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ฝึกจดจ่ออยูก่ับปัจจุบันคือการปฏบิัตธิรรมะ 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

ตอ่นีไ้ป พึง่พากนัตัง้ใจสาํรวมจิตใจของตนใหเ้แน่วแน่ เวลา

นีใ้หน้กึวา่เรามาทาํความเพียร พรอ้มเพรยีงกนัในศาลาการ

เปรยีญนี ้เพ่ือจะทาํใจใหส้งบ ใจไม่สงบเน่ียแหละมนัไม่รูอ้ะไร

ทัง้นัน้เลย เรยีกวา่ไม่รูธ้รรมของจรงิ ผูจ้ะรูธ้รรมของจรงิไดก็้ตอ้ง

มาทาํใจน่ีใหส้งบเสียก่อน ละอารมณอ์นัเป็นอดีต อนาคต แลว้

ใหป้รากฏแตอ่ยู่ในปัจจบุนั เพราะชีวิตนีเ้ป็นอยู่ในปัจจบุนันี ้

เท่านัน้ อดีตก็ลว่งมาแลว้ เป็นดีเป็นชั่วอะไรก็เป็นมาหมดแลว้ 

ไม่ไดก้ลบัคืนไปเป็นอยา่งนัน้อีก อนาคตก็ยงัไม่ไดไ้ม่ถึง ไม่ทราบ

วา่ชีวิตนีจ้ะไปถึงไหน อยา่ไปคาดการณล์ว่งหนา้ อยา่ไปยดึถือ 

เอาสญัญาอารณต์า่งๆท่ีเป็นอนาคต ใหถื้อวา่นั่นเป็นของไม่

แน่นอน อนัปัจจบุนันีน้่ะเป็นของแนน่อน ลมหายใจเขา้ก็รูว้า่

ชีวิตยงัเป็นอยู ่ลมหายใจออกก็รูว้า่ชีวิตยงัเป็นอยู่ หายใจเขา้ก็รู ้

วา่สงัขารนีม้นัไม่เท่ียง หายใจออกก็รูว้า่สงัขารน่ีมนัเป็นทกุขท์น

ไดย้ากลาํบาก หายใจเขา้ก็รูว้า่รา่งกายนีไ้ม่ใช่ตวัตนเราเขา เป็น
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แตส่กัวา่ธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม ประชมุกนัอยู่เทา่นัน้ อาศยัเหตุ

อาศยัปัจจยั บาํรุงอยู่จงึคอ่ยอยู่ได ้ 

เหตปัุจจยัท่ีบาํรุงรา่งกายอนันีอ้ยูก็่คือบญุและบาปท่ีไดท้าํ

มาแตช่าติก่อน มาหลอ่เลีย้งไวแ้ละประกอบกบัอาหารการ

บรโิภคในปัจจบุนัอีกดว้ยก็จงึเป็นอยู่ไปได ้รา่งกายอนันีน้ะ ถา้

หากวา่ขาดปัจจยัอนัใดอนัหนึ่งดงักลา่วมานีแ้ลว้ รา่งกายน่ีตอ้ง

แตกดบัทาํลายไป ไม่คงท่ีอยู่ได ้แสดงวา่ทกุส่ิงทกุอย่างในโลก

อนันีน้ะมนัมีเหตมีุปัจจยัใหเ้กิดขึน้ เม่ือพระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้

แจง้แทงตลอด พระองคก็์เหน็แจง้วา่ส่ิงหนึง่ส่ิงใดมีความเกิดขึน้

เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดยอ่มมีความแตกดบัเส่ือมไปสิน้ไป

เป็นธรรมดา อนันีม้นัเป็นความจรงิของโลกสงสารอนันี ้แตค่น

สว่นมากหากไม่เคารพความจรงิอนันี ้ไปฝืนใจอยู่ใหม้นัเท่ียงให้

มนัยั่งยืน จะใหม้นัเป็นไปตามใจหวงัของตน  

เม่ือมนัไม่เป็นตามใจหวงัแลว้ก็เป็นทกุขเ์ดือดรอ้น แบบเนีย้

เน่ียน่ะ ทา่นผูมี้ปัญญาทัง้หลายทา่นมาเพง่พิจารณาลงใน

ปัจจบุนันี ้มนัก็ย่อมรูเ้หน็ไดเ้ห็นไปตลอดเลย ไม่ตอ้งไปเพง่เลง็
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ไปฟากฟ้าแดนดินท่ีไหนหรอก กาํหนดรูแ้ตอ่ยู่ในปัจจบุนัน่ีก็เหน็

ไดเ้ลย ก็เหน็สภาวะ ทกุส่ิงทกุอย่างมีความเกิดความดบัอยู่

อย่างนี ้ผูต้อ้งการจะพน้ทกุขก็์ตอ้งยอมรบัความจรงิอนันี ้แลว้ก็

ตอ้งพิจารณาบอ่ยๆ ถึงแมว้า่ส่ิงเหลา่นีจ้ะเป็นความจรงิก็จรงิแต่

วา่จิตนีม้นัถกูอวิชชาตณัหาครอบงาํ มนัไม่คอ่ยจะยอมรบัความ

จรงิของสงัขารอนันี ้มีแตส่ง่จตินีไ้ปเกาะ ไปขอ้งแตรู่ปเสียง กล่ิน 

รส เครื่องสมัผสั อนัท่ีเป็นน่ารกัใครพ่อใจในโลกนี ้น่ีแสดงวา่จิต

มนัไม่ยอมรบัความจรงิ มนัยงัเขา้ใจวา่สภาวะธาตสุภาวะขนัธ์

ทัง้หลายเหลา่นีจ้ะอาํนวยความสขุใหอ้ยู่ เหตนุัน้จงึไดดิ้น้ไปตาม

รูปเป็นตน้ดงักลา่วมาแลว้นัน้ ดงันัน้จงึวา่ทางท่ีเราจะพน้ทกุขไ์ป

ไดเ้รว็นั่นนะ จงึวา่อยู่ท่ีการเพง่ลงปัจจบุนันั่นนะ อย่าไปสงสยั

ลงัเลอย่างอ่ืน  

ก็ทกุคนคงรูอ้ยู่แลว้วา่ผูท่ี้เป็นสขุก็คือจิตดวงนี ้ผูเ้ป็นทกุขก็์

จิตดวงนี ้นั่นนะ่ ไม่ใชอ่ื่นไกล รา่งกายอนันีถ้ึงแมม้นัจะแปรปรวน

ไปก็ตามแตว่า่มนัไม่รบัรูค้วามแปรปรวน ความทนทกุขไ์ด้

ยากลาํบากของรา่งกายอนันี ้มนัไม่รบัรู ้มนัมีแตห่นา้ท่ีแปรปรวน
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ไปเท่านัน้เอง แตผู่ร้บัรู ้ความเป็นไปของรา่งกายอนันีคื้อ จิตดวง

เดียวน่ีเทา่นัน้เอง ไม่ใช่อย่างอ่ืนใด อนัท่ีเราบน่กนัออกมาวา่ 

ทกุขห์นอๆเน่ียน่ะ ก็จิตดวงนีแ้หละมนัไมรู่เ้ท่าสภาวะธาต ุ

สภาวะธรรม อนัมีอยู่ภายในและภายนอกหรอืหยาบละเอียดใน

โลกนี ้มนัไม่รูแ้จง้ มนัไม่รูเ้ทา่ เหตนุัน้เม่ือเวลาส่ิงตา่งๆเหลา่นี ้

วิบติัแปรปรวนไปมนัจงึคอ่ยบน่ออกไปวา่ทกุขห์นอๆ นั่นแสดงวา่

มนัจนปัญญา ไม่สามารถจะรูเ้ท่าไดจ้งึไดบ้น่ออกมา ถา้ผูมี้

ปัญญาไดพ้ิจารณาอยู่เสมอๆ ไดรู้เ้ท่าแลว้ก็จะไม่บน่ จะไม่บน่

ออกมาวา่ทกุขอ์ย่างโนน้ทกุขอ์ย่างนี ้ถา้จะบน่ออกมาก็ตอ้งรูเ้ท่า 

รูเ้ท่าในใจภายในจิตใจแลว้ ดงันัน้ทกุคนขอใหฝึ้กจิตใจอนันีใ้ห้

มนัชาํนิชาํนาญในเรื่องความทกุขข์องสงัขารรา่งกายอนันีน้ะ ไว้

เสมอๆ เพราะวา่ตา่งคนตา่งเกิดมาแลว้ตอ้งไดพ้บกบัความทกุข์

น่ีเหมือนกนัทัง้หมดเลย ซึง่จะไม่ไดพ้บไม่มีเลย ไม่มากก็นอ้ย  

ความทกุขค์วามทนไดย้ากลาํบากความแปรปรวนไปแห่ง

สภาวะธรรมะสภาวะธาตทุัง้หลายเหลา่นีน้ัน้หลีกเล่ียงไม่พน้เลย 

ตอ้งเตรยีมตวัไวเ้สมอแหละ ฝึกจิตใจไว ้อบรมปัญญาใหเ้กิดขึน้ 
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ปัญญาน่ีเป็นคณุธรรมอนัสดุทา้ยสาํหรบัท่ีจะสอนใจใหต้ดัสิน

ปลอ่ยวางรูปธรรม นามธรรมเหลา่นี ้จะหลดุจะพน้ไปไดก็้เพราะ

ปัญญาน่ีเองสดุทา้ยนะ ลาํพงัมีแตศี่ลมีแตส่มาธิเท่านัน้ยงัหลดุ

พน้ไม่ได ้เพียงแตบ่รรเทาความทกุขล์งไปเท่านัน้เอง บรรเทา

กิเลสไปเท่านัน้ อนัจะพน้จากกิลเสหรอืกองทกุขไ์ดน่ี้อยูท่ี่

ปัญญา เป็นคณุธรรมอนัสดุทา้ยแห่งการปฏิบติัธรรม พงึเขา้ใจ

ไว ้ดงันัน้แหละ การภาวนาเม่ือจิตใจสงบลงไปแลว้ก็อยา่ไป

พอใจอยู่แตใ่นความสขุอนัเกิดจากความสงบเท่านัน้ ตอ้งหดัคิด

หดัพิจารณาสอนใจดวงนีแ้หละ เรื่อยๆไป สอนใหม้นัรูค้วามจรงิ 

ใหม้นัรบัรูค้วามจรงิของนามธรรมรูปธรรมอนันี ้ 

เม่ือมนัรูแ้จง้รูปธรรมนามธรรมอนันีแ้ลว้ มนัก็รูปแจง้ส่ิงอ่ืนท่ี

แวดลอ้มรูปธรรมนามธรรมนีอ้ยู่ เชน่วตัถภุายนอกตา่งๆจะเป็น

สตัวก็์ดี เป็นคนก็ดี เป็นตน้ไมใ้บหญา้ แม่นํา้ลาํคลอง ภเูขาเหลา่

กออะไรก็ตามแหละ มนัก็เกิดจากธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลม 

เช่นเดียวกบัรา่งกายอนันีเ้อง ตา่งแตว่า่สภาวะธาตภุายนอกมนั

ไม่มีจิตครองเท่านัน้เองแหละ แตส่ภาวะธาตอุนัเป็นภายในคือ
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รา่งกายอนันีม้นัมีจิตครองเป็นอย่างนัน้ เหตดุงันัน้มนัจงึรูจ้กั

ทกุขน์ั่นแหละ มนัจงึรูจ้กัความเปล่ียนแปลงของรา่งกายอนันี ้

อย่างเช่นตน้ไมอ้ย่างนีม้นัไม่มีจิตครอง ดงันัน้มนัจงึไม่ไดร้อ้ง

ครวญครางอะไรออกมาเลย เวลามนัหกัมนัโคน่ลง มนัก็หกัโคน่

ไปอย่างนัน้ธรรมดาน่ีแหละ แตส่ว่นรา่งกายสงัขารอนัมนัมีจิต

ครองดงันัน้เม่ือมนัวิบติัแปรปรวนไป จิตนีแ้หละเป็นผูร้บัรู ้เม่ือ

จิตไปรูเ้ท่าแลว้ก็ย่อมหวั่นไหวย่อมเดือดรอ้น ทัง้สะดุง้หวาดกลวั

ตอ่ความตายหรอืความแตกดบัของสงัขารรา่งกายนี ้ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่สตัวโ์ลกทัง้หลายยอ่มสะดุง้ตอ่

อาชญาคือความตาย ไม่สะดุง้ก็แตพ่ระอรยิบคุคล หรอื พระ

อรหนัตเ์ทา่นัน้แหละ พระอรหนัตน่ี์ทา่นไมส่ะดุง้เพราะเหตวุา่

ท่านละอปุาทานในขนัธท์ัง้ ๕ น่ีเสียแลว้ ท่านไม่ไดถื้อขนัธ ์๕ น่ี

เป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ท่านมองเหน็วา่ส่ิงทัง้ปวงท่ีมี

ความเกิดขึน้มาแลว้ ก็แปรปรวนแตกดบัไปเท่านัน้เอง ไม่มีสตัว์

ตาย ไมมี่บคุคลตาย ท่ีวา่ตายนัน้สมมติุกนัเอาตา่งหาก สมมติุ

เอาธาต ุ๔ ขนัธ ์๕ น่ีมนัวา่แปรปรวนแตกดบัไปเท่านัน้เอง วา่คน
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ตายสตัวต์าย แทท่ี้จรงิแลว้นัน้สมติุวา่เอาเฉยๆ แตพ่ดูถึงความ

จรงิแลว้มนัก็มีแตส่ิ่งตา่งๆท่ีมีความเกิดขึน้ในโลกอนัเนีย้ แลว้ก็

แปรปรวนในทา่มกลางแลว้ก็แตกดบัในท่ีสดุ ก็มีเทา่นีเ้องนะ  

ดงันัน้แหละ นกัปราชญผ์ูมี้ปัญญาทัง้หลายท่านจงึเบื่อ

หนา่ย เม่ือพิจารณาเหน็แลว้ เบื่อหน่าย อยากจะไปสูส่ถานท่ีไม่

วิบติัแปรปรวนแตกดบัอนันี ้สถานท่ีไหนท่ีจะไม่มีการแปรปรวน

แตกดบัแลว้น่ีนะ นอกจากพระนิพพานแลว้ไม่มี ไม่มีท่ีไหนเลย 

โลกทัง้ ๓ อนันีล้ว้นแต ่มีแตค่วามเกิดขึน้ในเบือ้งตน้แลว้ก็แปร

ผนัทา่มกลาง แตกดบัในท่ีสดุทัง้นัน้เลย ผูป้ฏิบติัธรรม ผูภ้าวนา

นะ มนัตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นตามความเป็นจรงิอย่างนี ้มนัจงึจะ

ยินดีตอ่พระนิพพาน เพราะวา่พระนิพพานนีเ้ป็นธรรมอนัเท่ียง

แทแ้น่นอนไมแ่ปรผนัเป็นอยา่งอ่ืน จิตนีเ้ม่ือละอาสวกิเลสให้

บรสิทุธ์ิ หมดจดไปแลว้ โดยประการทัง้ปวงแลว้ จิตนีก็้ไม่

เคล่ือนไหว ไมดิ่น้รน ทะเยอทยานไปในภพนอ้ยภพใหญ่เลย นั่น

แหละ ก็รูไ้ดใ้นปัจจบุนัสาํหรบัผูท่ี้ทา่นบรรลแุลว้ท่านก็รูไ้ด ้รูจ้ิต

ตวัเองวา่หมดอยากแลว้ หมดความปรารถนาในโลกแลว้มนัก็ไม่
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อยากไปเกิดในภพนอ้ยภพใหญ่อะไรเลย แมว้า่ธาต ุ๔ ขนัธ ์๕ น่ี

ยงัจะไม่แตกไม่ดบัไปก่อน แตด่วงจิตท่ีละอาสวกิเลสหมดแลว้น่ี

ไม่เป็นทกุขเ์ดือดรอ้นอะไรเลย เพราะวา่มนัอยู่คนละโลกกนัแลว้ 

ท่านเรยีกวา่ โลกตุระธรรม แปลวา่ธรรมเหนือโลกก็หมายเอา

ดวงจิตนีเ้อง มนัอยู่เหนือโลกแลว้ถึงจะอาศยัโลกนีอ้ยู่แตก็่ไม่ติด

อยู่ในโลกนี ้อารมณห์รอืกิเลสตา่งๆไม่สามารถจะซมึทราบเขา้สู่

จิตใจของท่านผูรู้ท้ัง้หลายได ้เหมือนอยา่งนํา้ไม่สามารถจะซมึ

เขา้สูใ่บบวัไดฉ้นัใด จิตของมนีุผูรู้ท้ัง้หลายก็เป็นเช่นนัน้ อารมณ์

ทัง้หลายกระทบมาแลว้ก็ผ่านไป กระทบมาแลว้ก็ผ่านไป เทา่

นัน้เอง จิตของท่านไม่หวั่นไหว เพราะรูแ้จง้ตามเป็นจรงิอย่าง

ท่ีวา่นั่นแหละ  

รูว้า่ไม่ใช่ของเรา ของเขาอะไร ปัญญาอนันีต้อ้งยิ่ง ตอ้ง

เจรญิปัญญานีใ้หย้ิ่ง ตอ้งรูแ้ลว้รูอี้ก ตอ้งพจิารณาแลว้พจิารณา

อีก อยู่อยา่งนัน้กวา่มนัจะรูแ้จง้เหน็จรงิไดน้่ะ ขอใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่

วา่พิจารณารูค้รัง้หนึง่แลว้ก็แลว้ไปเลย ไมต่อ้งพิจารณาอีกก็อยู่

อย่างนัน้เลย อย่างนี ้ไม่ใชห่ละสาํหรบัผูท่ี้ยงั…จิตใจยงัไม่หลดุ
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พน้น่ี ความหลดุพน้อนันีน้่ะมนัมีอยู ่๒ ประเภท คือหลดุพน้

ชั่วคราวหนึง่ หลดุพน้อย่างถาวรหนึง่ น่ี ทา่นเรยีกวา่ สมุทเฉท

วิมุตต ิคือหลดุพน้โดยเด็ดขาดไปเลย กิเลสทัง้มวลเหลา่นัน้ไม่

กลบัมารบกวนจิตใจของทา่นอีกแลว้ ประเภทหนึ่งเราเราเรยีกวา่

หลดุพน้ไปชั่วคราว เชน่เราจะรูไ้ดใ้นขณะท่ีเรานั่งสมาธิ เม่ือ

จิตใจมนัรวมลงสงบลงเช่นนีแ้หละ กิเลสทัง้หลายก็รบกวนจิตใจ

ไม่ไดเ้ลย คลา้ยๆกนักบัวา่พน้ไปแลว้ แตท่ี่จรงิแทแ้ลว้ ยงัไม่พน้

เป็นแตเ่พียงวา่อานภุาพแหง่สมาธินีม้นัไปทบักิเลสไวเ้ท่านัน้เอง 

อานภุาพแหง่ความสงบนีม้นัไปทบักิเลสไว ้กิเลสดิน้ไม่ไดม้นัก็

เลยสงบตวัอยูไ่ปชั่วระยะหนึง่ ครัน้เม่ือสมาธิถอนแลว้ กิเลสนัน้

มนัก็ลกุขึน้ตามหลงัมา มารบกวนจิตใจใหวุ้น่วายเดือดรอ้นอีก 

น่ีเรยีกวา่วิมตุติอ์นัเป็นสว่นโลกีย ์มนัมีอยูอ่ย่างนีแ้ตม่นัไม่เท่ียง

ไม่ยั่งยืนอย่างวา่น่ีแหละ ก็ใหพ้าพิจารณาใหรู้ค้าํวา่วิมตุติมนัมี

อยู่ ๒ ประการอย่างนีเ้อง  

แลว้เราทาํจิตใหเ้ป็นวิมตุติน่ี์ไดไ้หม อนันีเ้ป็นหนา้ท่ีของเรา

ทกุคนท่ีจะพิจารณาใหเ้ห็นดว้ยตนเอง ถา้หากวา่ไมเ่หน็วิมตุติใ์น
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สว่นอนัเป็นโลกียนี์ ้มนัก็ไม่มีแก่ใจท่ีจะทาํความเเพียรเพ่ือให้

ถึงสมทุเฉทวิมตุติได ้เหมือนอย่างบคุคลทาํนาทาํสวนทาํแลว้

ไม่ไดข้า้ว ไม่ไดข้ายผลไม ้ไม่สามารถจะรวมเงนิเป็นกอ้นใหญ่ไว้

ไดอ้ย่างนีม้นัก็ไม่คิดท่ีจะทาํการคา้การขายได ้เพราะวา่การทาํ

การคา้ขายน่ีตอ้งไดใ้ชท้นุมากพอสมควร จงึจะทาํการคา้ขายได ้

ทนุเลก็ๆนอ้ยๆเน่ียคา้ขายไม่ไดเ้ลย อนันีฉ้นัใดก็อย่างนัน้แหละ 

บคุคลท่ีมีบญุกศุลนอ้ยไปเชน่นีน้ะแลว้กิเลสหลายตวักวา่บญุ

กวา่คนนัน้ กิเลสมนัก็คอยสะกดักัน้จติอนันีไ้วไ้ม่ใหท้าํความ

เพียรกา้วหนา้ไปไดเ้ลย ทาํใหจ้ิตใจออ่นแอทอ้แทไ้ป เป็นอย่าง

งัน้ ใหส้งัเกตดจูิตใจของใครของเรามนัเป็นอย่างนัน้ไม๊ ถา้เป็น

อย่างนัน้ก็แสดงวา่บญุกศุลอนัเป็นสว่นโลกียนี์ย้งัไม่มากพอเลย 

อย่าวา่แตบ่ญุกศุลอนัเป็นโลกตุตระเลย ทกุคนตอ้งรูต้วัอย่างนี ้ก็

รูต้วัอย่างนีแ้ลว้ อา้เราน่ีมนับญุนอ้ยอยู ่บญุกศุลมนันอ้ยไป เรา

จงึไม่สามารถหลดุพน้ออกจากกิเลสนีไ้ด ้เช่นนีแ้ลว้ก็ทาํความ

เพียรใหย้ิ่งขึน้ไปโดยลาํดบั  
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การสาํรวมตนก็ใหส้มํ่าเสมอไป ทัง้กลางวนั กลางคืน ยืน 

เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม พดูจาปราศรยั อะไรตอ่อะไร ก็มีสติสมัปะ

ชญัญะประคบัประคองจิตนี ้ใหส้มํ่าเสมอใหเ้ป็นปกติไป ไม่ให้

จิตนีห้ลงยนิดีหลงยนิรา้ยกบัเรื่องท่ีไดท้าํ คาํท่ีไดพ้ดูไปนัน้ ทาํ

แลว้ แลว้ไป พดูแลว้ แลว้ไป ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ กบักิรยิากายท่ี

แสดงออกไป กิรยิาวาจาท่ีพดูท่ีกลา่วออกไป แลว้ก็แลว้ไป 

กาํหนดรูอ้ยู่ในปัจจบุนัอยา่งเดียวเทา่นัน้ เพราะนอกจากนัน้แลว้

ไม่มีอะไรยั่งยืนน่ะ กิรยิาอาการท่ีกระทาํหรอืคาํท่ีพดู ทาํไปแลว้ 

พดูไปแลว้ มนัก็ดบัไปๆ อยู่อย่างนัน้ ไม่มีอะไรยั่งยืน แมว้า่มนัไม่

ดบัลงในปัจจบุนัทนัดว่น มนัก็แปรปรวนไปเรื่อยๆไป ในท่ีสดุมนั

ก็แตกดบัเช่นบคุคลสรา้งบา้นสรา้งเรอืนขึน้มาอยา่งนีน้ะ เอาวา่

สรา้งถาวรจรงิๆเลยอย่างนี ้วา่อย่างนัน้ก็ไดแ้ค ่๑๐๐ ปีเทา่

นัน้เองนะ แลว้ทัง้สมัภาระทัง้หลายท่ีก่อสรา้งขึน้ก็หมดอายลุง ก็

ชาํรุดทรุดโทรม ก็ตอ้งรือ้ทิง้ไป  

ดเูหมือนอย่างกระทั่งพระพทุธเจา้นั่นแหละ บา้นเมืองของ

คนสมยันัน้ก็เจรญิรุง่เรอืงตามยคุตามสมยั ครัน้เม่ือลว่งเลยมา 
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๒๕๐๐ กวา่ปีนีน้ะ อนัส่ิงเหลา่นัน้มนัไปไหนหมด นั่นแหละ มนัก็

พงัทะลายลงสูพื่น้ดินนีไ้ปหมดเลย ก็เหน็แตซ่ากตา่งๆ ปรากฏ

อยู่บา้ง บางส่ิงบางอย่างเทา่นัน้เอง อย่างเช่นไม่วา่ท่ีไหนในโลก

อนันี ้เมืองไทยน่ีก็มี วดัวาอารามโบราณแตก่่อนเพิ่งสรา้งกนัมา 

ก็บางแห่งก็เหน็แตซ่ากอิฐ ซากปนูปรากฏอยู่เทา่นัน้เองนะ จะได้

เห็นเป็นหลงัคาศาลาหลงัคาโบสถอ์ะไรอยู่น่ีไม่มีเลย ในประเทศ

อินเดีย สถานท่ีพระพทุธเจา้บงัเกิดขึน้ในโลกก็เหมือนกนั ไม่มี

แลว้ ส่ิงปลกูสรา้งแตอ่ดีตกาลนู่นน่ะ มีแตส่ิ่งปลกูสรา้งท่ีมนษุย์

ทาํขึน้ใหม่เท่านัน้เองนะ  

ธรรมดาการเจรญิปัญญาน่ีก็ตอ้งพิจารณาหลายเรื่องหลาย

อย่างมาประกอบกนัเขา้ มนัจงึจะเห็นแจง้ในไตรลักษณญาณ 

คืออนิจจัง ทกุขัง อนัตตา เม่ือปัญญามนัพิจารณาเหน็โลก

สนันิวาสอนันี ้มนัมีความเกิดขึน้ แปรปรวน แตกดบัไปอย่างนัน้

แลว้ มนัก็สงัเวชสลดใจ น่ีแหละ สงัเวชสลดใจวา่ ดวงจิตดวงนี ้

มนัมาอาศยัอยู่ในของไม่เท่ียง เหตนุัน้มนัถึงไดเ้ป็นทกุข ์มนัจงึ

วุน่วายเดือดรอ้นอยู่อยา่งนี ้ถา้วา่ส่ิงท่ีอาศยัอยู่น่ีมนัเท่ียงยั่งยืน
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แลว้ มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะมากระทบกระทั่งจติดวงนีใ้หเ้ป็นทกุข์

เดือดรอ้นเลย ก็ตอ้งพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ห็นใกล้ๆ เขา้มาหากายกบั

จิตน่ีแหละ ทีแรกพิจารณาใหก้วา้งขวางออกไป แตพ่ิจารณาก็

สรุปลงมาสูก่ายกบัจิตอนันี ้มาสอนจิตน่ีเห็นไหมหละมนัเป็น

อย่างนัแ้หละ โลกสนันิวาสอนันีน้่ะ มนัไม่เท่ียงไมย่ั่งยืนอย่างนี ้

ถา้มนัเท่ียงมนัยั่งยืนเราก็ตอ้งเหน็ซิ วตัถ ุส่ิงของ ผูค้น สตัวส์ารา

ส่ิงท่ีเกิดขึน้มาบนโลกอยา่งนี ้มนัก็จะยั่งยืนมาใหเ้ราไดเ้หน็จน

บดันีแ้หละ แตน่ี่ไม่มีนิ ก็วา่อย่างมีก็มีแตโ่ครงกระดกูเท่านัน้

แหละ สตัวก็์ดี คนก็ดี มีแตโ่ครงกระดกูใหเ้ห็นเท่านัน้เองนะ แม้

พวกเราท่ีมีชีวติเป็นอยู่ปัจจบุนัน่ี ตอ่ไปก็จะตอ้งแตกดบัทาํลาย

ลง เหลือแตก่ระดกูเทา่นัน้ใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็น ไดรู้ ้ใหคิ้ดดใูหม้นั

เห็นอย่างนี ้แลว้ตณัหามนัจะไดน้อ้ยเบาบางลง  

คือความอยากของจิตเน่ียนะ่ การพิจารณาอยา่งนีม้นัลว้น

แตเ่ป็นอบุายละอปุาทาน ความยดึมั่นถือมั่นในสงัขารนามรูป

อนันี ้ทัง้ภายใน ทัง้ภายนอก ทัง้หยาบละเอียด มนัลว้นแตเ่ป็น

อบุายท่ีจะละทกุส่ิงทกุอย่างในโลกอนันี ้ไม่ถือมั่นมาเป็นของเรา 
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ของเขา ของตวัตนอะไรเลย ใครเป็นผูล้ะ จติดวงนีเ้น่ียละนะ 

ปัญญาสอนจติ จิตเห็นแจง้ตามปัญญาแลว้ก็ปลงได ้วางได ้ถา้

ปัญญาไม่เดินหนา้ก่อน จิตนัน้ปลงไม่ลง วางไม่ลง เป็นอย่างัน้ 

เพราะฉะนัน้ปัญญาน่ีจงึเหมือนกนักบัวา่ผงซกัฟอก ผงซกัผา้ท่ี

ดาํดา่ง เปรอะเป้ือนดว้ยมลทินตา่งๆ เอาไปแช่เขา้ไปแลว้ นาน

ไป แช่ไปซกัประมาณชั่วโมงหนึง่ ไปขยีเ้ขา้ไป ขยีก้บันํา้เขา้ไป 

ผงซกัฟอกนัน้มนัจะทาํใหส่ิ้งสกปรกโสโครกเหลา่นัน้ เป่ือย

ละลายจากผา้นัน้ แตผ่งซกัฟอกไม่ไดก้ดัผา้เลย มนัจะไปทาํลาย

ตัง้แตส่ิ่งสกปรกตา่งๆท่ีมีอยู่ในผา้เท่านัน้แหละ ใหม้ลายหายสญู

ไป เหลือแตเ่นือ้ผา้อนัสะอาดๆเท่านัน้ อนันีฉ้นัใดก็อยา่งนัน้

แหละ ปัญญาน่ี สาํหรบัเรา อบรมใหเ้กิดใหมี้ขึน้แลว้ก็ปัญญาน่ี

ฟอกจิตใจน่ี ท่ีมวัหมองดว้ยอปุกิเลสตา่งๆนัน้หนะ ใหม้นัขาว

สะอาด ผดุผ่อง ดวงจิตอนันีไ้ม่ใหม้วัหมองดว้ยอปุกิเลสตา่งๆ ก็

ฉนันัน้แหละ ขอใหเ้ขา้ใจ  

แตแ่ลว้ปัญญาน่ีก็มาจากสมาธิ สมาธิก็มาจากศีล ไอธ้รรม 

๓ ประการนีม้นัย่อมเน่ืองกนั ไม่ใช่วา่ปัญญามนัเกิดขึน้ โดยท่ี
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บคุคลไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ปัญญาก็กิดขึน้ได ้ไม่ใช่นะ อนัปัญญา

โลกียน์ัน้มนัเกิดไดเ้ป็นได ้แมบ้คุคลจะมีกิเลสตณัหาครอบงาํ

จิตใจอยู่ก็ตาม เม่ือมนัเรยีนมนัท่องมนัจาํตามตาํราตาม

ตวัหนงัสือมนัก็จาํได ้แลว้มนัก็เอาไปคิดเอาไปปรบัปรุงส่ิงท่ี

อาํนวยสะดวกให ้มนัเพง่นอกเช่นอยา่งวา่ ยกตวัอยา่งวา่สรา้ง

บา้นอยา่งนีน้ะ บา้นหลงัหนึง่นีเ้ราจะสรา้งแบบไหน มนัก็คิดวาด

ภาพดวูา่เราจะตอ้งทาํโครงสรา้งอย่างนัน้ อย่างนัน้ๆ กวา้ง

เท่านัน้ ยาวเทา่นัน้ สงูเทา่นัน้ ใชว้สัดอุปุกรณอ์ย่างนัน้ๆ แลว้

เงินทนุมีเทา่นัน้พอท่ีจะสรา้งบา้นหลงันีใ้หเ้สรจ็ได ้มนัมีแตเ่รื่อง

เพง่นอก ไอค้วามรูใ้นทางโลกน่ีนะ ท่ีสรา้งบา้นสรา้งเรอืน สรา้ง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกใหต้า่งๆนานาหมูนี่ ้สว่นความรูใ้นทาง

ธรรมอนัเป็นไปเพ่ือความหลดุพน้นี ้มนัเป็นการทวนกระแสของ

โลก ไม่ปลอ่ยจิตใหเ้พง่เลง็ไปกบัโลกสงสารอนันี ้ทวนกระแสจิต

กลบัเขา้มาภายในปัจจบุนั ไม่คิดสง่ออกไปภายนอก ทวน

กระแสความคิดความนกึเขา้มาในปัจจบุนันี ้ใหม้ารูก้ายกบัจิต



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 

อยู่นี ้รูว้า่กายนีเ้ป็นของแตกของดบั ก็รูต้ามสภาพความเป็นจรงิ 

เป็นส่ิงน่าเบื่อน่าหนา่ยก็รูว้า่น่าเบื่อน่าหนา่ยจรงิๆ  

เบื่อหนา่ยทาํไมอะ้ เอา้ ก็มนัไปประคบประหงมทะนบุาํรุง

ดว้ยขา้ว นํา้ ผา้นุง่ ผุา้ห่ม อาหาร ท่ีอยูท่ี่อาศยั หยกูยาแกโ้รคภยั

ตา่งๆนานา มนัตอ้งแสวงหา ส่ิงบาํรุงปรนเปรอรา่งกายอนันีอ้ยู ่

รา่งกายอนันี ้มนัจงึพอประทงัอยู่ได ้พิจารณาเห็นอย่างนีแ้ลว้จงึ

เบื่อหนา่ย เหน่ือยหมดนะ ถา้ไม่พิจารณาบอ่ยๆ อยา่งนีไ้ม่เหน็

แจง้ อยา่งนีม้นัไม่เบ่ือ เพราะวา่ส่ิงท่ีมนัยั่วยวนชวนใหเ้กิดความ

รกัความใครน่ะ่มนัมีอยู่ในโลกอนัเนีย้ รูปสวยๆงามๆ เสียง

ไพเราะเพราะพริง้ กล่ินหอมหวล รสอรอ่ย สมัผสัอนัออ่นนุ่มน่ิม 

หมู่นีม้นัมีอยู่ เม่ือบคุคลมาหลงสมมติุน่ีแลว้ จิตใจมนัก็เลยติด

เกาะขอ้งกบัส่ิงเหลา่นี ้มนัจงึหลดุพน้ไปไม่ได ้เม่ือเราอบรม

ปัญญาใหเ้กิดขึน้แลว้ ปัญญาก็มาแฉใหจ้ิตด ูใหจ้ิตไดรู้อ้ย่างนัน้ 

รูปเสียงกล่ินรสสมัผสัท่ีตนหลงรกัหลงใครอ่ยู่นั่นน่ะ มนัเป็น

อย่างนี ้ๆ อย่างนี ้ๆ  มนัมีความเกิดขึน้แลว้แปรปรวนแตกดบัไป ใน

เวลาท่ีมนัยงัไม่แตกไม่ดบัน่ี มนัก็แปรปรวนทนทกุขท์นได้
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ยากลาํบากอยู่อย่างนัน้ ทัง้เป็นของไม่สวยไม่งามตามท่ีเขา้ใจ

นัน้เลย มนัจะมีอะไรสวยงามรูปรา่งอนันีน้ะ มนัมีหนงัหุม้อยู่เทา่

นัน้เอง มนัจงึส่ิงไม่สวยไมง่ามจงึไม่ปรากฏมาก แตม่นัก็ปรากฏ

อยู่แลว้หละถึงจะมีหนงัหุม้อยู่ก็ตาม เชน่ เหง่ือไคล นํา้ลาย 

นํา้มกู อจุจาระ ปัสสาวะ ตา่งๆหมูนี่น้ะ มนัแสดงออกปรากฏให้

เห็นแลว้ ส่ิงโสโครก หากวา่ส่ิงโสโครกเหลา่นีไ้มถ่กูระบายออก

มาแลว้ รา่งกายนีอ้ยู่ไม่ไดเ้ลย เพียงแตท่อ้งผกู ๒ วนั ๓ วนันีก็้

แย่แลว้อะ้ คนเราอะ้ ป่วนป่ันแลว้ทอ้งนะ่ ปวดทอ้งแลว้ ทอ้งอืด

ทอ้งเฟ้อ รบัประทานอาหารก็ไม่ไดม้าก เพราะมนัอาหารเกา่มนั

คั่งคา้งอยู่ในกระเพาะอยู่ในลาํไสโ้นน่น่ะ เพียงเทา่นีม้นัก็เหน็ 

มนัก็เป็นทกุขใ์หเ้หน็แลว้ เป็นอย่างนัน้  

ผูมี้ปัญญาทัง้หลายก็ลองพจิารณาดซูิ พระพทุธเจา้ทรง

สอนน่ะ สอนในเวลานุง่หม่ ก็พิจารณาก่อนแลว้จงึนุง่จงึห่ม ได้

ผา้ใหม่มาก็ดี หรอืวา่ผา้เกา่ก็ช่างแหละ หม่นุ่งห่มเวลาใดก็

พิจารณา ผา้นุง่ผา้ห่มเหลา่นีก็้ไม่เท่ียง นุ่งหม่ไปนานไปก็เศรา้

หมองไป ก็ชาํรุดทรุดโทรม ไม่ตอ้งไดท้ิง้ ก็เป็นอย่างนีแ้หละ อนั
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รา่งกายน่ีฉนัใดก็เหมือนกบัผา้นุง่ผา้ห่มนัน้แล อาศยัมนันานไป

มนัก็ชาํรุดทรุดโทรมไป เม่ือแกไ้ขทะนบุาํรุงเต็มท่ีแลว้มนัก็ปกติดี 

คืนไม่ได ้มนัก็ตอ้งแตกทาํลายลงเทา่นัน้เองนะ่ เหมือนเครื่องนุ่ง

เครื่องห่มอยา่งท่ีวา่นั่นแหละ อะไรๆก็อาศยัอยู่ชั่วคราวเท่านัน้

กลา่วโดยสรุปแลว้ อนันีแ้หละปัญญานะใหพ้ากนัคิด ใหพ้ากนั

พิจารณา หาอบุายอนัประกอบไปดว้ยความจรงิน่ะ มาสอนจิต

อนันี ้ไม่ใช่เป็นอบุายท่ีหลอกเอา โดยท่ีเรือ่งไม่จรงิก็เอามาสอน

จิตอนันี ้อย่างนีไ้ม่ใช่นะ อบุายตา่งๆน่ีลว้นเป็นอบุายเรื่องเป็น

จรงิทัง้นัน้เลย เพ่ือสอนจิตใหจ้ิตมนัรบัรูค้วามจรงิดงักลา่ว

มาแลว้นัน้แหละ  

จิตน่ีมนัถกูอวชิชาตณัหายอ้ม แลว้มนัจงึเห็นไปวา่โลกอนันี ้

ทัง้ภายนอกทัง้ภายใน ทัง้ไกล ทัง้ใกล ้ทัง้หยาบทัง้ละเอียดอนันี ้

เป็นของน่าช่ืนชมยินดีอยู ่น่ีแหละอวิชชาตณัหามนัหลอกลอ่

จิตใจ มนัจงึไดห้ลงใหลยดึมั่นอยู ่มนัจงึไม่ยอมปลอ่ยยอมวาง

นั่นเองแหละ บดันีเ้ม่ือเราอบรมสมาธิใหเ้กิดขึน้แลว้ ก็หดัเจรญิ

ปัญญาหาอบุายมาสอนจิตดงัแสดงมาใหฟั้งมาน่ีนะ เออ สอน
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บอ่ยๆเขา้ จิตน่ีมนัก็ยอมรบัรูค้วามจรงิเหลา่นีแ้หละ อนันี ้เออ่ 

เป็นจรงิแท้ๆ แลว้ เป็นส่ิงท่ีไม่ควรยดึไม่ควรถือ ควรปลอ่ยควร

วางจรงิๆ เอาใหจ้ิตมนัลงความเหน็ลงอย่างนีน้ะ ถา้จิตมนัลง

ความเห็นอย่างนีน้ะ มนัก็ปลงได ้วางไดจ้รงิๆแหละ มนัก็ไม่ลงัเล

เลย แตว่างแลว้ ปลงลงไปแลว้ แตก็่ยงัอาศยัรูปธรรมนามธรรมน่ี

อยู่นัน้เองนะ อาศยัรูปเสียงกล่ินรส เครื่องสมัผสัภายนอกนัน้อยู่ 

ไม่ใช่วา่ปลอ่ยวางแลว้ ไม่ตอ้งอาศยัเลย ไมต่อ้งรบัประทานอะไร 

ไม่ตอ้ง นุง่หม่อะไรตอ่ไปอีก อย่างนีไ้ม่ใช่นะ ถงึรูเ้ทา่แลว้รูแ้จง้

แลว้ ก็ยงัอาศยัส่ิงเหลา่นีอ้ยู ่ในเม่ือบญุกรรมท่ีทาํตา่งๆมาน่ียงั

ไม่หมด รูปอนันีม้นัก็ยงัเป็นไปอยู่ 

 ทา่นผูรู้ท้ัง้หลายเม่ือมีปัญญาเกิดขึน้แลว้พิจารณา แมจ้ะ

ไดร้บัความเบื่อหนา่ย ท่านก็เบื่อหนา่ยดว้ยอาํนาจแห่งปัญญา

อย่างท่ีวา่มานัน้แหละ เม่ือเบ่ือหนา่ยแลว้ทาํยงัไงจงึจะพน้จาก

ของไม่เท่ียง ของเป็นทกุข ์ทนไดย้ากอย่างนี ้ก็ตอ้งปลอ่ยวางเทา่

นัน้เองแหละ ไม่ถือมั่นวา่เป็นตวัตนเราเขา น่ี แตป่ลอ่ยวางแลว้

เราก็ยงัอาศยัมนัอยู ่เพราะบญุกรรมท่ีทาํมาแตก่่อนนัน้มายงัไม่
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หมดไม่สิน้ มนัยงัใหผ้ลอยู ่ผูรู้ท้ัง้หลายก็รูต้ามความเป็นจรงิ

อย่างนีแ้ลว้ ก็อาศยัมนัไปอย่างพระอรหนัตท์ัง้หลาย มี

พระพทุธเจา้เป็นตน้เน่ีย พระองคก็์ทรงชีวติอนันีไ้ปโดยลาํดบั

เพ่ือแนะนาํสั่งสอนเวไนยสตัวท์ัง้หลาย ใหรู้แ้นวทางปฏิบติั เพ่ือ

จะเอาไปฝึกฝนจิตใจตวัเองใหเ้กิดความรูค้วามฉลาดเหมือน

อย่างพระพทุธเจา้ สามารถละอปุาทานความยดึมั่นถือมั่นใน

ขนัธ ์๕ นีไ้ด ้ 

พระพทุธเจา้นัน้ทรงพระมหากรุณาธิคณุแก่สตัวโ์ลก

ทัง้หลายเป็นอย่างยิ่งเลย พระองคจ์งึไดเ้อาทกุขเ์ป็นทนุ สรา้ง

บญุบารมีมาในสงสารน่ีคณานบัชาติไม่ถว้น กวา่บญุญาบารมีนี ้

จะเต็มบรบิรูณ ์แมพ้ทุธศาสนิกชนทัง้หลายก็ขอใหเ้ขา้ใจอย่างนี ้

แหละ อนับคุคลท่ีจะหลดุจะพน้จากวฏัฏะสงสารอนันีไ้ดต้อ้ง

อาศยับญุบารมีเท่านัน้ สรา้งบญุกศุลใหม้นัมากไปเทา่ใด บญุ

กศุลอนันีแ้หละหนนุจิตใจใหเ้กิดปัญญา ปัญญาเกิดขึน้สอนจิต

ใหเ้หน็จรงิ ตามเป็นจรงิในส่ิงท่ีตนอาศยัอยู่น่ีนะ วา่มนัไม่เท่ียง

เป็นทกุขท์นไดย้ากลาํบากจรงิๆนะ มนัเป็นอนตัตาบงัคบัไม่ได ้
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บอกไม่ได ้ไม่เป็นไปตามใจหวงั ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของเราของ

เขาจรงิๆ อนันีเ้ป็นความจรงิแท้ๆ   

เม่ือปัญญามนัสอนจิตใหเ้หน็ลกัษณะอาการของสงัขารทัง้

ปวงมนัดงักลา่วมานีแ้ลว้ มนัก็จะเกิดนิพพิทา ความเบ่ือหนา่ย

ขึน้มา เม่ือเบื่อหนา่ยเขา้บอ่ยๆ เบื่อหน่ายดว้ยอาํนาจของ

ปัญญาเน่ียน่ะ มนัจะคลายความกาํหนดัยนิดีน่ีไปเรื่อยๆ คลาย

ออกๆเรื่อยไปมนัก็นอ้ยลงไป เบาบางไปกิเลสอนันีน้ะ จะขอให้

จิตน่ีมนัเบ่ือหน่ายดว้ยปัญญาดงักลา่วมาแลว้นัน้นะ่ มนัก็คอ่ย

คลายออกไป คลายทีเดียวไม่หมด มนัก็คลายไปทีละนอ้ยๆไป 

ในท่ีสดุมนัก็หมดลงได ้ทา่นเรยีกวา่ สมจุเฉทวิมตุติ แปลวา่หลดุ

พน้ไดโ้ดยเด็ดขาด ไม่กลบัคืนมายดึมั่นถือมั่นในขนัธ ์๕ นีอี้ก

ตอ่ไป ทีแรกนีก็้หลดุพน้ไปเป็นขัน้ๆดงักลา่วมาแลว้นัน้แหละ 

เช่น รกัษาศีลใหบ้รสิทุธ์ิอย่างนีน้ะ มนัก็หลดุพน้จากบาปอกศุล

มาไดข้ัน้หนึ่งแลว้นัน้แหละ แลว้คราวนีม้นัยงักิเลสอยู่ถึงแมบ้าป

กศุลจะระงบัไป แตกิ่เลสสว่นท่ีมนัไม่เป็นบาปเป็นกรรมนัน้มนัก็

ยงัมีอยู ่ฉะนัน้จงึวา่ภาวนาเขา้ทาํจิตใหส้งบลงไป ทาํจิตใหส้งบ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 22 

ระงบัลงไปแลว้ มนัก็หลดุพน้จากกิเลสนัน้ไปชั่วระยะหนึง่ อยา่ง

นีน้ะ เม่ือสมาธินัน้ถอนออกมาแลว้ กิเลสนัน้มนัก็ติดตามมาอีก 

แตว่า่มนัเบาลงเพราะอนภุาพแหง่สมาธินัน้มนัก็สามารถทาํ

กิเลสท่ีหยาบๆใหเ้บาลงเหมือนกนันะ่ มนัเป็นอย่างนัน้ เม่ือกิเลส

หยาบๆนั่นมนัระงบัไป ยงัเแตกิ่เลสอย่างกลาง เช่นนีก็้อาศยั

ปัญญาในวนันีน้ะ อาศยัปัญญาสอนจิตนีเ้ขา้ไป จิตนีเ้ม่ือมนั

เห็นตามปัญญาแลว้มนัก็ปลอ่ย มนัก็วางไปเรื่อยๆไป มนัเป็น

อย่างนัน้  

การท่ีบคุคลใหท้านก็ดี รกัษาศีลก็ดี ไหวพ้ระภาวนาทาํใจให้

สงบระงบัลงไปก็ดี ลว้นแตเ่ป็นการสรา้งบญุสรา้งกศุลทัง้นัน้เลย 

ขอใหเ้ขา้ใจ เม่ือทาํไปมากๆเขา้ไป บญุกศุลน่ีมนัมากเขา้ มนัก็

ทาํใหจ้ิตใจนีมี้กาํลงัเขม้แข็ง จิตใจหนกัแนน่ตัง้มั่นอยู่ดว้ยดีแลว้ 

ปัญญามนัก็เกิดขึน้จากจิตท่ีสงบระงบั ตัง้มั่นอยู่ในบญุในคณุ

นั่นเองแหละ ปัญญามนัจะเกิดขึน้ก็เพราะมีบญุมีคณุ พระพทุธ

พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ในจิตใจเป็นพืน้ฐาน จิตจะสงบอยู่ไดก็้
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เพราะอาศยับญุคณุน่ีเองนะ ขอใหเ้ขา้ใจ ถา้คนไม่มีบญุมีคณุ

ดงักลา่วมานีแ้ลว้ จิตสงบไมไ่ดเ้ลย  

ดงันัน้ในอนุสต ิ๑๐ อนัเป็นสมถกรรมฐาน อนัเป็น

กรรมฐานท่ีผูส้นใจในการเจรญิสมถะวิปัสสนาจะตอ้งบาํเพ็ญ 

นั่นเหละทรงแสดงไวใ้หห้มั่นระลกึคณุพระพทุธเจา้ คณุพระ

ธรรม คณุพระสงฆใ์หห้มั่นนกึถึงทาน การบรจิาคของตน นกึถึง

ศีลท่ีตนไดร้กัษามา นกึถงึคณุท่ีทาํบคุคลใหเ้ป็นเทวดา นกึถงึ

ความตายอนัมีแก่ตน นกึถงึรา่งกายสงัขารอนัไม่เท่ียงไม่ยั่งยืน 

ทัง้ไม่สวยไม่งาม เป็นอารมณอ์ยู่เสมอ นกึถึงความตายเป็น

อารมณอ์ยูเ่สมอ น่ีหละความตายน่ีก็หมายความวา่ รา่งกายน่ี

มนัจะตอ้งแตกดบัเป็นท่ีสดุ ท่านก็เลยสมมติุวา่ตายเทา่นัน้เอง

แหละ ท่ีจรงิแลว้ รา่งกายน่ีมนัเกิดแลว้ มนัก็แปรปรวนแตกดบั

ลงเทา่นัน้แหละ แลว้ก็นกึถึง อานาปานสุติน่ีนะ ลองคิดดซูิ 

อนสุติ ๑๐ น่ีนะ พระพทุธเจา้แสดงได ้สาํคญัแคไ่หนน่ะ อานา

ปานสติการตัง้สติรูล้มหายใจเขา้ หายใจออกอยา่งนี ้มนัทาํให้

จิตรวมลงได ้ทาํใหจ้ิตน่ีละอารมณท่ี์เป็นอดีตอนาคตไป นั่น
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แหละ เม่ือจิตท่ีมนัละอารมณท่ี์เป็นอดีต อนาคตแลว้มนัก็รวมลง

เป็นหนึง่ในปัจจบุนันีไ้ดเ้ลย  

ฉะนัน้อย่าลืมหละ การนกึถงึลมหายใจเขา้ออกน่ีมนัทาํให้

จิตสงบ จิตหยดุคิดหยดุนกึ แลว้การนกึถงึคณุแห่งพระนิพพาน 

อนัเป็นธรรมชาติสงบ ระงบัจากกิเลสและกองทกุขท์ัง้มวล อนันี ้

ก็เป็นหนา้ท่ีเราทกุคนจะตอ้งนกึถึงอย่◌ูเสมอ ถา้ไมน่กึถงึพระ

นิพพานมนัก็ไมอ่ยากบรรลพุระนิพพานน่ีนะ ไมน่กึถึงพระ

นิพพานก็ไม่เห็นคณุแหง่พระนิพพานวา่วิเศษอย่างไร อย่างเช่น

บางคนท่ีมีความเหน็เคล่ือนคลาดจากความเป็นจรงิ ไม่ยอมรบัรู ้

คาํสอนของพระพทุธเจา้ มนัก็พดูไปตา่งๆ นานาวา่ พระนิพพาน

น่ีไม่มีบา้นไมมี่เรอืน ไม่มีรถราข่ี ไม่สนกุ ไม่อยากไปหรอก คราว

นีก็้มีผูว้า่อยา่งนีอ้ยู่บอ่ยๆอยู่เหมือนกนันะนั่น ผูท่ี้เหน็เชน่นัน้

แสดงวา่ มนัติดความสขุชั่วคราว ไอเ้รื่องความทกุขไ์ม่เอาบวก

ลบคณูหารกนัดบูา้งเลย เลือกเอาแตค่วามสขุชั่วคราวนัน้นะมา

วา่โลกนีส้นกุสนานอย่างโนน้อย่างนีน่ี้นะ มนัขาดปัญญา อย่าง

วา่นั่นแหละ ถา้หากวา่บคุคลผูมี้ปัญญาแลว้นะ เอาความสขุใน
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โลกนี ้กบัความทกุขใ์นโลกนีม้าบวกกนัเขา้ เอามาเทียบกนัเขา้ 

ลองดอูะ่ น่ี เราจะรูไ้◌ด้ว้า่ไอค้วามสขุในโลกนีน้่ะ มนัประเด๋ียว

ประดา๋วหนึง่ แตค่วามทกุขอ์นันีม้นัเป็นประจาํเลย ทกุขแ์ก่ทกุข์

เจ็บป่วยไข ้ทกุขต์ายอนันีน้ัน้ มนัเป็นทกุขป์ระจาํแท้ๆ เลย เม่ือ

ความทกุขเ์หลา่นีม้นัมีอย◌ู่ประจาํอย่างนีแ้ลว้ ไอค้วามสขุอนั

เกิดจากความสขุอนัชั่วคราวเช่น สขุในการกิน สขุในการนอน 

สขุในการซอ่งเสพกามคณุเมถนุสงัโยชน ์สขุในการดมูหรสพครบ

ครนัตา่งๆนานาหมูนี่ ้มนัลว้นแตเ่ป็นเหย่ือลอ่ใหติ้ดอย่◌ูในทกุข์

ทัง้นัน้เลย เพราะมนัเป็นสขุชั่วคราวอยา่งท่ีวา่น่ีแหละ ไม่เห็นมี

อะไรยั่งยืนอย◌ู่ไดเ้ลย ทา่นเรยีกวา่ อามิสสุข สขุอิงอาศยัวตัถ ุ

เม่ือวตัถส่ิุงของเหลา่นัน้มนัวบิติัแปรปรวนไป ความสขุเหลา่นัน้

มนัก็หมดไป อนันีเ้ป็นความจรงิแท้ๆ เลย เพราะฉะนัน้ผูป้ฏิบติั

ธรรมทัง้หลายอย่าละเลยตอ้งนอ้มเขา้มาสอนจิตตวัเองอย่◌ูเส

มอ ไม่เช่นนัน้แลว้มนัก็ติดความสขุชั่วคราวน่ีแหละดงัท่ีเราเหน็

กนัอยูน่ี่นะ่  
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ระเบียบการปฏิบติัในพระพทุธศาสนาน่ีทา่นสอนใหต่ื้นดกึ

ลกุเชา้ ทาํความเพียร อย่างนีน้ะ บคุคลผูติ้ดความสขุในการ

นอนน่ะก็เอาแลว้ นอนจมป้ิงเลย หมดคืนก็ไม่ต่ืน ไปต่ืนเอาเม่ือ

นู่น สวา่งนู่นแสงพระอาทิตยข์ึน้สอ่งสูท่อ้งฟ้านู่น บางคนยงัไม่

ต่ืนขึน้เลย แสงอาทิตยม์าก็ดี อย่างนีแ้หละเรยีกวา่มนัติดอยู่ใน 

อามิสสขุ สขุท่ีอิงอาศยัวตัถเุหลา่นีอ้ยู่ ดงันัน้ก็ลองคิดดซูิ ถา้เม่ือ

รา่งกายอนันีม้นัเป็นปกติ โรคภยัยงัไม่เบียดเบียนน่ะก็นอนหลบั

ไดส้นิทสบาย บดันีเ้ม่ือรา่งกายอนันีมนัวิบติัแปรปรวนไปแลว้ 

เอาหละนอนก็ไมห่ลบันะบดันีน้ะ กระสบักระสา่ย รบัประทาน

อาหารก็ไม่อรอ่ยแลว้ เม่ือเป็นเช่นนีม้นัจะเป็นยงัไงแลว้บดันีน้ะ 

มนัก็เป็นทกุขแ์ลว้ ไอจ้ิตท่ีมนัไม่รูเ้ท่ามนัก็เดือดรอ้น โอ๊ย เราน่ีจะ

ตายแลว้ เขาวา่นอนก็ไม่หลบั รบัประทานอาหารก็ไม่ได ้เม่ือ

วิตกถงึความตายไปแลว้ก็ยิ่งเดือดรอ้นเลย เพราะไม่อยากตายน่ี 

ไม่อยากพลดัพลากจากความสขุชั่วคราวดงักลา่วมาแลว้นั่น

แหละ  ดงันัน้ผูมี้ปัญญาทัง้หลาย ทา่นจงึเห็นพิจารณาเหน็

เช่นนัน้แลว้ ก็จงึเบื่อหน่ายความสขุชั่วคราวนัน้ เบ่ือหนา่ยวตัถท่ีุ
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ดวงจิตอาศยัอยู่นี ้ไดแ้ก่ธาตดิุน นํา้ ไฟ ลม รวมกนัเขา้เป็น

รา่งกายสงัขารอนันัน้ จงึไดเ้บ่ือหนา่ย ไมย่นิดีในการหลบัการ

นอน ไม่ยินดีในรสชาติของอาหาร ไม่ยนิดีในผา้นุ่งผา้หม่

เครื่องใชไ้มส้อย ส่ิงอาํนวยสะดวกตา่งๆให ้เชน่รถราหมูนี่เ้ป็นตน้ 

ก็เป็นของอาํนวยความสะดวกใหช้ั่วคราว อา้ว รถราคนังามๆนั่ง

สบายอยา่งนีน้ะ แตเ่ม่ือรา่งกายมนัทรุดโทรมไปแลว้นะ มนัจะ

ไปนั่งไดย้งัไงอย่างนัน้ นั่งก็ไม่ได ้ก็ถึงแมว้า่ส่ิงเหลา่นัน้มนัจะ

ยงัอย่◌ู แตร่า่งกายน่ีมนัชาํรุดทรุดโทรมไปแลว้ มนัก็ไม่มี

ความหมายอะไรเลย มนัก็ตอ้งพิจารณาหมดทกุส่ิงทกุอย่างท่ี

แวดลอ้มตวัเอง อยูน่ี่ตอ้งทาํความรูเ้ทา่ไปทกุประการเลยอยา่งนี ้

อนันีแ้หละไดช่ื้อวา่ทางหลดุพน้จากทกุขภ์ยัในวฏัสงัสาร ดงั

แสดงมาก็มีดว้ยประการฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/0T7FZO8rGyU 
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