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หนีจากอนิจจัง 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

ตัง้ใจภาวนากนัทกุคน การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้พระองค์

ตรสัรูด้ว้ยอะไรบา้ง และเพราะเหตอุะไรบา้งท่ีใหพ้ระองคไ์ดต้รสั

รู ้และก็เน่ืองมาจากไหนท่ีจะใหพ้ระองคไ์ดต้รสัรู ้ก็เน่ืองมาจาก

ความเป็นอนิจจัง ความเป็นทุกขัง ความเป็นอนัตตา แม้

พระองคจ์ะตรสัรูก็้ธรรม ๓ ประการนีห้ละ เป็นเครื่องหนนุ หนนุ

ใหพ้ระองคมี์พลงัในดา้นการปฏิบติั  

ก็เหมือนกบัพวกเราชาวพทุธทัง้หลายเน่ีย ท่ีเราพากนัมา

ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ อะไรเป็นสาเหตใุหเ้ราไดม้า

ทาํ มนัเน่ืองมาจากความเป็นอนิจจงันั่นนะ่ ความเป็นทกุขงั 

ความเป็นอนตัตาเน่ีย ถา้ไมมี่ธรรมเนีย้ เราก็คงจะพากนัอยู่แบบ

ท่ีไม่ไดส้นอะไรกบัเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของตวัเอง  

ถา้ไม่มีอนิจจงั ก็ความเป็นอนิจจงันั่นน่ะ ท่ีจะนาํพาใหพ้วก

เราไดม้ากระทาํ ถา้ไม่มีความอนิจจงั บงัคบัพวกเรานะ่ ตา่งก็พา

กนัมีความเมนิเฉย แมแ้ตอ่งคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ ก็
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อนิจจงันั่นหละ ทกุขงั อนตัตา บีบบงัคบั และพระองคก็์เป็นมา

หลายภพ หลายชาติ เรื่องความเป็นอนิจจงั พวกเราก็มากนั

หลายภพหลายชาติเชน่เดียวกนัจนตลอดถึงทกุวนันี ้เราก็อยู่

ดว้ยความเป็นอนิจจงั เรามาก็มาดว้ยความเป็นอนิจจงั เราท่ีจะ

ไปขา้งหนา้ เราก็ไปเพราะอนิจจงั  

เพราะฉะนัน้ ธรรมะอนิจจงั เราควรจะมาพจิารณากนับอ่ยๆ 

ไดแ้ก่ความไม่เท่ียง มีความแก่ และก็มีความเจ็บ และก็มีความ

ตาย น่ีเรยีกวา่อนิจจงั ทีนีเ้รามาพิจารณาอยู่ธรรม ๓ ประเด็นน่ี

หละ คืออนิจจงั คือความไม่เท่ียง มีความแก่แลว้ก็มีความเจ็บ

ความตาย พจิารณาความตายนั่นน่ะเป็นอารมณ ์เม่ือตายแลว้ 

มนัจะพากนัไปอยู่ไหน และท่ีไหนหละเป็นท่ีอยู่ของผูต้าย ตายน่ี

มนัก็ตายกนัไปมากน่ะ มนัก็เหลือพวกเราน่ีแหละ ตายแลว้ก็

หายหนา้กนั หนา้ทัง้ท่ีเจอกนัและท่ีเคยคยุกนั มนัก็หายไป ทีนีไ้ม่

รูว้า่เขาไปอยู่ตรงไหน  

ทีนีแ้มแ้ตเ่ราจะไปน่ี ไม่รูจ้ะไปตรงไหน ไม่รูท่ี้จะไปนะ เราก็รู ้

แตว่า่สคุติ ก็คือสวรรคน์ั่นนะ่ ตอ้งการ สวรรคน์่ะ ก็อนิจจงัน่ะไล่
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เรามาหาสวรรค ์ถา้มนัไม่มีอนิจจงั เราก็คงไม่มาหรอก เพราะ

ความตายมนัมีกนัประจาํทกุคน ความเจบ็ก็มีประจาํกนัทกุคน 

ความแก่มนัก็ประจาํกนัทกุคน คิดวา่มนัหนีไมพ่น้แลว้น่ะ  

มนันา่สงัเวชนะ ความสงัเวชเราน่ะ ทัง้ท่ีวา่เราอยู่ๆเน่ีย อยู่

กนัแบบดีๆเน่ีย แลว้มนัก็จากกนัไปแบบซึง่ๆหนา้ โดยไมมี่การ

ปราณีปราศรยัใคร โดยท่ีไมมี่การท่ีจะยกเวน้และปรารถนาดีกบั

ใครเลย เม่ือถงึคราวของเขามาแลว้ เราจะมีอะไรอยู่ก็ตาม จะมี

งานหรอืมีสมบติัพสัถานอะไร กาํลงัท่ีจะตอ้งรกัษาอยู่ก็ตาม ไอ้

เรือ่งความตายนั่นน่ะ เวลามนัมาแลว้ มนัไม่ไดห้่วงใยอะไรกบั

เราเลย มนัไมไ่ดคิ้ดอะไรเลย มนัจดัการของมนัไปตามหนา้ท่ี คิด

แลว้มนัก็น่าสงัเวช  

แตว่า่ความเป็นอยู่ของเรานั่นน่ะ เราก็ตอ้งการความเป็นอยู่ 

อยากจะใหอ้ยูไ่ปอย่างนีต้ลอด แตม่นัก็เป็นไปไม่ได ้ก็เพราะการ

เปล่ียนแปลงมนัมี จงึไดเ้รยีกวา่ อนิจจงั แตเ่ม่ือความสิน้สดุแห่ง

ชีวิตมาถงึหละ จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกนั จะเอาอะไรมา

ปอ้งกนั มนัไมมี่อะไรจะปอ้งกนั และเขาก็ไม่ไดร้บัสินบนอะไรกบั
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ใคร เราจะมีเงนิทองมากมายเทา่ไหรก็่ตาม เราจะเอาสินบนนีไ้ป

ใหเ้ขา ก็ไม่รูจ้ะไปใหใ้ครแลว้ใครจะไปรบั แลว้จะใหชี้วิตของเรา

ยืนยงมั่นคงตลอดไปดว้ยสินบน มนัก็เป็นไปไม่ได ้มนัไม่มีใคร

รบัรอง  

เพราะฉะนัน้ชีวิตของเรามนัจงึตกอยู่ในความเป็นอนิจจงั 

เม่ือเราพิจารณาถึงความเป็นอนิจจงันัน้ มนัจงึเป็นเหตใุหเ้รานัน้

ไดท้าํดี ถา้ไม่มีอนิจจงัน่ะ เราไม่ไดท้าํอะไรเลย เพราะฉะนัน้การ

ท่ีเรามากาํหนดพิจารณาธรรมะ ก็ใหน้กึถงึความเป็นอนิจจงั 

อนัดบัแรกก็มีความเกิด และก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

อนันีม้นัเป็นของแน่นอน เม่ือเราพิจารณาเห็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตามนัเป็นความแนน่อน ความสงัเวชตวัเองแลว้มนัจะ

เกิดขึน้ เม่ือความสงัเวชมนัเกิดขึน้ เราจะทาํยงัไง มนัจาํเป็นเรา

จะตอ้งหาความดีใหต้วัเอง กอ่นท่ีเราจะจากไป ก่อนท่ีวา่อนิจจงั

สดุทา้ยท่ีจะมาถึงเรา เราจะตอ้งสะสมเอาความดีใหม้นัมาก

เสียก่อน ก่อนท่ีเราจะไป  
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ทีนีไ้อค้วามดีท่ีมนัจะเกิดขึน้เพ่ือจะเป็นคณุสมบติัสาํหรบั

การเดินทางของเรา ในเม่ืออนิจจงัมาถงึแลว้ จาํเป็นเราจะตอ้ง

ไปขา้งหนา้ ความดีน่ะมนัอยู่ตรงไหนหละ แลว้มนัดียงัไง สิ่งท่ีจะ

เป็นคณุสมบติัของเราอนัเลิศ ความดีมนัอยูต่รงไหน และใครจะ

เป็นผูเ้อาไป มนัก็ใจของเรานั่นน่ะ  

ทีนีใ้ครเป็นผูรู้อ้นิจจงั มนัก็ใจนั่นน่ะเป็นผูรู้ ้รูแ้ก่ รูเ้จ็บ รูต้าย 

ใครเป็นผูรู้ ้ก็ตวัเขานั่นหละ ทัง้ท่ีเขารูอ้ยู่มนัแก่ รูอ้ยู่มนัเจ็บ รูอ้ยู่

มนัตาย แตเ่ขาก็ยงัแกไ้ม่ได ้จาํเป็นเขาก็ตอ้งยอมรบัสภาพความ

เป็นจรงิ เม่ือยอมรบัตามสภาพความจรงิแลว้ ท่ีองคส์มเด็จพระ

ผูมี้พระภาคเจา้ พระองคเ์อาสมบติัมาใหพ้วกเราแลว้  

สมบติัคืออะไร สมบัตกิ็คือศีล สมาธิ และปัญญา น่ี

สมบติัพระพทุธเจา้เอาไวแ้ลว้ แมแ้ตพ่ระองคจ์ะตรสัรูก็้ดว้ยศีล 

สมาธิ ปัญญา เช่นเดียวกนันะ่ แตท่่านทรงบาํเพ็ญมามาก มาก

จนเหลือวิสยัท่ีเราจะทาํได ้แตพ่ระองคก็์ไดต้รสัรูม้าแลว้ดว้ย

คณุธรรม แตพ่ระองคก็์เอาคณุธรรมนัน้อนัเป็นคณุสมบติัอนั

สงูสดุ แลว้มอบใหเ้ป็นมรดกแก่พวกเราทัง้หลาย  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

ศีลเราก็สมาทานไปแลว้ สว่นศีลสมาทาน แตศี่ลภายใน

หละ ศีลท่ีรกัษาหวัใจ ท่ีใจเอามารกัษากายไม่ใหฆ้า่สตัว ์ไม่ให้

ลกัทรพัย ์ไม่ใหป้ระพฤติผิด ไม่ใหม้สุา ด่ืมสรุา อนันีม้นัเก่ียวกบั

ศีลใน เป็นผูบ้อกเราท่ีไม่ใหก้ระทาํ อนันัน้มนัศีลแท ้อนันัน้ของ

แทน้ะ ศีลท่ีเราสมาทานไปนัน้ก็เรยีกวา่ตามองค ์ตามพทุธ

บญัญติั ตามหวัขอ้ ตามสิกขาบท แตค่ณุภาพของศีล หรอื

คณุคา่ของศีลคือศีลภายใน ก็มนัอยู่ขา้งใน มนัก็อยู่ท่ีใจนั่นน่ะ  

ทีนีไ้อส้ว่นสมาธินะ่ ก็เม่ือศีลของเราดี เรารกัษากายวาจา

ของเราเรยีบรอ้ยดี ทีนีเ้ราก็มาเจรญิสมถะหรอืวา่เจรญิ

กรรมฐาน เจรญิใจของเราใหม้นัสงบ เจรญิใจของเราใหเ้ป็น

สมาธิ ก่อนท่ีมนัจะเป็นสมาธิได ้มนัผ่านอะไรมาบา้ง ศีลมนัก็อยู่

ในตวัแลว้หละ สมาธิก็คือความตัง้ใจมั่น อนันีม้นัยงัอยูน่ะ่  

ทีนีก้่อนท่ีมนัจะตัง้มั่น เราจะทาํกนัอยา่งไร ทีนีเ้ราก็ศกึษา

กนัในตาํรบัตาํราอา่นกนัมาจนพอแลว้ ฟังพระเทศน ์เราก็ฟังมา

พอแลว้ เทศนก็์ไม่รูว้า่ก่ีพระองคก็์ฟังมาจนเกือบจะครบทกุองค ์

แตค่วามเป็นสมาธิมนัอยู่ตรงไหน จิตของเราท่ีจะเป็นสมาธิ
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เพราะการฟัง จิตของเราท่ีเป็นสมาธิเพราะความรู ้ท่ีเราไดรู้ม้าท่ี

เราไดศ้กึษามา แลว้มนัอยู่ตรงไหน ความเป็นสมาธิมนัไม่ไดอ้ยู่

กบัการท่ีเราไดศ้กึษามาและไดฟั้งมา มนัอยู่กบัการกระทาํน่ะ 

การท่ีเรามาปฏิบติั แมแ้ตเ่ราฟังอยู่ขณะนีก็้ตาม หรอืท่ีเราจะฟัง

ตอ่ไปก็ตาม จะเป็นองคไ์หนก็ตาม เราจะตอ้งรกัษาและกาํหนด

จิตของเราเอาไว ้ก็เรยีกวา่ภาวนาไปดว้ย พรอ้มกบัการฟัง จะ

เป็นใครก็ตาม เราก็กาํหนดนั่นน่ะ  

กาํหนดไหนหละ ก็ไม่ไดก้าํหนดนอกไปจากตวัเอง ก็กาํหนด

ของของตวัเองท่ีเราสมมติุวา่เป็นลม ก็ลมเข้าและลมออก

นั่นน่ะ ลมเขา้ลมออกมนัก็เป็นของธรรมชาติ มนัไม่ใช่วา่เราจะ

มาอดัฉีดใหม้นัเขา้มนัออก มนัเขา้มนัออกของมนัโดยธรรมชาติ 

มนัเขา้ตรงไหนหละ มนัออกตรงไหนหละ ท่ีออกท่ีเขา้ของเขาก็

นอกจากจมกูแลว้ มนัก็ไม่มีน่ะสิท่ีจะเอาชีวิตของเราไวไ้ด ้มนั

เขา้ไปทางจมกูแลว้ก็ออกไปทางจมกู ทีนีเ้ราก็กาํหนดไปตรง

นัน้น่ะสิ  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

กาํหนดไปเพ่ืออะไร ก็เพ่ือความสงบนั่นน่ะ ทีนีเ้รากาํหนด

ลมเขา้และลมออก เราก็กาํหนดคาํบรกิรรมไปดว้ย คือเวลา

หายใจเราก็วา่พุท หายใจออกเราก็วา่โธ ก็โดยลกัษณะนีเ้ราก็

ฟังมามากแลว้ ทีนีเ้ราก็ตอ้งทาํตามดซูิ พทุโธๆ ก็เพ่ืออะไร เพ่ือ

ความสงบกบัของธรรมชาติ เพราะชีวิตของเราจะมีอยู่ก็เพราะ

ของธรรมชาติคือลมหายใจเขา้ออก ถา้ไมมี่ลม พวกเราก็จะไม่

ไดม้าฟัง จะมานั่งฟังอยู่อยา่งนีก็้ไม่ได ้แลว้จะมาเทศนใ์หพ้วก

เราทัง้หลายฟังนีก็้ไม่ได ้เพราะถา้ไม่มีลม ท่ีเรามาฟังได ้ท่ีเรามา

เทศนไ์ดก็้เพราะมนัมีลม น่ีชีวิตมนัยงัอยู ่ถงึจะมีลมเขา้ลมออก

อยู่ก็ตาม  

แตค่วามเป็นอนิจจงั มนัไม่มีการท่ีจะอภยัใหเ้ราเลย หรอืวา่

ไม่อภยัใหใ้ครทัง้นัน้ ทา่นก็ใหก้าํหนดน่ีหละ แมจ้ะมีลมเขา้ลม

ออกอะไรก็ตาม แตค่วามอนิจจงัมนัก็เป็นอนิจจงั เราก็รูดี้แลว้ 

เราจะมากาํหนดตามลมเพ่ือยงัความสงบนัน้ใหเ้กิดขึน้ แลว้ยงั

ความมั่นคงในจิตของตวัเองใหอ้ยู่ดว้ยความสงบนัน้ ซึง่เรยีกวา่
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สมาธิ ก็สมาธิแปลวา่ความตัง้ใจมั่น เราก็ใหม้ั่นอยู่ในความสงบ

สิ ตัง้มั่นอยู่ในความสงบ  

แตค่รัง้แรกก็เอาลมซะก่อน ก็ตามลมของเรา เอาอะไรมาดู

ลม เอาอะไรมาตามลม ก็เอาความรูน้ั่นนะ่ ความรูข้องใจนั่น

หละ แลว้ก็เอาใจของเรามาตามลมเขา้ลมออก ลมมนัก็ไม่มีตวัมี

ตน ใจมนัก็ไมมี่ตวัมีตน มนัก็เลยเขา้กนัได ้ถา้ใจมนัมีตวัมีตน 

หรอืลมมีตวัมีตน มนัก็คงเขา้ไปไม่ไดห้รอก ของท่ีไม่มีตวัมีตนนั่น

หละเคา้ใหบ้วกใสก่นั ใหร้วมใสก่นั ลมหายใจก็ดี ความรูข้องใจ

ก็ดี ตลอดถึงความเป็นพทุโธของใจก็ดี พทุโธก็ไม่มีตวัตน ใจก็ไม่

มีตวัตน ลมหายใจก็ไม่มีตวัตน นั่นหละเอาเขา้กนั เขา้กนัใหไ้ด ้ 

ถา้อนัใดอนัหนึ่งมีตวัตนก็เขา้กนัไม่ได ้ของทัง้สามอยา่งน่ี

หละ เรยีกวา่ไม่มีตวัมีตน เอาใหม้นัเขา้กนั ถา้เขา้กนัได ้ก็ของ

สามอย่างนั่นหละมนัจะไปตัง้มั่น ก็ตัง้มั่นเป็นสมาธิ พอจิตของ

เราเป็นสมาธิ พอสมาธิมนัมีความตัง้มั่นดว้ยจิตของเรา มีความ

มั่นคงอยู่ในตวัเองดว้ยความสงบแลว้ ทีนีม้นัจะมีประโยชนอ์ะไร 

สมาธิน่ี ทาํไมถึงอยากได ้ทาํไมถึงทาํกนั  
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ประโยชนข์องสมาธิน่ะ ธรรมทัง้หลายท่ียงัไม่เกิดขึน้ ก็จะ

เกิดขึน้ ส่ิงใดท่ีจะเกิดขึน้แลว้ ส่ิงนัน้ก็จะเจรญิยิ่งๆขึน้ แลว้มนัจะ

ไดร้วบรวมคณุสมบติัอนัลํา้คา่ สมบติัทัง้ท่ีมนัอยู่ใกลก็้ตาม อยู่

ไกลก็ตาม แลว้มนัจะรวมกนัเขา้มาบวกกนัอยู่ตรงนีห้ละ อยู่ตรง

ความเป็นสมาธิน่ี เม่ือมารวมกนัแลว้ ความดีทัง้หลายท่ีเรา

เรยีกวา่บญุและกศุล ทัง้บญุทัง้กศุล ทัง้คณุธรรม มนัก็รวมกนัอยู่

ตรงนี ้ก็เม่ือบญุกศุลและคณุธรรม มนัมีประจาํตวัแลว้เป็น

คณุสมบติัอนัลํา้คา่  

ทีนีเ้ม่ืออนิจจงัมนัมาถึงหละ อนิจจงัแทม้าถึงหละ คือความ

ตายมนัมาถึง ท่ีในเม่ือมนัมีในตวัของเขาหละ หรอืเขามนัพรอ้ม

แลว้ แลว้มนัก็จะไม่ไปดว้ยกนัเหรอ ก็มนัอยู่ดว้ยกนัแลว้มนัก็

ตอ้งไปดว้ยกนั แตม่นัอยู่กนัคนละท่ีสิน่า มนัจงึพจิารณายาก  

ใครก็หวงัแตว่า่อนาคตกาลขา้งหนา้ อนาคตกาลขา้งหนา้ ก็

หวงักนัอยู่นั่นน่ะ ทัง้ท่ีมนัเป็นของปัจจบุนั เอาปัจจุบัน ใน

ปัจจบุนันี ้มนัก็ไม่มีใครวา่ มีแตว่า่อนาคต ทีนีส้ว่นท่ีเป็นอนาคต 

ถา้คณุสมบติัเรายงัไมพ่รอ้มหละ คณุสมบติัของเรายงัไมมี่หละ 
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ทีนีค้วามเช่ือมั่นของเรา ความมั่นใจของเรา จะมั่นใจไดอ้ย่างไร 

ส่ิงท่ีเราจะพึง่ไดพ้ึ่งถงึ ทีนีเ้ราจะไปรูไ้ดย้งัไง ไปทราบไดย้งัไง 

ตอ่เม่ือในปัจจบุนัยงัไม่ประสบการณ ์ 

เม่ือจิตของเรามนัเป็นสมาธิรวบรวมเอาซึง่คณุธรรม

ทัง้หลาย รวบรวมเอาซึง่บญุทัง้หลาย รวบรวมเอาซึง่บญุ

ทัง้หลาย ใหม้นัเต็มซะแลว้ ใหม้นัสมบรูณแ์ลว้ในใจของเรา เม่ือ

มนัสมบรูณแ์ละมนัมีอยู่แลว้ทัง้ท่ีเรามีชีวติอยู่เน่ีย ทีนีเ้ราก็

จะตอ้งถงึพรอ้ม ถงึพรอ้มไปดว้ยสมบติัอนัท่ีล ํา้คา่แมม้นัจะ

แตกดบั ก็แตกดบัไปสิ ก็มนัพรอ้มแลว้ แลว้มนัก็ไปพรอ้มกนัได ้

ก็เพราะมนัมีแลว้  

อนันีห้ละคาํสอนของพระพทุธเจา้ ท่ีพระองคต์อ้งการให้

พทุธบรษัิทไดป้ระสบการณ ์อยากใหไ้ดอ้ย่างนัน้ ทีนีพ้ทุธบรษัิท

ของท่านก็หากมีแตว่า่อนาคตกาล ทีนีปั้จจบุนักาลเรามนัอยู่

ตรงไหนสิ เราท่านทัง้หลายพิจารณาเอาหน่อยเถอะ  

ชีวิตของเราก็คิดแลว้ก็คงจะไม่นานหรอก คงจะไม่อยู่กนั

เท่าไหรห่รอก คงจะจากกนั ตา่งคนก็คิดวา่จะตา่งไป จะไปไหนก็
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ไม่รูน้ะ ขอใหพ้ิจารณากนัเถอะ เรื่องของตวัเองน่ีหละ มนัเป็น

ปัญหาอนัสาํคญัท่ีสดุ แตเ่รื่องทาํมาหากินมนัก็ของธรรมดาอยู่

แลว้หละ เราก็ตอ้งทาํอยู่แลว้หละ แตปั่ญหาสาํหรบัส่ิงท่ีเราจะ

ตอ้งการนะ่ คือภายในนะ่มนัไม่ไดเ้ก่ียวกบัวตัถหุรอก มนัเรื่อง

ภายใน  

เหมือนกบัเราจะปรุงยา เราก็ตอ้งหาส่ิงทัง้หลายมาประกอบ

กนัเป็นตวัยาขึน้มา ตวัยาก็เป็นอนัเดียวถงึจะเป็นของหลาย

อย่าง แตเ่อามารวมกนัก็เป็นเม็ดเดียว เป็นกอ้นเดียว เป็นชนิด

เดียวแตม่นัก็แกไ้ดห้ลายอยา่ง ทีนีส้ว่นใจของเราก็ใจอนัเดียว 

เราก็มาปรุงใหม้นัเป็นอนัเดียว ปรุงใหม้นัเป็นสขุ ปรุงใหม้นัสงบ 

ปรุงใหม้นัเป็นสมาธิ ปรุงใหม้นัมีปัญญา ปรุงใหม้นัฉลาด ปรุงให้

มนัไดส้มบติัอนัลํา้คา่ อนัท่ีมีอยู่ในตวัเอง  

ทีนีเ้ราจะเอาไปไหนหละ มนัก็เอาไปไดสิ้ มนัก็ไม่มีการท่ีจะ

วิตกวิจารอะไรตอ่เม่ือท่ีมนัไดแ้ลว้ ท่ีมนัยงัไม่ไดเ้ราก็หากนัอยู่

อย่างนัน้หละ ตา่งคนก็ตา่งหา หาท่ีนีแ้ลว้มนัก็ยงัไม่แลว้นะ จะ
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คิดวา่มนัจะแลว้หรอื ก็จะไปหาท่ีอ่ืนอีก แลว้ก็ทาํอีก ทางอ่ืนอีก

ตอ่ไป ทีนีเ้ราจะไปสิน้สดุท่ีไหน  

การกระทาํมนัก็ไม่มีท่ีสิน้สดุ เพราะมนัยงัไม่พรอ้ม คิดให้

ดีน่ะ ทาํใหม้นัพรอ้มซะ ก็ทาํท่ีไหน ก็ทาํท่ีตวัเอง อนัดบัแรกก็

ปลายจมกู ลมเขา้ลมออก ก็อยู่แคนี่ห้ละ ลมก็ไม่มีตวัมีตน ใจก็

ไม่มีตวัมีตน พทุโธก็ไมมี่ตวัมีตน ก็ปรุงใสก่นัซะสิ  

พอปรุงเขา้มาแลว้ มนัก็มีฤทธาศกัดานภุาพสิ พวกอภิญญา

ก็เกิดจากนัน้ไม่ใช่หรอื พวกญาณก็เกิดในนัน้ พวกฌานก็เกิดใน

นัน้ พวกปัญญาก็เกิดในนัน้ไม่ใช่หรอื ก็ปรุงใจของเราหน่อยนะ 

อะไรๆเราก็ผ่านมาจนพอแลว้ เราก็รูม้าจนหมดแลว้ มนัยงั

เหลืออยู่อนัเดียวนั่นน่ะ คือปรุงจิตปรุงใจของเราน่ีหละ  

เช่นเอาไปประโยชนอ์ะไร ก็จะหนีจากอนิจจงัน่ีหละ ก็พดูถึง

ความหมายนะ่ ก็จะหนีจากอนิจจงัเหมือนพระพทุธเจา้ทา่นหนี 

เหมือนพระอรยิเจา้ท่านหนี ไมใ่ช่วา่อนิจจงัจะหนีจากเรา เรานะ

จะหนีจากอนิจจงั ไม่ใช่วา่อนิจจงัจะหนีจากพระพทุธเจา้ 
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พระพทุธเจา้นะเป็นผูห้นีจากอนิจจงั พระสงัฆเจา้นะเป็นผูห้นี

จากอนิจจงั อนิจจงัจะหนีจากพระอรยิเจา้…ไม่ใช่  

พิจารณาใหดี้นะ ถา้ไม่มีอนิจจงัก็คงจะไมต่รสัรูห้รอก จะ

ตรสัรูท้าํไมหละ จะอยู่ตลอดเท่าไหรม่นัก็อยู่ได ้มนัก็ไมมี่ปัญหา

สิ ก็เพราะอนิจจงันั่นหละ พระองคก็์พิจารณาแลว้มนัอยูไ่ม่ได ้

เพราะวา่อนิจจงัมนัไม่ไดเ้ลือกหนา้ซะแลว้ เราไม่อยู ่เราจะหนี ที

นีอ้นิจจงัจะหนีจากเรา มนัเป็นไปไม่ได ้จะเป็นเราจะตอ้งหนี หนี 

พระองคก็์หนีทางใจ หนีภายใน  

เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายใหพ้จิารณากนับา้ง ยํา้ความคิด

ของตวัเองนั่นน่ะ ใหม้นัเกิดสติปัญญาขึน้มาบา้ง ถา้อยา่งนัน้

ชีวิตของเราจะรว่งหลน่ไปโดยไม่รูต้วันะ ทกุคนมนัใกลก้นัทัง้นัน้ 

ใกลค้วามเป็นอนิจจงั แลว้อนิจจงัก็อยู่กบัเราตลอดนะ ไม่ไดห้นี

นะ นั่นแหละเราคิดใหดี้นะ  

แตส่ว่นธรรมะเราทัง้หลายเราก็รูก้นัมาหมดแลว้หละ ทัง้ท่ี

เราดตูาํรบัตาํรากบัครูบาอาจารยท์ัง้หลาย เราก็ดมูาหม๊ด แต่

ความเป็นอนิจจงันะ่มนัยกเวน้เราหรอืเปลา่ ไม่มีการยกเวน้นะ 
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ความแกม่นัก็ไม่ยกเวน้นะ อยา่งนีเ้ราก็พอท่ีจะเขา้ใจแลว้ ทาํ

อย่างไรใจของเราจะมีความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้จะได้

รวบรวมเอาซึง่คณุธรรมอนัธรรมะอนัประเสรฐิ อนัเป็นของท่ีมี

คณุคา่อนัมหาศาล สามารถท่ีจะคุม้กนัเราท่ีจะไม่ใหเ้ราไปสู่

อบายภมูิได ้ 

ธรรมะภายใน อย่าคิดวา่เราท่องไดแ้ลว้ รูแ้ลว้จะไปคุม้กนั

เลย อยา่ไปคิดนะ ถา้เรายงัไม่ไดล้งมือปฏิบติั และลงมือกระทาํ

ท่ีจะใหม้นัเกิดผลอะไรขึน้จากตวัเอง เราอย่าไปคิดง่ายๆนะ ถา้

ความรูอ้ย่างนัน้มนัปอ้งกนัได ้หลกัของการปฏิบติัก็คงจะไม่มี 

ก่อนจะมีหลกัของการปฏิบติั ก็เพ่ือจะไดเ้อาหลกัปฏิบติั เอา

คณุสมบติัอนัเกิดจากการปฏิบติัเพ่ือจะไปคุม้กนั ก็คุม้กนั

อบายภมูินั่นนะ่  

เม่ือมนัหมดอนิจจงัน่ีแลว้ มนัก็ไปขา้งหนา้ มนัมีส่ิงท่ีจะ

ตอ้นรบัเราอยูแ่ลว้ คอยรบัเราน่ะ ถา้ไม่อบายภมูิมนัก็สคุติ ถา้ไม่

สคุติมนัก็อบายภมูิ มนัก็มีอยู่สองทางเทา่นัน้ เรยีกวา่กุศลธรรม

กบัอกุศลกรรม ถา้เราจะพดูตามหลกัธรรม อนันีใ้หเ้ราพากนั
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พิจารณากนับา้ง คิดแลว้มนัก็คงจะไมพ่น้จากความเป็นอนิจจงั

หรอก อนิจจงัแทน้่ะ วนัสดุทา้ยนะ่ คิดใหดี้เถอะ  

รบีเอาซะ คนไหนเอาไดก็้เอาซะ คนไหนไดแ้ลว้ก็รบีเรง่

ตวัเองซะ ท่ียงัไม่ไดก็้ทาํใหม้นัไดซ้ะ มนัจะไดห้มดปัญหากนัเสีย

ที ถา้อยา่งนัน้เราก็จะทาํกนัอยู่อย่างนีต้ลอดชาติ ชาตินีย้งัไม่

แลว้ ชาติก็ยงัจะมาทาํอีก แลว้ชาติไหนมนัจะหมดกนัหละ ถา้

เราไปชาติหนา้ เราก็ไม่รูอี้กหละ วา่เราจะไดท้าํอย่างนีห้รอืวา่

การทาํอย่างนีอ้ยู่ตรงนีแ้ลว้จะใหผ้ลงานเราอยู่ตรงโนน้ จะไป

รายงานเราอยูท่ี่โนน้ท่ีเราจะไปเกิด ก็ไม่รูอี้ก ไม่รูจ้ะไปทาํยงัไง  

คิดแลว้มนัมืด มนัตืน้ตนัหมดหละ มนัตนัทางเราหมดหละ

มนัมืดหละ ธรรมะก็ธรรมะไปเถอะ ใจมนัมืด แตธ่รรมะน่ะมนัดี

แตใ่จมนัมืด มนัไม่รูจ้กัทางไป ไม่รูม้นัจะไปไหนนะเด๋ียวนีน้ะ พดู

กนัตรงๆ ไม่ตอ้งไปพดูกนัออ้มคอ้ม แตว่า่คนมนัดีกนัทกุคนหละ 

ท่ีวา่ไม่ดีมนัก็ไม่มีหรอก เพราะไดเ้กิดมาเป็นคน มนัก็ตอ้งดีกนั

ทกุคน แตว่า่จากคนไปน่ะ มนัจะไปดีท่ีไหน จะไปเป็นคนดีท่ีไหน 
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จะไปเป็นอะไรขา้งหนา้ เราก็หาทราบไม ่มนัมืดไปหมดนะ มี

อย่างเดียวก็คือคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้  

อา้งแคน่ัน้หละวา่พระพทุธเจา้วา่ตอ้งไปดี ทาํดีตอ้งไปดี 

ไปสูส่คุติ สวรรค ์สคุติก็ไม่รูว้า่อยูท่ี่ไหน อยู่ไกลหรอือยู่ใกล ้และ

จะไปดว้ยวิธีไหน มียวดยานพาหนะหรอืเปลา่ ก็ไม่รูอี้กหละ ได้

แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นตรสัเอาไวเ้ท่านัน้ ในตาํราเทา่นัน้ แตใ่จของ

เรามนัยงัไม่เหน็เหมือนพระพทุธเจา้ตรสัเอาไว ้มนัจะเป็นจรงิ

อย่างนัน้หรอืเปลา่  

ถา้ใจของเราสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิแลว้ ส่ิงเหลา่นีน้ะไม่ตอ้ง

ไปหายากหรอก มนัจะตอ้งปรากฏในตวัเองนั่นหละ สุขัง สุปะฏิ

ปันนัง ความเป็นสขุมนัมีอยูใ่นตวัเองนัน้นะ่ ถา้มีความสขุก็คือ

อะไร นั่นหละสคุติ สขุมนัสขุผิดปกตินะ ไม่ใช่วา่สขุเหมือนกบัเรา

กินขา้วอ่ิมเน่ียนะ ไม่ใช่อยา่งนีน้ะ มนัสขุ มนัผิดปกติ สขุเอาจน

มนัจะละโลกนีไ้ด ้จนมนัจะทิง้บา้นทิง้ช่องหนีก็มีนะ ถา้มนัสขุ

จรงิๆน่ะ ไอส้คุติมนัเป็นของมนัในตวั แตม่นัก็ไม่ไปหรอก แต่

ลกัษณะมนับอกเฉยๆหรอก มนัก็ไปไม่ไดห้รอก แตล่กัษณะมนั
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บอกวา่สขุจรงิๆ ไอท่ี้มนัสขุจรงิๆอย่างนัน้เรยีกวา่สคุติ แลว้มนัก็

เห็นดว้ยนะ  

อย่าไปพดูวา่ตาใน เขาไม่มี อนันีห้ละเรามนัไม่มีตาใน มนั

จงึยาก ก็เลยไม่ไดเ้ห็นอะไรเลย แมอ้บายภมูิ พวกเดียวกนัท่ีมนั

อยู่ตามสถานท่ีตา่งๆทั่วๆไป ก็ยงัไม่เหน็กนั พอจะเห็นกนัก็กลวั

หละทีนี ้นั่น อนันีม้นัพวกเดียวกนันะ เราก็ยงัไม่เห็นกนั แลว้ก็ยงั

กลวักนั  

เพราะฉะนัน้ทาํจิตของเราใหมี้ความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิซะ 

มนัจะเป็นฌาน หรอืจะเป็นญาณหรอือะไรก็ตาม ขอใหม้นัสงบ

เท่านัน้หละ แลว้มนัจะเป็นไปยงัไงในขา้งหนา้ เราจงึวา่กนัใน

ภายหลงั แตต่อนนีเ้รายงัมืดมนอนธการอยู่ ยงัหาหนทางท่ีจะไป

ไม่ได ้ฌานก็ฌานแตใ่นหนงัสือ ญาณก็ญาณเฉพาะหนงัสือท่ี

เราอา่นมา ฌานจิตฌานใจอยู่ตรงไหน ญาณจิตญาณใจอยู่

ตรงไหน อภิญญามนัอยู่ตรงไหน สมาธิมนัอยู่ตรงไหน ความ

สงบมนัอยู่ตรงไหน ปัญญาอยู่ตรงไหน อยู่กบัจิตกบัใจเรา ใจเรา

อยู่ตรงไหนน่ะ เราก็ยงัหาไดเ้ห็นไม ่เอามนัลงตรงนีห้ละ  
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ถา้ไดต้รงนีแ้ลว้ การดาํเนินจติของเรานัน้ก็จะเป็นไปดว้ย

ความสะดวกและความสบาย และเราก็จะไดรู้ว้า่ส่ิงท่ีเราจะตอ้ง

ประสบ ถา้ไมถ่ึงพระพทุธองค ์แตข่อใหไ้ดไ้ปสูส่คุติ เหมือนพระ

พทุธองคพ์ดูเอาไวเ้ทา่นัน้ เราก็ยงัพอสบายใจกนับา้ง และผล

ของการกระทาํก็ยงัมีท่ีจะรบัรองไดบ้า้ง ถา้มิฉะนัน้ก็ไม่มีอะไรท่ี

จะมารบัรองเราเลย้ ก็มีแตท่าํกบัทาํ เราก็ไม่รูว้า่อะไรรบัรอง ก็มี

แตเ่หมาใหก้นัวา่ไดก็้ไดท้ัง้นัน้หละ แตไ่ดม้นัไดอ้ยู่ แตไ่ดน้อ้ย

หรอืมากยงัไงเราก็หาไดท้ราบไม่  

เพราะฉะนัน้การท่ีเราไดชี้แ้จงแสดงมาก็จะสมควรแก่

สมควรแก่กาละเวลา จงึขอยติุการแสดงเอาไวแ้ตเ่พียงเทา่นี ้

เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Ckujeq5c2NI  
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