
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

เดนิจติในกาย 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

นั่งฟังธรรมะ ทาํความสงบจิตใหไ้ดเ้นือ้ คือหนงัเน่ียมนัเป็น

ของนอก หนงัมนัเป็นของคนติด ทา่นวา่ติดหนงั ติดผิวหนงั คาํ

สอนของพระพทุธเจา้ของเรา สอนใหด้หูนงั คือหนงัธรรมะ คือ

หนงัรา่งกายของเรา อยา่งท่ีเราสวดอาการ ๓๒ เราก็ไลไ่ปครบ 

เนือ้หนงัเอ็นกระดกู ตลอดอวยัวะทกุสว่นท่ีมีอยู่ในรา่งกายสว่น

ภายใน แตห่นงัเน่ียมนัเป็นภายนอก มนัเป็นผิว ทวา่เป็นตน้ไมก็้

เรยีกวา่เปลือก มนัผิวมนัเป็นหนงั เราเคยเห็นหนงัสตัวแ์ละหนงั

ของเราเองก็ไม่ตา่งกนั เพราะฉะนัน้การท่ีเราปฏิบติัเขา้ในใหไ้ด้

เนือ้ ใหไ้ดเ้นือ้ๆ เนือ้แนน่ๆ เนือ้ท่ีไม่มีไขมนั ท่ีบอกวา่ส่ิงท่ีทาํให้

รา่งกายมีความเขม้แข็งมีความอดุมสมบรูณ ์ก็มีเนือ้แนน่ เนือ้

สมบรูณ ์ไม่มีไขมนั ไม่มีเชือ้โรค ไม่มีพงัผืด คาํวา่เนือ้แนน่ๆ 

อย่างท่ีคนไหนท่ีมีรา่งกายสรา้งมาดี ก็จะเป็นเนือ้แน่น เนือ้แข็ง

เพราะวา่ถกูการปฏิบติัรา่งกายการใหใ้ชใ้หกิ้นเน่ีย การท่ีเรา

บาํรุงรกัษากินอาหารเขา้ไปอย่างนี ้มนัก็ไปสรา้งเนือ้ สว่นหนงั
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นัน้มนัเป็นส่ิงห่อหุม้ปอ้งกนัภายนอก อยา่งตน้ไมก็้เหมือนกนั 

มนัก็ปอ้งกนัส่ิงท่ีมาถกูตอ้งสมัผสั หนาวรอ้นหรอืส่ิงกระทบ 

อย่างท่ีโดนเป็นแผลหรอืโดนมีดโดนขวานฟัน เปลือกมนัก็มีแผล 

แลว้ก็มีนํา้ มียางออกมา รา่งกายของเราก็เหมือนกนั ถา้มนัมี

รอยมีแผลมีถลอกมนัก็ออกยางออกเลือด ออกอะไร นํา้เหลือง 

เราก็เหน็อยู ่ 

ฉะนัน้ส่ิงท่ีมนัปิดบงัปัญญาของคนมนันอ้ยเดียวแตเ่รามอง

ไม่เห็นเพราะวา่มนัปิดภายใน แตว่า่ตาเราเห็นอยู่ เหตนุัน้เราดู

ธรรมะ ดเูนือ้ๆ ดลูกึๆ ดสูว่นท่ีมนัเขม้แข็งเรยีกวา่เป็นแกน่สาร

ของรา่งกายสว่นท่ีห่อหุม้ปกคลมุไว ้แตส่ว่นในสว่นใจมนัก็เป็น

ลกึอีก มนัก็ไมมี่แก่นสาร มนัเป็นโพรง มนัเป็นท่ีอยู่ของพวก

เครื่องในตบัไตไสพ้งุปอดอะไรตา่งๆ ท่ีมนัเป็นโพรงเป็นของออ่น 

เราจะไดเ้ขา้ใจอยู่ เราไม่เหน็ดว้ยตา แตเ่ราไดรู้ห้รอืไดเ้ห็นสตัว์

เห็นส่ิงท่ีมีซากมีศพเหมือนคนเน่ีย อยา่งท่ีเราเป็นคนทาํกิน 

อย่างเป็นคนทาํอาหาร เนือ้ปลาก็เหมือนกนั เราก็จะผ่าจะสบัดู

อยู่ มนัก็จะเหน็สว่นหนงั สว่นเนือ้แน่น สว่นภายในลาํไสต้บัไต
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ปอดพงุอะไร เห็นหมด แตเ่ราเหน็แตเ่ราไมไ่ดเ้อาปัญญา เราไม่

เอามาสอนใจ เราคิดไปในเรื่องทางโลก เราคิดไปในความดีใจ 

ความอยาก ความไดกิ้นอย่างนี ้อนันัน้คือความคิดผิดธรรม  

ถา้เราคิดไปใหถ้กูธรรมก็เป็นส่ิงท่ีจะไดน้าํมาพิจารณา มา

ปลงสลดสงัเวชมาเห็นซากเห็นศพ เห็นส่ิงท่ีเรามาอาศยัอยู่ เรา

มาอาศยัเกาะ อาศยัเกิดอยา่งนี ้แลว้เราก็ตอ้งเป็นผูจ้ะตอ้งรบั

ความทกุข ์รบัความทรมานในรูปในรา่ง ในสว่นท่ีมนัไม่ปลอด

จากโรคภยัไขเ้จ็บ ปลอดจากความสกปรกเป่ือยเนา่ นํา้เลือด

นํา้เหลืองไขมนัพงัผืดอะไรอย่างนี ้มนัก็เป็นเหมือนการท่ีเรา

ปฏิบติัธรรมก็เพ่ือใหน้าํจิตของเราเขา้ไปสงบในสมาธิสว่นลกึ 

สว่นท่ีเรามองไม่เห็น เรากาํหนดรู ้กาํหนดสติขึน้มา กาํหนด

ปัญญาเขา้ไปตัง้ กาํหนดภาวนา มนัไม่เหน็ เหมือนเราเห็นดว้ย

แสงไฟ แตเ่ราเห็นดว้ยแสงใจคือแสงธรรมแสงปัญญา เห็นแต่

มนัก็เหน็ตามกระแส ตามความสวา่งหละทีนี ้ถงึปัญญาเรามี

นอ้ยรบิหลี่ เราก็พยายามท่ีจะเรง่ จะเพิ่มแสงธรรมความผ่องใส

ของจิตท่ีเราขดัเกลาเขา้ไปใน ใหม้นัไปถงึชัน้ในชัน้เนือ้ชัน้ลกึ  
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อนันีท้่านสอนมาตัง้แตเ่บือ้งตน้ในทางพระพทุธศาสนาคือ

เป็นท่ีกา้วมาสูพ่ระธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ของเรา 

ยกตวัอยา่ง อย่างคนท่ีเขา้มาบวชเป็นพระเป็นเณรใน

พระพทุธศาสนาก็ตอ้งเริม่ตน้ทางตรงท่ีเก่ียวกบักรรมฐานของ

รา่งกายเน่ียนะ ก็สอนเขา้นอกเขา้ไปใน สอนแตห่นงัไลเ่ขา้ไป ไล่

ไป ไลภ่ายนอกเขา้ไป เรยีกวา่เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ี

ก็ไลข่า้งนอกเขา้ไป แตที่นีท้า่นก็ไลข่า้งในคืนมาอีก ก็ไลก่ลบั

ทวนขึน้มาใหม้นัมารูก้นั สว่นในสว่นนอก ยอ้นกลบัขึน้มาอย่างนี ้

คือใหท้าํสติทาํปัญญาใหม้นัเกิด ใหม้นัเดิน ใหม้นัหมนุ คือการ

ปฏิบติั คือวา่เป็นการเดินทางพระพทุธศาสนา ใหเ้ดินเขา้ไปแลว้

ก็กลบัทวนคืนมาเพ่ือใหไ้ม่หลงทาง ใหรู้ ้คืออย่างเรามีรา่งกายนี ้

ท่านก็เปรยีบเหมือนทางเดิน แตม่นัไม่ใช่ทางเดินอย่างเรา 

เดินทางดิน ทางพืน้อยา่งนี ้มนัเป็นทางเดินของจิตท่ีจะตอ้งเดิน

ตามทางคือรูปรา่งกาย มนัไม่ไดเ้ดินไปแย่งใคร มนัเดินอยู่

ในทางของตวัเราเฉพาะเสน้สว่นตวั  
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ทกุคนท่ีเกิดมีรา่งกายมาน่ี ท่านบอกวา่มีเสน้ทางท่ีตดัมา

จากความเกิดน่ะ เป็นทางท่ีไดม้าเริม่ เดินมา ท่านจงึมีคาถาวา่ 

เอกายโน อยงัมัคโค ทางสายเอกในโลก ทางท่ีพระพทุธเจา้

เดินมากอ่นใครในโลก คือทางท่ีไหน ก็คือทางรูปรา่งกายทาง

เดียว อยา่งวา่ เอกะ แปลวา่หนึง่ เอกายโน อยังมัคโค สัต

ตานัง วสุิทธยิา สตัวค์นเรารา่งกายท่ีมีชีวติเคล่ือนได ้เกิดมา

ตายไป ก็ตอ้งมาเดินทางเสน้นี ้เสน้รากฐาน เดินกลบัไปกลบัมา 

เราเดินจงกรม อนันัน้เป็นทางนอก เป็นทางพืน้โลก แตม่นัผูท่ี้

เดินตวัทางเดินจรงิๆก็คือรา่งกายของเรานั่นแหละ เพราะวา่

แผ่นดินมนัเดินไม่เป็น เราก็จะเหน็อยู่ อยา่งเราเดินจงกรมอย่าง

เนีย้ ดินมนัไม่เดินไม่เคล่ือนไหว ไม่กา้วใหเ้รา ก็ตวัรา่งกายของ

เราน่ีเดิน เหตนุัน้การเดินปฏิบติัเดินจงกรมก็คือเป็นเครือ่งหมาย

ของการเดินทางกาย คือเดินรู ้มีสติกาํหนดภาวนาดกูารกา้วการ

เดินการหมนุ นั่นหละเป็นทางเสน้เดียว คือรา่งกายของเราคน

เดียว แลว้คนอ่ืนเคา้ก็มีของใครแตล่ะคน มีเป็นทางเฉพาะท่ีเรา

ไดเ้สน้ทางมาจากการเกิดเป็นรูปเป็นรา่งมา  
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ดงันัน้สตัวอ่ื์นประเภทอ่ืนท่ีมีชีวิตอยู่ในโลกก็เหมือนกนั มนัก็

มีทางเดินของมนัเฉพาะ อยา่งป ูปลา สตัว ์นก สตัวอ์ะไรตา่งๆ

เน่ีย มนัก็เดินรา่งกายของมนัใหเ้ราเห็นอยูท่ั่วโลก หม ูหมา เป็ด 

ไก่ น่ีมนัก็มีทางเดิน คือมนัเดินชีวิต เดินความเคล่ือนไหว เดิน

ธุระ การไปสูจ่ดุนัน้จดุนีห้าอยูห่ากินวกเวียนมาอย่างนี ้แตว่า่มนั

ก็ไม่เดินตรงออกไปทีเดียวน่ี มนัเดินยอ้นเดินกลบัเดินวน คือวา่

โลกมนัหมนุมนัเวยีนอยูน่ี่ ท่ีเราทาํอะไร เราเดินจงกรมก็

เหมือนกนั เราไปธุรกิจก็เหมือนกนัอย่างนี ้อย่างเราเดินมา

เขา้พรรษาท่ีน่ี ไม่วา่พระเณรหรอืวา่ญาติโยม ไม่ใช่เราอยูท่ี่น่ีมา

ก่อน เราเดินมา เรามาอยู ่มาพกั มาเดินอยู่ในบรเิวณ แตว่า่ถงึ

เวลาครบกาํหนด ถงึวนัออกพรรษาเน่ียก็เปิดทางใหเ้ดินไกลเดิน

ไปรอบดา้นไดห้ละทีนี ้พอเดินรา่งกายเดินหนทางท่ีเรามีตวัเรา

หนึง่หละ เราก็เดินอยู่อยา่งนัน้ ถงึวา่รา่งกายไม่เดิน รา่งกายเรา

หยดุ เรานอนเราพกัอยูก่บัท่ี แตจ่ิตมนัก็เดินหละทีนี ้มนัจะเดิน

วน เดินขึน้เดินลง ขึน้หวัลงตีน เดินรอบอยู่ในรา่งกายสว่น

ทัง้หมด  
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ฉะนัน้ทา่นบอกวา่เป็นทางสายเอกในโลก ถา้ใครไม่รูจ้กัวา่

เรามีเสน้ทางสาํหรบัเดินไปเพ่ือกิจเพ่ือธุระเพ่ือทาํประโยชน ์เราก็

ไม่รูจ้กัท่ีจะนาํรา่งกายนาํจิตของเราปฏิบติั คือเดินไปเพ่ือประ

โยชน ์เพ่ือไปได ้กลบัคืนมาสูเ่จา้ของคือจติ ใหไ้ดมี้เครื่องไดมี้

ปัจจยั มีผลท่ีไดร้บั น่ี เหมือนเรารบัพระพทุธศาสนาเขา้มาเป็นท่ี

ปฏิบติั เราก็ทาํเพ่ือมรรคผลนิพพาน เพ่ือความสงบสขุ เพ่ือ

ความอยากพน้ทกุข ์พอมาเห็น ถา้คนมาเห็นเน่ียก็จะรูจ้กัวา่เรา

เดินติดขดั เราเดินไม่รูจ้กัทางหนีทางพน้ เราก็รูจ้กัหละทีนี ้เราก็

เห็นความทกุข ์การวนเวียนอยู่ในทางอยู่ในรา่งกายของเรา เราก็

จะตอ้งหาทางแกท้างออกจากตน้ทางปลายทางของเราทีนี ้คือ

ความเกิดความตายอยา่งนี ้แตม่นัก็ถา้เราไม่ไปใหพ้น้ เราก็หลง

ทางไปตลอดหละทีนี ้พอหลงทางนี ้เราไปตอ่ทางหนา้อย่างนี ้

อย่างท่ีเราเกิดตาย เวลาตาย ทางเราไมมี่ท่ีไป แตเ่รายงัไม่รูจ้กั

ทางหลดุพน้ เราก็ไปหาเสน้ทางใหม ่ไปหาเริม่ตน้ใหม่ ไปหาเกิด

เอาเสน้ใหม่ รูปรา่งใหม่อย่างนี ้เราไปเดินอย่างท่ีเราเป็นอยู่ มนัก็
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ไม่ไดมี้การท่ีจะหนีจะพน้ได ้เพราะวา่มนัเป็นทางท่ีหลงท่ี

หมนุเวียนอยูอ่ย่างนี ้ 

ถา้เรามารูจ้กัอย่างนี ้มนัจะเกิดปัญญา เกิดความรู ้เกิด

ความเบ่ือหนา่ย เห็นโทษความหลง เหน็ความท่ีเราเดินทางผิด 

เราจะตอ้งหาทาง ดงันัน้ทา่นจะมีหนทางซึง่พระพทุธเจา้ทา่น

เดินไปถกูทางเดียว คือหนทางอริยมรรค ท่ีมีทาง มีองค ์๘ นัน้

คือเป็นทางธรรม ทางหนีจากทางโลก ก็มีความรูเ้ป็นผูม้องเหน็

เป็นผูท่ี้จะปฏิบติันาํไป อยา่งท่ีในตน้ทางท่ีจะไดเ้ห็นทางก็คือมี

ปัญญา มีแสงสวา่ง มองเหน็ มองเห็นทางจิตขึน้ เราคิดหาวา่

ทางไหนมนัจะพน้ทกุข ์มนัจะไปถกูไปตรง เราก็เอาจิตของเรา

คน้ควา้แสวงหา  

เม่ือไปถกูทาง ไปเห็นทางเม่ือปัญญาท่ีสอ่งใหก็้เกิด

สัมมาทฐิิ คือความเห็นทางเห็นชอบแลว้วา่เธอตอ้งไปทางผิด

ทางถกูอย่างนี ้คือทางโลกทางผิดมนัไปแลว้มนัไปไม่ได ้และ

สมัมาสงักปัโปเกิดขึน้ ความดาํรท่ีิจะไป เราจะตอ้งไปทางนีท้าง

เดียว ไปทางอ่ืนไม่ได ้มีทางหลงทัง้หมดในโลกยงัมีก่ีลา้นทาง 
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อย่างจาํนวนคนในโลกมีก่ีลา้นคน มนัก็เป็นทางหลงหมด มนัไม่

มีทางถกู ทางท่ีถกูก็คือ พระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ อบุาสก 

อบุาสิกาสมยัก่อน นั่น ไปทางถกูหมดเพราะมีส่ิงท่ีสง่ทางคือแสง

สวา่งปัญญามีสมัมาทิฐิ ความเหน็ชอบเหน็ถกูวา่ทางนีเ้ป็นทาง

เดียว ไม่มีทางอ่ืน ฉะนัน้คนท่ีเขา้ทางไดถ้ึงเราจะเป็นฆราวาส

ญาติโยม เราไม่ไดบ้วชแตท่างจิตเราปฏิบติั เราเขา้ถงึทางมนัก็

ไดท้างถกูตอ้ง มีทางท่ีสวา่งท่ีจะเดินทางไม่หลง อยา่งวา่ 

สมัมาทิฐิคือปัญญา ไม่ใช่วา่ความเห็นชอบดว้ยไม่มีแสงสวา่ง

นาํ คือเหน็ชอบเห็นแลว้ก็มีปัญญา เหมือนกบัถนนเรามี แลว้ก็มี

ไฟ มีส่ิงท่ีเปิดสอ่งทางทะลมุองเหน็นะ่ อยา่งเคา้ติดทาง เคา้ติด

ไฟขา้งถนนมนัก็จะเหน็ชดัเห็นไกลไปไดถ้กูทาง อย่างนัน้ทา่นจงึ

วา่สมัมาทฐิิ คือความเห็นดว้ยปัญญาท่ีถกูตอ้ง แลว้ก็เหน็ชอบ

ดว้ย ไม่เห็น แลว้จิตก็ชอบดว้ย จิตก็ยอมรบั วา่น่ีคือทางชอบ 

ทางท่ีพระพทุธเจา้เดินไป น่ีสมัมาทิฐิ ความเหน็ในจิตในทาง

ปฏิบติัถกูตอ้ง  
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สัมมาสังกปัโปก็กา้วไป สัมมาวาจาก็เป็นการท่ีจะตอ้งนกึ

ในใจกลา่วสอนใจเราไปวา่จะตอ้งทาํอย่างนีจ้ะตอ้งปฏิบติัอย่าง

นี ้แลว้คาํพดูตา่งๆก็พดูถกูตอ้งตามหลกัศีลหลกัธรรมทีนี ้เป็น

คาํพดูท่ีไม่ผิด เป็นคาํพดูท่ีไม่เป็นโทษเป็นทกุข ์จงึวา่สมัมาวาจา 

สัมมากัมมันโต การงาน เสน้ทางคือรา่งกายก็ชอบก็ถกู 

เรยีกวา่การงานก็ทาํ งานท่ีถกู งานท่ีไม่มีโทษ งานท่ีไม่มีบาป 

งานท่ีไม่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมคาํสอนทัง้หมด เรยีกวา่สมัมา

กมัมนัโต สัมมาอาชีโว การท่ีเลีย้งชีวิต การท่ีเป็นอยู่ก็ไม่ทาํผิด 

ไม่ทาํบาป ไมท่าํใหเ้รามีความทกุขค์วามเดือดรอ้นในการเดิน

การปฏิบติั รูจ้กัสาํรวมระวงัวา่ส่ิงใดท่ีจะทาํใหเ้ป็นบาปอย่างนี ้

คือจะเป็นการเบียดเบียนตวัเราเอง เบียดเบียนสตัวอ่ื์นคนอ่ืน

อย่างนี ้จิตเคา้ก็รู ้ก็เลือกเฟน้ได ้เรยีกวา่สมัมากมัมนัโต สมัมา

อาชีโว  

สัมมาวายาโม ความเพียรมนัก็ชอบ คือชอบเดินทาง ชอบ

กาํหนด ชอบปฏิบติั อย่างท่ีเราชอบทางกายเราอยา่งนี ้ถา้เราไม่

ชอบ ทางของเรามนัก็ตนัหละสิ เหมือนหนทางน่ีอยา่งเราไม่ชอบ
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เดิน เราไมห่มั่นเดิน หญา้มนัก็ขึน้มนัก็รก ถึงเราเคยตดัไวแ้ลว้แต่

เราไม่เดินอยา่งเนีย้ มนัก็มีพวกกิเลส พวกกิเลสก็เป็นพวกหญา้ 

พวกเครอืเขาเถาวลัยท่ี์เราเหน็พืน้ดินน่ะ คนไม่เดิน คนไม่ใชม้นัก็

รกขึน้ รา่งกายจิตเราไม่เดินมนัก็รกขึน้ มืดบงัมองไม่เห็น อย่าง

นัน้ท่านใหส้อนใหเ้ดิน คือจติเราเดิน เดินขึน้เดินลง เดินบนลา่ง 

สดุปลายทาง ท่านสอนท่ีใหเ้ราสวดเป็นอาการนัน้ก็สอนใหเ้ดิน

อย่างนัน้ ไม่ใช่วา่สอนใหด้เูฉยๆอย่างนัน้ สอนใหเ้ดิน อย่างเรา

เดินทางเริม่ตัง้แตต่น้ เริม่ตัง้แตพื่น้เทา้ เราเดินขึน้มาถึงรากขวญั

ถึงปลายผม เราก็เดินกลบัคืนจากปลายผมลงไปสูพื่น้เทา้ แลว้ก็

เดินทางขา้มทางนอก ก็วา่เดิน ตอ้งเดินทางกาย ทางธรรม ทาง

ศาสนาท่ีพระพทุธเจา้ท่านสอน แลว้ก็เป็นทางท่ีแน่นหนา อยา่ง

ท่ีวา่เนือ้ๆเน่ีย มนัเป็นท่ีแน่นเหมือนดินแนน่ มนัเดินมนัก็ไมมี่การ

ถลม่การเสียหายนะ่ เพราะวา่มนัเป็นทางเป็นส่ิงท่ีรองรบัอยู่ 

ฉะนัน้จงึวา่การท่ีปฏิบติัเขา้ถงึทางถงึเนือ้อย่างนัน้ ตอ้งมีปัญญา 

ตอ้งมีความรู ้ตอ้งมีบารมี ตอ้งมีสติปัญญาท่ีฝึก ท่ีกาํหนดขึน้มา 
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ถา้ไม่มีเราตอ้งกาํหนดใหมี้ มนัไม่ใช่วา่มนัจะบนัดาลเกิดเนรมิต

ขึน้มาเอง ไม่ได ้ไม่มี คือเราตอ้งทาํเอง เราตอ้งทาํใหเ้กิดใหมี้  

เหมือนอย่างแสงเทียนอยา่งนี ้เราตอ้งทาํเอง เราตอ้งหลอ่

เป็นเลม่เทียน เราตอ้งมีไฟเชือ้มาจดุ มนัถงึจะมีดวงมีแสงขึน้ ถงึ

การเดินทางมรรคทางจิตก็เหมือนกนันะ จะตอ้งทาํขึน้ ถา้ไม่ทาํ

มนัไม่มีแสงมีเชือ้ มนัไม่เกิดอะ้ อย่างนัน้เราจะไปรอใหม้นัเกิด 

มนัไม่มี เหมือนอย่างเราไมมี่ไฟจดุ มนัก็มืดอย่างนัน้ ทางก็มอง

ไม่เห็น หรอืบางทีเราเดินไปแตเ่ราก็ไม่ทาํใหม้นัโลง่มนัสะอาด 

เราก็ไม่ไดป้ฏิบติัใหม้นักาํจดัพวกส่ิงท่ีมนัรกรุงรงั พวกกิเลส พวก

ส่ิงท่ีมนัขวางอย่างน่ี ถา้เราทาํไปปฏิบติัไป เราแกไ้ขไปเหมือน

เราเดินทางตามพืน้โลกน่ี ทัง้เราก็เดินดว้ย บางทีอะไรมนัเกิด ผดุ

ตอขึน้มา เราก็ถอนออก เราก็ขดุออก ก็เดิน มนัจะเป็นทางท่ี

โปรง่ท่ีสะอาดท่ีแนน่หนา และเป็นทางรอยเครื่องหมายท่ีวา่เรา

เป็นผูเ้จา้ของทาง เป็นผูเ้ดินโดยตลอด  

อย่างรา่งกายของเรา ทางของเรานัน้ มนัไม่ใช่คนอ่ืนจะมา

แย่งเดิน มีเสน้ทางเฉพาะจาํกดั เสน้ยาวเสน้สัน้ เราเกิดมาใหม่ๆ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

มนัก็สัน้ เพราะมนัยงัไม่ขยายไม่ยืด พอมนัโตขึน้มนัก็ยาวไปสดุ

ช่วงสดุสว่นมนั มนัก็พอกบัท่ีนั่น เพราะฉะนัน้เราตอ้งเดิน ตอ้ง

ทาํอยา่งนี ้ตอ้งเกิดอยา่งท่ีวา่ญาติโยมพวกท่ีเรามีภาระกิจ เรา

มวัแตท่าํมาหากินเพ่ือปากเพ่ือทอ้ง เรามุ่งเพ่ือความเป็นอยู่ใน

ชีวิตภายนอกของเรา เราไมคิ่ดเพ่ือจะหาทางหนีจากทกุขจ์าก

โลกจากความเกิดแก่เจบ็ตาย เราจะไม่รูจ้กัทางหละทีนี ้รูจ้กัทาง

อยู่แตเ่ราก็ไม่เอาจิตของเราเดินทาง เอาจติของเราหนีไปนอก

ทาง ไปทางโลกอย่างนี ้เราก็อยู่ในทางของเรา  

ในบางทีเราเคยหลงทางคนอ่ืนอย่างเนีย้ ผูช้ายก็ไปหลงทาง

ผูห้ญิง ผูห้ญิงก็ไปหลงทางผูช้าย อนันีม้นัเป็นทางท่ีใหเ้ราหลง

มา ไม่มีกาํหนด หลงมาเบือ้งหลงัท่ีเรานบัไม่ถว้นและขา้งหนา้จะ

หลงไปอีก ก็ไม่มีกาํหนด เพราะมนัหลงทางเสน้เดียวน่ีแหละ 

เด๋ียวมนัก็เลีย้ว มนัก็เปล่ียนเสน้ ไปหลงเสน้นี ้มนัสบัสนกนัอยู่

อย่างนี ้มนัไมไ่ดอ้ยู่ในทางอย่างพระพทุธเจา้ ไม่อยู่ในสมัมาทิฐิ 

ความเห็นชอบ เหน็ถกูดว้ยปัญญา เหน็ตน้ทางท่ีจะนาํตน

ออกไปจากโลก จากความเกิดจากกิเลสตณัหา ไม่คิด เพราะมนั
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หลง เราไม่รูจ้กันาํจิตของเราไป พอไปเขา้ มนัก็ไม่เขา้ เพราะวา่

ไม่ใช่ทางมนั มนัเป็นรูปรา่งกายเป็นอวยัวะตา่งหาก แตม่นัเป็น

ทางของจิตท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเรามาท่องในโลกน่ี ชั่วชาติหนึ่งหลาย

สิบปี คนเกิดมาทีหนึง่ถา้ไม่มีภยัมีโรคไม่มีอบุติัเหตก็ุไม่ตาย แต่

เราก็หลงตลอดหละทีนี ้เราไม่ไดเ้ดินทางถกู เราหลงไป หลงไป

ตลอด ชีวิตท่ียาวนานหลายสิบปี ไม่รูจ้กั เราไม่รูจ้กัเขา้ทาง

เสน้ทาง ตน้ทาง ปลายทางของเราดว้ย อย่างท่ีเราเหน็นะ่ อย่าง

ท่ีเราด ูมนัก็รูที้นี ้เราเป็นเด็ก หนทางมนัยงัเลก็ ยงัมีกาํลงั มนัก็

เดินไปคลอ่งแคลว่ เดินไดร้วดเรว็ พอเราเดินมาถึงกลางทาง ถึง

กลางอยู่กลางๆ มนัก็กาํลงัแรงเต็มทีพอเดินไปถึงปลายทางน่ี 

มนัก็เหมือนเดินทางมนัไกลมนัยาวมนัก็แรงก็หมดลง มนัเฒา่

ชราลง อายเุบือ้งหลงัมนัยาวไป อายขุา้งหนา้มนัหดสัน้เขา้มา 

มนัใกลจ้ะหยดุแลว้ มนัใกลจ้ะหยดุหายใจแลว้ เวลาเดินทางก็

หมด มนัไม่ไดเ้ดินหละทีนี ้เราก็ตอ้งติด ก็ตอ้งตนัทาง หลงทาง  

ดงันัน้เรื่องการท่ีเราเขา้มาสูศ่าสนาในเสน้ทางมรรค ทาง

ปฏิบติัทางกรรมฐาน ทา่นก็จะสอนใหเ้สน้ทางท่ีถกูตอ้ง เสน้ทาง
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เดียวทางเอกในโลก อย่างท่ีวา่ เอกายโน อยงัมคัโค สตัตานงั วิ

สทุธิยา สตัวผ์ูบ้รสิทุธ์ิ พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นสตัวม์าก่อน ผูเ้ป็นพระ

โพธิสตัว ์ไม่ใชเ่ป็นคน ถงึเป็นคน แตใ่นนามเป็นพระโพธิสตัว ์ก็

ยงัอยู่ในภมูิของสตัว ์ก็เป็นเพ่ือนสตัวท์กุประเภทเกิดแก่เจ็บตาย

เหมือนกนั เพราะยงัหลงทางเหมือนกนั แตพ่อดีท่านรูท้างท่าน

เดินทางถกู ทางสายเอกได ้ก็พน้จากความเป็นพระโพธิสตัวม์า

เป็นพระพทุธเจา้ คือเดินทางไกลทางถกูแลว้ ไม่หลงทางแลว้ ไป

พน้ทางแลว้ ไม่กลบัมายอ้นคืนมา ไม่ไปเขา้ตน้ทางหลงท่ีไหน 

ไม่ไดไ้ปเขา้ทอ้งใคร นั่นน่ะ ทา่นก็สอนไวใ้หเ้รารูจ้กัใชเ้สน้ทาง 

เขา้ตน้ทาง เราอย่าหลงทาง เราอยา่ไปแยง่ทางคนอ่ืน เราก็ไม่มี

ความผิดหละทีนี ้ถา้เราไปแย่งทางคนอ่ืน มนัก็มีความผิด

เพราะวา่มนัไม่ใช่ทางเรา มนัเป็นทางของเขา  

ถา้เรารูจ้กัเสน้ทางอย่างนี ้เราเป็นชาวพทุธท่ีไม่หลงทาง เป็น

ชาวพทุธท่ีเดินทางถกู แลว้เป็นผูท่ี้ปฏิบติัทางของตนเองใหท้าง

นัน้เดินสะดวกและก็ไม่รกรุงรงั ไม่มีพวกอนัตราย ไมมี่พวกฝุ่ น

ตอหญา้อะไรรกขวาง เพราะจิตของเราเป็นผูถ้ากถาง ผูร้กัษา
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เสน้ทาง เราเดินเราด ูนอกจากวา่เราลืม เราหลบัไปนั่น เราต่ืน

เราก็ตอ้งเดินตอ่ ใหด้ใูหรู้อ้ยู่อย่างนัน้ แลว้มนัมีอะไรในทางก็

จะตอ้งแกไ้ข จะตอ้งรูจ้กัปอ้งกนั ท่ีมนัมีความไม่สะดวก มี

โรคภยั มีการไขก้ารเจ็บ เราจะตอ้งรกัษา จะตอ้งแกไ้ขในระหวา่ง

ท่ีเรามีชีวิตเราเดินทางมานี ้ดงันัน้เรื่องการท่ีเขา้มาสูศ่าสนาก็มา

ทางธรรม ทางกมัมฏัฐานอยา่งนี ้มาทางคาํสอน มาทางปัญญา 

มาทางสมัมาทิฐิใหเ้ราเขา้ทางถกู ท่านสอนใหอ้ยา่งนี ้ทา่นจงึมี

การอบรมการสอนหลกัหรอืสอนตน้ทางให ้คนท่ีเขา้มาใหม่ เขา้

มาบวช ทา่นไดส้อนตน้ทางท่ีถกูใหเ้ราคือทางกาย ทาง

กรรมฐาน ๕ ก็คือทางกายทัง้หมดนั่นเอง  

อย่าไปเดินทางอ่ืน ไปหลงทางอ่ืน ใหเ้ดินอยู่ท่ีเดียวน่ี เดิน

กลบัไปกลบัมา เดินใหม้นัไม่หลงไม่ลืม พอเรารูส้กึเม่ือไรก็เดิน 

หรอืวา่เราเดินจงกรมอยา่งนี ้ถึงเวลาท่ีเราหมดภาระกิจอย่างอ่ืน 

เราไม่มีธุระท่ีจะตอ้งไป เราก็เดิน แตเ่ดินทางกายแลว้ก็เดินทาง

จิตสิ กายเราก็เดินไปทางดิน จิตเราก็เดินทางกาย มนัก็เป็นทาง

ท่ีพระพทุธเจา้ท่านสอนใหเ้ราเดิน เราปฏิบติัใหท้าํอยู่ ถงึเราจะ
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ไปเท่ียวไปท่ีไหนเราก็ตอ้งเดินทางกายทางใจทางมรรคอย่างนี ้

ตลอด ถึงเราอยากไปเท่ียวไปเดินทางเทา้เราก็เดินดว้ยแรงกาย 

ทางจิตเราก็เดินแรงสติปัญญาท่ีเรามีอยู่แลว้ก็กาํหนดรู ้วา่มนั

เดินมากเดินนอ้ย เดินถึงใกลถ้ึงไกล มนัเหน่ือยมนัหนกัอะไร เรา

ก็กาํหนดดไูป เราก็จะเกิดความรูที้นี ้บนเสน้ทางท่ีเราตอ้งเดิน 

คือเดินตามทางพระพทุธเจา้ ตามทางอรยิมรรคใหม้นัถกูตอ้ง 

คือเป็นทางท่ีไม่มีบาป ไมมี่ทางหลง เป็นทางท่ีปลอดโปรง่ ถงึเรา

ไม่มีส่ิงท่ีจะ(เสียงไม่ชดั) แตว่า่จิตก็เดินได ้มนัไม่ไดไ้ปติดขดัท่ี

ไหน เพราะจิตมนัเป็นของละเอียด ของมีพลงัอย่างนี ้เราก็เดินใช้

กาํลงัเดินดซูิวา่ มนัไม่ไดพ้กไดพ้ายไม่ไดล้ากเข็นอะไรน่ี มนัเดิน

ดว้ยจิต ดว้ยความรู ้เราเดินไปดว้ยความเรว็อย่างนี ้เพราะวา่ถา้

เราเดินตามหลกัสมัมาทิฐิ คือดว้ยปัญญาแลว้น่ี มนัจะไม่มีการ

เหน่ือย การชา มนัจะรวดเรว็หละทีนี ้ 

ฉะนัน้ในตน้ทางนัน้จงึยกสมัมาทิฐิขึน้ก่อน แลว้ในท่ีสดุก็ไป

ถึงสัมมาสมาธิ คือถงึทางท่ีตรง ท่ีสงบ ท่ีมั่นคง เป็นทางท่ีถาวร

แลว้ทีนี ้ไม่มีทางหลงทางเส่ือมเสียแลว้ เพราะวา่พระพทุธเจา้
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ท่านรู ้ทา่นเดินไปก่อนท่านสอนไวเ้ป็นพระพทุธศาสนา คือไว้

สอนคนท่ีเกิดหลงทางมาทีหลงัมากมายอย่างพวกเราอย่างเนีย้ 

มนัหลง มนัเกิดมาทีหลงัก็ไม่รูจ้กัทาง ถึงมนัรูม้นัก็ฝืนทาง เพราะ

จิตมนัมีความหลง มีกิเลสมาควบคมุไว ้มนับงัไว ้เราจะใหม้นั

เดินไม่ใหมี้อะไรขดัแตม่นัก็มีอารมณ ์มีความคิดในทางฝ่ายมืด 

ฝ่ายกิเลสตา่งๆมนัปิดบงัไว ้มนัทาํใหเ้รา…เรามองทางจะไปมนั

มืด มนัไม่รูจ้ะเดินไปอย่างไร มนัไม่เหน็ แตถ่า้มนัเหน็อยา่งนีม้นั

ก็เดินดว้ยความปลอดโปรง่ เดินดว้ยความเห็นวา่ เออ้ ทางมนั

ตรง ทางมนัเดินไม่ลาํบากเพราะวา่มนัไม่ไดเ้อาวตัถอุะไรไป

เก่ียวขอ้ง มนัมีแตจ่ิตท่ีจะกาํหนดท่ีจะเดินไดโ้ดยไม่ตอ้งใชว้ตัถุ

ส่ิงของหละทีนี ้เดินเฉพาะจติเฉพาะกายของเรา มนัก็เจรญิได้

แตง่ได ้รูจ้กัแตง่ รูจ้กักาํหนดตน้ทาง กลางทาง ปลายทางท่ีเรา

ทาํอยู ่ 

ทีนีค้วามท่ีเราเดินบอ่ยเดินประจาํ มนัก็แกค้วามหลงได ้

เหมือนเราอยูท่ี่ไหน ไปทางเช่นใด ถา้เราไปบอ่ยๆไปประจาํ ไป

ทกุวนัอยา่งนีม้นัหลงไม่ได ้แตถ่า้เรานานๆซกัปีหลายปีไปทีหนึ่ง 
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เราเคยจาํได ้แตเ่ราไป หลง เพราะอะไร เพราะวา่มนัไม่ไดเ้ดิน

บอ่ยเดินประจาํ ปลอ่ยไวน้าน มนัก็รกรา้ง มนัก็หมอง มอง

เครื่องหมายไม่เหน็ อนันีก็้เหมือนกนัหละทีนี ้อย่างเราเดินใน

ชีวิตในการเกิดการตาย การท่ีเขา้มาสูศ่าสนา เราก็ไม่รูว้า่เราเขา้

มาถกูอย่างน่ี ถึงเราเขา้มาถกูแลว้ เราก็ไมเ่ดินไปใหม้นัถงึ ใหม้นั

สดุ เราก็ยงัหวนกลบัวกวนมา หวนคืนมาใหม ่แลว้ก็มาหาตน้

ทาง ก็คน้คิดอยู่นั่น มนัก็เป็นการวนเวยีน ทาํใหเ้ราเสียเวลา 

อย่างท่ีเราเขา้ๆออกๆ น่ีบางคนบวชสกึๆ บวชแลว้สกึๆแลว้ไป

อยากไปเดินตอ่อีก วกวนอยา่งเนีย้ วา่มนัเป็นโลกหมนุเวยีน มนั

ไม่ใช่เป็นโลกตรง  

โลกตรงคือพระพทุธเจา้ คือธรรมะ คือวิรยิะ ท่ีไปสูม่รรคผล 

ท่านออกไปจากโลกจากทกุขไ์ด ้เพราะอาศยัสมัมาทิฐิ ความ

เห็นชอบในจิตท่ีจะหาทางออกไปจากโลก จากการควบคมุของ

กิเลส ของความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเน่ียแหละ 

เหมือนกบัวา่ นกท่ีมนัถกูขงัอยู่ในสุม่ อยู่ในกรง ลกัษณะอย่าง

นกเขา ช่ือมนันกเขาไม่ใชน่กเรา แตม่นัเป็นสตัว ์แตม่นัมีนิสยั
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เป็นนกป่า คนจบัมาเลีย้ง เอามาขงัใสก่รง นกกระทา เคา้มา

เลีย้งใสก่รง แตม่นัรูจ้กัวา่มนัติดอยู่ในกรง มนัก็อยากออก มนัก็

จะพยายามท่ีจะหาช่องออก ถึงเขาเลีย้งดี ใหกิ้นอาหาร ใหกิ้น

นํา้ ใหท่ี้ซุม่อยูไ่วป้อ้งกนัภยั มนัก็ไมน่ิ่งหละน่ี มนัก็ยงัมีนิสยัท่ีจะ

หาช่องหาทางออก มนัก็กินแลว้ก็จบัวนตาตุม้ของมนัอย่างนัน้

เป็นงานประจาํ ในท่ีสดุมนัทาํไม่หยดุ มนัมีช่องทาง พวกตุม้พวก

กรงมนัขาดมนัหลดุออกหละ ทีนีม้นัออกไปได ้ตอ้งอาศยักาํลงั 

อาศยัความแข็งแรง อาศยัความขยนั อนัเปรยีบลกัษณะ

เปรยีบเทียบกบัจิตผูอ้ยากออกจากโลกจากกิเลสจากความเกิด 

จะตอ้งมีลกัษณะจะตอ้งทาํจิต จะไม่หยดุน่ิง จะตอ้งหมนุ 

จะตอ้งคิด จะตอ้งกาํหนด นอกจากหลบัไป ต่ืนขึน้รูไ้ดก็้หาทาง

เหมือนกบันกมนัไม่หยดุน่ิง มนัไม่มีอะไรจะทาํมนัก็ทาํหนา้ท่ีของ

มนั มีคนใหกิ้นนํา้กินขา้ว  

เหมือนอย่างญาติโยมเป็นผูท่ี้อปุถมัภค์ ํา้ชพูระพทุธศาสนา

ใหพ้ระสงฆส์ามเณรเสมอกนั ก็ใหอ้าหารใหน้ํา้ใหปั้จจยัให้

พระสงฆไ์ดไ้มต่อ้งไปเดือดรอ้น ไม่ตอ้งหิวโหย ไม่ตอ้งเสียกาํลงั 
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จะไดเ้ป็นปัจจยัท่ีใหก้าํลงัรา่งกาย ใหมี้กาํลงัทาํความเพียร ใหมี้

กาํลงัท่ีจะเจรญิสติปัญญา เพ่ือหาทางออกจากโลกจากกิเลส 

จากตุม้น่ะ มนัก็เป็นเครื่องท่ีใหเ้ราเห็นอยู่ ไม่ใช่วา่ใหเ้ลีย้งอยู่ ให้

ติดอยู่ ใหท้รมานอยู ่เราไดอ้าหาร ไดเ้ครื่องอยู่อาศยั เราก็ตอ้งใช้

กาํลงั จะตอ้งเตรยีม จะตอ้งทาํคณุคา่คณุประโยชนใ์หเ้กิดแก่ผูท่ี้

นาํมาให ้ผูท่ี้ทาํเพ่ือแบง่สรรปันสว่นอย่างนี ้เป็นท่ีมาเป็นทาง

ของพระพทุธศาสนามาตัง้แตด่ัง้เดิมอย่างนัน้ ทา่นก็จะไดรู้ส้กึตวั

ของตวัเองหละทีนี ้วา่ชีวิตของเราท่ีเป็นพระอย่างนี ้ท่ีเราสวดกนั

ในพระสทัธรรม ๑๐ ขอ้ก็เหมือนกนั ก็เน่ืองดว้ยคนอ่ืน เราไม่ได้

ขวนขวายหาเอง กินเอง ปลกูเอง แตค่นอ่ืนเคา้แบง่ให ้เคา้

ศรทัธา เคา้ถวาย เคา้บาํรุง ก็เพ่ือใหเ้ราไดธ้รรม ไดป้ฏิบติั ใหมี้

กาํลงั ใหมี้สติปัญญาน่ีแหละ เรยีกวา่ปัญญานีเ้กิด  

ถา้เราเกิดปัญญาได ้ผลท่ีไดร้บัมนัสงูของเราและของเขา ก็

จะมีสว่นได ้สว่นไดจ้ากการใหก้ารเสียสละตา่งๆอยา่งนี ้มนัก็มี

ผลหละทีนี ้ผลท่ีไดม้นัจะไดก้ศุลในความฉลาดท่ีนาํไปปฏิบติัไม่

หยดุน่ิง ท่ีทาํใหเ้กิดผล มีผลมีคณุคา่มากขึน้ สว่นนอ้ย แตว่า่เรา
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ใชป้ฏิบติั เราเรง่ เราทาํใหม้าก มนัก็ไดผ้ลมากขึน้ เพราะกาํลงัท่ี

เราไดอ้าศยัก็จะเป็นประโยชนแ์ก่จิตใจของเรา และผลสะทอ้นก็

จะถึงคนอ่ืนทีนี ้เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดกาํลงั แตถ่า้ไม่มี

ปัจจยั มีส่ิงท่ีไดม้า ไม่ไดมี้เครื่องใชข้องฉนั เราก็ไม่มีแรงท่ีจะ

ปฏิบติัท่ีจะทาํการเดินทาง ไม่มีเสบียง สว่นท่ีศรทัธาญาติโยมท่ี

เคา้ใหเ้สบียงเป็นผูท่ี้มีสว่น เคา้ก็เลยศรทัธาหวงักศุลผลบญุ แต่

เคา้หวงัไม่ตรงตอ่ทางพน้ทกุขก็์มี บางทีเคา้หวงัความสขุแคชี่วิต 

แคม่นษุยส์มบติัอย่างนี ้เคา้หวงัเพ่ือร ํ่ารวย เพ่ือไดกิ้นไดใ้ชไ้ด้

เป็นของสมบติั จะเกิดแก่เจบ็ตายอยู่ในโลก เพ่ือรกัษาภมูิชาติ

มนษุย ์หรอืภมูิชาติสวรรค ์เทวบตุร เทวดาน่ีมี อนันัน้เป็นชัน้ท่ียงั

อยู่ในโลกอยู่ อยู่ในสุม่อยู่ในกรงอยู ่ขงัอยู่ เราไม่ไดจ้ิตเพ่ือ

หาทางออก เรายงัทาํเพ่ือเลีย้งเพ่ือบาํรุงกิเลส  

แตค่นท่ีเขามีปัญญาแลว้ เคา้มาปฏิบติัเกิดความรู ้เกิดรูจ้กั

ทางมรรคทางผล เคา้จะไม่คิดอย่างนัน้ เคา้ทาํเพ่ือความหมดสิน้

ไป เคา้ไม่หวงัเพ่ือการตอบแทน นั่นพวกนัน้เป็นพวกท่ีจะช่วยให้

พระสงฆไ์ดส้าํเรจ็มรรคผลดว้ยอานิสงสข์องใจอย่างถกูตอ้ง 
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ไม่ไดป้รารถนา คือปรารถนาเพ่ือใหกิ้เลส เพ่ือใหบ้ญุท่ีทาํไปไม่

เรยีกกลบัคืน ไม่เรยีกคา่ตอบแทน ทาํใหห้มดไปสิน้ไป คนท่ีมี

ศรทัธาแบบนี ้คนสมยัปัจจบุนัมนัไม่คอ่ยมีหรอก เคา้ก็มีแตว่า่ 

เออ จะทาํบญุ ก็นกึอธิษฐานอนันัน้อนันี ้ใหมี้โชคมีลาภ ใหร้ ํ่าให้

รวย ใหไ้ดม้ากๆ เน่ียอย่างเนีย้ บางทีก็ใหเ้กิดเป็นมงคลอย่างอ่ืน 

ใหข้ลงั ใหคุ้ม้ครอง ใหค้วามคิดทัง้หมดนะ่มนัผิดหมด คนท่ีตัง้

จิตอธิษฐานไปผิดมรรคผิดทางหมด แตม่นัก็ไดผ้ลทางโลกหละที

นี ้แตม่นัผิดทางมรรคผล คนท่ีเขาตอ้งการมรรคผล เคา้ไม่คิด

หละทีนี ้เคา้คิดวา่ทาํเพ่ือใหม้นัหมดกิเลส หมดไปสิน้ไป ไม่คิด

เอาผลกาํไรคา่ตอบแทน ทาํแลว้ก็แลว้ไป ไม่เรยีกคา่ยอ้นคืนมา 

อนันัน้เรยีกวา่เป็นทานท่ีอยา่งละเอียด อยา่งสงู อยา่งอกุฤษฏ ์

ทานชีวิต ทานท่ีเสียสละจรงิๆ ไม่เรยีกคา่ตอบแทน ดงันัน้พระผู้

ท่ีไดร้บัไปก็เป็นผูท่ี้เรยีกวา่ไดก้าํลงั ไดค้วามบรสิทุธ์ิ ไดค้วามท่ี

ถกูตอ้งเพราะผูท่ี้ใหปั้จจยัใหส่ิ้งของเคา้ก็มุ่งถกูตอ้งเหมือนกนั 

เคา้ก็อยากพน้ทกุข ์เคา้ก็อยากออกจากโลกจากความเกิดแก่

เจ็บตาย ซึง่มนัมาทรมานอยู่นบัไม่ถว้น  
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อย่างท่ีเราเบือ้งหลงัอย่างนี ้เราก็ยอ้นนบัไปเรยีงลาํดบัไปไม่

ถว้น และอีกขา้งหนา้อย่างนีท่ี้เรายงัมองไม่เห็นท่ีสดุท่ีพน้ทกุข์

อย่างนี ้เราก็ฝึกปัญญา มนัมองไม่เหน็ ดงันัน้เราเหน็ปัจจบุนั เรา

ดปัูจจบุนั เราดคูวามคิดจิตท่ีเราอยู่ปัจจบุนั มนัคิดอะไร มนัเกิด

อะไร มนัเดินไปคลอ่มตรงไหน เหมือนเราเดินทางอยา่งนี ้เราไป

เกาะเครอืเขาเถาวลัยอ์ยู่เสน้ไหนอะไร โดนตอโดนหลมุบอ่ท่ีไหน

เราตอ้งดใูนท่ีเราเจอนั่นน่ะ เราตอ้งซอ่มแกไ้ขตรงนัน้ เราตอ้ง

แตง่ตรงนัน้ เรยีกวา่เป็นปัจจบุนั ท่านสอนใหล้งปัจจบุนัใหเ้รา

สว่นท่ีวา่ตน้ทางปลายทางหนา้หลงัมนัเป็นส่ิงท่ีไกลไป ใหดู้

ใกล้ๆ น่ี ท่ีเราอยู่ปฏิบติั  

เราอยู่ในพรรษาอยา่งนีก็้เหมือนกนั เราเดินตัง้แตว่นัเขา้วนั

ตน้มา มนัก็เดินมา แตเ่ราไมไ่ดไ้ปเดินแตว่า่ความหมนุเวยีนของ

กาลของเวลาของโลก มนัก็หมนุไป มนัก็มาถงึท่ีสดุจนถึงปลาย

ทางออกพรรษาใหเ้ราไดอ้ยู่ปัจจบุนั แตม่นัก็เดินทางหมนุเวียน

ทางโลก แตส่ว่นสติปัญญาท่ีเราเดินเขา้มา เราก็เดินทางภายใน 

เราก็เดินเสน้ทางสายเอกซึง่เป็นทางท่ีเราไดม้าจากกาํเนิดความ
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เกิด เป็นผูท่ี้สรา้งจาํแนกใหเ้รามา เราก็รกัษาทีนี ้รกัษาเป็น

เสน้ทางท่ีจะเดินปฏิบติั เดินเพ่ือใหรู้จ้กัทางถกู ทางตรง ถา้มนั

เกิดมีลุม่หลงมีอะไร มนัผิดทางเราก็รบี รบีกลบัคืน อยา่งท่ีเรา

หลงทางคนอ่ืน เราก็รูว้า่คนอ่ืนมนัไม่ใชท่างของเรา เราก็รบีเรยีก

ทนัที เรยีกความคิด ไม่ใช่ทางเรา คือทางเขา เราไปเดินแย่งเขา 

ไปเบียดเขา ไปขดัเขา มนัก็รูจ้กัหละทีนี ้ 

ดงันัน้เรื่องการเขา้มาสูศ่าสนาหรอืศาสนาจะมีมาถงึพวกเรา

ก็มาจากคาํสอนพระพทุธเจา้ตรงท่ีเสน้ทางปฏิบติัทางมรรค ทาง

อรยิมรรคน่ี มาเป็นเสน้ทางเอก เป็นทางถกูทางตรงมาแตค่รัง้

พระพทุธเจา้ พระสาวกทัง้หลาย พทุธบรษัิททัง้หลาย ผูท่ี้มี

ปัญญา ผูท่ี้ไมน่อก ตรงทางเหมือนกบัพระพทุธเจา้ก็เดินไปเสน้

นีถ้กูตอ้ง ไม่หลงไม่ผิด แตเ่ราหลงเราก็รู ้แตเ่ราก็ตอ้งรบีเรยีกรบี

กลบัคืนรบีแก ้อย่าใหห้ลงไปตลอดทางเพราะวา่เวลาเรามี

เฉพาะ อยา่งชีวิตของเราแตล่ะคนมีกาํหนดอายเุสน้ทางเฉพาะ

เลย เราเดินทางยงัไม่ไปถึงไหน เราไปหมดชีวิตตายก่อน ทาง

ของเราก็ยงัตกคา้ง เรยีกวา่เสน้ทาง เรยีกวา่เป็นศาสนา เป็นเนือ้
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ธรรมะท่ีอยู่ในใจในกายของเราทกุคน ใหมี้ความเขม้แข็ง น่ีคนท่ี

ปฏิบติัคนท่ีเกิดคนท่ีทาํความเพียรก็สรา้งความเขม้แข็ง เพราะ

รา่งกายมนัทาํงาน มนัเค่ียวเข็ญอะไรของมนั ตลอดถึงมีอาหาร

ท่ีจะเขา้ไปบาํรุง ไปสรา้ง มนัก็เกิดความหนาแนน่เขม้แข็ง เป็น

เนือ้ๆแน่นๆ เกิดความแข็งแรง ความขยนัหมั่นเพียร ก็เดินทาง

จิตดว้ยความท่ีแรงสติปัญญา มีความขยนัมีพลงัท่ีจะตอ้งนาํจิต

นาํสติของเราเดินกลบัไปกลบัมา เดินอยู่ตลอดนะสิ เพ่ือไม่ให้

หลงผิดทาง ถา้หลงผิดทางนอ้ยเดียวก็ไดโ้ทษไดบ้าดไดแ้ผล ก็

เหมือนกบัวา่เราไปเดินผิด ลม้แลว้พลิกผิดนิดเดียวน่ี เราก็ได้

โทษไดแ้ผลแลว้ คือเกิดความเดือดรอ้น เกิดความไม่สงบ เกิด

ความทกุขใ์จ  

น่ีเป็นธรรมะเตือนใจในการออกพรรษา เหมือนกบัเราตอ้ง

หาทาง ตอนท่ีเราอยู่ในฤดฝูนน่ีเหมือนกบัวา่เรามารูจ้กัวา่จิตเขา

ยงัถกูกิเลสขงัอยู่ เราจะตอ้งหาทางซอ่ม ตอ้งสบัตอ้งไชเหมือน

นกกระทาท่ีมนัเป็นสตัว ์มนัยงัมีความคิดท่ีจะอยากออกมาในท่ี

แคบท่ีขงั คนเราผูมี้สติปัญญาผูเ้กิดมาในโลก เหน็รา่งกายเหน็
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กรงขงัของเรา เราก็ตอ้งสรา้งปัญญาขึน้ ตอ้งรูจ้กัหา ไม่ใชข่อง

คนอ่ืน ไม่ใช่ของพวกแม่ญาติพ่ีนอ้งเรา มนัเป็นของเราคนเดียว

เฉพาะ ใครไปช่วยไม่ได ้ 

เหมือนอย่างนกโดนขงัเฉพาะตุม้ เฉพาะตวั มนัตอ้งทาํกิจ

ทาํกรรมของมนัจะไปใหค้นอ่ืน  ถึงพระพทุธเจา้เองก็ไม่ใช่ไปช่วย

ได ้แตพ่ระพทุธเจา้ท่านสอนการหาทางออก หรอืการท่ีจะใช้

ปัญญา สอนใหมี้ความขยนัหมั่นเพียร มีความต่ืนอยู่ตลอด ไม่

หลงไมห่ลบั ไม่ออ่นแอ อนันัน้เป็นคาํสอนท่ีชว่ยพวกเรา ช่วย

สตัวโ์ลกตรงนี ้แตจ่ะใหต้วัของเคา้ออกมาช่วยไม่ได ้ส่ิงท่ีช่วยก็

เป็นคาํสอนคือเป็นพระพทุธศาสนา หมายถึงพวกเรานีช้่วยสอน

ช่วยบอกซอ่มทางใหเ้รา แตถ่า้สอนบอกแลว้เรายงัไม่ต่ืน หรอืเรา

ไม่มีความขยนัมีกาํลงั เราเป็นคนท่ีไม่มีศรทัธา เป็นความความขี้

เกียจมนัก็ไม่ไดห้ละสิ มนัก็วา่มนัลาํบาก เน่ียมนัทาํไม่ได ้มนัมี

กิเลสความขดัแยง้คดัคา้นเยอะ เรื่องทางมรรคทางผลทาง

อรยิมรรคมนัไม่ใช่ธรรมดา ถา้พดูถงึวา่มนัมีส่ิงท่ีมนัขดัแยง้มา

ก่อกวนมนัก็ลาํบากหละทีนี ้ท่ีเราลาํบากเพราะวา่พวกกิเลสพวก
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มารพวกความเห็นแกเ่หน่ือยแกต่วัแก่โลกอะไรหละทีนี ้ปัญญา

มนัก็หมดแรง เห็นไฟมนัก็ดบัก็มืดไปหมด น่ีเป็นเนือ้ธรรมเป็นคาํ

สอนเป็นแสงประทีปท่ีจะใหเ้ราปฏิบติัมองทางมรรคผลตาม

พระพทุธเจา้ ใหท้างพน้จากโลกจากกิเลสไป น่ีเป็นธรรมะ

เตือนใจ ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเทา่นี ้

  

ท่ีมา: https://youtu.be/IXGdpQvL30c 

 

https://youtu.be/IXGdpQvL30c

