคา่เทา่กนั เป็นของจรงิอย่างประเสรฐิ  

เม่ือเวลาทกุขเ์กิดขึน้ก็อยา่เดือดรอ้น อย่าเขา้ใจวา่ทกุขไ์มมี่

ประโยชน ์ทกุขม์นัมีประโยชนม์ากทีเดียว ขอ้สาํคญัใหจ้ิตของ

เราฉลาดอย่างเดียวเทา่นัน้แหละ จะเอาทกุขน์ัน้มาเป็นบรรทดั

ฐาน เป็นครู เป็นอาจารยใ์นทางท่ีไม่ดีทาํใหเ้ราจาํ เรารูค้วามจรงิ 

เพราะเราจะไดค้วามฉลาด ก็คือทกุขเ์น่ียแหละมาสอน เราได้

เขา้ประพฤติปฏิบติัฝึกหดัอบรม ทาํศีลสมาธิปัญญา ก็เพราะ

ทกุขท่ี์มาก่อกวนจิตใจน่ีเอง เราจงึตอ้งการความสงบ 

เพราะฉะนัน้ทกุขเ์ป็นเหตใุหเ้กิดความสขุก็ไดถ้า้เรามีสติดี 

ปัญญาดี เพราะฉะนัน้เวลาทกุขเ์กิดขึน้ ผูน้กัปฏิบติัโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนกัภาวนาทัง้หลาย เวลาทกุขเ์จ็บป่วยเกิดขึน้ในรา่งกาย

นัน้ สว่นหมอก็รกัษาไป สว่นนกัปฏิบติันัน้ไม่หวงัเอาแตใ่หห้าย
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ในทางยาโดยสว่นเดียว ผูฉ้ลาดจะตอ้งรกัษาใจอย่าใหใ้จมนัไป

หลงสงัขารท่ีมนัเปล่ียนแปลงจากความสขุมาเป็นทกุขข์ึน้มา 

เพราะส่ิงเหลา่นัน้กบัใจไม่ใช่อนัเดียวกนั ถา้เราสามารถรกัษาใจ

นัน้ใหป้กติ สอนใจทาํไมใจของเราไม่ปกติ ใจมนัไม่ไดเ้ป็นอะไร 

สว่นไขม้นัสว่นรา่งกาย สว่นเจ็บมนัก็สว่นเวทนาขนัธ ์มนัเป็นคน

ละขนัธ ์ใจก็เป็นวิญญาณขนัธ ์มนัเป็นคนละกอง เราจะออกจาก

เวทนา จะรกัษาเฉพาะ อิสระเฉพาะใจไมเ่ก่ียวขอ้งกบัส่ิงนีไ้ม่ได้

เลย  

ถา้เราระลกึอย่างนี ้เรากาํหนดจิตรกัษาไว ้ตัง้ใจรกัษา พอ

จิตมีสติเกิดความรูต้วั มนัไม่หลงอปุาทานยดึถือเท่านัน้ ปลอ่ย

วางไดเ้ท่านัน้ ความสขุเกิดขึน้ ทกุขด์บัไป เพราะจิตมีปีติ ปีติ

น่ีเองมนัตดัขาดจากทกุข ์ความสขุเกิดขึน้ในใจ จิตมีความวิเวก 

มนัสงบแลว้จากอารมณ ์คือเวทนาอนัหยาบ แตย่งัเหลือเวทนา

ละเอียดคือสขุ แตก็่ยงัดีกวา่เวทนาอนัหยาบคือทกุขน์ัน้เพราะ

มนัไม่ทรมาน นั่น ทกุขม์นัก็มีประโยชนอ์ยา่งนีถ้า้เรารูจ้กัทาํให้

เราฉลาด ทาํใหเ้ราหาทางออกจากทกุขไ์ด ้ถา้ไม่มีทกุขก็์ไม่มี
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อรยิสจั ก็ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้พระองคท์กุๆพระองคก็์อาศยัทกุขน่ี์เป็นเหตเุตือน

ไม่ใหป้ระมาท  

ตวัอย่างเช่นกอ่นท่ีพระองคจ์ะออกหาวิเวกจะปลงบรรพชา 

ถือเพศเป็นบรรพชิต พระองคไ์ปเท่ียวอทุยาน พระองคก็์ไปพบ

เทวทตู คนเกิดมาแลว้ก็มีความแก่คร ํ่าครา่ทรุดโทรม พอเห็นแลว้

พระองคก็์นอ้มความแกท่ี่ทตูท่ีเหน็นัน้แหละ ปรากฏนั่น มาถงึตวั

พระองค ์พระองคก็์ระลกึรูไ้ดว้า่คนๆนี ้เม่ือก่อนน่ีเขาก็เป็นเด็ก

หนุ่มแน่น กระฉบักระเฉงเหมือนกบัคนทั่วๆไป เหมือนกบัเรา

ทัง้หลายเน่ียแหละ เม่ืออยู่นานผ่านวยัมาตลอดมา รา่งกายนีม้นั

ก็ทรุดโทรมครํา่ครา่ไปตามลาํดบั แมต้วัของเราก็จะเป็นอย่างนี ้

พอพิจารณาตวัเองจะตอ้งแก่อยา่งนี ้เม่ือแก่แลว้ก็จะตอ้งมี

ลกัษณะทกุอย่างอย่างนีแ้หละ ส่ิงท่ีเราไมป่รารถนา เราไม่

ตอ้งการมนัก็เกิดขึน้ ความท่ีเราสนกุสนานเพลิดเพลินยนิดีก็

หมดไป ใครพบเห็นก็นา่เวทนา พอไปอีก ไปเห็นคนเจ็บ เจ็บเป็น

โรคภยั เจ็บผอมแหง้ ซูบซีดครวญครางเพราะความเจ็บปวด 
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พระองคก็์สลดสงัเวชใจ น่ีหนอคนเจ็บเกิดมาก็มีเทา่นีแ้หละ มี

โรคภยัเบียดเบียน มนัก็เจ็บอย่างนีแ้หละ โรคนีเ้กิดขึน้เวลาไหน

กบัใครๆก็ได ้ไม่ใช่มีแตเ่ขา เราก็อาจเป็นไดส้กัวนัหนึง่ เพราะ

รา่งกายนีเ้ป็นท่ีตัง้ของโรค มีส่ิงไหนสว่นใดก็มีโรคทกุแห่ง 

เกิดขึน้ไดท้กุแห่ง มีตาก็โรคตา มีหก็ูโรคห ูมีจมกูก็โรคจมกู มีลิน้

ก็โรคในลิน้ มีฟันก็โรคในฟัน มีตรงไหนก็โรคออกจากจิตอยู่ทกุๆ

แห่ง เราพิจารณาเหน็อย่างนี ้ 

พระองคก็์นอ้มมาตวัพระองค ์ตวัพระองคก็์คงหลีกไม่พน้ ก็

ทกุขเ์ชน่เดียวกนั อยู่สภาพอนัเดียวกนัเหมือนกบัคนๆนัน้ ไปอีก 

ไปเห็นคนตาย พระองคพ์ิจารณานอ้มถงึพระองคอี์ก น่ี คนตายก็

ไม่มีลมหายใจ เราก็ลมหายใจจะอยู่ไดน้านสกัแคไ่หน อยูไ่ปๆ

มนัก็จะหมดเช่นเดียวกนั ก็เป่ือยเนา่ผพุงัไป พระองคร์ะลกึไม่

สบายในใจ แตด่ว้ยปัญญาปรชีาของพระองค ์ระลกึไดว้า่ธรรม

ทัง้หลายย่อมเป็นคู ่เม่ือมืดแลว้ย่อมมีเครื่องแกคื้อความสวา่ง 

เม่ือมีรอ้นแลว้ก็ตอ้งมีเยน็เป็นเครื่องแก ้สขุนัน้เม่ือมีทกุขแ์ลว้มนั

ก็ตอ้งมีความสขุเป็นเครื่องแก ้แตเ่วลานีท้างพิษยาสาํหรบัแกส่ิ้ง
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เหลา่นีเ้รายงัไม่มี เราควรแสวงหา เพราะฉะนัน้เราไม่ควรนอนใจ 

เม่ือมีทกุขเ์ราตอ้งหาทางออกจากทกุขใ์หไ้ด ้พอกลบัไปถงึ

พระราชวงั ถึงพระนคร พระองคก็์เตรยีมตวั พอดกึมาก็เตรยีม

อมาตย ์ฉนันะอมาตยเ์ตรยีมมา้ออก ทัง้กลางคืนไม่ขึน้มานั่น

แหละ นั่น  

สว่นทกุขถ์า้หากวา่เราทัง้หลายไม่รงัเกียจ ตัง้จิตไวเ้ป็นธรรม 

หยบิยกมาพนิิจพิจารณาแลว้ ก็สามารถสรา้งประโยชนใ์หจ้ติใจ

ของเราไดมี้กาํลงั ไดมี้ความสะอาดบรสิทุธ์ิ ไดมี้ปัญญาพน้จาก

ทกุขไ์ปได ้เพราะฉะนัน้พระองคจ์งึทรงแสดงความสขุและความ

ทกุขน์ะ่มีคณุคา่เสมอกนั ยกระดบัไวเ้สมอกนัเรยีกวา่อรยิสจั 

อรยิสจัคือเหตผุลในฝ่ายสขุและฝ่ายทกุข ์๒ อย่างเทา่นัน้เอง 

เหมือนกบัทกุขก์บัสมทุยั ๒ อย่างอาศยัซึง่กนัและกนั เป็นเรื่อง

ความทกุข ์เม่ือจิตใจฉลาดขึน้ศกึษารูจ้ากความจรงิแลว้ นิโรธ

กบัมรรคเป็นเรื่องของความสขุเป็นเรื่องของความดี เพราะฉะนัน้

มนัมีอยู่เทา่นัน้เรื่องอรยิสจั ก็เรื่องสขุกบัทกุขท่ี์มีอยู่ในตวัของเรา 

เพราะฉะนัน้เม่ืออรยิสจัของจรงิท่ีมีอยูพ่รอ้มกบัตวัของเรา แต่
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เรายงัอา่นไม่ออกเพราะเราไม่ไดศ้กึษา เพราะฉะนัน้เม่ือเราได้

ศกึษาเราจะตอ้งอา่นออก เราจะตอ้งรูแ้นน่อน เราจะตอ้งรูค้วาม

จรงิ  

ถา้ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีเหนือวสิยัแลว้ พระสมัมาสมัพทุธเจา้

ไม่ทรงวางไวใ้หอ้นชุนรุน่หลงัไดศ้กึษาและปฏิบติั เพราะเป็นส่ิงท่ี

เหนือวิสยั แตพ่ระองคท์รงพจิารณารูด้ว้ยญาณปรชีาของ

พระองคแ์ลว้ วา่ธรรมะท่ีพระองคท์รงตรสัรูท่ี้แสดงไวเ้หลา่นีไ้ม่

เป็นส่ิงท่ีเหนือวิสยั ท่ีมนษุยใ์นสมยัปัจจบุนัน่ีจะรูไ้ม่ไดเ้หน็ไม่ได ้

มีสติปัญญาพอจะรูไ้ดเ้ห็นไดแ้ละมนษุยก็์ไม่ใช่จะมีความสขุจน

เหลือเกิน จนมองทกุขไ์ม่เหน็ หรอืมีแตท่กุขเ์หลือเกินจนมอง

ความสขุไม่เหน็ แตม่นษุยใ์นปัจจบุนันีมี้ชีวิตเป็นอยู่ในระหวา่ง

กลางๆ พอสามารถท่ีจะมองเห็นทกุขเ์ห็นสขุทัง้ ๒ อยา่ง สรา้ง

สติสรา้งปัญญาใหเ้กิดขึน้ในตนของตนได ้แลว้ก็เราทัง้หลาย

พระองคท์รงรบัรองวา่ทกุคนถา้ตัง้ใจปฏิบติัจรงิแลว้ย่อมอา่น

ออกซึง่อรยิสจัธรรมทัง้ ๔ มีอยู่แลว้ในตวัเรา  
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ทกุขก์บัสมทุยัก็มีอยู่แตเ่รายงัอา่นไม่ไดเ้พราะเราไม่ไดเ้รยีน

ไม่ไดศ้กึษา มนัภาษามีอยู่แลว้ ผูท่ี้ไม่ไดเ้รยีนก็เลยอา่นไม่ไดแ้ละ

ก็พดูไม่ไดเ้พราะพดูไม่รูเ้รื่อง ถา้เราเรยีนไปๆแลว้มนัก็เป็นภาษา

ดว้ยกนั อา่นรูเ้รื่องกนั พดูรูเ้รื่องกนั เพราะฉะนัน้เราทัง้หลาย

อย่าเพิ่งทอ้ถอย ขอใหเ้ราทัง้หลายตัง้ใจ วนัหนึ่งขา้งหนา้ เรา

ทัง้หลายก็จะไดส้ติไดปั้ญญา สามารถท่ีอา่นออก อรยิสจัธรรม

เป็นของส่ิงท่ีประเสรฐิมีแลว้อยู่ในตวัของเราอย่างแน่นอน ขอให้

เราทัง้หลายตัง้ใจเราจะมีวนัหนึง่ เราจะตอ้งพน้ทกุขต์าม

พระองค ์ขอใหมี้ความเพียรและพยายามและความอตุสาหะ

ตัง้ใจเป็นทนุในจิตในใจไวเ้ป็นเดิมพนัไว ้จงอย่าเพิ่งมีความ

ทอ้ถอย ทาํไปสรา้งไปอบรมไป วนัหนึง่ขา้งหนา้ก็จะเป็นของเรา  

เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายเม่ือความจรงิมีอยูอ่ยา่งนีแ้ลว้ จะ

พดูถึงทกุข ์เราสอ่งไปตรงไหน มนัก็เหน็อยูท่กุแหง่ตลอดทั่ว

สรรพางคร์า่งกายของเราก็ลว้นแตค่วามเจ็บปวด มีโรคเป็นท่ีตัง้

เท่านัน้ ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีหลอกลวงปราศจากความจรงิท่ีเรารูไ้ม่ได้

เห็นไม่ไดด้ว้ยตนเอง เราไมต่อ้งเช่ือกรรมใครเพราะมนัมีจรงิ
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อย่างนี ้ทีนีถ้า้เรามารูจ้รงิแลว้มาปลอ่ยวางส่ิงท่ีทกุข ์ทาํจติใจให้

สงบ มนัก็จะไดร้บัความสขุจรงิอีกแหละ เพราะจะเหน็ของจรงิ

ในสว่นของความสขุ ถา้เรามาปลอ่ยวางส่ิงเหลา่นีแ้ลว้ ไมย่ดึ 

เราไม่ใกลท้กุขเ์หมือนกบัเราเห็นวา่ไฟมนัลกุอยู่ตรงนี ้เราไม่ไป

เราก็ไม่รอ้นน่ี ถา้รูว้า่ไฟอนันีเ้ป็นไฟเราก็ปลอ่ยวาง ถา้เราจะใช้

ไฟเราก็ใชด้ว้ยความระมดัระวงัมนัก็มีคณุ เราจะใชร้า่งกายใช้

ดว้ยสติดว้ยปัญญา มนัก็มีประโยชน ์นั่น ไม่ใช่วา่ไฟก็มีแตโ่ทษ

อย่างเดียว รา่งกายน่ีไม่ใชว่า่มีแตท่กุขอ์ยา่งเดียว มนัก็มี

ประโยชนถ์า้เราใชเ้ป็น พระพทุธเจา้ก็อาศยัขนัธ ์อาศยัรา่งกายนี้

แหละไดต้รสัรูธ้รรม ปฏิบติัธรรม พระองคก็์สอนบคุคลผูมี้

รา่งกายมีขนัธอ์นันีแ้หละ ประพฤติปฏิบติัธรรมตอ่ไป ถา้หากผู้

ไม่มีรา่งกายสามารถปฏิบติัใหพ้น้ทกุข ์พระองคเ์ท่ียวไปวาง

ศาสนาไวใ้นชัน้อรูปพรหม ชัน้เทวดาในชัน้อ่ืนไปแลว้ แตพ่วกนัน้

ไม่สมบรูณเ์หมือนกบัมนษุยเ์รา พระองคก็์ไดอ้ตัภาพอนันี ้

เพราะเหตนุัน้เราไดอ้ตัภาพอนัประเสรฐิ อคัคงั ฐานงั มนสุเสส ุ

ไดเ้กิดเป็นมนษุยมี์จิตใจอนัสงูซะมากท่ีจะอบรมได ้เราไม่ควร
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ทอ้ถอย ขอใหเ้ราทัง้หลายตัง้ใจประพฤติปฏิบติัดงับรรยายมา

สมควรแก่กาลเวลา ยติุแตเ่พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/BgYt-bQI2mw  

 

https://youtu.be/BgYt-bQI2mw

