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ป่าช้าในกาย 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้

พระองคน์ัน้ ตอ่นีไ้ปเป็นการปฏิบติับชูานั่งสมาธิภาวนา การ

นั่งขดัสมาธิเพชรนัน้ใหจ้าํใหดี้ แลว้ก็ฝึกหดัใหม้นัได ้เพราะวา่ส่ิง

ทัง้หลายนัน้ตอ้งอยู่ท่ีการฝึกการหดัการดดัแปลง เม่ือเราฝึกหดั

ดดัแปลงไดแ้ลว้ก็เป็นท่ีสบายของเรานั่นเอง เม่ือถึงเวลานั่ง

สมาธิภาวนา ไม่วา่ในกลางหมู่คณะก็ตาม อยูท่ี่อยู่อาศยัของตน

ก็ตามใหพ้ยายามฝึกหดันั่ง คือเป็นของงา่ยถา้เรานั่ง มนัเคยชิน 

เอาขาซา้ยขึน้มาทบัขาขวาก่อน แลว้ก็เอาขาขวาขึน้มาทบัขา

ซา้ย เอามือขา้งขวามาทบัมือขา้งซา้ย เม่ือตัง้ใจทาํจรงิๆ เรยีกวา่

สบายมาก ไมยุ่ง่ยากประการใด  

พระพทุธเจา้ของเราพระองคเ์ป็นลกูทา้วพระยามหากษัตรยิ ์

ถา้จะยดึถือแลว้ พระพทุธเจา้ทา่นยดึถือก่อน ขตัติยมานะ 

ขตัติยะทิฐิ พระองคเ์ลิกละออกไป พระองคก็์นั่งขดัสมาธิเพชรได้

โดยไม่ตอ้งลาํบาก คือใจมนัยอมเทา่นัน้หละ เราทกุคนไม่วา่จะ
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ทาํอะไรก็ตอ้งใจมนัยอม หรอืวา่ใจเกิดศรทัธา ทกุส่ิงทกุอย่าง

ตอ้งเกิดศรทัธาขึน้มาจงึทาํไดป้ฏิบติัได ้ถา้ไม่เกิดศรทัธา จิตมนั

ก็คดัคา้นในตวัอยู่ ตอ้งสรา้งศรทัธาขึน้มา ศรทัธาทา่นแปลวา่

ความเช่ือ ศรทัธาความเช่ือ ศรทัธาความเล่ือมใสในการ

ประพฤติปฏิบติั เม่ือเราเช่ือแน่วา่พระพทุธเจา้พระองค์

นั่งขดัสมาธิเพชรใตร้ม่ไมโ้พธ์ิ ผินหลงัใหต้น้ไมโ้พธ์ิ ผินหนา้ไป

ทางทิศตะวนัออก พระองคน์ั่งขดัสมาธิเพชร เม่ือนั่งขดัสมาธิ

เพชรแลว้ ท่านก็ตัง้จิตตัง้ใจลงไป วา่การนั่งสมาธิภาวนาครัง้นี ้

จะมาใหเ้ป็นครัง้สดุทา้ยในชีวติ ถา้หากวา่นั่งสมาธิเพชรพรอ้ม

กบัการปฏิบติัภาวนาไมส่าํเรจ็ดงัความมุง่มาดปรารถนา คือ

พระองคต์อ้งการความตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ แต่

ถา้หากวา่ไม่เป็นการสาํเรจ็ พระองคก็์จะเอาท่ีนั่งนัน้แหละเป็นท่ี

ตาย ตายท่ืรม่ไมต้น้นีแ้หละ ไม่โยกยา้ยไปท่ีไหน  

ถา้เราฟังธรรมขอ้นีใ้หดี้ ก็แสดงวา่ พระองคก์่อนท่ีจะไดต้รสั

รูน้ัน้คือวา่สละชีวิตลงไป วา่แมจ้ะเลือดเนือ้เชือ้ไขจะเหือดแหง้

ไปเหลือแตห่นงัหุม้กระดกูก็ตามที เราจะไม่ลกุจากท่ีนีเ้ป็นอนั
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ขาด แสดงวา่พระองคส์ละชีวิต ถา้ไม่สาํเรจ็ไม่ไดต้รสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ พระองคไ์ม่ตอ้งไปบิณฑบาตรมาเลีย้งชีพอีกแลว้ 

จะใหเ้ป็นครัง้สดุทา้ย นั่นแสดงวา่พระพทุธเจา้นัน้ท่านทาํจรงิ 

นบัตัง้แตพ่ระองคไ์ดต้ัง้ปณิธานความหมายมั่นเพ่ือพระ

โพธิญาณ จิตใจของท่านก็ไม่ทอ้ถอย ไม่วา่จะเกิดมาภพใดชาติ

ใด พระองคก็์มีความมั่นอกมั่นใจในการทาํบญุใหท้าน ในการ

รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ในการไหวพ้ระสวดมนตเ์จรญิภาวนา 

พระองคต์ัง้ใจประกอบกระทาํทกุภพทกุชาติ จนกระทั่งวา่ชีวิต

แตกดบัไปในชาติหนึ่งๆก็แลว้ไป ถา้เกิดมาชาติใหม่ไมว่า่จะเป็น

คน เป็นเทวดา อินทร ์พรหม เป็นอะไรก็ตาม ท่านไม่ลืมในทาน 

ศีล ภาวนาของทา่น ทา่นทาํจรงิ ทา่นนกึ ทา่นเจรญิจรงิ เรยีกวา่

จิตใจเช่นนีห้าไดย้าก เม่ือพระองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้จงึเป็นท่ี

สกัการะบชูาของมนษุยใ์นสมยันัน้จนตอ่มาถึงสมยันีก็้ยงัมีผู้

สกัการะบชูาคณุพระพทุธเจา้อยู่ ก็เพราะวา่พระองคท์่านทาํจรงิ 

ปฏิบติัจรงิเอาจรงิ ส่ิงใดท่ีพระองคจ์ะทาํจะปฏิบติัแลว้ ส่ิงนัน้

ย่อมสาํเรจ็ สาํเรจ็ไดด้ว้ยการกระทาํ ถา้ไมก่ระทาํไมมี่ความ
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พากเพียรพยายาม ไมว่า่กิจกรรมการงานใดๆในโลกนีโ้ลกหนา้ 

ไม่สาํเรจ็ถา้ไมท่าํ ถา้ลงมือทาํลงมือปฏิบติัแลว้ แมจ้ะไม่ไดม้าก

ก็ไดน้อ้ย  

การภาวนาในจิตในใจนีก็้เหมือนกนั เราตอ้งตัง้ใจรวมจติ

รวมใจเขา้มาภายใน คือใหถื้อการเวลาปัจจบุนัเป็นหลกั คาํวา่

ปัจจบุนัหมายถึงเด๋ียวนีข้ณะนี ้กลางวนัท่ีผ่านไปมาแลว้นีคื้อวา่

เป็นอดีต เป็นอดีตกาลลว่งไปแลว้ก็ไม่ตอ้งมาคิดอีก สว่นพรุง่นี ้

มะรนืนีเ้ป็นอนาคตกาลก็ไม่ตอ้งไปเป็นทกุขเ์ป็นรอ้น ทา่นใหถื้อ

เวลานีบ้ดันีข้ณะนีคื้อตวัปัจจบุนัธรรม เม่ือผูใ้ดรูธ้รรมอนัเป็น

ปัจจบุนัธรรมแลว้ ย่อมไมห่วั่นไหว เรยีกวา่ตดัขาดๆในท่ีนี ้ๆ  คาํ

วา่ท่ีนี ้ท่ีนี ้ๆ คือจิตใจดวงท่ีมีความรูอ้ยู ่ดวงจิตดวงใจท่ีมีความ

รูอ้ยู่ในปัจจบุนัเด๋ียวนี ้เวลานีน้ั่นแหละ เรายกเอาจิตใจดวงนีม้า

นกึมาเจรญิขึน้มาในคณุพระพทุธเจา้ แลว้ท่ีท่านย่อมาจาก

พทุธคณุมาเป็นพทุโธคาํเดียวเพ่ือสะดวกสบายในการนกึการ

เจรญิ เม่ือเรานกึถงึคณุพระพทุธเจา้ พทุโธ ก็ใหถื้อวา่พระธรรมก็

ตอ้งอยู่ท่ีเดียวกนั พระสงฆก็์อยู่ท่ีนั่นแหละ เรานกึพทุโธคาํเดียว
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ก็ใหใ้จเราแนว่แน่ไม่ใหม้นัไปทางไหน จะมีความปรุงแตง่อะไร

เกิดขึน้ก็ละทิง้ไม่ตามมนัไป เอาส่ิงท่ีเรานกึเรานอ้มอยู่ใหไ้ดท้กุ

ลมหายใจ หรอืก็เหมือนกบัลมหายใจเขา้ไปออกมาอย่างนัน้

แหละ  

การนกึการเจรญิการภาวนา ไม่ใหมี้ความสงสยัในส่ิงท่ีเรา

นกึเราเจรญินัน้ คือใหใ้จของเราแนว่แน่มั่นคงลงไป พระพทุธเจา้

พระองคจ์ะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ไม่ใชว่า่อยู่ๆก็มาตรสัรูเ้อา

เอง โดยท่ีไม่ไดท้าํบญุใหท้านรกัษาศีลภาวนา ไม่ได ้พระองคท์าํ

มาหมดทกุอยา่งทกุประการ ขึน้ช่ือวา่บญุ ขึน้ช่ือวา่คณุงาม

ความดี พระองคไ์ม่ไดท้อดธุระ ไม่วา่จะเกิดในชาติใดภพใด

พระองคก็์ตัง้อยู่ในทานในศีลในภาวนา มีจิตใจแน่วแนม่ั่นคง

อย่างนัน้ เม่ือมาปัจจบุนัพระองคก็์ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั 

จนกระทั่งวา่กาํหนดความลุม่หลงมวัเมาของพระองคแ์กไ้ขเลิก

ละออกไป ความมายดึมั่นถือมั่นในชาติในตระกลู พระองคก็์

แกไ้ขออกไป ไม่ใหมี้ในใจของพระองค ์จิตใจของพระองคช่ื์อวา่

ปลอ่ยวางได ้เราทกุคนจะปลอ่ยไดแ้คไ่หนเพียงใดก็ขึน้อยู่กบั
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การนกึการเจรญิการพิจารณาของเรานั่นแหละ ถา้เราทกุคนทกุ

ดวงใจมานกึมาเจรญิใหล้งสูห่ลกัปัจจบุนัเด๋ียวนีเ้วลานีแ้ลว้ 

จิตใจทกุคนก็ย่อมสงบระงบัได ้เราไม่ตอ้งไปสงสยัในทาน ในศีล 

ในภาวนาท่ีอ่ืน คือถือกาลเวลาปัจจบุนัน่ีแหละ ไม่ใหจ้ติมนั

หวาดระแวงตอ่ส่ิงใดๆ  

คาํวา่ศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็ไม่ใหม้นัแสส่า่ย

ไปท่ีอ่ืน ใหถื้อวา่เวลานีเ้ราไม่ไดไ้ปฆา่สตัวล์กัทรพัยป์ระพฤติผิด

ในกามกลา่วมสุาวาทหรอืกินสรุาเมรยั ในหลกัศีลประเภทใดก็

ตามใหถื้อวา่ปัจจบุนัท่ีเรานั่งภาวนาอยู่ เราไม่ไดไ้ปลว่งเกินศีล

ขอ้ไหน เรานั่งหลบัตาภาวนานกึพทุโธๆอยู่ ก็ใหถื้อวา่เด๋ียวนี ้

เวลานี ้ศีลวิสุทธิ ศีลบรสิทุธ์ิ ก็คือเราไม่ไดท้าํอะไรใหผิ้ดศีลผิด

ธรรมผิดคาํสั่งสอน จิตตวิสทุธิ จิตบรสิทุธ์ิ จิตจะบรสิทุธ์ิไดก็้อยู่ท่ี

จิตเราสงบระงบัรวมจิตรวมใจเขา้มาในหลกัปัจจบุนันี ้ไมมี่ความ

สงสยัประการใด คือเราไม่ตามไปสูอ่ารมณกิ์เลส ธรรมดาอาการ

ในจิตมนัหลงใหลไปตามอาํนาจกิเลสความโกรธ มนัก็สง่แส่

ออกไปหาเรื่องราวความโกรธนัน้ จิตท่ีมนัมีโลภะ ราคะ ตณัหา 
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มนัก็แสส่า่ยออกไป ในขณะท่ีเราภาวนาไม่ใหม้นัไป ใหอ้ยู่ทกุลม

หายใจ  

พระองคว์า่ใหน้กึอยูท่กุลมหายใจเขา้และออก คาํวา่พทุโธก็

ดีหรอือบุายใดก็ตาม ใหน้กึใหเ้จรญิไดท้กุลมเขา้ออก หรอืวา่

หยั่งลมหายใจเขา้หายใจออกเสมอ สว่นคนอ่ืนผูอ่ื้นเคา้จะทาํไม่

ทาํเคา้จะละไม่ละเราไม่ตอ้งไปสน เอาเรือ่งของตวัเองดีกวา่ 

เพราะวา่ผูอ่ื้นจะไปทาํจิตใจของผูอ่ื้นใหบ้รสิทุธ์ิย่อมไม่ได ้แม้

องคพ์ระพทุธเจา้ของเราพระองคก็์ทรงตรสัวา่ เราตถาคตเป็นแต่

ผูต้รสัผูชี้แ้จงแสดงความจรงิไวใ้หส้าวกทัง้หลายเทา่นัน้เอง สว่น

สาวกของเหลา่ตถาคตนัน้จะตอ้งจดจาํเอาไปประพฤติปฏิบติั

ทรมานสั่งสอนจิตใจของตน พรอ้มดว้ยกายวาจาจิต จนถึงขัน้

เลิกละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะไดด้ว้ยตนเอง ไม่ใช่เราตถาคตไป

ละกิเลสให ้ถา้เราฟังคาํขอ้นีใ้หดี้ เราก็จะเขา้ใจไดที้เดียววา่ 

ความจรงิมนัตอ้งเป็นเรื่องของเราเท่านัน้ คนอ่ืนจะมาทาํผูอ่ื้นให้

บรสิทุธ์ิไม่ได ้พระองคเ์ป็นผูชี้แ้จงแสดงส่ิงใดท่ีเป็นบาป ท่านก็

แสดงวา่บาป อย่าไดท้าํเพราะวา่บาปนัน้เม่ือใหผ้ล มนัมีแตเ่รื่อง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

เดือดรอ้น อยา่ไปทาํอีกตอ่ไป แมจ้ะทาํมาแลว้ก็ตาม พดูมาแลว้

ก็ตาม คิดมาแลว้ก็ตาม อย่าไปทาํอีกเป็นอนัขาด เพราะวา่บาป

นัน้เม่ือมนัใหผ้ลก็ย่อมเดือดรอ้นเม่ือภายหลงั เดือดรอ้นตวัเอง 

ไม่ใช่ไปเดือดรอ้นพระพทุธ พระธรรม พระสงฆท่ี์ไหน เราตอ้งรู ้

ในใจของเราได ้จงึใหร้วมจติใจเขา้มาตัง้มั่นภายในใจของเราให้

ได ้ 

ถา้มนัเกิดสงสยัเรื่องการทาํบญุใหท้านของตนเองก็ตาม ก็

ใหถื้อกาลเวลาปัจจบุนันีแ้หละเป็นหลกั วา่ทานมีมากนอ้ยขนาด

ไหนเราก็ดใูจของเรานั่นแหละ ถา้ใจของเรามีการเสียสละในส่ิงท่ี

เสียสละได ้เราก็เสียสละเรยีกวา่ทาน ทานออกไป สละออกไป 

แลว้มนัก็เกิดเป็นบญุเป็นกศุลในใจของเรานั่นเอง มนัไม่ใช่มา

จากท่ีอ่ืน เม่ือเรารกัษาศีลไดแ้ลว้ ศีลท่ีเรารกัษามนัก็กลบัเขา้มา

สูจ่ิตใจของเรานั่นเอง ใหใ้จนัน้แหละเป็นสขุสบาย เม่ือเราตัง้จิต

ตัง้ใจรวมจิตรวมใจลงไปในปัจจบุนัจนจิตใจสงบระงบัตัง้มั่นได ้

ความสงบสขุในการภาวนาทาํจิตทาํใจใหส้งบนัน้มนัก็ไม่ไปท่ี

ไหนก็มาใหจ้ิตใจเราผูภ้าวนาผูร้กัษาศีลนั่นแหละ มีความสขุจิต
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สขุใจ มีความปิติยินดีในธรรมปฏิบติั การท่ีเรามีชีวิตมาไดเ้กิดใน

โลกยคุนีส้มยันี ้ยงัมีพทุธธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ อยู่ใน

พทุธศาสนาของพระองคอ์ยู ่เราก็ใหท้าํความปีติยนิดีวา่การเกิด

มาชาตินีเ้ราไม่เสียที ไม่เสียทีท่ีเราเกิดมาเป็นมนษุยไ์ดพ้บ

พระพทุธศาสนา พรอ้มดว้ยการประพฤติปฏิบติัท่ีเราตัง้ใจ

กระทาํอยู ่จนกระทั่งถึงขึน้รกัษา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ 

ตลอดจนการฟังเทศนฟั์งธรรมปฏิบติับชูาไม่ทอ้ถอย ส่ิงเหลา่นีก็้

คือวา่แสดงถงึวา่บญุกศุลของเรามีอยูพ่อแลว้ 

 ยงัเหลือแตเ่ราจะตอ้งรวมจติรวมใจใหม้นัเป็นหนึง่ ไม่ใหม้นั

กระจดักระจาย ใหม้นัรวมเป็นกอ้นเป็นหน่วย คือรวมจติรวมใจ

เขา้มาอยู่ในกายในจิตของตวัเอง ไม่ตอ้งใหใ้จไปพะวา้พะวงกบั

คนโนน้คนนี ้ดีใจก็ไม่ใหดี้ใจภายนอก เสียใจก็ไม่ใหไ้ปเสียใจกบั

เรื่องภายนอก เม่ือเราตัง้จิตเจตนาในใจของเราแนว่แน่มั่นคงอยู่

ในจิตในใจแลว้ ส่ิงภายนอกมนัก็จืดไปเอง จางไปเอง ปลอ่ยไป

เอง วางไปเอง เพราะจิตใจมนัรูเ้ขา้ใจ ทาํอะไรมนัก็มีความรูใ้น

ใจของคนเราทกุคน แตถ่า้เราทาํไม่จรงิ ไม่สงบระงบั มนัก็ไปอีก
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เหล่ียมหนึ่ง แตถ่า้เรารวมใจเขา้มาสูห่ลกัปัจจบุนัคือในเวลานี ้

เด๋ียวนีแ้ลว้ ก็จะเหน็ทกุขเ์หน็โทษเหน็ภยัในรูปนามกายใจของ

เราทีเดียววา่ อนัธรรมดารา่งกายสงัขารนีจ้ะใหม้นัอยู่ดีสบาย

จนกระทั่งวา่ไม่มีเจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่มีแกช่รา และไม่มีตายนัน้

เป็นไปไม่ได ้เพราะธรรมดาสงัขารนีม้นัเอามาใชช้ั่วระยะหนึง่

เท่านัน้เอง ชั่วระยะท่ียงัมีชีวติอยู่ ชีวิตของคนเราในระยะกาล

เด๋ียวนีน้ัน้ก็ไมน่าน คืออยู่ในกรอบรอ้ยปี รอ้ยปีก็ไม่คอ่ยจะถึง 

อย่างขนาดหนกัก็หลวงปู่ แหวน ก็ได ้๙๙ปีเท่านัน้ก็อยู่ไม่ไดแ้ลว้ 

พวกเราทัง้หลายเขา้ใจวา่ยากจะถงึขนาดนัน้ได ้เพราะรา่งกาย

สงัขารก็เต็มไปดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บแลว้จิตใจก็มีแตค่วามทอ้แท้

ออ่นแอ สติก็ขาดไป สมาธิก็ขาดไป ปัญญาก็ยงัไม่เต็มท่ี มีแต่

ความทอ้แทอ้อ่นแอในหวัใจ มีแตท่างจะทอ้ถอย อนันีแ้หละมนั

เรยีกวา่ไม่แกก่ลา้ เราตอ้งทาํเสมอๆใหม้นัแก่กลา้สามารถขึน้มา  

ถา้หากวา่ส่ิงใดเราสูไ้ม่ได ้เราก็หาทางอ่ืนเหล่ียมอ่ืนสู ้อย่าง

บางคนนั่งมากก็มกัจะมีความงว่งเหงาหาวนอน ก็อยา่ไปนั่งมาก 

ใหเ้ดินจงกรม ยืนภาวนาหาทางแกไ้ขทางอ่ืน จนกวา่จะไดส้ติ 
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สมาธิ ปัญญา เกิดขึน้ในจิตในใจของตน เม่ือสมาธิภาวนา

เกิดขึน้ในจิตในใจของตนแลว้ ความงว่งเหงาหาวนอนมนัจะ

หายไปเอง ความโกรธมนัก็คอ่ยเบาบางไปหมดไปสิน้ไปโดย

ลาํดบั ความโลภะในจิตก็จะไดเ้บาไปบางไปหมดไปสิน้ไป 

โมหะอวิชชา โมหะท่านแปลวา่หลง อวิชชาแปลวา่ไม่รู ้ผูไ้ม่รูก็้

คือใจไม่ภาวนา ใจไม่หยดุใจไม่อยู่จิตใจไม่รูภ้ายในใจตวัเอง แต่

ไปรูใ้จของคนอ่ืนไดว้า่คนนัน้มีใจเป็นอย่างนัน้ คนนีมี้ใจเป็น

อย่างนี ้อนัรูค้นอ่ืนไม่สาํคญัใหม้ารูต้วัเราเอง  

กายเราเอง จติเราเอง โดยเฉพาะคือรูปขนัธ ์รา่งกายของเรา

นี ้มีขา ๒ แขน ๒ ศีรษะ ๑ ใหเ้รามารูท่ี้น่ี มารูท่ี้น่ี มาเหน็ท่ีน่ี มา

ภาวนาท่ีน่ี ดตูวัของเราเองใหท้ั่วถงึ วา่ภายในหนงัหุม้เขา้ไปมี

อะไรบา้ง เราเห็นตวัเราเหน็แตผิ่วหนงัภายนอก หรอืเหน็คนอ่ืนก็

เห็นแตผิ่วหนงัภายนอก ภายในเราไม่เหน็ เพราะเราไม่เอามานกึ

มาเจรญิพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจ ถา้เรามานกึนอ้มดรูา่งกาย

สงัขารของเราทกุคนแลว้ ไมว่า่เด็กหนุม่แกช่รา ก็มีหนงัหุม้อยู่

เป็นสดุรอบ หนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ เรายงัไม่ไดถ้ลกหนงั ยงั
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ไม่ไดล้อกหนงัตวัเราเอง ก็มกัจะเห็นวา่หนงัของเรายงัสวยยงั

งามอยู่  

แตถ่า้หากวา่เราลอกหนกั ถลกหนงัออก เหมือนชาวบา้น

เวลาสตัวต์าย เขาก็เอาหนงัออก เม่ือเขาเอาปาดเอาหนงัออก

แลว้ก็จะเห็นเนือ้ เม่ือเหน็เนือ้ๆนั่นแหละ เนือ้กบัผิวหนงัไม่

เหมือนกนั คนเราถา้เหน็แตผิ่วหนงัไม่เห็นเนือ้ ก็เทา่กนักบัไม่รู ้

เพราะเนือ้นัน้มนัสีนํา้เลือด เลือดซมึซาบไปหมด ดเูวลาคนเรามี

อะไรมาถกูตอ้ง มีคราดจอบเสียมกระทบเขา้หรอืวา่ของคมตา่งๆ

มาโดนเขา้ ท่ีแขง้ท่ีขาท่ีใดก็ตาม เลือดมนัจะไหลออกมา แลว้

เนือ้มนัก็แสดงใหต้วัเราเห็น เป็นเนือ้แดงไปไม่สวยงาม จะแตง่

อย่างไรๆมนัก็ไม่เปล่ียนท่ี เนือ้มนัแดง เลือดมนัแดง เนือ้ก็เลย

แดงไปหมด เวลามนัหยดลงมา ไหลออกมาก็แดงไปทีเดียว นั่น

แหละสีเลือดเป็นสีแดงเขม้แสดงใหเ้ราเห็น วา่ไม่ใช่ตวัเรา

มองเหน็ผิวหนงัของเราโดยท่ีไม่ไดถ้ลกหนงัออก ถา้ถลกหนงั

ออกแลว้ คนเราหรอืวา่ตวัเราเองก็ช่างเถอะ จาํตวัเราเองไม่ได้

เลย อนันีจ้าํผิวหนงัตา่งหาก ผิวดาํ ผิวขาวอย่างไรก็จาํภายนอก 
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แตถ่า้ถลกหนงัออกแลว้จาํไม่ไดห้ละ ยงัไม่ถึงกระดกูหละ แคเ่อา

หนงัออกเท่านีก็้จาํไม่ไดแ้ลว้ จาํสีไม่ไดแ้ลว้ สีใดหละ มนัเป็นสี

แดงไปหมด  

ฉะนัน้ตอ้งกาํหนดพิจารณาหาอบุายธรรมมาสอนตนใหไ้ด ้

สอนจิตสอนใจใหไ้ด ้ทา่นจงึใหภ้าวนาบรกิรรมบทนัน้บทนี ้

เพ่ือใหใ้จสงบตัง้มั่น เม่ือจิตใจสงบตัง้มั่นไดดี้แลว้ จะเอาบทใด

ขอ้ใดธรรมอะไรมาพิจารณาก็แจ่มแจง้ชดัเจนไดท้ัง้นัน้ เพราะจิต

มนัหยดุ จิตมนัอยู่ จิตไม่ไปท่ีไหน เม่ือจิตไม่ไปท่ีไหนนั่นแหละ 

จิตใจมนัก็ย่อมรูไ้ดเ้ขา้ใจวา่ ชาติ ความเกิดขึน้มาแลว้มนัมีการ

เจรญิขึน้ เม่ือเจรญิหมดขีดแลว้ มนัก็ชาํรุดทรุดโทรมแก่ชราไป

ตามหนา้ท่ีของสงัขาร จิตใจของคนเราก็เป็นอยู่อยา่งนีเ้ราตอ้ง

กาํหนดรูใ้หแ้จง้ในใจใหเ้หน็ตามภาวะความเป็นจรงิ ความเป็น

จรงิมนัเป็นอยูอ่ย่างไร ความเป็นจรงินัน้ทา่นวา่รา่งกายสงัขาร

ของเรานัน้ไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามอย่างชาวโลกเหน็  

รา่งกายสงัขารนี ้พระพทุธเจา้พระองคว์า่เป็นปฏิกลูคือวา่ไม่

สวยไม่งาม ความจรงิในตวัเราก็เหมือนกบัป่าชา้ผีดิบ ทาํไมจงึ
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วา่เป็นป่าชา้ผีดิบ เพราะวา่มนษุยค์นเรานัน้ตัง้แตไ่หนแตไ่ร

มาแลว้นบัแตปู่่ ย่าตาทวดเราทา่นทัง้หลาย เกิดมาแลว้ก็ตอ้งมี

อาหารหลอ่เลีย้งรูปรา่งกาย ถา้หากวา่ ทานแตข่า้ว กินแตข่า้ว

อย่างเดียวมนัก็ไม่เอรด็อรอ่ย มนัจะตอ้งหาเนือ้หาปลาหาสตัว์

ตา่งๆมาประกอบใหเ้ป็นอาหาร แลว้ท่ีเรากลืนลงไปก็คือกลืนลง

ไปในหลมุป่าชา้นั่นเอง เราไปเห็นป่าชา้ท่ีเขาเอาคนไปเผาไปฝัง

วา่นัน้เป็นป่าชา้ แลว้การไปป่าชา้ก็มกัจะกลวัผี ความจรงินัน้ใน

รา่งกายเราน่ีแหละป่าชา้ใหญ่ท่ีสดุ ใหญ่กวา่ป่าชา้ท่ีเราเห็น เคา้

เอาไปฝังไปเผาคนนัน้ ป่าชา้ตวัเรานีเ้ป็นป่าชา้ผีดิบ นบัไม่ถว้น 

ไข่มนักินเขา้ไปเท่าไร ปลามนักินเขา้ไปเทา่ไหร ่ปมูนักินเขา้ไป

เท่าไร สตัวบ์กสตัวน์ ํา้มนักินเขา้ไปเท่าไร ใหญ่เทา่ชา้งมนัก็เอา

มากิน ก็คือในทอ้งในไสใ้นตวัเรานัน้มนัเป็นป่าชา้ชา้งก็วา่ได ้มา้

มนัก็กิน ววัมนัก็กิน ควายมนัก็กิน หมมูนัก็กิน เป็ดมนัก็กิน ไก่

มนัก็กิน หา่นมนัก็กิน กินหมดทกุอยา่ง จนนบัไม่ถว้น น่ีหละป่า

ชา้ผีดิบ ผียงัไม่ตายแตเ่ป็นป่าชา้จนนบัไม่ถว้นท่ีมนักินลงไป  
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ส่ิงเหลา่นีก็้ใหเ้อามาคิดมาอา่นมาพิจารณาเตือนใจของ

ตวัเอง อย่าแตเ่พียงวา่มายดึวา่ตวัเราของเรา ตวัขา้ของขา้ ตวักู

ของก ูขา้เป็นนัน้ขา้เป็นนีไ้มก่าํหนดพิจารณา กิเลสความโกรธ 

ความโลภ ความหลงมนัก็ลกุขึน้มาทาํใหจ้ิตใจเราวา้วุน่ไปหมด 

ฉะนัน้ผูป้ฏิบติัธรรมอย่าเป็นคนจน อะไรๆก็ธรรมทัง้นัน้ เกิดก็

เป็นธรรม แกก็่เป็นธรรม เจบ็ก็เป็นธรรม ตายก็เป็นธรรม ตาย

แลว้ก็เกิดมาก็เป็นธรรม ถา้เราตัง้จิตเจตนาใหดี้แลว้ น่ีแหละ

กอ้นพระธรรม รูปนีก็้เรยีกวา่รูปธรรม จิตใจนัน้ก็เป็นนามธรรม 

รูปธรรม นามธรรม โดยสมมติุก็วา่เป็นตวัเราของเรา ทางวิมตุติ

แลว้ท่านวา่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา เพราะวา่บอกไม่ได ้วา่ไมฟั่ง เกิด

มาแลว้บอกไม่ใหแ้ก่มนัก็แก่ไป บอกไม่ใหเ้จ็บมนัก็เจ็บได ้เวลา

มนัจะแตกจะตายวา่อย่าไปตายเลย ขา้พเจา้ยงัไม่อยากตาย มนั

ก็ตายไปไดเ้หมือนคนทัง้หลายเคา้ตายไปใหเ้ราเห็น น่ีแหละผู้

ปฏิบติัภาวนา จงพากนักาํหนดพิจารณาใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจภายใน

จิตใจของเราอีกสว่นหนึ่ง ดงัแสดงมาก็สมควรดว้ยกาลเวลา 

เอวงั ก็มีดว้ยประการฉะนี ้
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