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นักรบ นักหลบ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

ตามสบาย ถือวา่การนั่งแบบนีม้นัสบาย กายสบาย จิตถา้มี

เวลาเกิดปวดเจ็บขึน้มาก็พิจารณา มนัก็นกึวา่ท่าเนีย้

สะดวกสบาย ท่าอ่ืนสูท้า่นีไ้ม่ได ้เวทนาท่ีมนัเจ็บขึน้มนัปวดขึน้ 

มนัมาจากท่ีไหน ใครไปเอามนัมา ถา้เม่ือเวลาเรานั่งเบือ้งตน้ 

ทาํไมไม่มีเวทนาสว่นนีม้าเก่ียวขอ้ง มนัเกิดขึน้จากอะไร 

พิจารณาใหเ้กิดสติปัญญาจากการเจ็บการป่วยของตวั แลว้

พิจารณาดวูา่ความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้จากตวัของเรา ไมมี่ใครท่ี

ถือมาให ้มนัเกิดขึน้ได ้แลว้ก็มีเวลาหายไป ใช่วา่จะตัง้อยู่

เรื่อยไป สูท้นพินิจพิจารณา ดเูหตเุห็นผลจรงิจงั ถึงเวทนาจะยงั

อยู่ในกาย จิตก็ไม่เก่ียวขอ้ง  

น่ีอบุายท่ีสูเ้วทนา เพราะจิตแยกแยะจากเวทนาได ้อีกอยา่ง

เม่ือจิตลงรวม ไม่ยดึเก่ียวกบัเรื่องของกาย เวทนาก็หายไป 

เช่ือมั่นวา่ส่ิงใดมีการเกิดขึน้ ส่ิงนัน้จะตอ้งมีการแปรปรวน แลว้ก็

แตกดบัไปตามธรรมชาติของมนั น่ีเวลามนัปวดหนกั จติใจไม่ฟุ้ง
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ปรุงสว่นอ่ืน จะตอ้งยดึหน่วงในเวทนา มนัปวดอย่างนัน้มนัเจ็บ

อย่างนี ้มนัจะขาดจะแตก จติอยู่ในเรื่องของความเจ็บความปวด

ของตวั น่ีพิจารณาอะไรมนัปวด หนงัร ึเนือ้ร ึเอ็นหรอืกระดกูหรอื

ท่ีไหน กาํหนดเพง่ท่ีมนัปวดมากเขา้ๆ คือจิตของเราแยกออก

จากเวทนาได ้หรอืไม่อย่างนัน้ก็รวมลงไป เวทนาตวันัน้ก็

หายขาด เป็นอบุายปัญญาแลว้ก็กลา้หาญ  

เวทนาเกิดขึน้มาทีหลงั เราจะตอ้งมีการตอ่สูเ้อาชยัชนะ

จิตใจท่ีตอ่สูเ้วทนา ในการนั่งภาวนารูส้กึวา่ไดก้าํลงัดีกวา่จิตใจ

รวมธรรมดา เพราะเราสูก้บัขา้ศกึ ไดช้นะขา้ศกึ รูส้กึวา่จิตใจสงู

เดน่ขึน้ไป รวมธรรมดาท่ีไม่เวทนาอีกเป็นอย่างหนึ่ง ถา้สูก้บั

เวทนาเป็นไปอีกอย่างหนึ่ง เรื่องของจิต แลว้ก็ตอ้งสูท้กุคนน่ะ 

ความทกุขเ์จ็บปวดตา่งๆ ถา้หากเราไม่มีปัญญา ไม่ไดพ้จิารณา 

ตอนเราป่วยหนกั เจ็บหนกั เราก็ไม่มีปัญญาพิจารณาแยกแยะ

เวทนาออกจากใจ ถือวา่เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา เวทนามี

ในเรา เรามีในเวทนา ก็เลยเป็นทกุขก์นัใหญ่ ตา่งคนท่ีตอ้งมีการ

ตอ่สู ้เพ่ือจะไดท้ดสอบกาํลงัจิตใจของตวั ไดช้นะหรอืแพเ้วทนา 
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ก็จะรูจ้กัสูไ้ด ้มนัจะเกิดขึน้มาขนาดไหนในอนาคตตอนเราจะทาํ

ตอ่ไป ถา้เราไดก้าํลงัจากการตอ่สูเ้ราก็มีจิตใจเขม้แข็ง เคยเหน็ 

เคยเป็น เคยสูไ้ดช้ยัชนะ ก็อยากจะสูไ้ม่ทอ้ถอย  

คนท่ีภาวนาไม่เป็น ไมเ่หน็ ไม่รู ้จิตใจไม่อยู่ ปรุงฟุ้งตา่งๆ 

โดยมากพอไปโดนเวทนาเจบ็ปวดนิดๆหนอ่ยๆ เคา้ก็ เอา้ นั่งมา

นานพอสมควรแลว้ ปวดเหลือเกิน เปล่ียนอิรยิาบถใหม่เสีย ไป

แบบนัน้ จิตใจก็เลยเคยตวั พอนั่งไปนิดๆหน่อยๆ ไม่ก่ีนาที ก่ี

ชั่วโมง ก็รูส้กึเจ็บปวดขึน้ ก็หลบ เอาละ วนัใหม่เอา เอาอีก 

มกัจะแกต้วัไปแบบนี ้ก็เลยไม่มีเวลาผ่านเวทนา จิตใจก็เลยไม่

กลา้  

เวทนาเป็นหินลบัของจิต ผูป้ฏิบติัท่ีท่านเคยปฏิบติัมา ทา่น

เคยไดปั้ญญาไดค้วามรู ้ไดค้วามดีความเดน่จากเวทนานบัไม่

ถว้น เราทกุคนมี ไม่ใช่ไม่มี รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

มนัมี ไม่อย่างนัน้ขนัธท์ัง้ ๕ ก็ไม่ครบ น่ีเป็นอบุายตอ่สูเ้วทนา แต่

อย่าไปกาํหนดใหม้นัเกิด อย่าไปกาํหนดใหม้นัดบั มนัจะเกิดก็ให้

มนัเกิด เรื่องของมนั เม่ือมนัจะดบัก็อย่าไปขบัไลม่นั ถงึเวลามนั
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พอตวัในเรื่องของจิต มนัจะเห็นเอง จะรวมเอง แยกแยะกนัออก

ได ้ 

เจ็บก็เรื่องของเสียงอยา่งกลอง เราไม่ตีมนัไม่ดงั เราไปตีมนั

ถึงดงัขึน้ เสียงก็ไม่ใช่กลอง ไม่ใช่คนผูไ้ปตี เป็นอีกอนัหนึง่ เรื่อง

ธาตขุนัธท่ี์วา่เวทนาก็เหมือนกนั ไม่ใช่เรา ไม่ใช่รูป ไม่ใช่จิต เป็น

อนัหนึ่งตา่งหากซึง่แฝงอยู่ในจิตในรูปในกาย เหน็ประจกัษ ์ไม่ใช่

พดูเลน่ เคยปฏิบติัมา รูเ้หน็อย่างนัน้ จงึกลา้ทา้ทายวา่เรื่องของ

เวทนาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เวทนา เป็นเรื่องท่ีเห็นประจกัษช์ดัเจน

ในจิตในใจ อบุายการพิจารณาธรรมะ ถา้หากเราพิจารณา

จรงิจงั จิตใจจะเหน็จะรูจ้นละจนถอนเอาความติดขอ้งยดึถือ

สว่นนัน้ ถา้หากเราทาํเลน่ๆ ผลจะเกิดจะเป็นก็เพียงนิดๆหน่อยๆ  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้ก่อนท่ีจะตรสัรูต้อ้งสูพ้ญามาร กิเลสมาร 

ขนัธมาร อภิสงัขารมาร เทวบตุรมาร มจัจมุาร มารเหลา่นีไ้ม่ใช่มี

อยู่ท่ีอ่ืน กิเลสก็คือความใครข่องใจไปในรูป เสียง กล่ิน รส 

สมัผสัตา่งๆ ความใครข่องใจท่ีฟุง้ปรุงไปอย่างนัน้ ไม่ทาํจิตทาํใจ

ใหส้งบสงดั ใครป่รุงไปเท่าไหรก็่เกิดความกาํหนดัยนิดี เกิด
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ความเพลิดเพลิน เกิดความลุม่หลงมวัเมาไปเท่านัน้ เหตนุัน้ทาง

ธรรมะท่านจงึวา่เป็นนิวรณ ์คือเป็นเครื่องกัน้ไม่ใหจ้ิตสงบลงรวม 

ไม่ใหเ้หน็อรรถเหน็ธรรม ตอ้งกาํจดัออกไปความคิด ความปรุง

สว่นนัน้  

เรื่องกิเลสมาร อย่าใหม้าผ่าน อยา่มาใหเ้ป็นเจา้จิตเจา้ใจ

ของเรา ขบัไลอ่อกไป ขนัธมาร ก็ความยดึขนัธ ์ยดึรูป ยดึสขุทกุข์

ตา่งๆ เรยีกวา่เวทนา มีความหมายวา่กายเป็นเรา เราเป็นกาย 

เรื่องสญัญาความฟุ้งปรุงภายในใจ เรื่องสงัขาร ความรูว้า่มนั

อย่างนัน้อย่างนี ้เกิดขึน้จากตา ห ูจมกู ลิน้ กาย เรื่องวิญญาณ 

น่ีขนัธมาร ถา้หากคิดยดึถือวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นคนเป็นสตัว ์

การปฏิบติัมนัก็ไม่สะดวก เม่ือเป็นอะไรขึน้ก็เราเป็น เหน็อะไรขึน้

ก็เราเหน็ ผลท่ีสดุก็เลย ส่ิงท่ีควรกลวัก็กลวั ส่ิงท่ีควรยดึก็ยดึ จิต

ไม่เป็นกลาง วางเรื่องของขนัธไ์ม่ได ้ถา้เป็นอย่างนัน้ก็เรยีกขนั

ธมาร คือมนัมารบกวนจิตใจไม่ใหเ้ขา้สูอ่รรถธรรมจรงิจงั  

มจัจมุารก็คือความกลวัเรื่องตาย เราเจ็บ เราปวด เราเหน็ด 

เราเหน่ือยอยา่งนัน้อยา่งนี ้กลวัจะตาย มนัมีเม่ือทาํไป มารทัง้ ๕ 
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ท่ีวา่มนัมาชวนจิตชวนใจของเราใหลุ้ม่หลง มารอะไรเกิดขึน้ก็

ช่างมนัจะตอ่สูด้ว้ยขนัติบารมี วิรยิะบารมี ทานบารมี เราเคย

สละใหท้านซกัทีมัย้รา่งกายของเรา ไม่เคย วตัถอุนัอ่ืนเราเคยได้

บชูามัย้ เรื่องกาย วาจา ใจ บชูาพระรตันตรยั บชูาสว่นดอกไม้

ธูปเทียน เคยบชูามา แตเ่ราจะเสียสละ เอา้ เป็นตายอยา่งไรก็จะ

เอากายอนันีต้ัง้บชูาพระรตันตรยั อรรถธรรมท่ีควรจะรูจ้ะเห็น ถา้

ไม่รูไ้ม่เห็นก็จะเอากายอนัเนีย้เป็นเครื่องประกนั มนัจะตายไป

เม่ือไรใหม้นัตายไป มนัจะแตกท่ีไหนใหม้นัแตกไป  

น่ีใจของนบัรบจรงิจงัเป็นอยา่งนัน้ ไม่ทอ้ถอย พนิิจพิจารณา

อย่างหนกัแนน่ เวลาจิตใจมนัฟุง้ปรุง มนัยดึถือตา่งๆ ถา้หากเรา

เสียสละไดจ้รงิจงัอยา่งนัน้ อรรถธรรมท่ีทา่นพดูไวจ้ะเหน็

ประจกัษใ์นใจ คนท่ีกลวัตายนีต้ายไม่ไดเ้พราะกลวั คือไม่มีการ

ตอ่สู ้จะเอาชยัชนะจากตาย ไม่เคยมี อะไรมนัตาย อะไรมนั

เหลืออยู่ สูก้นัจรงิๆจงัๆ จะตอ้งเหน็เดน่ขึน้ ส่ิงท่ีเราวา่ตาย เราก็

พิจารณาแยบคายลงไป อะไรมนัตาย กายนีก็้เป็นธาตผุสม

ตา่งหาก ดิน นํา้ ไฟ ลม มนัก็จะไปตามธาตขุองมนั แลว้จิตท่ีไป
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ยดึมั่นเก่ียวขอ้งเราก็เหน็ มนัเป็นมนัตายอย่างไร เม่ือเป็นอย่าง

นัน้ก็เช่ือมั่นวา่ไม่มีอะไรตาย มีแตส่มมติุภายนอกท่ีเขาถือกนัวา่

ตาย แตค่วามจรงิไม่มีอะไรตาย ยงัคงอยูต่ามเรื่องแตม่นัแยก

ออกไป เป็นตามธาตขุองมนัเทา่นัน้ เขา้ใจชดัเจนเห็นประจกัษ ์ 

คนท่ีสูจ้นรูจ้นเห็น จนผ่านพน้ไปได ้คนนัน้แหละเป็นลกูศิษย์

ของพระพทุธเจา้ สูจ้รงิๆ ทานแบบนีเ้รยีกวา่ ปรมตัถบารมี คือ

ทานยิ่ง ทานยอด ถา้หากคนไม่ห่วงตายหละ ไม่มีอะไรจะกลวั

โลกอนันี ้คนกลวัก็คือกลวัจะตาย ถา้เสียสละใหท้านไดอ้ย่างนี ้

ตายมนัจะเกิดขึน้มาจากท่ีไหนก็ใหม้นัไป สูจ้นถงึขีดถึงขัน้อะไร

ตายอะไรเหลืออยู่ รูเ้หน็ประจกัษช์ดัเจนในตวั ในการกระทาํของ

ตวั  

พระพทุธเจา้สูแ้บบนัน้ ทา่นจงึวา่มีนางธรณีมาช่วยเหลือ วา่

ท่านระลกึถงึการนั่งของทา่นเบือ้งตน้ วา่เรานั่งเวลานี ้คราวนี ้

เป็นคราวสดุทา้ย ถา้หากไม่ไดต้รสัรูเ้ม่ือไร ความดีเดน่ปนกิเลส

ไม่มี จะไม่หนีจากท่ี เลือดเนือ้ในตวัมนัจะเห่ียวแหง้ไปเหลือแต่

กระดกูก็ตามที ถา้ความดีไม่เกิดเหน็เป็นขึน้ จะไม่ยอมลกุจากท่ี 
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พอเกิดความเหน็ดเหน่ือยเจบ็ปวดขึน้มา เรยีกวา่พญามารมารบ

เอาบลัลงักคื์อท่ีนั่งของท่าน  

คนเราโดยมากท่ีไม่เหน็ทกุขป์ระจกัษช์ดัเจนก็เพราะ

อิรยิาบถทัง้ ๔ ปกปิดเอาไว ้นั่งนานๆพอเป็นทกุขห์น่อยก็หนีไป 

เดินเสีย เดินนานๆก็เหน่ือยก็มานั่งเสีย อิรยิาบถทัง้ ๔ ปิดเอาไว้

จงึไม่เหน็ทกุขป์ระจกัษช์ดัใจ ถา้หากเรานั่งนานๆหรอืยืนนานๆ

เราจะเห็นกอ้นทกุข ์กายอนันี ้เป็นทกุขจ์รงิๆจงัๆ เพราะจิตยดึจิต

ถือ ถา้จิตเหน็จิตรูเ้รื่องทกุข ์ก็เหน็พิจารณาทกุขใ์หเ้หน็เป็นทกุข ์

ใหเ้ป็นเรา ใหเ้ป็นของเรา มนัเกิดขึน้มาจากอะไร ความทกุขเ์กิด

ขึน้มาจากความอยากของใจ ไม่เกิดมาจากท่ีอ่ืน พิจารณาความ

อยากเป็นตน้เหตใุหเ้กิดทกุข ์น่ีพิจารณาสมทุยั จิตใจเม่ือเห็น

เดน่ชดัมนัก็ปลอ่ยวาง เรยีกนิโรธคือความพน้ทกุข ์ทัง้ๆท่ีกายมี

จิตมีอยู ่แตท่กุขไ์ม่มีในความรูข้องบคุคลผูฝึ้กฝนรูเ้หน็อยา่งนัน้ 

ท่านเรยีกวา่นิโรธ  

การฝึกก็ไม่ใชค่นอ่ืนจะมาฝึกให ้พิจารณาตอ่สูจ้รงิๆจงัๆจะ

เห็นไม่เหลือวสิยั เรื่องจิตใจท่ีดีเดน่เป็นสขุ แลว้ก็ไม่มีการติดขอ้ง
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เพราะเรื่องของกายตวัเองก็ไม่ติดขอ้ง เรื่องสมบติัภายนอกจะไป

ห่วงใยอะไรทาํไม เพราะพิจารณาเรื่องของกายแยบคายแลว้ 

ความยดึสว่นใหญ่ก็ยดึเรื่องของกาย พระพทุธเจา้ทา่นจงึสอนให้

พิจารณาเรื่องของกาย หลงก็หลงเรื่องของกาย ความสมมติุมั่น

หมายตา่งๆทบัวิมตุติเอาไว ้เราพิจารณากายแยบคาย พจิารณา

ทกุขใ์หเ้ห็นตามเป็นจรงิ ละความอยากของจิตท่ีติดยดึตา่งๆ 

ดว้ยอบุายปัญญา มนัก็หมดปัญหาเรื่องของศาสนาเป็นเรือ่ง

สัน้ๆ มนัมีความสขุวิเศษประเสรฐิยิ่งกวา่ความสขุสว่นอ่ืน  

แตพ่วกเราทกุคนเกิดมาก็ไมค่อ่ยไดพ้ิจารณาธรรมะอบุายท่ี

จะซกัฟอกจิตใจ ก็ไม่คอ่ยไดย้ินใครมาพดู จิตใจก็เลยลุม่หลงไป

ตามลมปากของคนอ่ืนบา้ง ตามกิเลสตณัหาของตวัเองบา้ง ก็

เลยไม่มีทางจะพินิจพิจารณา เหตนุัน้จงึถือวา่การภาวนาเป็น

ของยาก ความจรงิถา้หากมนัยากก็ไม่มีใครท่ีจะผ่านพน้ไปได ้

ถึงยากถงึลาํบากก็ไม่เหลือวสิยั ผูท้าํไดย้งัมี เราก็คนๆหนึ่งซึง่

เกิดมาในโลก สมควรท่ีจะทาํไดอ้ย่างคนอ่ืน  
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สอนตวัเองใหบ้ากบั่นพยายามตามรกัษาจิต กิเลสตณัหาท่ี

หมนุหวัใจใหเ้ฝา้ฝันรกัใครย่นิดีชอบใจ ก็พจิารณาเรื่องของกาย

อีก กาํหนดดทูกุส่ิงทกุสว่นอะไรมนัสวยสดงดงาม อะไรมนัเป็น

ส่ิงท่ีน่าจบูน่าชม อะไรท่ีมนัหอมหวล มนัไม่มีในเนือ้ในกายของ

มนษุยท่ี์เคา้สมมติุวา่เป็นหญิงเป็นชาย แตเ่ราลุม่หลงกนัเพราะ

คนนัน้เคา้วา่สวยอยา่งนัน้งามอย่างนี ้ไม่ไดพ้ิจารณาตามความ

จรงิของมนั ถา้พิจารณาตามความจรงิของมนั มนัก็หายไป 

เหมือนมีมืดอยู่ท่ีใด เอาไฟเขา้ไปสอ่ง ความมืดก็หายไป ปัญญา

ธรรมะของพระพทุธเจา้ก็เหมือนไฟ ธมัโม ปทีโป สอ่งเขา้ไป มนั

สงสยัอะไร มนัเป็นจรงิอยา่งไร จะใหท้ราบชดัภายในใจของเรา 

น่ีอบุายท่ีจะพจิารณาแกไ้ขกิเลสตณัหา ความติดขอ้งของใจ  

ถา้หากไม่ตัง้ใจพินิจพิจารณา เอาธรรมะเขา้ซกัฟอกสอ่ง

ทางแลว้ ก็นบัวนัจะลุม่หลงขุ่นมวัสกปรกเรื่องของจิตใจ เป็น

อย่างนัน้ จงึไม่มีใครท่ีพระพทุธเจา้จะไม่ตรสัรูจ้ะออกจากโลกได ้

จะเหน็ภยัในการเกิดการตาย ถงึเหน็ก็ไมมี่ทางท่ีจะออกได ้โดย

คิดปรุงฟุ้งไปตา่งๆ ลทัธิศาสนาจงึเกิดขึน้หลายอยา่งหลายอนั 
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เพราะความสงสยัลงัเลในใจวา่อนันัน้จะถกู อนันีจ้ะผิด คิดเอา 

ไม่เห็นจรงิรูแ้จง้เหมือนพระพทุธเจา้ พทุธศาสนา คาํสอนของผูรู้ ้

ท่านรูท้่านเห็น ทา่นดีท่านเดน่จรงิๆ ไม่ใชท่า่นโกหกพกลม พดู

อะไรลว้นแตเ่ห็นดว้ยใจจรงิจงั ไม่ใช่คาดคะเนหรอืสุม่เดา

คาํนวณเอา พระพทุธเจา้ท่านรูเ้หน็ดีเดน่อย่างนัน้ จงึนา่กราบนา่

ไหว ้ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีทา่นสอนมา  

ท่ีเราสงสยัลงัเลใจหรอืไม่เช่ือก็เพราะความเหน็ความเป็น

ของเรายงัไมถ่งึขัน้ของท่าน ถา้หากถึงขัน้ของทา่น จะกราบไหว้

อยู่ทกุวนัทกุเวลา หรอืวา่คาํสอนของทา่น ท่านรูจ้รงิ พอเรา

ประพฤติปฏิบติัเห็นไปเท่าไรก็ใจก็ยิ่งเช่ือยิ่งเล่ือมใส ยิ่งดงึดดูเขา้

ไปสูธ่รรมะของทา่นท่ีแสดงเอาไว ้พวกเราทกุคนท่ีมุง่มั่นมา

ประพฤติปฏิบติัก็รบีกระทาํบาํเพ็ญ ใหรู้ใ้หเ้หน็ เพราะความตาย

ไม่วา่หญิงวา่ชาย วา่พระวา่เณร วา่เด็กวา่หนุ่มสาวหรอืเฒา่แก่ 

มีประจาํตวัอยู ่ก็ไม่รูอี้กวา่มนัจะมาถงึเราเม่ือไร อยู่ดีๆตายไปก็

เคยเหน็ บางทา่นบางคนวา่คนนัน้แกแ่ลว้ คงจะตายไปกอ่น 
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ความนกึคิดคาดฝันคิดอย่างนัน้ แตค่วามจรงิเราผูคิ้ดตายไป

ก่อนเขาก็นบัไม่ได ้มนัมี  

เหตนุัน้จงึไม่ควรนอนใจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ รบีประพฤติ

ปฏิบติัอรรถธรรม ใหเ้ห็นส่ิงท่ีดีเดน่จรงิจงั ส่ิงท่ีไม่ตายคืออะไร 

ยงัยดึถือติดขอ้งกบัอะไรในจิตในใจของตวั ชาํระซกัฟอกออกไป

จนจิตใจบรสิทุธ์ิ จนหลดุออกจากสมมติุ เห็นเดน่ชดัประจกัษ์

ชดัเจน ไม่ใช่คาํนงึหรอืสุม่เดา ความรูท่ี้หลดุลอยออกไปอย่าง

นัน้สมมติุทั่วไป หรอือากปักิรยิาทา่ทีภายนอกเป็นอย่างไร มนั

เก่ียวขอ้งกนัมัย้ จะทาํใหค้วามบรสิทุธ์ิสว่นนัน้เสื่อมเสียไปได้

หรอืไม ่มนัไมมี่อะไรท่ีจะสงสยั จะประพฤติปฏิบติัไปอีกขนาด

ไหน ความบรสิทุธ์ิสว่นนัน้จะดีเดน่ขึน้อีกหรอืไม่ ก็ไม่มีทางสงสยั

อีก จงึหมดปัญหาสาํหรบัการประพฤติปฏิบติั  

แตก่ารประพฤติปฏิบติัเพ่ือละถอนหมดปัญหา แตป่ระพฤติ

ปฏิบติัเป็นวิหารธรรมคือความเป็นอยู่สบายของกายและจิตท่ียงั

มีธาตมีุขนัธอ์ยู่ ทา่นก็ทาํไป จงึมีการเขา้สมาธิสมาบติัในครัง้

พทุธกาล อรหตัอรหนัต ์ไม่ใช่ท่านหมดสมมติุ เป็นผูบ้รสิทุธ์ิแลว้
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จะทาํอะไรทาํไป ท่านก็มีขอบเขตของธรรมวินยัอีกเหมือนกนั 

ไม่ไดท้าํสุม่ส่ีสุม่หา้ รูจ้กักาลรูจ้กัเวลาสถานท่ีบคุคล ท่านมี

ประมาณ เรื่องรา่งกายสงัขารของพวกเราก็เหมือนเครื่องใช้

ภายนอก ถา้หากใชไ้ม่มีประมาณ มนัก็เสียง่าย รถเกวยีน

เหมือนกนั เสือ้ผา้เหมือนกนั ถา้หากใชไ้ม่มีประมาณ ขาดง่าย 

เสียง่าย เงนิทองของเราก็เหมือนกนั ถา้จา่ยไม่มีประมาณก็หมด

ง่าย น่ีสงัขารรา่งกายของพวกเราก็เหมือนกนั ตอ้งมีประมาณ

พอสมควร ตอ้งรูจ้กัรกัษารา่งกายจงึจะอยูไ่ปไดต้ามสติวสิยัของ

มนั ไม่อยา่งนัน้ก็เสียหายไปง่าย  

แตถ่า้เราจะหว่งแตเ่รื่องของกาย เราควรถนอมรกัษา จะ

ประพฤติปฏิบติัจรงิๆจงัๆ จะเอาอรรถเอาธรรมใหเ้ห็นเดน่ขึน้ ยงั

ห่วงกาย มนัก็ไปไม่ได ้ใหไ้ปถึงเสียก่อนท่ีเราตอ้งการแลว้จะ

ปฏิบติัตามเรื่องของกายถกูตอ้งดี ถา้หากเรายงัห่วงเรื่องของ

กายวา่มนัจะเป็นจะตายอยา่งนัน้อยา่งนี ้กลวัจะทกุขจ์ะยาก จะ

ลาํบากราํคาญ ถา้หากลม้หายตายไปก็กลวัจะไม่ไดค้วามดี
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วิเศษ ถา้คิดปรุงอย่างนีอ้ยูก็่เป็นอปุกิเลส เป็นเครื่องขดัขอ้งทาง

ประพฤติปฏิบติั  

ฉะนัน้เม่ือยงัเราไม่เห็น ไม่เป็น ไม่รู ้สละตอ่สูจ้รงิจงั ทาํจติ

ทาํใจใหแ้น่นหนาฝาครั่งเหมือนนางธรณีคือแผ่นดิน เคา้จะ

ตาํหนิติชมอยา่งไร เคา้จะขดุจะเผา แผ่นดินไม่เคยมีการ

หวั่นไหว ไม่เคยชมคนนัน้วา่เอาเราไปป้ันเป็นเจดียห์รอื

พระพทุธรูปกราบไหว ้ไม่เคยตาํหนิคนนัน้วา่ไปเผาไปขดุเรา 

แผ่นดินเป็นของหนกัแนน่อย่างนัน้ จิตใจของท่านผูภ้าวนาก็ตอ้ง

เป็นคนหนกัแน่นอยา่งนัน้ ตอ่สูท้นทานจรงิจงัเพ่ือความมุ่งหวงั

อรรถธรรม  

เม่ือเหน็หรอืระลกึไดว้า่มนัเป็นอย่างนัน้จรงิจงัเรื่องของธาตุ

ก็คือธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลมอย่างนี ้เพราะไม่มีอคติ เพราะไม่อยู่

ในอาํนาจของใคร เพราะเป็นไปตามหนา้ท่ีของเคา้ แลว้ก็ไม่เคย

รกัเคยชอบ ไมเ่คยเกลียดชงัใคร อยู่ตามเรื่องของเคา้ ผูลุ้ม่หลง

คือใคร พิจารณาใหเ้ห็น ใหรู้ ้ท่ีไปติดไปขอ้งไปชอบไปชมตา่งๆ น่ี

เป็นอบุายเรื่องวิปัสสนา คือพิจารณาจิตใจของตวัเองดว้ยอบุาย
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ตา่งๆ ปัญญาจะเกิดขึน้เห็นขึน้ ความสวา่งไสวของจิตของใจ 

เม่ือแกไ้ขอะไรไดก็้เบาสบายไป เม่ือแกไ้ขหมดมนัก็พงัเทา่นัน้ 

เรื่องสมมติุ  

การแกไ้ขก็เหมือนกนักบัเรารือ้บา้นรือ้เกวยีนของเรา 

ถอนน๊อตตวันัน้ ถอนตะปตูวันี ้ออกจากกนั มนัไม่อยู ่ท่ีมนัเกาะ

กนัอยูก็่เพราะมีน๊อตมีตะปผูกูมดัมนัไว ้จิตใจของพวกเราท่านท่ี

มนัยดึมั่นถือมั่นสว่นนัน้สว่นนีก็้คือเรื่องของกิเลสตณัหา ของ

สมมติุตา่งๆ ฉะนัน้การพิจารณากาย ท่านจงึใหพ้ิจารณาใหแ้ยบ

คายดว้ยอบุายตา่งๆ จะพิจารณาเรื่องนํา้เรื่องดินตา่งๆท่ีท่าน

สอนเอาไว ้อาการ ๓๒ พิจารณาออกไป ใหเ้หน็ตามเป็นจรงิ 

หรอืจะพิจารณาอสภุะอสภุงั พิจารณาความตายใหม้นัเห็น แลว้

ก็เผาดว้ยไฟ ตัง้ขึน้ใหม ่สมมติุขึน้ กาํหนดขึน้ มนัเป็นมนัเหน็มนั

รู ้ไม่ใช่ความสุม่เดาคาดฝัน จิตใจของท่านท่ีเหน็ท่ีเป็นอยา่งนัน้ 

มนัเป็นจรงิๆ ท่านจงึละจงึถอนความยดึถือตา่งๆได ้ 

เม่ือละเม่ือถอนออกทกุส่ิงทกุอย่างก็พงัลงเท่านัน้ สมมติุอยู่

ไม่ได ้เหมือนบา้น ถอนน๊อต ถอนตะปทูกุตวัออกแลว้ เสาท่ีฝัง
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อยู่ผดุลม้ลงไป ไม่มีอะไรเป็นบา้น มนัพงัไปหมด สมมติุวา่หญิง

วา่ชายวา่สตัวบ์คุคล ก็คือมนัประกอบกนัเขา้ ถา้หากเราแยก

สว่นออกไปอะ้ ไม่มีอะไรเป็นสตัวเ์ป็นบคุคล น่ีการพิจารณาเรื่อง

ธรรมะ พิจารณาทาํนองนีเ้พ่ือจะถอดถอนความยดึมั่นสาํคญั

หมายวา่หญิง วา่ชาย วา่หนุม่ วา่แก่ตา่งๆ จิตท่ียดึท่ีถือก็จะคอ่ย

ละคอ่ยวาง ถอดถอนตวัออกไป เพราะไมมี่อะไรเป็นสตัวเ์ป็น

บคุคล เป็นหญิงเป็นชาย ถา้มนัเหน็ประจกัษช์ดัเจนอย่างนัน้ ใจ

มนัจะไปกาํหนดยนิดี ชอบพออะไร มนัก็จะตอ้งถอดถอนของมนั  

น่ีมนัไม่เหน็อย่างนัน้ มนัสาํคญัวา่เป็นสตัวเ์ป็นบคุคลอยู่ 

เพราะปัญญายงัไม่เขา้ไปถงึจรงิจงั เป็นเพียงแตส่ญัญาพดูจา

กนัไปเทา่นัน้ ถา้หากปัญญาไปเหน็จรงิจงั แจง้ประจกัษใ์นจิต 

ละไดถ้อนได ้วางได ้ปลอ่ยได ้อบุายสอนใจมนัมีหลายนยั แตใ่จ

ท่ีจะไปรูเ้หน็เป็นจรงิอยา่งนัน้ จะตอ้งมีสมาธิคือความหนกัแนน่

ของใจ ความสงบของใจ ถงึแมว้า่จะฟังเทศนฟั์งธรรมอยู ่ไม่เคย

อบรมมาก่อน ตอนฟังอยู่นัน้ พิจารณาอยูน่ัน้ สมาธิ ศีล ปัญญา
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มนัเป็นอนัเดียวกนั ติดกนัไป ไม่ใช่จะทาํสมาธิ จะทาํศีล ทาํ

ปัญญา มนัไม่เป็นอยา่งนัน้  

เหมือนกนักบัแกงท่ีเรารวมใสใ่นหมอ้ รสชาติมนัเป็นอยา่งไร 

เราก็จะทราบ อะไรบา้งอยู่ในแกง มีพรกิ มีเกลือ มีนํา้ปลา เนือ้ 

ผกัตา่งๆ ก็รวมแลว้เป็นแกง ถา้แยกออก แยกยาก เม่ือมนัแกง

ไปในหมอ้เป็นอนัเดียวกนัแลว้ น่ีจิตใจท่ีรวมเขา้ไป พนิิจ

พิจารณา ศีลของเราก็บรสิทุธ์ิ เพราะการรกัษากาย วาจา กาย

วาจาของเราไม่ไดไ้ปทาํอะไร บรสิทุธ์ิอยู่แลว้ จิตก็น่ิงแนอ่ยู่แลว้

ในการพิจารณา ปัญญาท่ีพิจารณาก็เป็นปัญญาท่ีจะละจะถอน

อยู่แลว้พรอ้มกนั เรยีกมรรคสามคัคี มีอยู่ในจิตดวงเดียว เม่ือจิต

รวมลงไปอย่างนัน้ เป็นอยา่งนัน้ การพิจารณาอะไรก็แจ่มใส

ชดัเจนเห็นประจกัษ ์ 

ถา้หากไปคาํนงึคาํนวณถงึอดีตอนาคต เราจะเอาศีลของเรา 

บรสิทุธ์ิหรอืไม ่หรอืเป็นอย่างไร คิดถึงเรื่องศีล เรื่องสมาธิอยู่ มนั

ก็รวมกนัไม่ได ้เหมือนเรายงัไม่แกง อนันงึอยู่ท่ีหนึง่ อนันงึอยู่ท่ี

หนึง่ ก็เรยีกวา่แกงยงัไม่ได ้รสชาติของแตล่ะส่ิงแตล่ะอย่างก็ไป
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คนละรสละชาติอีก ยงัไม่รวมกนั การพิจารณาธรรมท่ีรวมกนัเขา้ 

ถอดถอนกิเลสตณัหาก็คือศีล สมาธิ ปัญญารวมกนัเป็นมรรค

สามคัคี สามารถท่ีจะกาํจดัความลุม่หลงตา่งๆ ความเพลิดเพลิน

ตา่งๆ ความติดขอ้งตา่งๆ ออกจากจิตจากใจได ้ทาํจิตของตนท่ี

เคยมืดมนเศรา้หมองใหส้วา่งไสว ขบัไลเ่รื่องกิเลสตณัหาท่ีเคย

นาํพาจิตใจใหลุ้ม่หลงตกออก  

การพิจารณาท่ีธรรมะมารวมกนัเป็นอยา่งนัน้ แตเ่รายงัไม่

เป็นอยา่งนัน้ ยงัไม่เห็นอยา่งนัน้ ก็ฝึกอบรมไป ไม่เหลือวสิยั 

เพราะอะไร ทกุสว่นมีครบพอบรบิรูณใ์นตวัของเรา ไมมี่อะไร

บกพรอ่ง ถา้ไม่มีเรื่องกิเลสตณัหา ไม่มีขา้ศกึก็จะไปเอาชยัชนะ

มาจากท่ีไหน อะไรท่ีมนัยดึมนัถือ มนัติดมนัขอ้งอนันัน้หละเป็น

ขา้ศกึของใจ เราจะตอ่สูพ้ิจารณาแกไ้ข จะเอาชยัชนะจากขา้ศกึ

สว่นนี ้เราตอ้งรบ นกัรบไม่ใช่นกัหลบ พอไปโดนเคา้ข่มขูนิ่ด

หน่อย เจ็บปวดนิดหน่อย เอาแลว้ วนัหลงัเอาใหม ่ไปทีหลงั ไป

เจอหนา้เคา้เขา้อีก หลบอีก ก็ไม่มีเวลาท่ีจะไดร้บ จะไดช้ยัชนะ

จากกิเลสตณัหา จากขา้ศกึของใจ ใหพ้ากนัพิจารณาตอ่สู ้ 
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ถา้เป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้ ไม่ตอ้งถอยหลงั ตายก็

ขอใหต้ายในสงครามจงึจะไดช่ื้อวา่เป็นทหารท่ีกลา้ ตายดาบ

หนา้ ไม่ตอ้งตายดาบหลงั บกุเรื่อยไป ไม่ตายก็จะไดช้ยัชนะ 

ทหารท่ีดีตอ้งเป็นอย่างนัน้ นกัภาวนาท่ีดีก็เหมือนกนั พอไปถกู

ความเจ็บปวดเหน็ดเหน่ือยนิดๆหน่อย ก็หลบเสีย ผลท่ีสดุก็เลย

เกิดสงสยั เป็นยงัไง วาสนาบารมีของเราไมมี่มั๊ง ทาํมาหลายปี

หลายเดือนแลว้ ยงัไม่เหน็อะไรดีเดน่อศัจรรย ์ก็ไปกลวัเรื่องกิเลส

ตณัหากระซิบ นิดหน่อยๆก็หลบเสีย มนัจะไดอ้ะไร ก็ไม่กลา้ตอ่สู้

จรงิจงั  

เราไดย้นิไดฟั้งพระพทุธเจา้ทาํมาอยา่งไร ทา่นมอบกาย

ถวายตวั ทาํจรงิๆจงัๆ ทา่นจงึหลดุพน้ไปจากกิเลสตณัหา ทัง้ๆท่ี

ท่านสรา้งบารมีมา ยงัพอบรบิรูณ ์ท่านก็จะตอ้งมีความเหน็ด

เหน่ือย มีมารมารบกวน พวกเราทา่นไมมี่ปัญญาตราญาณ

อย่างนัน้วา่เราเคยมีบารมีเพียงพอบรบิรูณห์รอืไม่ก็เลยเกิด

สงสยัวา่ทา่นมีอะไร ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เหมือนกนักบัพวก

เราไม่ใช่หรอื เราจะไปสงสยัอะไร เรามีครบพอบรบิรูณ์
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เหมือนกนักบัท่าน กาํหนดพิจารณาตอ่สูด้จูิตใจท่ีจะไปมั่นหมาย

ตา่งๆ มนัจะออกแง่ไหน มมุไหน เอาปัญญาแนะสอนเอาไว ้

ไม่ใหใ้จปรุงคิด ตาํหนิตวั พจิารณาธรรมะเขา้แนะสอน ฟอก

จิตใจใหส้ะอาด หากเราทาํไม่ได ้เราไม่เหน็ไม่เป็น ก็จะไม่เช่ือ

ใคร เพราะใจไม่เหน็ไม่เป็น ถึงคนอ่ืนรูเ้หน็เป็นมาบอกเลา่

ชกัชวน ก็ไมย่นิดีเล่ือมใส ไม่มีความพอใจอยากกระทาํ มนัมืด

มิดปิดบงั  

ฉะนัน้คนสมยัปัจจบุนัจงึไม่เช่ือวา่มีพระอรหตัอรหนัต ์ผูดี้

วิเศษ ก็ตาเคา้ไม่มี เคา้จะไปมองเหน็อะไร ก็เลยไม่เช่ือในจิตใน

ใจ บาปบญุคณุโทษตา่งๆ ไม่มี ยิ่งสมยัปัจจบุนันีย้ิ่งไปกนัใหญ่ 

เพราะเหนิหา่งจากการประพฤติปฏิบติักายใจทางศาสนา แลว้

จะไดร้บัรสชาติของศาสนาอย่างไร เพราะการสนใจไมมี่ ผูแ้นะ

สอนก็ไม่คอ่ยจะมีการแนะสอน ทัง้ไม่ไดฟั้ง ทัง้ไม่ไดคิ้ดจาก

ตวัเอง ก็เลยหา่งไกลไปใหญ่ เลยสงสยัวา่เรื่องศาสนาเป็นของคร ึ

ของลา้สมยั คนเขา้วดัเขา้วาศกึษาศาสนาเป็นคนแก ่ความนกึ

คิดของเด็กปัจจบุนัมกัจะเป็นไปแบบนัน้ ท่ีจะสนใจในอรรถธรรม
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มีนอ้ย เพราะผูใ้หญ่ท่ีจะไปแนะสอนก็ไมค่อ่ยมี เพลิดเพลิน

ตัง้แตเ่รื่องของโลก เรื่องของอรรถของธรรมจรงิจงัไมค่อ่ยเอาใจ

ใส ่วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์เป็นวนัวา่งจากการจากงาน ก็ไปเลน่ไป

เพลินสว่นอ่ืนเสีย จะมาฟังเทศนฟั์งธรรมอบรมจิตใจชาํระ

สะสางความเศรา้หมองของใจไม่คอ่ยมี เลยถือวา่เรื่องของโลก

เป็นเรื่องสนกุสขุสบาย เห็นเรื่องโลกเป็นเรื่องดี เม่ือดีแลว้ก็ละ

ไม่ได ้ก็ยงัติดในความดีของตวัอยู ่ยงัหาสขุจากโลกไดอ้ยู่  

น่ีพระพทุธเจา้ไม่เป็นอย่างนัน้ ทัง้ท่ีเป็นกษัตรยิไ์ม่ไดติ้ดได้

ขอ้งในสว่นเหลา่นัน้ คิดดพูทุธประวติั ก่อนจะเสด็จภิเนษกรมณ ์

ทรงบรรพชา พอเปิดม่านออกมานางสนมจาํนวนมาท่ีนอนหลบั

เฝา้อยู่นัน้ ทา่นเหน็เป็นป่าชา้ผีดิบ ไม่เหน็เป็นคนธรรมดา เพราะ

จิตของท่านพลิกขณะ ปกติจิตท่ีไม่พลิก ยงัคงท่ีธรรมดาอยู ่เหน็

คนก็เป็นคน เห็นวา่สวยก็สวยตามเรื่องของกิเลสตณัหา น่ีจิต

พลิกเขา้ไปภายใน เหน็วา่เป็นป่าชา้ผีดิบ ก็คนจะตายอยูท่ัง้หมด

ท่ีนอนอยูนี่ ้ไมมี่ใครท่ีจะเหลือหลอ จะไม่ใช่ป่าชา้อยา่งไร คาํวา่

ผีก็คือของท่ีไมดี่ไม่งาม ก็อะไรมนังามอยู่ในกายของเราเป็น
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อย่างไร เคา้ก็เป็นอย่างนัน้ ทา่นพิจารณาอย่างนัน้ ท่านจงึเบื่อ 

เห็นปราสาทราชวงัเป็นฟืนเป็นไฟ ตอ้งหนีไป หาอรรถหาธรรม

เพ่ือสงบระงบัจิตใจ จงึตดัพระทยัไม่ลาใคร ขโมยหนีไปตอน

กลางดกึ น่ีจิตใจของท่านเหน็เป็นอย่างนัน้  

พวกเราทา่นไม่เป็นอยา่งนัน้ เหน็เท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในการ

ด ูไดฟั้งเท่าไรก็ไม่มีการเบื่อในเสียงท่ีชอบจิตชอบใจ กิเลสมนั

ผกูมดัดงึดดูอยู่ทกุวนัทกุเวลา เพราะไม่ไดพ้ิจารณาอรรถธรรม 

ธรรมเป็นแกเ้รือ่งแกไ้ขกิเลส ความใครคิ่ดติดขอ้ง ถา้เรา

พิจารณาธรรม วกเขา้มาสอนใจ ความเพลิดเพลินพวัพนัในเรื่อง

ของโลกก็เบาไปสบายไป ไม่เห่อ ไม่หลง ทัง้ๆท่ีส่ิงท่ีโลกของเคา้

หลง แตจ่ิตของผูคิ้ดทาํไมห่ลงอย่างนัน้ เคา้เพลิดเพลินยนิดี 

ท่านสงัเวชสลดใจ  

อย่างอคัรสาวกทัง้สอง อปุติสสะ สารบีตุร หรอื โกลิตะ โมค

คลัลา ไปดมูหรสพทกุวนั เคยเพลิดเพลินเหินหนัตา่งๆ แตข่ณะ

จิตวนันัน้ไปดไูม่เหมือนทกุวนั ดแูลว้คิดวา่ เอ๊ะ น่ีคนมนัมาเลน่

มาเพลินท่านัน้ทา่นี ้ไม่ใช่อนัอ่ืน แลว้ทัง้คนเลน่คนดอูยู่ในนี ้
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จาํนวนมากขนาดนี ้ ไมถ่ึงรอ้ยปีจะตอ้งตายกนัเพียบ ไม่มีใคร

เหลือหลอ เราจะมาคิดเพลิดเพลินทาํไมในเรื่องเหลา่นี ้พอจิต

คิดไดเ้รื่องเหลา่นี ้คิดขึน้จากตวัเอง สอนตวัเองอยา่งนี ้ก็เลย

หมดความสนกุเพลิดเพลิน แลว้ก็ชวนกนัออกทัง้สอง คิด

เหมือนกนั ไมมี่การสนกุเหมือนทกุวนัท่ีเคยไปด ูหาทางประพฤติ

ปฏิบติัจิตใจใหพ้น้ทกุข ์เพราะอยู่ก็จะเป็นทกุขอ์ย่างนี ้มนัเกิดขึน้

เป็นขึน้ในจติในใจ ใช่วา่มนัจะหลงเรื่อยไปถา้หากอาศยัธรรม

เป็นแสงสวา่งสอ่งทางแลว้ จิตใจท่ีเคยลุม่หลงจะวกคิดมาทาง

ใหม ่ท่ีเคยไปทางโลกก็จะกลบัตรงกนัขา้ม หนัเขา้มาทางธรรม  

น่ีโดยมากมนัไม่ไดคิ้ดวกกลบั สง่นอกออกไปยิ่งไกลเหมือน

วิ่งตามเงา ธรรมะของพระพทุธเจา้ โอปนยโิก นอ้มเขา้มาภายใน

ของตวั ไม่ไดส้ง่ออกไปขา้งนอก อย่างพระพทุธเจา้เหน็คนแก่ก็

นอ้มมาสอนตวั วา่เราก็จะตอ้งแก่ เห็นคนเจ็บ เราก็จะตอ้งเจ็บ 

เห็นคนตาย เราก็จะตอ้งตาย พระพทุธเจา้ทา่นนาํมาสอนตวัของ

ท่านอย่างนัน้ เห็นสมณะทา่นนั่งทาํทา่เขา้ฌาณสมาบติั ท่านคง

จะไดค้วามสขุความสบาย ทา่นองคนี์ไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัใคร 
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พิจารณาอรรถธรรมแจ่มใส ดีเดน่ ไม่มีการกงัวลเรื่องอ่ืน 

ความสขุคงจะมีอยู่ในจดุนี ้เกิดเล่ือมใส เกิดอยากออกบวช

ก่อนท่ีจะเสด็จออกบวชเห็นอย่างนัน้  

ท่านจงึวา่เทวทตูคือผูบ้อกอย่างเทวดา บอกของจรงิ ความ

แก ่ความเจ็บ ความตายมนัของจรงิ ไม่ใชข่องเลน่ แตเ่ราเหน็

เป็นใคร พระพทุธเจา้เหน็วา่เคา้บอกแบบเทวดา ถา้ไม่มีสว่น

เหลา่นี ้ใครเลา่ท่ีคิดหนีจากโลกจากสงสาร ใครก็จะตอ้งยินดี

เพลิดเพลินในภพชาติของตนหนกัแนน่เขา้ไปเท่านัน้ น่ีมนัมี ถึง

จะเพลิดจะเพลิน จะสนกุขนาดไหน ความแก่ก็ไม่เคยไวห้นา้ ถงึ

เวลาก็แก่ไป ความเจ็บก็เหมือนกนั จะรกัษาขนาดไหนก็ยงัมีเจ็บ

มีไข ้ไม่อย่างนัน้ก็ไม่มีตาย มนัมี จงึเรยีกวา่อรยิสจั ของจรงิท่ี

พระพทุธเจา้ตรสั ไม่มีโกหกพกลมใคร  

สมยัใดก็ตาม วิทยาศาสตรจ์ะกา้วหนา้ขนาดไหน จะแกไ้ข

อรยิสจัของพระพทุธเจา้ แกไ้ขไม่ได ้จรงิอย่างไรจะคงเสน้คงวา

อยู่อย่างนัน้ ใครจะฉลาดเฉียบแหลมขนาดไหนก็มาเถอะ จะทาํ

เครื่องบินหรอืจรวดดาวเทียมอะไร ข่ีไปเถอะ ข่ีหนีความตาย จะ
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ไปโลกไหน โลกพระจนัทรพ์ระองัคารก็ไปเถอะ เพราะจะตอ้ง

ตายอยู่นั่นน่ะ ทกุขเ์ลา่ติดตามไปมัย้ จะตอ้งติดตามไปอีก เคา้

จะไปทิศใดทางใด ทกุขก็์จะตอ้งติดตามไป ถา้จิตใจไมแ่กไ้ข

พิจารณาเหน็ตามเป็นจรงิแลว้ คนนัน้จะทกุขต์ลอดไปในส่ิงท่ี

เคา้ไม่สมหวงัสมปรารถนาของเขา  

น่ีพระพทุธเจา้ท่านเหน็เป็นจรงิ ทา่นจงึวา่เป็นอรยิสจั จะหนี

ไปทิศใดทางใดก็หนีไมไ่ด ้นอกจากจะพิจารณาเอาปัญญาแกไ้ข

ใหเ้หน็ตามเป็นจรงิแลว้ ปลอ่ยวางตามสภาพของมนั มนัเป็น

อย่างไร เห็นตามเป็นจรงิอยา่งนัน้ ไม่ยดึมั่นพวัพนัลุม่หลงในรูป 

ในเสียง ในกล่ิน ในรส ในสมัผสัตา่งๆ วางได ้ปลอ่ยได ้ทา่นถงึ

วา่การอยู่ป่าอยู่สงบวเิวก เป็นท่ีเยือกเยน็ เป็นท่ีสบาย เป็นท่ีของ

พระโยคาวจร คือผูต้ัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติัเพ่ือจะขา้มพน้

ไปจากวฏัสงสาร  

ผูท่ี้มุ่งมั่นในการปฏิบติัอรรถธรรมจะตอ้งแสวงหาท่ีสงบสงดั

ปฏิบติัสะดวก ไม่ใช่คนมุ่งปฏิบติัอรรถธรรม สรา้งอนันัน้ก่ออนันี ้

วิ่งเขา้สูต่ลาดลาดเล วิ่งไปสูโ่รงหนงัโรงละคร คนนัน้เป็นคน
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ประพฤติอรรถปฏิบติัธรรม พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิ ท่านไม่วา่

อย่างนัน้ ท่านตาํหนิเรื่องคลกุคลีตีโมงตา่งๆ ท่านสรรเสรญิ

ความสงบสงดั สรรเสรญิการอยู่โดดเด่ียว วา่เป็นทางท่ีจะ

พิจารณาแกไ้ขกายใจท่ีติดขอ้งง่าย จนไดเ้ป็นพระพทุธเจา้แลว้ก็

ยงับญัญติัเสนาสนะห่างไกลจากหมู่บา้นซกั ๒๕ เสน้ เป็นอย่าง

ตํ่า เพราะอะไร เพราะเหน็วา่มนัพอหลบหลีกจากเรื่องตา่งๆได้

ง่าย ถงึในจิตใจท่านไม่เก่ียวขอ้ง ก็ในทิฐธรรมของท่าน อยู่แบบ

นัน้ท่านสบาย เสือไม่ทิง้ลาย ถึงตายลายมนัก็ยงัอยู ่ทา่นเคยรู ้

เคยเหน็ เคยดี เคยเดน่ดว้ยเหตใุด ทา่นก็ตอ้งประพฤติปฏิบติั

อย่างนัน้  

ผูท่ี้มาพึ่งพาอาศยัเม่ือไดอ้ยูใ่นท่ีสงบสงดัปฏิบติัสะดวกมนัก็

ง่าย จิตใจท่ีจะคลายกาํหนดัยินดีตา่งๆ ทา่นไม่ไดส้อนใหเ้ขา้ไป

คลกุคลีตีโมงไปลุม่ไปหลงในเรื่องตา่งๆ ทา่นสอนใหแ้กไ้ข เราทกุ

คนท่ีมาฝึกอบรมกายใจก็หมั่นพิจารณาธรรมะของพระพทุธเจา้

ซกัฟอกกายใจของตวั ท่ีชั่วท่ีเสียตา่งๆใหต้กออกไป ความดีเคย

สงบสงดัอยา่งไร เคยสวา่งไสว เคยแกไ้ขปลดเปลือ้งจิตใจของ
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เรา หา่งจากกิเลสตณัหาอยา่งไร ก็หมั่นรกัษาเอาไวพ้ิจารณาให้

กา้วหนา้ขึน้ไป ผลท่ีสดุจิตใจท่ีเคยลุม่หลงโง่เงา่เตา่ตุน่ก็เป็น

จิตใจท่ีฉลาดเฉียบแหลมเขา้ ละวางปลอ่ยเรื่องความยดึถือ

ตา่งๆจนหมดจากดวงจิตท่ีเคยติดขอ้ง ธรรมะของพระพทุธเจา้

สอนไปถึงท่ีสดุจดุหมายอยา่งนี ้ 

ฉะนัน้เม่ือพวกท่านทัง้หลายไดส้ดบัรบัฟัง แลว้จงนาํไปพินิจ

พิจารณาฝึกกาย วาจา ใจของตน ตอ่แตน่ัน้ไปก็จะมีความสขุ 

ความเจรญิในพระบวรพทุธศาสนา การอธิบายธรรมะก็เห็นวา่

พอสมควร เสียเวลา ขอยติุธรรมะเพียงแคนี่ ้เอวงั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/SnNZ1fRZIGo 
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