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คำนำ
หนังสือธรรมะยามเชา เปนธรรมะที่หลวงปูไดเทศนสอน ดร.พรต ซอโสตถิกุล
ทุกเชา จึงไดรวบรวมทำเปนหนังสือใหญาติธรรมที่สนใจในธรรมะไดอาน

ไดศึกษา เพื่อเปนประโยชน เปนแสงสวาง แกผูไดอาน.
หลวงปูทองดี อนีโฆ

คำนำ
หนังสือธรรมะยามเชา เปนธรรมะท่ีหลวงปไดเทศนสอน ดร พรต ซอโสตถิกล



 หนังสือเล่มนี้ หลวงปู่ท่านประสงค์แจกให้เป็นธรรมทานแก่

พุทธบริษัท และผู้สนใจอย่างแท้จริงทุกท่าน ฉะนั้น หากท่านใดหรือ

คณะใด มคีวามประสงค์จะน�าไปพมิพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มี

การเรยีกร้องหรือรับค่าตอบแทน ไม่ว่าในรูปแบบใดทัง้สิน้ จะกระท�า

ได้ต้องได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ท่านก่อน เช่นเดียวกับหนังสือเล่ม

อื่นๆ ทุกๆ เล่ม ที่ได้เคยพิมพ์แจกจ่ายไปแล้ว  

 แต่หากเป็นการพิมพ์เพื่อจ�าหน่าย หรือมีค่าตอบแทนใดๆ   

หลวงปู่ท่านขอสงวนสิทธิ์ทุกๆเล่ม



บทนํา
 “กูไมมีเงินทอง ไมมีทรัพยสมบัติจะใหมึง กูมีแตธรรมะที่จะ

ใหมงึ  ธรรมะเปนอริยทรัพยภายใน มงึจะรับไมรบักแ็ลวแตมงึ หากกู

ใหแลวมึงไมรับ  ไมปฏิบัติ ก็เหมือนกับคนเอานํ้าสาดหลังหมา  หมา

มันก็สะบัดนํ้าออก ไมเกิดประโยชนอะไร”

 เปนคําพูดตรงๆ ของหลวงปูทองดี อนีโฆ ในเชาวันหนึ่งกอน

ที่จะสอนธรรมะใหกับผม เปนคําพูดที่ฟงแลว Love it or Hate it  

แปลวา รักเลยหรือเกลียดเลย แตสําหรับผมแลวใชเลย ผมเขาใจ

และดีใจวา สิ่งที่ทานให มีคามากกวาเงินรอยลานพันลาน เพราะ

หากมีรอยลานพันลาน แตยังโงอยู ยังทุกขอยูก็ไมเอา ไมอยากได 

พระพทุธเจาไดตรสัไววา  การใหธรรมะเปนทาน ชนะการใหทานทัง้ปวง  

เมื่อเปนเชนนั้นแลว  สิ่งท่ีดีที่สุด มีคุณคาสูงสุดที่พระอาจารยจะให

กับลูกศิษยได ก็คือธรรมะนั่นเองครับ

 ธรรมะท่ีหลวงปูมอบใหหากนําไปปฏิบัติ ก็จะเกิดปญญา  

เมื่อมีปญญา จะไดเขาใจถึงความจริงของทุกสิ่งทุกอยาง หากเขาใจ

แลว จะปลอยวางไดและไมทุกข  ดังนั้น  สิ่งที่ทานมอบใหในหนังสือ

ธรรมะยามเชาของหลวงปู เลมท่ี ๕ นี ้กค็อืปญญานัน่เอง ปญญาทาง

โลกตุตระ ไมใชปญญาโลกียะ ตองแยกแยะใหได เดี๋ยวจะเขาใจผิด

 ผมเองเปนผูมปีญญาต่ํา กเิลสหนาและทิฏฐิสงู แตไดรบัความ

เมตตาจากหลวงปูทีส่อนธรรมะใหในยามเชา ทาํใหผมไดอะไรดีๆ ใน

ชวีติจากการฟงธรรมะจากทาน ผมจึงอยากมอบส่ิงดีๆ  เหลานีใ้หกบั



ทานผูอานทุกทาน และหวังวาทานคงจะไดทุกอยางและมากกวาที่

ผมไดจากการอานหนังสือเลมนี้ครับ

 ผมขออนุโมทนากับหลวงปูทองดี อนโีฆ ทีเ่มตตามอบธรรมะ

ใหผมมทีศิทางในการใชชวีติทีถ่กูตอง ขออนโุมทนากบัพระครใูบฎกีา

อุดร ฐานุตฺตโร, คุณอัมพร ตระกูลทิวากร ที่กรุณาตรวจสอบแกไข

และจัดเลม ขออนุโมทนากับคุณวรัทยา วิริยะพงษศรี ที่ชวยเรียบ

เรียง ขออนุโมทนากับครอบครัวของผมและกัลยาณมิตรทุกๆ ทาน

ที่ไดกรุณารวมแรง รวมใจ รวมบริจาคทรัพยในการจัดพิมพครั้งนี้

 อานสิงสจากการจดัทาํและแจกหนงัสอื “ธรรมะยามเชา ของ

หลวงปู เลมที่ ๕” นี้ ผมขออุทิศถวายหลวงปูทองดี อนีโฆ พระครู

ใบฎีกาอุดร ฐานุตตฺโร ครบูาอาจารยทกุทาน และอุทศิใหกบักลัยาณ

มิตรทุกๆ ทาน บิดา มารดา ภรรยาและบุตรี พี่นองและเจากรรม

นายเวรของผม

 หากหนังสือเลมนี้มีขอผิดพลาดใดๆ ในการรวบรวมและ

บันทึก ผมขอรับผิดแตเพียงผูเดียว และโปรดอโหสิกรรมใหกับผม

ดวยเทอญ

     ดร. พรต ซอโสตถิกุล
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๑

 พระพุทธเจาตรัสวา “เราตถาคตเปนผูแนะนําสั่งสอนทาง  

ทางออกจากโลก ทางไปสวรรคก็ดี ทางไปนิพพานก็ดี เราตถาคต

เปนเพียงผูแนะนําส่ังสอนใหเทานั้นตนนั่นแหละไมวาใครก็แลวแต  

จะเปนผูหญิงผูชายตองทําเอาเอง”

 แมพระพุทธเจาทั้งหลาย พระสาวกท้ังหลายก็ทําเอาเองท้ัง

นั้น ตนแหละทําใหตน ตนจะออกจากโลกนี้ เราก็ตองตั้งอกตั้งใจทํา

ใสตัวเราเอง 

 เพราะวาตวัเราเองจะติดอยูในโลก  กใ็จของเราน่ันแหละมนั

ไมอยากไป เพราะหลงตวัหลงตน เราตองควบคมุใจ พยายามแนะนาํ

สั่งสอนใจ ทําใจของเราใหผองแผว 

 จะพดูยอๆ วา “การควบคุมใจ” เทานัน้แหละเด๋ียวนี ้ ใจนี้  

เจาของนรก  กอ็ยูทีใ่จนีแ้หละ  ใหเราทิง้นรก มนักอ็ยูทีใ่จเรานีแ้หละ 

ครั้นมันไมไดดี ก็รอนเปนทุกขเหมือนใจจะขาด ครั้นใจไมดีแลวมัน

ก็กลุม บางคนเปนทุกขจนฆาตัวตาย ถือวาเราเปนเรา  นี่ก็เพราะใจ

นีแ้หละ ไมใชทีอ่ืน่เลย มนัถงึความใคร  มนัถงึปรารถนา มนัถงึอยาก

การควบคุมใจ



๒

เปนนัน่เปนนี ่มนัไมอยากเปนนัน่เปนนี ่เพราะเกลียด เพราะชัง มนัชงั

มันก็ไมอยากเปนแลว ก็หาของมาแกไข แลวเราจะเอาอะไรมาแกไข  

 ใหเรานึกดูวา ถาเราเปนคนแกอายุสัก ๘๐ หนังมันก็เหี่ยว 

ก็เอาอะไรมาทา ลอกหนังออก  มันไดกี่วัน มันก็เหี่ยวอยางเกาอีก  

 ถาเราหาทางแก  ดวูภิวตณัหาน้ันเปนกบัดวงใจเราไดสดบัรบั

ฟงอยูทุกวัน เราก็ทําความเพียรใหไดทุกวันเหมือนที่เราฟง ก็เพราะ

อยากรูจักใจของเรา  

 ครัน้รูแลวกค็มุเอาแตใจเราน่ีแหละ ขดัเกลาเอาจากจิตใจเรา

นีแ่หละ สัง่สอนกเ็อาท่ีนี ่ใหมนัรูเทาทันสงัขารนีแ่หละ มนัไมรูเพราะ

มนัโง โงทัง้หมด ยดึวารูปรางนีเ้ปนตวัเรา เปนผูหญงิผูชาย  ยดึถอืกนั

ไป ยดึถือกนัออกไปรอบๆ แผนดนิ ยดึในตวัยงัไมพอ ยดึแผนดนิออก

ไปอีก นีแ่หละ เพราะความหลงกย็ดึ ทัง้การทาํงานทกุสิง่ทกุอยางไม

วาจะเรียนวิชาศิลปะหรืออะไร ทุกสิ่งทุกอยางก็เพื่อจะบํารุงบําเรอ

ครอบครัวของตัวเอง บํารุงบําเรอตัวเองใหเปนสุข บํารุงพระพุทธ

ศาสนา คํ้าจุนพระศาสนาก็เปนการดี ขอใหเรารูเทา แลวอยาไปยึด

มันเทานั้นแหละ  

 ในปฏิจจสมุปบาททานวา  

 อวิชชากอใหเกิดสังขาร  

 สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ

 วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป

 พระองคทรงสอนใหเราดบัความโงอนัเดยีวเทานัน้ ผลดบัหมด  

 เพราะธรรมทัง้หลายไหลมาแตเหต ุธรรมท้ังหลายกค็อื ดกีด็ี  



๓๓

ชั่วก็ดี ไหลมาแตเหตุคือความโง ความไมเขาใจ คิดวาเปนตัวเปน

ตนของเราเอง ก็ไดรับผลเปนสุขบาง เปนทุกขบาง มันไมแนนอนใน

ตัวเราเอง ในวัฏจักรน้ี เพราะเราถือวา ทุกส่ิงทุกอยางเปนของเรา

ไปยึดวาเปนของเราท้ังหมด เลยทุกขมาก ถาเราจะไมยดึ มนักไ็มทกุข  

ยิ่งยึดมากเทาไร ยิ่งทุกขมากเทานั้น 

 เพราะฉะน้ันแลว เราก็มคีวามรูสงู เราก็ลองพิจารณาดูเองวา  

เรายึดมากเราทุกขไหม ถาเราไมยึดเราทุกขไหม  

 ใหเราพิจารณาตัวเราเอง ใหเกิดเปนปญญาขึ้นมา



๔

 คนเราทุกวันนี้ เราตองฝกหัดเขาวัด ฟงธรรม รักษาศีล  

ภาวนา สิ่งเหลานี้เปนทรัพยภายในของเรา

 การรักษาศีลเปนสมบัติภายในของเรา

 ใหเราใชปญญาพจิารณาคนควารางกาย  ใหมนัเห็นวา ความ

จริงของมันตกอยูในไตรลักษณ  

 ใหเราพิจารณาใหถึงภูมิธรรมแหงความรู วาคนทุกคน นั้น

ตองตกอยูในทุกขัง ตกอยูในอนิจจัง ตกอยูในอนัตตา มีความเกิดขึ้น

อยูในเบ้ืองตน  มคีวามเปล่ียนแปลงไปในทามกลาง และมีความแตก

สลายไปในท่ีสุด อยางน้ี  

 อยาใหเรานอนใจ ใหเราสรางแตคณุงามความดี อยาไปสราง

บาปอกุศลกรรม อยาไปกอกรรมกอเวรใสตน ผูอื่นไมไดสรางใหเรา  

คณุงามความดเีราสรางของเราเอง ตวัเราเองสรางใสตวัเราเอง คนอืน่

ไมไดทําใหเรา เมื่อเราเปนบาป ก็เราเปนผูสรางบาปใสเราเอง ความ

ดีก็ดีเราทําใสตัวเราเอง จึงเรียกวา กุศลกรรมและอกุศลกรรม

 สตัวโลกทัง้หลาย รายกด็ ีจะเปนคนมัง่คัง่สมบรูณ เปนเศรษฐี  

เลือกทรัพยภายใน

หรือภายนอก



๕

มหาเศรษฐีหรือยากจนขนแคนก็ดี พระพุทธเจาตรัสวา “นั่นแหละ

สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนแดนเกิด สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ

ของตน” เราจะไปเกิดในท่ีดีมันยากแลว เพราะบุญมันไมถึงเขา  

เราตองทําเอา เกิดเปนมนุษยเปนสตัวอนัสงูสดุก็เปนเพราะปุพเพกต

ปุญญตา (ความเปนผูไดทําความดีใหพรอมไวกอนแลว) บุญหนหลัง

ติดตามตน ใหเกิดเปนบุญสมบูรณบริบูรณ  

 ครัน้เปนผูสมบรูณแลว อตัตสมัมาปณิธ ิใหตัง้ตนอยูในทีช่อบ  

อยาไปอยูในทีช่ัว่ พยายามรกัษาศลี ใหทาน ทาํสมาธอิยาใหขาด ศลี 

๕ ใหเรารกัษาใหบริสทุธิบ์ริบรูณ  ถาเรามโีอกาสวนัพระทนีงึ วนัโกน

ทีนึง ใหรักษาศีล ๘ ใหรักษา ใหภาวนาอยู สมาธิมันไมมีที่อื่น  ใหเรา

นั่งพุทโธ พุทโธ ไมตองทองใหมันดัง ใหมันอยูในใจของตัวเราเอง 

 การภาวนาก็เปนอริยทรัพยภายใน มันก็จะติดตามเราไป

ทุกภพทุกชาติ ติดไปสวรรค ลงมามนุษย มาตกอยูในตระกูลที่มั่งคั่ง  

สมบูรณบริบูรณ ไมยากไมจน ทรัพยอันนี้ติดตามไปไมมีสูญหาย 

ตามไปจนสิน้ภพสิน้ชาต ิหรอืจนเหนือ่ยหนายตอความชัว่ เบือ่หนาย

มคีวามยนิดไีมอยากเกดิอีกแลว ภาวนาไปเรือ่ยๆ กจ็ะไปสูพระนพิพาน

ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นแหละ เราก็สบาย

 คนเรามันมักอยากมาเกิดอยูเสมอ ไมไดคิดวา การเกิดเปน

ทุกข ไมเชื่อเรื่องการปฏิบัติ ไมเชื่อเร่ืองเกิดมาเปนทุกข ไมเชื่อเรื่อง

กฎแหงกรรม  

 วนัหนึง่ๆ ใหเราน่ังภาวนา นัง่ภาวนาอยางไรก็ได ท่ีนัง่แลวใจ

ของเรามันสงบ มันเยือกเย็น มันมีความสุข มันมีความเจริญ ในผล
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แหงการปฏิบัติของเรา ถึงเราจะทําอะไร ก็ใหเรารูตัว รูอิริยาบถใน 

๔ อิริยาบถ ยืนก็ได เดินก็ได นั่งก็ได นอนก็ได ไมเปนอะไร เมื่อเรา

เอนตัวลงไป ใหเราภาวนา เดินก็ดี นั่งก็ดี ยืนก็ดี เราไดทําหมดทั้ง ๔ 

อิริยาบถ เราก็พยายามทําเอา  

 ความมีอัตภาพนี้มันเปนทรัพยภายนอก  แกวแหวนเงินทอง

ทั้งหลาย บานชองเรือนชานตางๆ ที่หามาไดก็เปนทรัพยภายนอก

 ทรัพยภายนอกท้ังหลายมันติดตามเราไปไมได เมื่อเราตาย

แลวกท็ิง้ไว หรอืแมแตรางกายของตัวเราน้ี เมือ่ตายแลวกต็องทิง้ไว  

นอนทับถมแผนดินอยู ไมมีผู ใดเก็บกระดูกก็กระจัดกระจายไป  

กระดูกหัวก็ไปอยูที่หนึ่ง กระดูกแขนก็ไปอยูที่หนึ่ง กระดูกขาก็ไป

อยูทีห่นึง่ กระดกูสนัหลงักไ็ปอยูอกีทีห่นึง่  กระจดักระจายไปเทานัน้ 

ถาเขาเกบ็กระดกูเราหมด ผลสดุทายเขากต็องเอาเราไปลอยในทะเล

บาง ในแมนํ้าบาง สุดแทแตเขาเหลานั้น 

 คนเราเมือ่ตายไปแลวมนัเหมอืนคนหมดคา เพราะวารางกาย

ไมสามารถทํางานไดอีกตอไปแลว

 ใหเรานึกถึงความตาย อยางนอยถาเราเผลอไปบาง ลองใช

ปญญานอมเขามาใสตัววา เออ! ถาเราตายนี่ ทรัพยที่เรา พยายาม

ขวนขวายหามาต้ังมากต้ังมาย ซื้อชีวิตเราไดไหม ซื้อบุญเราไดไหม  

ซือ้สวรรคไดไหม  ใหเราพิจารณาวา ทกุสิง่ทกุอยางจะมีอะไรติดตาม

เราไปได นอกจากกรรมดีและกรรมช่ัวของเราเทานั้น

 เมือ่เรายังเปนหนุมเปนแนน  เราเปนผูไมประมาท พยามยาม

ที่จะลด ละ เลิกสิ่งที่ชั่ว สิ่งที่เปนกิเลส และลองมาศึกษาดูธรรมะ
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ของพระพุทธเจาวา สิ่งท่ีพระพุทธเจาสอนนั้น เปนความจริงหรือไม

จริง ใหเราปฏิบัติดวยตัวเราเอง เราก็จะเห็น เราก็จะรูดวยตัวเราเอง  

อยางนี้เปนตน
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 พระพุทธเจาของเราพระองคทรงสอนวา ใหพวกเราหมั่น

อบรมจิตใจ พระพุทธเจา พระองคสอนใหอบรมจิตใจใหดี ใหสงบ

เสียกอนเพราะจิตใจท่ีสงบตั้งมั่นแลว เปนบาทของวิปสสนาจิต

ตั้งมั่นแลว ปญญามันก็เกิดรูเทาทันสิ่งท้ังปวง

 บรรดาสิง่ท้ังปวงในโลกมันตกอยูในไตรลกัษณทัง้หมด รูเทาทนั 

รูเทาส่ิงทัง้ปวงแลว เราก็ปลอยวางในอัตภาพส่ิงทัง้ปวง แมแตรางกาย

ของเราก็ที่ทํานั่นแหละ ก็เราน่ีแหละไมใชอื่นรางกายเราสมมุติกัน

หมดทั้งนั้น วาผูหญิง วาผูชาย วาผูดี สมมุตกิันหมดทั้งสิ้น เพราะ

มันหลงสมมุติ สมมุติวาผูหญิงหรือผูชาย วาตัว วาตน วาเรา วาเขา 

แลวเขาใจวา ตาเปนทีร่กัใครพอใจของตน โสตคอืหกูเ็ปนทีร่กัของตน

ในโลก ฆานะคือจมูกก็เปนที่รักของโลก ชิวหาลิ้นก็เปนที่รักของโลก 

สัมผัส เย็น รอน ออน แข็งก็ดีเปนที่รักของโลก 

 ธรรมารมณคือมโนวิญญาณ 

 มโนวิญญาณเกิดขึ้น อดีต อนาคต มารวมอยูในปจจุบันนั่น

แหละ

ใหหมั่นอบรมจิต
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 ตัณหาคือ สมุทัย 

 เพราะสมุทยัเปนเหตุใหเกดิทกุข  ตวัสมทุยัเรารูไมเทาทนัจงึ

เปนเหตุใหเกิดกิเลสมารข้ึน ความไมรูเทาทันสังขารมันจึงทําใหเกิด

กิเลสมาร ครั้นกิเลสมารเปนทุกข สิ่งท้ังปวงนั่นแหละ ก็เพราะวาจิต

เรานั่นแหละ ไปยึด ไปถือ เอาทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปน ผม ขน  

เล็บ ฟน หนัง มันถือเอาเปนของเราหมดท้ังนั้น

 ใหเรารูเทาทันวา ทุกสิ่งทุกอยางเปนอสุภะคือ ของไมสวย

ไมงาม เปนของปฏกิลูนาเกลยีด แลวจิตจะมคีวามเบือ่หนายรูเทาทนั 

จิตเบื่อหนายแลว ใหจิตวางรางกายนี้วา ไมใชผูหญิงไมใชผูชาย 

พิจารณาใหมันเห็นลงไป ไมใชเขาไมใชเราเปนของตางๆ จิตเปน

ผูจัดการเปนผูบัญชาการ เอาอยูอยางน้ัน เพราะมันเขาใจวาเปนตัว

เปนตน มันอยากไดอยากมี ทะเยอทะยาน

 เมือ่มจีติวางมนษุยเปนคาอันสงูสดุในอตัภาพของดแีลว พวก

เราไมควรประมาทไมควรนอกใจในความเปนอยูของสังขาร วามนัจะ

มั่นคงคงทนไปอีกนาน เราไมรู

 ถาปญญาไมฉลาดมัจจุราชจะคืบคลานเขามา พญามัจจุราช

กจ็ะมาควาคอเราอยูแลว แนนอนทเีดยีวความตายไมตองสงสัย  เปน

แตตายกอนตายหลงักนัเทานัน้ไมเลอืกสักคน ผลท่ีสดุกลบัเปนดนิไป

หมด

 อัตภาพรางกายก็ไมเปนของเราแลว เมื่อสิ้นลมหายใจก็ถูก

เขาเผาผลาญท้ังหมดท้ังสิ้น เพราะจิตมันเปนบาจิตมันหลง หลงใน

รางกาย  พอไดความนอบนอมสรรเสริญก็ดี ผูอื่นติฉินนินทาก็ดีก็ยุบ
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ลงเพราะจติไมรูเทาทนัความเปนจรงิของสงัขาร มนัจะไดความสขุมา

จากไหน 

 ถาเราทาํความเพยีรพจิารณาใหเกดิเปนจรงิแลว ถาเราปฏบิตัิ

แลว ใจของเราสงบเปนขณิกสมาธิบางรึเปลา เปนอุปจารสมาธิบาง

รึเปลา ใหเราสงบเห็นในตัวเราน่ีแหละ ไมตองไปไกลนั่งภาวนา 

 เมื่อนั่งภาวนาแลวใหมองในกายของเราวามีแตเครื่องเนา

เหม็น ถาเรามีราคะคือกามฉันทะมาก เราลองมองผูหญิงคนนั้นซิ  

ลองมองใหเขาเปนอสภุะ เชนมองวาเห็นตบั เหน็ไต เหน็ไสเลก็ ไสนอย 

ไสใหญ ถาเรามองใหเห็นเปนอยางนี ้ดซูเิราอยากจะจบูไหม เราอยาก

จะรวมเพศกับเขาไหม ถาเขามีรางกายที่สกปรกโสโครก 

 ใหเราพิจารณาใหมันตก อยาพิจารณาใหเปนความใคร ให

พิจารณาวาคน สัตวทั้งปวงมีแตความสกปรกโสโครกท้ังหมดทั้งสิ้น

ไมวาใครสักคนเดียว 



๑๑

 ถาเราสงจิตออกไปขางนอก ใหดูอยู ใหรูอยู ถาจิตสงออกไป

ขางนอกเมื่อไหร  ทุกขมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ใหเราดูอยูที่กายของเรา

 ใหเราพยายามรื้อคนรางกายของเรานี่แหละ ใหชัดแจง ให

รูวารางกายมันมีอยู จึงทําใหเกิดทุกข ก็รางกายนี่แหละ ที่ทําลาย

ความสงบสุข มันทําใหเกิดเปนที่รัก โลภ รักถนอมอยางใหญหลวง  

ไมเลอืกละวารางกายของใคร ถาพิจารณามองใหเหน็ ตดัใหขาดจาก

รางกายนี้จริงๆ แลว เราจะพบแตความสุขถาวรตลอดไป

 การเกิดเปนคนตองรูจักหนาท่ีของตัวเอง เปนคนมีความคิด  

ตองหัดภาวนา อยานอนอยางวัว อยางควาย สัตวประเภทน้ันมัน

นอนอยางเดียว มันไมภาวนา เราตองไมประมาท แมแตหลวงปูเอง

ก็ประมาทไมได เราตองฝกหัดทําภาวนา อยาอยูโดยเปลาประโยชน 

เหมือนกินขาวกินปลา อุปมาอุปไมยวาอยากินของเหลานั้น เมื่อเรา

กินของเหลานั้นแลว แลวเราไมทําอะไรเลย ก็เหมือนเราขี้ทิ้งเปลา  

ขาวเม็ดนั้นหลน เราตองคิดวา เมื่อเรากินขาว เราก็ควรสรางบารมี  

ใหภาวนาใหถงึทีส่ดุ จะไดสงบกาย วาจา ใจ ตามสตกิาํลงัของตวัเราเอง 

อยาประมาทในบุญ
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 ผูที่ไมเคยทําบุญไวแตชาติกอน ความสมหวังแหงผูนั้นยอม

ไมมี ยอมคลาดแคลวแหงสมบัติหลายประการ เชน บางคนทํานา

แลวขาวตาย คาขายก็ขาดทุน หาคนค้ําจุนก็ไมคอยจะได คนน้ัน

ปวยไขไปหาหมอก็ขัดของ รักษาไมได เพราะไมเคยทําบุญไวกอน 

จึงทําใหตกอับทุกหนาท่ี ตกลงคนเราน้ันบางคนตองกอดเขา เพราะ

ไมไดทําบุญไวแตชาติปางกอน ไมควรใหคนอ่ืนเมตตา ที่พวกเราได

พากันมาเกิดในโลกน้ี ลวนมีชาติ ชรา โรคา มรณะ ประจําชาติที่เรา

เกิดมา

 เพราะฉะนั้น  ใหพวกเราจงพากันใหทาน รักษาศีล บําเพ็ญ

ภาวนาใหเต็มไมเต็มมือ เพื่อความสุขในอนาคตขางหนา เปนอริย

ทรัพยที่ติดตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติ จิตเราอยูที่ไหน เราก็

ยอมไปเกิดที่นั่น จิตติดที่เรือนก็อาจจะมาเกิดเปนจิ้งจก ตุกแก

 แมแตพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล จิตคิดถึงจีวรยังไป

เกิดเปนเล็น นาหวาดกลัวนัก ที่มกีิเลส ๑๐๘ ประตู  

 เพราะฉะนั้นแลว ถาเรามีภาวนาประตูเดียว ใหเราฝกหัด

ปฏิบัติใหคุนเคย วาระท่ีเราจะเปล่ียนภพ เปล่ียนชาติ มันจะเขาจิต

ไดทัน  มีความรูเทาทันกับกิเลสท้ังหลายท้ังปวง

 เพราะฉะนั้นแลว เมื่อเราไดมีโอกาสไดเกิดเปนคน อยาทิ้ง

ภาวนา

 มันเหมือนกับวาอุปมาอุปไมย มีอยูคนหนึ่งเม่ือวานนี้มาหา

หลวงปู เปนอคัรมหาเศรษฐีในจงัหวดัพจิติร เปนมหาเศรษฐีอนัดบั ๓ 

ไมเคยทําบุญ ไมเคยใหทาน ไมเคยรักษาศีล รวยเอา ๆ มีที่ดินไมรู
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กีพ่นัไร  เมือ่วานนีม้าหาหลวงปูนํา้ตาไหลอาบแกม ถกูฟองลมละลาย

ยึดสมบัติทั้งหมด

 นี่แหละคนเราเม่ือหมดบุญเกา  ไมสรางบุญใหม เม่ือถึง

เวลาที่บุญเกามันหมด ก็เลยตองตกทุกข ตกยาก ลําบาก นาสงสาร 

นาทเุรศ เพราะไมคดิวาบญุมจีรงิ เลยไมทาํบุญ ไมใหทาน ไมรกัษาศลี  

ไมภาวนา เพราะคิดวาตัวเองรวย แตมันก็นาอัศจรรยวาอยูดีๆ 

ถูกฟองลมละลาย ถูกยึดสมบัติทั้งหมด 

 เพราะฉะน้ันแลว เราอยาเปนผูประมาทในบุญ อยามัว

ขีต้ระหน่ีถีเ่หนียว ระวังแกตวัลงจะหมดบุญ กจ็ะเปนยาจก เพราะทุก

อยางมันไมแนไมนอน อยาคิดวามันแน อยาคิดวาเราจะรวยตลอด  

ถาบุญเกาเราหมด บุญใหมเราไมมี เราจะเห็นดู มองดูหลายๆ คน 

วาสนาตกอับ เพราะไมไดสรางบุญเพ่ิมไว

๑๓



๑๔

  ความตระหนีก่จ็ะตรงกนัขามกบัทาน คอืการให ยิง่ใหกย็ิง่ได  

ถาเราหวงคือไล ใหคือเรียก ยิ่งใหก็จะยิ่งไดมา

 ความสขุบางครัง้ไมไดขึน้อยูกบัวตัถขุาวของเงนิทอง แตความ

สขุมนัอยูทีใ่จ ใจของเราทีใ่หผูอืน่ มนัคือความสขุอยางหนึง่กบัการให 

เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุข เห็นคนเดือดรอนเราใหความชวย

เหลือ เราก็มีความสุข

 อุปมาอุปไมย เหมือนกับนํ้า นํ้าท่ีไหลไปตลอด กับนํ้าที่ขังไว

รอวันแหง นํ้าท่ีไหลหรือเปดไวมันก็ไหลตลอด นํ้าเกาออกไปนํ้าใหม

มาตลอด จะตางกันกับนํ้าท่ีขังในบอไวก็จะอยูอยางนั้น 

 จิตที่มันตระหน่ี เพราะวาเรายังหลง มีโมหะครอบงําเอาไว   

ยังไมมีสัทธาประสาทะ คือความเช่ือ ความเล่ือมใส ในพระพุทธ-

ศาสนา ยังละจากการใหไมได แลวเราจะเปนผูชนะใจตัวเองได

อยางไร

 คนเราเกดิมาเพือ่ละอตัภาพออกจากรางกาย องคสมเดจ็พระ-

ผูมีพระภาคเจาทานสอนใหเราออก ไมไดสอนใหเราเขา  สอนใหเรา

ความตระหน่ี



๑๕๑๑๑๑๑๑๑๕๕๕๕๕

ออกจากความทุกขในสังสารวัฏฏนี้ ไมมีใครสักคนเดียวที่จะออกได  

เพราะเมื่อยึด เมื่อหลงตัวเราเอง

 คนเรานั้นปรารถนาสุข เกลียดทุกข ไมมีใครปรารถนาทุกข

เลยสักคนเดียว

 แลวถาเราเกิดเปนมนุษย เราไมละ แลวเราจะถึงเสนชัยได

อยางไร

 คนเรานั้นพระพุทธเจาทรงสอนใหพวกเราเดินออกจากกอง

ทุกขทั้งหลาย เหมือนไฟ ๓ กอง คือ ราคะ โทสะ โมหะ ไฟเหลานี้  

มันเผาผลาญจิตใจเราอยูตลอดเวลา

 เพราะฉะนั้นแลว เมื่อมีทางออก เราจงออกเสีย

 อุปมาอุปไมย เหมือนเราติดคุก ติดคุกในโลกน้ี แลวเราไม

แสวงหาทางออกจากทุกข

 อุปมาอุปไมย  เหมือนเราเปนนักโทษ  มีคนมาเปดประตูให  

บอกใหออกไปเสียเด๋ียวจะถูกเขาประหารชีวติ แตเราไมยอมออก นัน่

แหละความโง  คอือวชิชา มนัครอบงาํไว แลวมนักค็รอบเราตลอดไป  

 สิง่ใดทาํแลวตวัเองไมเดอืดรอน ตวัเองไมทกุข จงทาํในสิง่นัน้

 

๑๕



๑๖

 การเกิดความคิดฟุงซานนั้นมีอยู  ๒ อยาง 

 ๑. ฟุงซาน 

 ๒. ฟุงไปตามสังขารการปรุงแตงในสมมุติ  

ฟุง ๒ ลักษณะนี้ตางกัน คือ

 ๑. ลักษณะจิตที่มันฟุงซาน เปนความคิดที่เลื่อนลอย เปน

ความคิดที่มันกระจายไปในหลายๆ เรื่อง แตละเรื่องเมื่อคิดไป ก็จะ

เกิดความสับสน  จับตนชนปลายไมถูก ไมหนักแนน ไมมีความมั่นใจ  

วาความคิดนั้นผิดหรือถูก ไมสามารถตัดสินใจไดวา เปนความคิดที่

โลเล สะเปะสะปะ เร่ือยเปอย เปนความคิดที่ทําใหเกิดความลังเล

ไมแนใจ จึงเกิดความสงสัยในความคิดของตัวเอง แบบหาขอยุติ

สรุปลงไมได เพราะมหีลายเร่ืองทีน่าํมาคิดชวงเดยีวกนั จงึเปนความ

คิดในเรื่องนั้นบาง คิดในเร่ืองน้ีบาง จะนํามาเปนบรรทัดฐานในการ

ตดัสินใจไมลงตวั จงึเกดิความรําคาญ และเกดิความหงดุหงดิขึน้ทีใ่จ 

เกิดความฉุนเฉียว ความโกรธงาย ไมมีความเพียรที่จะทําอะไร 

จะทํางานอะไรก็ไมเปนชิ้นเปนอัน ถึงจะทําไป ผลของงานก็ออกมา

ความฟุง



๑๗

ไมดี ลักษณะความฟุงซานนี้ จะมีอารมณที่ไมชอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตกคางอยู ทีย่งัแกไขไมไดเปนตนเหต ุ เมือ่นกึถงึคาํบรกิรรม ทาํสมาธไิป 

จะมีอารมณประเภทนี้เกิดขึ้น สติคุมอารมณไมอยู จะเกิดความฟุง

ไปในอารมณนั้นๆ

 ในลักษณะอยางน้ี  มใิชวาจะเกิดชวงทําสมาธิเทานัน้ อยูตาม

ปกติธรรมดา อารมณความฟุงซานก็เกิดขึ้นไดเชนกัน

 หรือพิจารณาในหมวดธรรมะอะไรอยูก็ตามแต ถามีอารมณ

ประเภทนีแ้ทรกเขามาแลว ถาสตปิญญาไมด ีไมมคีวามฉลาดในอบุาย

ที่จะนํามาแกไข ก็จะกลายเปนความคิดฟุงซานไปได

 ๒. จิตฟุงไปตามสังขารที่มันปรุงแตงในสมมุติ 

 คําวา “สังขาร” สังขารตัวนี้ คือ จิต

 จิตที่มันคิดไปตามอารมณที่เรารับ เรียกวา “อิฏฐารมณ” 

อารมณนี้จะมีอยูกับทุกๆ คน  มีทั้งอารมณเกาและอารมณใหม

 อารมณเกา หมายถึง อารมณที่สะสมมาในอดีตชาติ  ติดอยู  

ถูกตามใจจนกลายเปนนิสัยเจาอารมณ 

 อารมณใหม หมายถึง สัมผัสกับอายตนะ คือ ตาสัมผัสรูป 

หสูมัผัสเสยีง จมกูสมัผสักล่ิน ลิน้สมัผสัรส กายสมัผสัในสิง่ทีอ่อนแขง็ 

การสัมผัสในอายตนะนี่เอง เปนมูลเหตุใหเกิดอารมณขึ้นที่ใจ  

 เมือ่อารมณมอียูในใจ จงึเกดิความชอบใจ และไมชอบใจเกิด

ขึ้น อารมณที่ไมชอบใจจึงเกิดความเกลียดชัง ไมชอบใจในอารมณ

นั้นๆ จึงเกิดความทุกขใจ ไมสบายใจขึ้น เกิดการปรุงแตง คิดหาวิธี

ทีจ่ะเอาชนะ ในการทาํอยางใดอยางหนึง่กบัคนทีเ่ราเกลยีดชงันีใ้หได 



๑๘๑๑๑๑๑๑๑๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

แมเสยีงทีไ่มชอบใจจากคาํพดูกบัใคร กเ็กดิอารมณแหงความทกุขใจ

ไมสบายใจ จึงคิดหาวิธีที่จะชนะ แกไข ชนะใหได

 ฉะนั้น อารมณที่ชอบใจหรือไมชอบใจ ใครๆ ยอมเกิดมีดวย

กันหมดท้ังนั้น ใครจะเกิดมีอารมณประเภทไหนน้ัน ขึ้นอยูกับการ

สัมผัสอารมณ มีลักษณะอยู ๓ อยางคือ

 อารมณที่มีความชอบใจ  

 อารมณที่ไมมีความชอบใจ และ

 อารมณเฉยๆ 

 อารมณเฉยๆ นี้จะไมกอใหเกิดความฟุงไปในสังขาร จะเปน

อารมณเงยีบอยูตามปกต ิไมมกีริยิาในการแสดงออกในทางความคดิ

ปรุงแตงอะไร  ไมสนใจในส่ิงที่จะมาสัมผัสนั้น

 ทุกสิ่งทุกอยางลวนแลวแตเกิดเหตุ  เกิดปจจัยทั้งหมดทั้งสิ้น

๑๘



๑๙

 มีอยู วันหน่ึงหลวงปู ไดไปน่ังบริกรรมท่ีใตต นโพธ์ิใหญ  

ประมาณ ๘ คนโอบ มันมีโพรง ก็ไมไดสังเกตุวาในโพรงมีอะไรหรือ

เปลา หลวงปูกน็ัง่กรรมฐาน พจิารณาจติกบัธรรมารมณ กาย เวทนา 

จติธรรม แลวพจิารณาเวทนา ใหจตินัน้กบัเวทนา กค็ดิวา เวทนาเกดิ

ขึน้กบักาย สวนจติเกดิขึน้กบัธรรมารมณ เม่ือดบัเชนนัน้ไดแลว กเ็กดิ

ความสงบ  เปนสมาธิขึ้นมา

 เมื่อเกิดเปนสมาธิขึ้นมา จิตภายในมันเย็น เม่ือมันเย็นแลว  

มันเกิดความสวางขึ้น เหมือนไมมีตัว ไมมีตน มันมีแตความสวาง

ลวนๆ ที่มันแจมแจง เหมือนพระอาทิตยที่เกิดขึ้นในยามเชา

 ขณะน้ันปรากฏมีงูเหลือมตัวใหญตัวหน่ึง ไดเล้ือยออกมา

จากตนโพธ์ิ ในจิตนั้นคิดวา “วันนี้คงเปนอาหารของงูเหลือมตัวนี้

แนนอน” ก็เลยกําหนดจิตถามงูเหลือมวา  

 “ทําไมทานจึงมาอยู ณ สถานท่ีแหงนี้”

 งูเหลือมบอกวา “ขาพเจาเมื่อตอนเปนมนุษย ไดหาแสวง

ทรัพยสมบัติไวมากมาย หาเงินหาทองไวมากมาย ขาพเจาไมเคย

ความยึดมั่นถือมั่น



๒๐

รักษาศีล ไมเคยใหทาน ไมเคยภาวนา ไมชอบเขาวัด ไมชอบเขาวา  

เพราะคิดวาเปนเร่ืองไรสาระ ไมเชื่อวาโลกหนานั้นมีจริง ไมเชื่อเวร

กรรมมีจรงิ เมือ่ขาพเจาตายลง จติของขาพเจาคดิถงึสมบัตทิีข่าพเจา

ฝงเอาไวในพื้นดิน ก็เลยเกิดมาเปนงูเหลือมเฝาสมบัติตรงนี้”

 หลวงปูก็กําหนดจิตถามไปวา “ทานจะมากินเราหรือ หรือ

ทานจะไปไหน”

 งูเหลือมไดตอบวา “ขาพเจาไมกินทานหรอก เพราะทาน

กาํลงัปฏบิตัธิรรมอยู เรารูสกึรอน เมือ่ไดกระแสธรรมแหงทาน กเ็ลย

ออกจากโพรงนั้นมา”

 ก็เลยสอนงูเหลือมไปวา “ในเมื่อทานรูแลววาความโลภ  

ความตระหน่ี ทานไมเชือ่ภพชาติ ไมเชือ่เรือ่งกรรม ในเมือ่ทานไมเชือ่ 

ทานจึงไดเกิดมาเปนสัตวเดรัจฉานเชนนี้ ขอใหทานจงตั้งตนใหม  

ทานจงพยายามรักษาศีล ๕ แมทานเปนสัตวเดรัจฉานก็ตามแต  

แตทานสามารถรักษาศีล ๕ ได ใหทานบําเพ็ญเพียรมา”

 แลวถามวา “ทานนั้นเฝาทรัพยสมบัติมานานเทาไรแลว”

 งูเหลือมตอบมาวา “เฝาทรัพยสมบัติมารอยกวาปแลว”

 รอยกวาปนี่ไมใชนอย ก็เลยเทศนสอนงูเหลือม “ใหละออก

จากเสียซึ่งความตระหน่ีทั้งปวง ไมเชนนั้นทานจะกอดภพกอดชาติ  

ทานตายแลวเกดิใหม ทานกต็องมาเปนงเูหลอืมเฝาทรพัยสมบตัขิอง

ทานอยูแบบน้ี ไมมีวันไดเกิดเปนมนุษย ไมมีวันไดสรางความดี เมื่อ

ทานเกิดเปนมนุษยทานทําดีไมได  แตทานทําช่ัวได ทาํไมทานไมเอา

ตอนเกิดเปนมนุษยทําดีเลา”



 พญางูเหลือมก็ตอบอีกเหมือนเชนเคยวา “ไมเชื่อบุญบาป  

ไมเชื่อเรื่องศีล ทาน ภาวนา ไมเชื่ออะไรท้ังสิ้นเชื่อวามีความมุมานะ

หาเงินไดเยอะๆ ใหเปนเศรษฐี นั่นจึงจะเรียกวา ความสุข”

 ก็เลยถามงูเหลือมไปวา “แลวทานนําทรัพยสมบัติเหลานั้น

ติดตามตัวทานมาไดหรือ”

 งเูหลือมตอบวา “ไมสามารถนําทรัพยนัน้ตดิตวัมาไดขาพเจา

เลยตองมาเปนงูเฝาทรัพยสมบัติเฝาอยู ณ สถานที่แหงนี้”

 

๒๑



๒๒

 แมลงผึง้มนัยงัแสวงหาเกสรมาทํานํา้หวาน แมลงวันแสวงหา

ของเนา นักปราชญตองแสวงหาความดี

 เมื่อเกิดมาเปนคน ใจของเราน่ีแหละ จะเปนแมลงวัน หรือ

เปนแมลงผึ้งกันแน ก็ใหเราเลือกเอา

 ความเพยีรพยายามแกปญหาของใจ ทีม่คีวามหลงใหล  ลมืตัว  

มวัเมา อยูในกระแสของโลก จมอยูในราคะ ตณัหา ความรัก ความใคร  

ไมมีวันสรางซา

 สวนมากแลวผูภาวนาปฏิบตัยิงัไมคอยเขาใจคาํวา “ความเพียร” 

เทาที่ควร 

 ถาพูดถึงความเพียรแลว ผูปฏิบัติภาวนาจะตองนึกถึงหาคํา

บริกรรมและนึกถึงอิริยาบถ เพ่ือประกอบความเพียรทันที เพราะมี

ความเขาใจวา ความเพียร คือ อิริยาบถและคําบริกรรม ใหเรามีสติ

ระลึกรูอยูกับลมหายใจเขาออก มีสติระลึกรูอยูกับอารมณของใจที่

เกดิขึน้ หรอืกาํหนดสตใิหรูเทาทันความเคล่ือนไหวของรางกาย ในรปู

แบบตางๆ ทีเ่รยีกวา เอาอริยิาบถของการเคล่ือนไหวของรางกายเปน

ความเพียร



๒๓

อารมณ ใหมสีตริะลกึรูอยูกบัการยกขา กาวขาไปมา หรอืเหยยีดแขน 

เหยียดขา อะไรก็แลวแต เพื่อเปนวิธีฝกสติใหรูเทาทันในอิริยาบถ 

ใหตอเนื่องกัน

 หรอืใหฝกสติรูเทาทนัอารมณทีเ่กดิขึน้ เชน อารมณแหงความรัก 

อารมณแหงความชัง อารมณแหงราคะ ตณัหา อารมณแหงความโลภ 

ความโกรธ ความหลง หรอือารมณทีเ่กดิขึน้ภายในใจ กใ็หมสีตริะลกึ

รูอยูกับอารมณนั้นๆ นี่แหละเรียกวา ฝกสติรูในอารมณภายใน

 หรือฝกสติระลึกรูตออายตนะภายนอกท่ีมาสัมผัส จะเปน

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับอายตนะภายใน คือ ตา 

หู จมูก ลิ้น กายและใจ มีอารมณเกิดขึ้นกับใจเปนอยางไร ก็ใหมีสติ

กาํหนดระลกึรูอยู สกัแตวาเปนอารมณเทานัน้ ไมใชสตัว บคุคล ตวัตน 

เรา เขา ไมใหเขาไปยึดติดกับอารมณนั้นๆ

 การภาวนาปฏิบัติในลักษณะนี้ ก็เปนความเพียรเชนกัน แต

ยงัไมสมบรูณแบบ  เพราะเปนความเพียรในอบุายวธิขีองสมถภาวนา

เทานั้น 

 ในยุคนีส้มยันี ้ ผูภาวนาปฏิบตัมิกัจะฝกทาํความเพียรในหลัก

สมถะ ที่เรียกวา สติ สมาธิ การฝกภาวนาเพียงเทานี้ยังไมเพียงพอ

 ผูปฏิบัติควรฝกทําความเพียรในหลักวิปสสนาภาวนา ที่เปน

หลักสติปญญาใหเกิดขึ้น ดวยการภาวนาปฏิบัติจริงๆจึงจะมีความ

สมบูรณ 

 ฉะนั้น  ความเพียรจึงมี ๒ วิธี  คือ

 ๑. ความเพียรในสมถภาวนา  และ



๒๔๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔

 ๒. ความเพียรในวิปสสนาภาวนา 

 เพราะความเพียรท้ัง ๒ นี้มีกําลังหนุนซึ่งกันและกัน เรียกวา

ปญญาหนุนสมาธิ หรือ สมาธิหนุนปญญา

 ถาภาวนาเปนไปตามลักษณะน้ีแลว การปฏบิตัธิรรมของเรา

จะกาวหนาไปไดดวยดี

 เมื่อเราปฏิบัติไปแลว เอาสมถะกับวิปสสนาเอามาควบคูกัน 

นีห่มายถึงวา สมถภาวนาน้ัน เมือ่จิตของเราสงบลงแลว ก็ใหใชปญญา

พิจารณาถึงการเกิด แก เจ็บ ตาย ถึงความไมเที่ยงแทในรางกาย 

ถึงความไมเที่ยงแทในโลกนี้ มันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมใชอยู

เฉพาะคงท่ี

 เพราะฉะนั้นแลว เราเปนผูปฏิบัติธรรม เราจงแสวงธรรม  

แสวงหาความดีเขาใสตัว

 

๒๔



๒๕

 คนเรากอนจะรูจะเหน็ตามความเปนจริง ตองฝกสตปิญญาให

เกิดขึ้นที่ใจใหได ถาสติปญญาเกิดขึ้นที่ใจเมื่อไร ความหลง ความมืด  

ที่ปดบังความจริงมันก็จะสลายไป ความเขาใจท่ีถูกตองก็จะเกิดขึ้น  

รู เห็นสิ่งใด ก็จะเปนไปตามความเปนจริงทั้งหมด จึงเรียกวา 

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ

 อุปมาอุปไมย  เหมือนตักนํ้าใสตุม ถามีความขยัน  ตักบอยๆ 

ก็อาจจะใสนํ้าเต็มตุมไดไว

 ฉนัใดก็ฉนันัน้  การปฏิบตัทิีจ่ะใหบรรลุเปนพระอรหันต  หรอื

พระอริยเจานั้น ก็ตองอาศัยครูบาอาจารยที่ถูกตอง ครูบาอาจารยที่

รูหลักในการปฏิบัติ ไมใชวาสอนโดยใชวิธิใดวิธีหนึ่งที่จะหลอกลวง  

เพื่อใหเกิดลัทธิเดียรถียสํานักของตนขึ้น 

 พระพุทธเจาทรงจัดวาอรหันตมีอยู ๒ อยางคือ 

 ๑. เจโตวิมุตติ  และ

 ๒. ปญญาวิมุตติ

สติปญญา



๒๖

 ปญญาวิมุตตินี่พระพุทธเจาทรงส่ังสอนวา เปนผูมีปญญา

มาก เพราะเมื่อพระพุทธเจาตรัสอะไร สอนธรรมะอะไร อรหันตใน

สมัยพุทธกาลเกือบ ๗๐%เปนอรหันตดานสุกขวิปสสโก คือ ปญญา

เห็นชอบ 

 คําวา “ปญญาเห็นชอบ” นั้นคือ เห็นรูไปตามความจริง

วา  ออ! คนเราตกอยูในกฎของพระไตรลักษณจริงๆ อนิจจัง ทุกขัง 

อนตัตา  เมือ่บุคคลเหลานัน้ไมมคีวามลังเลสงสัย ในคุณของพระพุทธ  

พระธรรม  พระสงฆแลว คุณที่เปนปญญาก็เกิดขึ้น  

 เมือ่เราไดยนิไดฟงแลวนอมจติตาม  เมือ่นอมจติตาม  ปญญา

ก็จะเกิดตามจิต เมื่อรูเห็นไดอยางน้ันแลว พระพุทธเจาสรรเสริญวา 

ผูทีบ่าํเพญ็บารมี ทีส่ะสมบารมีมาในอดีตชาตินัน้ ทีส่าํเรจ็เปนปญญา

วิมุตติ เพราะเคยปลงสังเวชเวลาพระพุทธเจาไปโปรด 

 ปลงสงัเวช คอื เกดิความสลดใจในการเกิดเปนมนษุย  มขีนัธ 

๕  มีปญญาพาใหนอมจิตเขาไปสูกฎของพระไตรลักษณ คือ ทุกขัง  

อนิจจัง อนตัตา

 สวนพวกท่ีสาํเร็จอรหันตเปนเจโตวิมตุต ิ สามารถแสดงฤทธ์ิ

ไดนัน้ อดีตชาติคนเหลานัน้เคยบวชเปนดาบส เปนฤาษีชไีพร แลวได

ฌานสมาบัติ บุคคลเหลานี้ก็จะชอบในแนวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย



๒๗

  เคยคยุกบัควายวา “ควายนีท่าํไมตองเกดิมาใหมนษุยใชงาน

ดวย”

 ควายมันบอกวา “ในสมัยท่ีขาพเจาเสวยชาติเปนคนนั้น 

ขาพเจาไดออกดอกเงินกู ใหคนกูเงิน โดยไมไดทําบุญสุนทานเลย 

แลวเก็บดอก บางคนมากู  ๑,๐๐๐ บาท ก็ใสไป ๑๐,๐๐๐ บาท คือ

ฉอโกงเขา ลักของเขา หวังวาตัวเองจะตองรํ่ารวยตลอดไป ก็เลยโกง

ชาวบานชาวชองเขา ดวยเศษกรรมนัน้  ทาํใหขาพเจาตองเกดิมาเปน

ควาย  เพื่อรับใชชาวนา เปนขี้ขาใหชาวนาไดใช จากเศษบาปกรรม

เหลานั้นของขาพเจา”

 กรรมท้ังหลายมันมีจริง แตเราจะรูจักคําวา “กรรมช่ัว” 

“กรรมดี”

 คนที่มีความเพียร มีวิริยะ เรียกว า ความเพียรมีสติ 

มีสัมปชัญญะ  มีตัวรู  มีความระลึกได บุคคลนั้นจะเปนผูประเสริฐ

 คําวา “ประเสริฐ” นั้น แปลวา ผูแลเห็นแลว ผูแลเห็นแลว

วา เกดิมาตองทกุขไมใชสขุ แลเห็นแลววา การเกิดมันมีความแก เจบ็  

ตาย ลวนแลวแตเปนทุกขอยางย่ิง 

นอมปญญาเปนสัมมาทิฏฐิ



๒๘๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๘๘๘๘๘

มองเห็นแลววา เราเกิดมาในโลกนี้ตองตกอยูในโลกธรรมทั้ง ๘ มี

นินทา มีสรรเสริญ มีสุข มีทุกข มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ

 มองเหน็แลวยอมรบัความเปนจรงิวา คนเราทีเ่กดิมาในโลกนี้

ก็เพราะผลของกรรมทั้งสิ้น

 แลวก็มองเห็นวาคนเราตองตกอยูในกฎแหงพระไตรลักษณ  

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนของธรรมดาที่วา  ไมวาจะเปนมนุษย

หญงิชาย  เปนสตัวเดรจัฉาน  กต็องพบกบัสิง่เหลานี ้ ไมมใีครหนพีน

สักคนเดียว จึงเรียกวา เปนผูประเสริฐ

 ผูประเสริฐ คือ แครู แตยังไมไดเขาไปศึกษา เพียงแคนอมให

ปญญาเปนสัมมาทิฏฐิ คือมีปญญาเห็นชอบ

 คนเราน้ันเมือ่มปีญญาเล็งเห็นชอบแลว กก็ระทําในส่ิงทีเ่ปน

แตประโยชน กระทําแตสิ่งท่ีดี

๒๘



๒๙

  คนที่มีปญญามาก มีความรูมาก จะนับวาเปนนักปราชญผู
ฉลาดในธรรมทีเดียวยังไมได
 เหมือนกับคนท่ีมีเงินทองจํานวนมาก แตไมมีปญญา คือ 
ความฉลาดท่ีจะบริหารทรัพยสมบัติของตนน้ัน เพื่อสรางประโยชน
ใหแกตัวเองและสังคม
 เขาบอกวา เกิดมาเปนคนน้ี ถามีทรัพยก็นับวาเปนคนจน
ดวยนํา้ใจ ไมมกีารเสียสละใหเกดิประโยชนแกตน และสาธารณกุศล
สวนรวม ถึงจะมีสมบัติมากมาย ก็ไมมีความหมายอะไร  
 ฉันใด  ผูที่รูมาก มีปญญามาก แตขาดความฉลาด ที่จะนํา
ความรูนั้นมาสอนตัวเองได ก็ฉันนั้น เปนที่นาเสียดายที่ทําตัวเปนผู
ประมาท ทีโ่บราณเปรียบเทยีบเอาไววา ความรูทวมหวัเอาตวัไมรอด 
รูอะไรไมสูรูวิชา รูเอาตัวรอดเปนยอดรูทั้งหลาย  
 ความรูนี้มิใชวาจะทําสมาธิใหจิตสงบเกิดขึ้นเอง เปนความ
รูที่เกิดขึ้นจากการนึกคิด ใครครวญ ดวยเหตุและผล อันพรอมดวย
ความฉลาดรอบรูตามความเปนจริง ในหลักสัจธรรม

  มีปริยัติ 

        เกิดปฏิบัติ 

    มีปฏิเวธ



๓๐

 ในสมัยนี้ไมคอยมีผูฝกปญญาในทางธรรมเทาที่ควร สวน
มากจะฝกปญญาแนวความคดิตางๆ ไปตามกระแสของโลก ใชความ
นกึคดิไปตามกิเลสตัณหา ความคิดใหเกดิเปนปญญาในทางธรรมน้ัน
ไมเขาใจ อยางมาก ก็พิจารณาไปตามหลักปริยัติเทานั้น คือศึกษา
หาความรู แตไมปฏิบัติหรือทําสมาธิแลว แทนท่ีจะฝกการเจริญ
ปญญาตอไป แตไมเปนเชนนั้น
 บางคนหลังจากทําสมาธิแลว ก็เอาตํารามาอาน หรือวาอาน
ตําราท่ีครูบาอาจารยทานเขียนเอาไว หรือฟงเทปของครูบาอาจารย
องคหนึง่องคใด ไมไดใชปญญาพจิารณาเปนของสวนตวัเลย เปนเพยีง
มคีวามรูจากผูอืน่อธิบายใหฟง ไมไดเปนความรูทีเ่กิดจากปญญาของ
ตัวเองแตอยางใด จึงเปนเพียงความรูตามภาคทฤษฎีไป
 ความรูลกัษณะน้ี ถาไมมคีวามฉลาดเปนของสวนตวั อาจจะ
เอาความรูนีไ้ปปดชองทางปญญาระดับสงูได เพราะเขาใจหลักธรรมะ
ไปเสียหมด นี่เรียกวา รูกอนเห็น
 ถาเปนอยางนี ้กย็ากทีจ่ะฝกปญญาใหเกดิขึน้ได ธรรมหมวด
ไหนก็รูไปเสียทั้งหมด ธรรมะข้ันตํ่า ธรรมะขั้นกลาง ธรรมะขั้นสูง 
รูแลว จะฝกปญญาใหเกิดขึ้นจากความรูสึกยากมากทีเดียว อยาง
มากก็ฝกไดแคปญญาในสัญญาภาคปริยัติเทานั้น
 ปรยิตัเิปนจดุเร่ิมตนของการปฏบิตั ิถาไมศกึษาในทางปรยิตัิ
เอาไว ก็ไมเขาใจเลย
 พระพุทธเจาของเราทานไดเรียบเรียงไวแลวอยางดีวา “มี
ปริยัติ  เกิดปฏิบัติ  มีปฏิเวธ”
 คาํวา “ปรยิตั”ิ นัน้  ถาจะแปลแลวมันกวางขวางมาก จงึยาก



๓๑

ที่บุคคลจะศึกษาใหจบได  หรือศึกษาแลว  ก็ยากที่จะเลือกเฟนเรื่อง
ธรรมนั้นๆ มาปฏิบัติใหถูกกับนิสัยตัวเอง
 ปริยัติที่จะศึกษาตามตํารานั้นมีหลายขั้นตอน เหมือนที่พูด
วา มีธรรมะขั้นตํ่า ขั้นกลาง ขั้นสูง
 การศึกษาธรรมะไปตามตํารา ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะศึกษาได 
แตเมื่อศึกษาแลวจะนํามาปฏิบัติ เปนเร่ืองยากท่ีจะนํามาปฏิบัติได 
เพราะไมเขาใจวาจะเร่ิมอยางไร  
 ถาเขาใจ  กจ็ะเขาสูมรรค ๘ แลวการเร่ิมตนในการปฏิบตันิัน้ก็
งายๆ เพราะข้ันตอนการปฏบิตันิัน้ พระพทุธเจาทานไดเรยีบเรยีงเอา
ไวแลว ถาปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน เปนเรื่องยากที่จะเปนไปได 
หรือเปนไปไมไดเลย 
 ฉะนั้น  มรรค ๘ จึงเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติ  ตองศึกษา
ใหเขาใจ ตีความหมายใหถูกตอง ใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเดิมที่
พระพุทธเจาไดวางแนวทางเอาไวแลว 
 ถาไมปฏบิตัใิหเปนไปตามนัน้ กจ็ะเกดิความสบัสน จบัตนชน
ปลายไมถูก ไมรูธรรมหมวดใดควรนํามาปฏิบัติกอน และไมรูธรรม
หมวดใดควรนาํมาปฏบิตัทิหีลงั เหน็วาเปนธรรมะก็นาํมาปฏบิตั ิ ทาํ
สับสนกันไปหมด
 เหมือนกบัผูไมรูหลกัสตูรในการเรียนหนังสอื เชน นกัธรรมช้ันตรี  
ในชั้นนี้มีหนังสืออะไรบางที่จะตองนํามาศึกษา ตองเรียนเฉพาะนัก
ธรรมชั้นตรีเทานั้น เมื่อมีปญหาออกมาก็จะตอบถูกตรงประเด็น  
 นีฉ่นัใดก็ฉนันัน้ การภาวนาปฏิบตั ิถารูจกัขัน้ตอนในการปฏิบตัิ
แลว ปญหาที่จะกอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัตินั้นจะหมดไป 



๓๒

เพราะเราเขาใจหลักปฏิบัติที่ถูกตองแลว 
 ฉันใดก็ฉันนั้น หลักปฏิบัติที่ถูกตองแลวนั้น ตองศึกษา
หาความรูจากครูบาอาจารย ผูชํานาญและถูกตอง ขั้นตอนที่ตรงตอ
มรรค ผล นิพพาน การปฏิบัติก็จะกาวหนาไปดวยดี 
 การปฏบิตัติองมหีลกัการท่ีด ีมคีรูบาอาจารยทีด่ ีเปนผูชีแ้นะ
แนวทางท่ีตรงตอมรรค เชน ปรยิตัเิปนคูกบัสตุมยปญญา ปฏบิตัเิปน
คูกับจินตามยปญญา ปฏิเวธเปนคูกับภาวนามยปญญา
 เพราะฉะนั้นแลว  ในการฝกพระกรรมฐานเบ้ืองตนเลย เมื่อ
ชอบฝกกายกรรมเกิดจติสงบ เมือ่จติสงบก็คอยๆ พจิารณา ดใูนความ
สงบของจิตนั้นวา  
 จิตของเราสงบไดแคไหน 
 สงบไดเพียงใด  
 เมื่อจิตสงบเกิดเปนความสุข
 เมือ่มคีวามสุขในความสงบแลว กอ็ยางทีเ่คยพูดทกุวนัวา เมือ่
มสีมาธิแลว กน็อมเอาปญญาเขามาพจิารณากาย ในกายวามนัไมมตีวั 
ไมมีตน ไมใชมีบุคคล  ไมใชเราเขา
 เพราะฉะน้ันแลว  ถาเราฝกสมาธิเพือ่ตองการความสงบอยาง
เดยีว มนักจ็ะไดสมถกรรมฐานเทานัน้  เพราะเราฝกใหมนัเกิดความสงบ 
 อปุมาอปุไมย เหมอืนเอาหินไปทบัหญา มนักต็าย พอเอาหิน
ออก หญามันก็เกิดอีก
 ตวัปญญาน้ันจงึเปนตวัสาํคญัทีส่ดุในการปฏิบตั ิ เม่ือจติของ
เราสงบดีแลว
 



๓๓

 วิปสสนูปกิเลส มีอยู ๑๐ อยาง เพื่อใหเขาใจในการปฏิบัติ  

จะไดเอาไวสําหรับปองกันตัว

 วิปสสนูปกิเลสนี้เกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ที่เห็นผิดในสวนลึก

ของใจ ยงัไมไดแกไข เม่ือทําสมาธิใหใจสงบแลว ความเห็นผดิก็แสดง

กิริยาออกมาจากใจ  

 ลักษณะของวิปสสนูปกิเลสน้ี ใกลเคียงกับวิปสสนามาก ผูที่

ไมเขาใจจะเกิดความมั่นหมายวาเปนวิปสสนาไป

 แมผูอื่นที่ไมเขาใจเร่ืองน้ีก็รูไดยาก ไมทราบวาของจริงหรือ

ของปลอม เพราะกิริยามารยาท ความเคล่ือนไหวทางกาย วาจา  

สํารวมดีมาก ตลอดจนความเพียรก็โดดเดนนาเชื่อถือ การอธิบาย

ธรรมะในทางปฏิบัติแลว มีทั้งละเอียดออนและโลดโผน การวิจัย

วเิคราะหในหมวดธรรมตางๆ ทาํไดอยางชดัเจน ถาผูไดรบัฟงไมเขาใจ

ในเรื่องนี้  ก็จะรับรองวาถูกตองและสงเสริมกันตอไป 

 จะอธิบายวิปสสนูปกิเลสใหฟง ขอใหผูที่กําลังภาวนาปฏิบัติ

ทั้งหลายไดระวังตัว คือ

วิปสสนูปกิเลส



๓๔

 ๑.โอภาส คอื ความสวาง  ซึง่จะเกิดข้ึนจากการทําสมาธิ เม่ือ

จิตสงบแลว  จะปรากฏเห็นแสงสวางขึ้น

 แสงสวางนั้นจะมีความนุมนวล ลักษณะไมเหมือนกัน บาง

ครัง้เปนแสงสวางพุงออกไป เหมือนแสงไฟฉาย บางคร้ังเปนวงแคบๆ  

บางครั้งเปนวงกวาง และในลักษณะหลายอยางที่ตางกัน แตก็มี

โอภาสหรือความสวางทั้งหมด  

 เมื่อทําสมาธิเกิดขึ้นแลว มีลักษณะน้ีเกิดขึ้น ถาผูไมเขาใจ

อาจเชื่อไปวา นี่เปนแสงธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจตน หรือคิดวาเปนปญญา

ไดเกิดขึ้นแกตน เหมือนกับภาษิตที่วา “นตฺถิ ปฺญา สมา อาภา”                                               

แสงสวางอ่ืนเสมอดวยปญญาไมมี เลยเขาใจเองวาสิ่งที่เกิดความ

สวางนี้เปนตัวปญญา จึงคิดวาปญญาไดเกิดขึ้นกับตนแลว จะพอใจ

ยินดีอยูกับความสวาง

 ถาวนัไหนนัง่สมาธไิมมแีสงสวางนีเ้กิดขึน้ จะนัง่ตอไปไมไดเลย 

จงึขอเตอืนและใหระวงัวา การปฏบิตัเิมือ่มแีสงสวางลกัษณะอยางนี้

เกิดขึ้น ก็ใหมันเกิดไป อยาไปสนใจวาเปนแสงธรรม แสงปญญา แต

อยางหนึง่อยางใด นัน่เปนสงัขารจติหรอือาการของจติทีม่าหลอกใจ

ใหเราหลงเทานั้น  

 ถาเราพอใจยินดีกับแสงสวางนี้ จะเริ่มเขาสูวิปสสนูปกิเลส

ทันที

 ๒. ปติ คือ ความเอิบอิ่มใจ เบิกบานใจ จะยืน เดิน นั่งนอน 

ก็จะเอิบอ่ิมใจตลอดทั้งวันทั้งคืน ยิ้มแยมแจมใส เพลิดเพลิน อยูกับ



๓๕

ความปตนิีอ้ยูตลอดเวลา จะไมกนิขาวกนินํา้ทัง้วนัทัง้คนื  กไ็มมคีวาม

อยากความหิว หรือเปนลักษณะขนลุก  นํ้าตาไหลในบางครั้ง

 ผูมีความปติในลักษณะอยางนี้เกิดขึ้น จะรูสึกสบายใจ เบิก

บานใจเปนอยางมากทีเดียว อยากใหลักษณะอยางน้ีมีอยูกับตัวตน

ตลอดไป และเขาใจวาเปนคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นกับตน และเปนผลการ

ปฏบิตัอิยางแทจริง ถาหากนกัภาวนาเปนไปลกัษณะอยางนีแ้ลว  ใหรู

เทาทนัวา มนัไมใชความจรงิของธรรมะ เมือ่เกดิขึน้ได มนักต็องเสือ่ม

ได อยาไปดีใจหรือพอใจกับเร่ืองน้ี

 

 ๓. ปสสัทธ ิเกดิความสงบกาย สงบใจเปนอยางมาก ใจไมคดิ

วอกแวกออกไปสูภายนอกเหมือนที่เคยเปนมา ใจสงบเยือกเย็น ไม

รอน ไมหนาวไปตามอากาศท่ีเปล่ียนแปลงแตอยางใด เพราะใจไม

รบัเอาความรอน ความหนาว มแีตความสงบใจ เหมอืนไมมอีะไรทีก่อ

ใหเกิดทุกขได ถึงตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไดสัมผัสกับเสียง กลิ่น รส  

โผฏฐัพพะอยูตางๆ ความผูกพัน ความยินด ีจะไมมอีารมณเหลานีเ้กิด

ขึ้นที่ใจ จะยืน เดิน นั่ง นอนอยูที่ไหนใจก็จะสงบแนวแนอยูตลอดทั้ง

วันทั้งคืน ความพอใจ ความยินดีในความสงบน้ีอยากใหมีตลอดไป

 ในขณะใจสงบอยูอยางนี้เหมือนกับวากิเลสตัณหา ความรัก  

ความใคร ความพอใจในกามคุณไมมีอยูในใจเลย อาจเขาใจวากิเลส

ตณัหาไดหมดจากใจแลวกเ็ปนได หรืออาจเขาใจวาเราบรรลุมรรคผล

ขั้นใดข้ันหนึ่งแลว

 ถานักปฏิบัติเปนไปในลักษณะอยางน้ี ก็อยาตื่นเตน อยา



๓๖

เขาใจผิดวาคณุธรรมไดเกดิขึน้กบัตน นีเ่ปนเพยีงอาการของจติทีเ่กดิ

ขึน้กบัความสงบเทานัน้ ทีย่งัไมใชสิง่ทีแ่ทจรงิทีจ่ะเกิดขึน้กบัพวกเรา

ทั้งหลายนั้นได

 ในยุคปจจบุนั การทําภาวนา  ทาํสมาธิสวนมาก การทําสมาธิ

ขอใหเปนสมัมาสมาธิก็แลวกัน เพราะสัมมาสมาธิเปนแนวทางที่ถูก

ตองที่สุด เปนแนวทางท่ีจะใหเกิดวิปสสนา

 ไมเหมือนทําสมาธิแลวกลายเปนมิจฉาสมาธิ เพราะมิจฉา

สมาธิ จะทําใหเกิดวิปสสนูปกิเลสข้ึนมาไดโดยไมรูตัว

 มิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธินั้น  มีความสงบไดเหมือนกัน แต

ความเห็นที่เกิดขึ้นจะไมเหมือนกัน

 สัมมาสมาธิจะมีความเห็นเปนไปในสายของพระอริยเจา

 สวนมิจฉาสมาธิจะมีความเห็นผิดสายทางของพระอริยเจา  

 ถาเราเขาใจเร่ืองมิจฉาสมาธิเปนทางใหเกิดขึ้น เปนวิปสสนู-

ปกิเลสอีกอยางเขาไว เพื่อจะไดศึกษาสังเกตุดูตัวเองวา เปนไปใน

วิปสสนูปกิเลสหรือไม

 ถาเปนไปในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับตนก็หยุดไวกอน เพื่อจะ

ทําความเขาใจตัวเองเสียใหม หรือไปถามครูบาอาจารยผูเชี่ยวชาญ

ชาํนาญในดานทําสมาธิทีถ่กูตอง  อยาฝนทาํสมาธิทีผ่ดิใหมากไปกวานี้ 

มันจะเกิดปญหาตามมาทีหลัง

 เพราะวิปสสนปูกเิลสเปนผลเกิดขึน้จากมิจฉาสมาธิ คอืความ

ตั้งใจไวผิด 

 มิจฉาสมาธิเปนผลเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด



๓๗

เปนตนเหตุ หรือเปนตนเหตุ เปนฐานความเห็นผิดแลว นักภาวนา

ปฏิบัติอยางไรโดยอุบายก็ตาม ก็จะภาวนาผิดไปทั้งหมด 

 ฉะนัน้  การปฏบิตัภิาวนาทัง้หลาย จงรอบรูในการปฏบิตัขิอง

ตนนับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

 

 ๔. สุข คือ มีความสุขกายสุขใจเปนอยางยิ่ง คิดวาไมมีความ

สุขใดในโลกนี้เสมอเหมือน ชีวิตที่เกิดมาเพ่ิงไดพบเห็นอยูในขณะน้ี

เอง

 ความติดใจในความสุขใจ ความดีใจ บางครั้งอยากจะรอง

ตะโกนใหคนทั้งโลกไดยินวา กูไดพบความสุขอยางแทจริงแลว 

จะเดินก็เปนสุข จะนั่งก็เปนสุข จะยืนก็เปนสุข จะนอนก็เปนสุข 

อยูที่ไหนก็มีแตความสุขทั้งวันท้ังคืน อยากจะใหมีความสุขอยางนี้

กับตนตลอดไป ความสุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมีแลว ความสุขนี้ไม

เหมือนกับความสุขในโลกแตอยางใด

 ฉะน้ัน ผูปฏิบตัจิงึพอใจในความสุขนีเ้ปนอยางมาก อยากใหสขุ  

อยากใหมีอยูกับใจตลอดไปไมเส่ือมคลาย

 เม่ือนกัปฏิบตัเิปนอยางน้ีแลว กอ็ยาใหเกิดความหลง  ตดิอยู

กบัความสขุนีเ้ลย เพราะอกีไมนานความสขุนีก้จ็ะเสือ่มจากใจเราไป

เทานั้นเอง

 เพราะความสขุนีเ้จอืดวยสังขาร  คอืความปรงุแตง อกีไมนาน

ก็จะเส่ือมไป

 



๓๘

 ๕. ญาณ คือ มีญาณรูเกิดขึ้นที่ใจ บางครั้งก็เปนความรูเกี่ยว

กับทางโลก บางครั้งก็เปนความรูในทางธรรม หมวดใดหมวดหนึ่ง 

บางคร้ังก็เขาใจธรรม บางคร้ังก็ไมรู เลยตองไปถามคนโนนถามคน

นี้จึงจะรูได

 ถาธรรมะท่ีตรงกับตาํราท่ีเคยศึกษามา หรือธรรมะท่ีไดยนิจาก

ครูอาจารยเคยสอนมา เมื่อเกิดความรูตรงน้ีก็จะเกิดความม่ันใจวา 

ธรรมะเกิดขึ้นกับเรา เปนหลักความจริงตรงตามที่ไดศึกษามา

 บางครั้งก็เปนความรู เกิดขึ้นในทางโลก เชน รู ว าเห็น

เหตุการณตางๆ จะเปนอยางโนน เปนอยางนี้ เมื่อไมนานนักก็มี

เหตุการณเกิดขึ้นตามที่รูมาอยางนี้จริงๆ

 สิ่งทั้งหมดนี้จะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองสูงมาก จึงเกิด

ความมั่นใจวาคุณธรรม ปญญาธรรม ไดเกิดขึ้นกับเราแลว เมื่อเรา

อยากรูในสิ่งใด  ก็กําหนดถามใจตัวเอง แลวก็รูตอบขึ้นมาที่ใจ 

 ญาณน้ีถาเรงความเพียรมากข้ึนเทาไร กจ็ะเกิดญาณรูชดัเจน

มากขึ้น

 เมื่อญาณรูเกิดขึ้น ใครผูนั้นจะชอบพูด ชอบถามในความรูที่

เกิดขึ้นกับตัวเองอยูเสมอ คําพูด คําถามนั้นเปนลักษณะขมผูอื่นไป

ในตัว และพูดดวยความจริงจังมาก มีแตความเยอหยิ่ง อวดดี ไปใน

ตวั อยากลองภมูจิากผูอืน่ วาจะรูธรรมะนีเ้หมอืนเรารูหรอืไม ถาผูอืน่

ไมรูก็จะพูดอวดธรรมะนั้นๆ ใหฟง พูดในลักษณะใหเขาสยบยอมรับ

ความรูของตัวเอง

 ญาณรูนี้จะเกิดขึ้นกับนักเทศน นักคุย แลวก็จะมีความโดด



๓๙

เดนในการแสดงธรรมอาจหาญมาก ในขณะที่แสดงธรรมอยู จะมี

ความรูนีผ้ดุข้ึนมาเปนระยะๆ แทบจะพดูออกมาเปนเสยีงไมทนั ลลีา

การแสดงธรรมน้ันนาเช่ือถอืและไมรูจกัจบดวย ถามผีูเปนในลักษณะ

ญาณนีแ้ลว เหมอืนกบัจะคยุกนักีว่นักีค่นืกไ็มจบ  บางคนจงึพยากรณ

ตวัเองวา ไดบรรลธุรรมไปแลวกม็ ีเรือ่งนีน้กัปฏบิตัทิัง้หลาย  เม่ือเกดิ

ญาณรูในลักษณะแบบนีข้ึน้  อยาลมืตวั นีเ่ปนเพยีงสงัขารทีเ่ปนญาณ

รูเกิดขึ้นเทานั้นเอง

 

 ๖. อธิโมกข คือ การนอมใจเช่ือในส่ิงที่เกิดทั้งหมดวาเปน

ความจริง เริ่มเช่ือมั่นจากโอภาส คือความสวางมาแลว จากน้ันก็

เช่ือปตทิีม่คีวามเอิบ่อ่ิมในใจ แลวกม็าเชือ่ปสสทัธ ิคอืความสงบ สงดั  

ใจตัวเอง แลวกม็าเชือ่ในสุขะ คอืความสุขทีเ่กดิขึน้จากใจตัวเอง แลว

ก็มาเช่ือญาณ คือความรูที่เกิดทางใจ เมื่อมีญาณรูเกิดขึ้นนี้ จะเชื่อ

มั่นในสวนลึกของใจอยางฝงแนนทีเดียว และเช่ือมั่นวาสิ่งที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด เปนแนวทางท่ีถูกตอง การนอมใจเชื่ออยางนี้ เปนความเช่ือ

ทีข่าดจากเหตผุล จงึเรียกวา สทัธาวปิปยุต  คอืความเชือ่อยางงมงาย  

ไมมีความฉลาดรอบรูทางปญญาเลย

 คาํวา “ความเช่ือ” มใิชวาจะเช่ืออะไรไดทัง้หมด ใหเชือ่ในสิง่

ที่ควรเชื่อเทานั้น

 กอนจะเชื่อสิ่งใดตองใชปญญาพิจารณา คือ วิมังสะ ให

รอบคอบ รูดวยเหตุ ดวยผล จึงจะเรียกวา สัทธาญาณสัมปยุต คือ

เชื่ออยางมีความฉลาดทางสติปญญา 



๔๐

 จงึขอเตือนเร่ืองภาวนาวา อะไรเกิดขึน้จากการทําสมาธิ  อยา

พึง่นอมใจเช่ือวาเปนของจริงท้ังหมด การปกใจเช่ือเร็วเกินไป จะทําให

เกิดความผิดพลาดไดงาย ถาผิดพลาดไปแลว ก็ยากท่ีจะแกไข จะ

กลายเปนมิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจนตลอดวันตาย

 

 ๗. ปคคาหะ คือ มีความเพียรท่ีเขมแข็งดีมาก จะเดินจงกลม  

นั่งสมาธิ ขยันหมั่นเพียรเปนพิเศษ เปนผูตั้งใจจริงจังในการปฏิบัติ  

เปนผูไมประมาท จะปรารภความเพียรอยูตลอดเวลา ขยัน อดทน  

เพื่อมรรค ผล นิพพานเปนที่ตั้ง จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนที่ไหน  

อยูอยางไร ใจจะมั่นคงแนวแนอยูกับความเพียรไมลดละ จึงเอา

นิพพานตั้งไวในใจวา “ความเพียรอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น”

 ความเพียรของผูที่เปนวิปสสนูปกิเลสน้ี จะเนนหนักในการ

ทําสมาธิอยางจริงจัง จะเดินจงกลมก็กําหนดจิตใหเปนสมาธิ จะนั่ง

กก็าํหนดจิตใหนกึถงึคําบรกิรรมภาวนาใหเปนสมาธ ิ จะยนื จะนอน

ก็เพื่อสงบในสมาธิอยูตลอดเวลา จะปรารภความเพียรดวยอิริยาบถ

ใดก็เปนไปในสมาธิเพียงอยางเดียว

 เขาใจวาการใชปญญาพิจารณานั้น จะทําใหจิตเกิดความ

ฟุงซานไมสงบตั้งมั่น ไมเปนเอกัคคตารมณ ฉะนั้นจึงทําสมาธิใหจิต

เปนหนึ่งอยูตลอดเวลา

 ความเพียรในลักษณะอยางนี้จะเปนกําลังหนุนใหวิปสสนู-

ปกิเลสขออื่นที่พูดมาแลวนั้น เกิดความเดนชัดมากข้ึน หลงวาเปน

ความจริงโดยไมรูตัว จึงนอมปกใจเช่ืออยางฝงใจแนบแนนทีเดียว



๔๑

 ๘. อุปฏฐานมีสติระลึกไดอยางชัดเจนมาก จะระลึกใน

คาํบรกิรรมสมาธดิวยอุบายใด สตกิจ็ะระลกึในคาํบรกิรรมนัน้  ไมใหเฉย  

ใหสงบในอานาปานสัสต ิกาํหนดลมหายใจเขา กาํหนดลมหายใจออก  

กม็สีตริะลกึอยูกบัลมหายใจเขาออกไมใหเผลอ ลมหายใจจะเขาออก

ยาวก็รู ลมหายใจเขาออกส้ันก็รู ลมหายใจเขายาวออกส้ันก็รู  รูหมด

ทกุสิง่ทกุอยาง ลมหายใจละเอยีดก็รู  จะปรารภความเพยีรดวยอบุายใด 

สติก็จะอยูความเพียรนั้นๆ ตลอดเวลา จะยกกาวขาอยางไร ก็มีสติ

รูไดทันที

 นักปฏิบัติสงสัยวา “ทําไมมีสติถึงขนาดน้ี จึงเปนวิปสสนู-

ปกิเลสได”

 ก็ตอบวา “สติดีก็จริง แตดีในปลายเหตุ ความผิดเดิมเปน

มจิฉาทฏิฐ ิคอืความเหน็ผดิ ความเขาใจผิดทีฝ่งลกึอยูในหวัใจมากอน  

ยังไมไดแกไข”

 เหมือนขวดยาพิษยังไมไดลาง จะเอายาดิบดีอะไรกรอกลง

ไปในขวดยาพิษนั้นแลว ยาที่ดีมีคุณภาพท้ังหมด ก็จะแปรเปลี่ยนไป

ตามยาพิษนั้นทันที

 ฉนัใดกฉ็นันัน้  สตทิีเ่ปนหลกัสาํคญัในการปฏิบตั ิ เมือ่เขาไป

อยูกบัมจิฉาทิฏฐิความเห็นผดิเม่ือไหร  กจ็ะกลายเปนมิจฉาสติ ระลึก

ผิดไปตามกันทั้งหมด ฉันนั้น

 นักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายจงเขาใจตามนี้ 

 



๔๒

 ๙. อุเบกขาความวางเฉยของใจ ความวางเฉยในท่ีนี้มิใชวา

จะวางเฉยไปเสียหมด

 ความเพียรท่ีเคยปฏิบตัมิาอยางไร กจ็ะปฏิบตัติามความเพียร

อยางน้ัน เคยเดินจงกลม นัง่สมาธิอยางไร กท็าํไปตามน้ัน ความวางเฉย

เปนอกริยิา มอียูเฉพาะตัวตน สวนทีเ่ปนกริยิา เปนกรรมทางกายมา

อยางไร จะเคยพูดอยางไร ก็พูดไปตามปกติ สวนใจที่เปนอกิริยานั้น 

จะวางเฉยเฉพาะใจเทานั้น จะมีคนอื่นพูดดุดาวากลาว พูดสอเสียด

อยางไร ใจกว็างเฉย หรอืพดูยกยอสรรเสริญอยางไร ใจกไ็มฟุงไปตาม

คําพูดนั้นๆ จะสัมผัสกับรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ กามารมณที่

นารักใคร  ก็เปนอยูอยางนั้น

 ถานกัปฏิบตัเิปนอเุบกขาอยางนี ้ การสํารวมกาย การสํารวม

วาจา และการสาํรวมใจจะเยีย่มยอดทนัที และเปนทีเ่คารพเชือ่ถอืแก

ผูพบเห็นอยางมาก

 ถาอุเบกขาในวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้นอยูกับผูกําลังปฏิบัติอยู

นัน้  ผูนัน้ก็จะหมดอนาคตท่ีจะไปนิพพาน เพราะไมมจีติใจเกิดความ

ฝกใฝในการศึกษานั่นเอง

 ถาเปนลักษณะอยางนี้  จะแกไขไดยากมาก หรือแกไขไมได

เลย นี่เพราะพื้นฐานโดยมีความเห็นผิดเปนมิจฉาทิฏฐิมากอน

 

 ๑๐. นิกันติ จะเกิดความถอดใจในส่ิงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผาน

มาแลว วาเปนแนวทางถูกตองที่สุด ใครจะมาแกไขเปนอยางอื่นนั้น

ไมไดเลย นี่คือวิปสสนูปกิเลสตัวสุดทาย



๔๓

 ถาใครไดพบเห็นผูทีเ่ปนลกัษณะอยางน้ี จะชวยแนะแนวทาง

ใหเขากลับมาเปนสัมมาทิฏฐิยากมาก เพราะแนวทางปฏิบัติของเขา

เปนมาอยางนี้ ผลไดรับก็ออกมาอยางนี้ ความเช่ือถือ ความพอใจ 

ความยนิด ีไดหยัง่รากฝงลกึในความรูสกึอยางนีแ้ลว จะไมยอมตดัใจ

อยางแนนอน  จะมอบกายถวายชีวติ  อทุศิตวัเองใหเปนไปในลักษณะนี้  

 ไมมใีครแลวในยุคนีจ้ะแกไขได แตถาผูนัน้เปนเพียงขอ ๑ ถงึ

ขอ ๔  พอมีทางแกไขได  แตขอท่ี ๕ ขึ้นไปยากที่จะแกไข 

 ฉะนัน้  นกัภาวนาปฏิบตัทิัง้หลาย เม่ือไดรูเร่ืองวปิสสนปูกเิลส

ทัง้ ๑๐ แลว จะคิดเห็นเปนอยางไรน้ัน ขอมอบใหเราพิจารณาตัดสนิ

ดวยตัวเอง  

 ขาพเจาเปนเพียงแคชี้แนะตามความผิดความถูกใหรับรู 

เทานัน้ เพราะหลกัในการทาํสมาธมิมีากมายในปจจบุนั  แตละสาํนกั 

แตละชมรมก็มหีลักตามวิธทีาํสมาธิเปนของตัวเอง วธิภีาวนาทําสมาธิ

แตละสํานักก็มีเปาหมายในทางเดียวกัน เพื่อใหจิตสงบเทานั้น

 การศึกษาแนวทางเปนหมวดธรรมเลมเดียวกัน แตวาใครจะ

ตีความหมายหมวดธรรมนั้นเปนอยางไร ก็เปนเรื่องผูนํา  

 ถาผูนาํตคีวามหมายถูก  กจ็ะนาํมาสอนลูกศษิยใหปฏบิตัถิกู

ตอไป

 ถาผูนาํตคีวามหมายในหมวดธรรมน้ันผดิ กจ็ะนาํมาสอนลูก

ศิษยใหผิดปฏิบัติผิดตอไป

 การทําสมาธิใหเปนสัมมาสมาธิก็แลวกัน เพราะสัมมาสมาธิ

เปนแนวทางท่ีถกูตองท่ีสดุ เปนแนวทางท่ีจะเกิดวปิสสนา ไมเหมือน



๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔

ทําสมาธิแลวกลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะมิจฉาสมาธิก็ทําใหเกิด

วปิสสนปูกเิลสขึน้มาโดยไมรูตวั มจิฉาสมาธ ิสมัมาสมาธ ิมคีวามสงบ

ไดเหมือนกัน แตความเห็นที่เกิดขึ้นจะไมเหมือนกัน

 สมัมาสมาธิจะมีความเห็นเปนไปในสายของพระอริยเจา สวน

มิจฉาสมาธิจะมีความเห็นผิดทางของพระอรยิเจา

 มิจฉาสมาธิจะทําใหเกิดเปนวิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยางนี้ เพื่อ

ใหเราศกึษา เพือ่ใหเราไดรู  เราจะไดไมหลงในสิง่เหลานัน้ อยางสาํนกั

อื่นๆ ที่เขาสอนกัน แลวเกิดอาการคลายวิปสสนา เขาก็นึกวาเปน

วิปสสนา แตแทที่จริงแลว  มันเปนวิปสสนูปกิเลสที่มันคลายคลึงกัน

อยางมาก บางคร้ังเราแยกแทบไมออกเลย

 ถาเรารวมความหมายสรปุโดยยอแลว กค็อื เร่ิมตนดวยมจิฉา

สมาธเิปนเบือ้งตน  เมือ่มจิฉาสมาธิเริม่ตนในครัง้แรก  กท็าํใหเกดินกึ

วาตัวเองเกง นึกวาตัวเองสําเร็จแลว 

๔๔



๔๕

 การเจรญิวปิสสนานัน้ตองมคีวามพรอม พรอมดวยเหตหุลาย

ประการเชน มีความเห็นที่เปนสัมมาทิฏฐิอยางสมบูรณ 

มีสติมีปญญาที่รอบรูความเปนจริงในสัจธรรม 

 รูจักเหตุ รูจักปจจัย ในการเกิดดับของรูป 

 รูจักเหตุ รูจักปจจัย ในการเกิดดับของนามจิต 

 รูจกัเหต ุ รูจกัปจจยั ในการเกดิดบัอายตนะทัง้ภายนอกและ

ภายใน และมีองคประกอบอื่นอีกมากมาย

 ในความหมายของการเจริญวิปสสนานั้น เปนอุบายที่ตีแผ

กระจายความจริงออกมาจากคณะอัตตาที่ใจยังหลงวา เปนอัตตา

เปนตัวตน หรือสิ่งท่ีเขาใจวาเปนของตน 

 การเจริญวิปสสนานั้น หมายถึงการพิจารณาหรือการ

ใครครวญพิจารณาใหเกิดความแยบคาย เพ่ือใหเกิดความหายสงสัย

ในความยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่เปนเราและเปนของเราใหหมดไปจากใจ 

เปนอุบายทําลายความผิด ความผิดของใจโดยตรง 

 การเจริญวิปสสนา คือการประกาศความจริงใหใจไดรูเห็น 

การเจริญวิปสสนา



๔๖

ใหเปนไปตามกฎของพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใช

ปญญาพิจารณาใหเปนไปตามเหตุตามปจจัยนั้น

 เหตุปจจัยเปนไปในความไมเท่ียง

 เหตุปจจัยเปนไปตามความทุกข

 เหตุปจจัยเปนไปในอนัตตา

 มสีติปญญาพิจารณารอบรูความเปนจรงิในส่ิงน้ันใหชดัเจน มี

เหตุผลรองรับใหใจเรายอมรับความจริงนั้นๆ เปนอุบายใหใจไดถอน

ตัวออกมาจากความเห็นผิด ใหใจไดถอนตัวออกจากความยึดมั่นถือ

มั่นในธาตุขันธ วาเปนอัตตาเปนตัวเปนตน 

 การเจริญวิปสสนานั้นก็คือ การประกาศความจริง ใหใจไดรู

เห็นตามความเปนจริง

 เมื่อใจไดรูเห็นตามความเปนจริงเมื่อไหร ใจก็จะละวางจาก

ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นทันที 

 ปญญาในวิปสสนาและปญญาในวิปสสนาญาณเปนสายทาง

เชื่อมโยงตอกัน 

 ถาเราเจริญปญญาในวิปสสนาท่ีถกูตอง ในหลักของสัมมาทิฏฐิ 

คือความเห็นชอบแลว ปญญาวิปสสนาญาณก็ถูกตองเชนกัน

 ปญญาในวปิสสนามคีวามหยาบละเอยีดตางกนั เพราะสมัมา

ทิฏฐิความเห็นชอบเปนตัวกําหนด ถาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบยัง

ไมชัดเจน ก็จะเปนปญญาในวิปสสนาอยางหยาบๆ

 ถาฝกพจิารณาในสัจธรรมอยูบอย  ๆความรูเห็นตามความเปนจริงก็

จะชัดเจนแจมใสมากขึน้ จะกลายเปนปญญาในวปิสสนาระดบักลาง



๔๗

 เมือ่ฝกพิจารณาในสัจธรรมมากข้ึนเทาไหร ความเขาใจเหตุผล 

ความรูเห็นตามความเปนจริง ก็จะมีความรอบรูไดอยางแจมแจง

จนเกิดความแยบคายหายสงสัยในที่สุด จึงไดนับวาเปนปญญาใน

วิปสสนาขั้นละเอียด จากน้ันมันก็จะหมุนตัวของตัวมันเองขึ้นสู

ปญญาในวิปสสนาญาณทันที 

 ปญญาในวปิสสนาญาณนีเ้ปนปญญาทีม่คีวามกลาหาญ เปน

ปญญาทีจ่ะตดักระแสของกเิลสตณัหา ตดักระแสของโมหะอวชิชาให

หมดไปจากใจของเราได

 ปญญาในวิปสสนาญาณน้ีจะเกิดขึ้นในช่ัวระยะอันส้ัน เปน

ปญญาเกิดขึ้นเพ่ือประหารกิเลสตัณหาโดยเฉพาะ 

 อุปมาอุปไมยเหมือนไฟท่ีทําลายเช้ือวัตถุไวไฟทุกชนิด เมื่อ

เชื้อทั้งหมดถูกไฟไหมหมดไปแลว ไฟที่ไหมเชื้อตางจะดับหมดส้ินไป 

เพราะไมมีเชื้ออะไรจะใหไหมอีกตอไป 

 ฉันใดก็ฉันนั้น ปญญาในวิปสสนาญาณน้ัน เกิดขึ้นเพื่อตัด

กระแสของกิเลสใหหมดจากใจฉันนัน้เมือ่กเิลสอาสวะนอยใหญหยาบ

ละเอียดหมดไปจากใจแลว ปญญาในวิปสสนาญาณก็จะหมดสภาพ

ไปเชนกัน จึงเรียกวา “กตํ  กรณีย”ํ คือ หมดสิทธิ์ที่จะพึงกระทําอีก

ตอไป 

 ปญญาในลกัษณะนี ้ ผูภาวนาปฏบิตัทิัง้หลายมคีวามตองการ

ใหเกิดขึ้น 

 ปญญาในวปิสสนาญาณนีเ้กดิขึน้จริง แตจะเกดิขึน้ไดตองเปน

ไปตามขัน้ตอนของการภาวนาดานปญญาของนกัปฏบิตั ิเริม่ตนจาก



๔๘๔๔๔๔๘๘๘๘๔๘

ปญญาในสุตมยปญญา จนิตามยปญญา จนถงึซึง่ปญญาในสัมมาทิฏฐิ  

คือความเห็นชอบ

 การเจริญปญญาในแตละขั้นจะทําใหเกิดปญญาอยางหยาบ 

อยางกลาง และอยางละเอียดตามลําดับไป แลวจึงกาวขึ้นสูปญญา

วิปสสนาญาณ

 การเจรญิในวปิสสนานัน้ตองมรีะดบัหยาบละเอยีดตางกนั ถงึ

จะเปนเร่ืองเดียวกัน  แนวทางเดียวกัน  แตการรูเห็นกห็ยาบละเอียด

ตางกัน



๔๙

  การปฏิบตักิรรมฐาน พดูอยูเสมอวา บางทีสมถกรรมฐานกับ

วปิสสนากรรมฐานนัน้ บางสาํนกั บางสถานทีส่อนใหทาํแตสมาธ ิคอื

ใหตดิอยูกบัความสขุ บางสถานทีก่ส็อนใหทาํสมาธแิลวเจรญิปญญา

ทีหลัง หรือนั่งใหสมาธิมั่นเสียกอน  

 การทําสมาธิที่แทจริงนั้นคือ เมื่อจิตสงบ ใหพิจารณาเจริญ

ปญญา ไมตองไปรอใหจิตของเรานั้นติดสุขอยูในสมาธิ

 ใหจติของเราติดสขุอยูในสมาธิ  จติของเราก็จะมีแคความสุข

อยูกับสมาธิ โดยไมไดปญญาเกิดจากสมาธิ  

 จริงอยูหลายสํานัก หลายครูบาอาจารยอาจจะสอนวา เมื่อ

สมาธเิกดิแลวปญญาจะเกดิขึน้เอง นีก่เ็ปนการสอนทีถ่กูตอง แตสอน

แบบแอบแฝง 

 คําวา “สอนแบบแอบแฝง” นั้นหมายถึงวา สอนใหทําสมาธิ

ใหมั่น แลวก็เจริญปญญาทีหลัง

 แตทีอ่ยากจะสอนกค็อื  เมือ่จิตของเราเกดิความสงบขึน้แลว  

อยามัวติดในสุข  ใหใชปญญาพิจารณาลงสูกฎของพระไตรลักษณ คอื 

การปฏิบัติกรรมฐาน



๕๐

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  แลวพิจารณาใหเห็นโทษของการเกิด วาการ

เกิดเปนทุกขอยางย่ิง เพราะตองมีความพลัดพรากจากกัน มีเกิด 

มีแก มีเจ็บ มีตายเปนของธรรมดา คนเราตองตกอยูในสิ่งนี้

 ใหเรานอมเอาปญญาที่มันเกิดข้ึนจากความสงบ เขามา

ใครครวญในตัวของเราเอง วาเม่ือเราตายแลว รูปรางหนาตาก็ไม

เห็นดี รางกายก็ไมเห็นมี เหลือเพียงกระดูกเถาถานเทานั้นเอง เมื่อ

มันเหลือแตเพียงกระดูกนั้น ถาเอากระดูกหลายๆ คนมาปนกัน ก็

ไมสามารถจะรูไดวา กระดูกของคนรวย ของคนจน ของคนมีบุญ  

ของคนไมมีบุญ ไมสามารถรูได เราตองใครครวญวา ตัวเราน้ันมี

แตกระดูกที่เขาจะทิ้งหรือทอดทิ้งไวในโลกนี้ ใหเราเจริญปญญาไป

พรอมกบัการทาํสมาธคิวบคูกนัไป ไมอาจจะไดพบหรอือาจจะไดพบ

พระอริยเจาที่ไวขึ้น

 ถาเราไดพิจารณาในส่ิงเหลานั้น  ใหเกิดเปนปญญาได ความ

เปนพระอรยิบคุคลก็อาจไมนาน อาจจะเกดิขึน้กบัเรากไ็ดตลอดเวลา 

เพยีงใหทกุสิง่ทกุอยางเรารูจกัมนัใหถวน รูจกัโทษของความโลภ รูจกั

โทษของความหลง  รูจกัโทษของโมหะ รูจกัโทษของกามตณัหา รูจกั

โทษภวตณัหา รูจกัโทษของวภิวตณัหา ไมปลอยใหสต ิไมปลอยใหจติ  

ไมปลอยใหใจ  หลงใหลไปตามสิง่เหลานัน้  ซึง่เปนสิง่ทีไ่มมปีระโยชน  

มแีตโทษและเปนเคร่ืองสกดักัน้  ทาํใหเราไมเจรญิในสมาธใินสิง่เหลา

นั้น



๕๑

 การปฏบิตัธิรรม ตองมหีลกัในการทีจ่ะปฏบิตั ิใหมนัเกดิหลกั
การทีด่ ีมอีบุายท่ีชดัเจน เมือ่ปฏบิตัไิปผลยงัไมเกดิขึน้ กอ็ยาใหความ
เพยีรลดนอย  ถอยลง ใหใชความพยายามบากบัน่เพือ่ตดักระแสกเิลส
ตอไป
 ความเพียรพยายามอยูทีไ่หน ความสําเรจ็อยูทีน่ัน่ เหมือนเรา
ตักนํ้าใสตุมใสไห ถามีความขยันตักใสบอยๆ นํ้าเริ่มเต็มตุมเต็มไหได  
หรอืเสนทางทีเ่ดนิไป เรามีจดุหมายตัง้อยูแลว เรายอมถงึเสนทางนัน้ 
แมจะยาวไกลสักปานใดก็ตาม ถามีความพยายามเดินติดตอกันอยู
เรื่อยๆ สักวันหนึ่งขางหนาจะถึงจุดหมายปลายทางอยางแนนอน 
 นี่ฉันใดก็ฉันนั้น อุบายแนวทางปฏิบัติของเราถูกตองตาม
สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบแลวหรือยัง โอกาสที่เราจะรู ที่เราจะ
เห็นในสัจธรรมตามความเปนจริงนั้น มีอยางแนนอน จะรูเห็นเร็ว
ชานั้น ขึ้นอยูกับตัวเราเอง มิใชวาจะบีบบังคับใหรูใหเห็นตามความ
อยากของตัวเองได
 เหมือนตนไมที่ไมโตพอจะออกดอก ออกผล จะไปบังคับให
มันเกิดดอกเกิดผลเอาตามความตองการไมได หรือผลไมยังไมแก  
จะบีบบังคับใหมันสุกเร็วนั้นก็ไมไดเชนกัน ตองใหเจริญไปตามเหตุ

หลักในการปฏิบัติ



๕๒

ตามปจจัยในตัวมันเอง  
 นีฉ่นัใดก็ฉนันัน้ การปฏิบตัเิมือ่บารมียงัไมพรอม อนิทรยียงัไม
แกกลา สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ยังไมสมบูรณ จะไปบีบบังคับ
ใหบรรลุมรรคผล  ยอมไมไดฉันนั้น  ตองเปนไปตามเหตุ  ตามปจจัย 
ไมใชจะเอาความอยากเปนตัวกําหนดได  ฉันนั้น  
 ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ ตองมคีวามพรอมในทกุๆ ดาน มใิช
วาสกุเอาเผากนิไดตามใจชอบ เพราะงานท่ีจะถอนอาสวะกเิลส  ถอน
อัสมิมานะ ละมิจฉาทิฏฐินั้น คือความเห็นผิดใหหมดไปจากใจ มิใช
เปนของงาย เพราะเปนงานใหญในระดับเหนือโลก
 ใจที่พนจากกระแสโลกออกไปได ตองพรอมองคประกอบ
ดวยมรรค ๘  เดินทางในทางสายกลาง ปฏิบัติดูรูเห็นชัดเจนอยูทาง
สายกลาง
 มิฉะน้ันแลวเราจะเปนผูหลง ผูจมอยูในกองกิเลสท้ังหลาย
ทั้งปวง ไมมีวันท่ีจะไดเกิดขึ้นเปนพระอริยบุคคล อริยเจาทั้งหลาย
 การปฏบิตันิัน้กเ็พือ่จะละอตัตา คอืละตวัตน ละโลภ ละโกรธ  
ละหลง ละราคะ ตัณหาตางๆ 
 เพราฉะน้ันแลว เราตองพิจารณาวา ท่ีเราปฏิบัติมาน้ี สิ่งที่
ปฏบิตัเิราไดอะไรบาง แลวเราไดอะไรจากการปฏิบตั ิ ใหเราพิจารณา
เชนนี ้ แลวเราก็จะรูดวยตัวของตัวเราเองท่ีเรียกวา “ปจจตัตงั โอปนยิโก” 
นอมเขามาใสตัวก็จะเกิดความรูความเห็น อกาลิโก  ไมจํากัดกาลใน
การปฏิบัต ิ
 เพราะฉะนั้นแลว เราตองศึกษา และพยายามทําความเพียร

ใหมากๆ ขึ้น ถึงจะเจริญในทางธรรมะได



๕๓

  ในสมัยพทุธกาลมีเรือ่งหน่ึงทีพ่อจะเปนสติเตอืนใจไดบาง คอื

เรื่องของพระสารีบุตร เรื่องมีอยูวา 

 ในครัง้หนึง่ภกิษุทัง้หลายไดฟงธรรมจากพระพทุธเจา ชวงนัน้

พระสารีบุตรไมไดรวมฟงดวย เพราะไปปลีกวิเวกท่ีอื่น เมื่อภิกษุ

เหลานั้นฟงธรรมจากพระพุทธเจาแลว ก็ไดออกเดินธุดงคไปที่ตางๆ 

เชนกัน เมื่อไดไปพบพระสารีบุตร จึงเลาเรื่องการฟงธรรมจาก

พระพุทธเจาใหพระสารีบุตรฟง และถามพระสารีบุตรวา “จะเช่ือ

ตามคําสอนของพระพุทธเจาหรือไม”

 พระสารีบุตรตอบวา“ยังไมเชื่อ” พระเหลานั้นไมพอใจกับ

คาํตอบของพระสารบีตุรเปนอยางมาก จงึไดไปกราบทลูพระพทุธเจา

วา “พระสารีบุตรไมเชื่อคําของพระพุทธเจาอยางนี้”

 พระพุทธเจาไดตรัสเรียกพระสารีบุตรและถามวา “จริงตาม

ที่ภิกษุเหลานั้นกลาวหรือไม”

 พระสารีบุตรตอบวา“จริงอยางน้ัน”

 พระพทุธเจายงัถามตอไปอกีวา “ทาํไมพระสารบีตุรจงึไมเชือ่

นักปราชญฉลาดในธรรม



๕๔

คําที่ตถาคตไดอธิบายไปแลว”

 พระสารีบุตรกราบทูลวา “พระพุทธเจาขา ขาแตพระผูมี

พระภาคเจา  ธรรมะท่ีพระพุทธองคไดแสดงธรรมไปน้ัน  ขาพระองค

ยังไมไดใชปญญาพิจารณา ใหรู เห็นดวยตัวของขาพระองคเอง

ขาพระองคยังไมเชื่อพระเจาขา”

 พระพุทธเจาไดกลาวคําสรรเสริญพระสารีบุตรวา “เปนนัก

ปราชญฉลาดในธรรม ทีพ่วกเราทัง้หลายควรถอืเอาเปนแบบอยาง”

 อยาเชือ่อะไรโดยไมใชปญญาพจิารณาดวยเหตดุวยผล ถาเชือ่

อะไรแบบงายๆ จะกลายเปนนิสัยงมงายโดยไมรูตัว จะเปนเหมือน

กับพวกกาลามสูตรที่เชื่ออยางขาดเหตุและขาดผล

 พระพุทธเจาตรัสวา “อยาเช่ือตามตํารา อยาเชื่อตอๆ กันมา 

อยาเช่ือวาผูนีเ้คยเปนครูอาจารยเรามา อยาเช่ือโดยคิดวาพอเช่ือถอืได”

 ถาผูใดไดอานกาลามสูตร ๑๐ แลว จะหายจากความงมงาย

ไปไดมาก

 ถาเราฝกตัวฝกนิสัยของเราใหเหมือนพระสารีบุตร เมื่อเรา

ฝกแลว มันก็จะทําใหเราใครครวญไมทําอยางนั้น  บางคนใครครวญ  

ปญญาไมเกิด

 ปญญาไมเกิดมีเหตุหลายอยาง

 ประการที ่๑. มคีวามรูมากจนลมืตวั ธรรมหมวดนัน้กร็ู ธรรม

หมวดน้ีกร็ู ไปน่ังฟงธรรมเปนชัว่โมง กส็มกับคําวาไปน่ังฟงธรรมจริงๆ 

ไมไดใชสต ิไมไดใชปญญา พจิารณาในหมวดธรรมน้ันเลย เพราะธรรม

ทีอ่ธบิายไปน้ันรูหมดแลว จะพจิารณาใหเสยีเวลาไปทําไม เพราะรูอยู



๕๕

แลว ไมเทานั้น เมื่อไดฟงธรรมที่พระอธิบายมาผิดๆ ถูกๆ ไมเปนไป

ตามที่ตัวเองศึกษามา  ใจก็จะมีกิริยาตอตานขึ้นมาทันที จะเกิดทิฏฐิ

มานะวา  เรารูธรรมดีกวาพระผูแสดงธรรมอยูนั้นไปเสียอีก

 นาสงสารผูทีเ่รียนธรรมมาเพ่ือลบลางกิเลสใหหมดไปจากใจ 

แตนีก่เิลสฉวยโอกาสเอาธรรมะหรือธรรมทีต่วัเองรูมาเปนเครือ่งมอื

ทํารายใจเสียเอง ใจจึงเกิดการลืมตัว เกิดทิฏฐิมานะ ถือวารูธรรมะ

เหนือใครๆ จะใหวาคนโงหรือคนฉลาดกัน

 ประการที่ ๒. ไมขยันใชความคิด คือไมชอบสังเกตุสิ่งใดๆ 

อะไรจะเปนอยางไรก็เฉยๆ ไมชอบวิพากษวิจารณสิ่งใด ไดรูไดเห็น

ของสิ่งใดก็ใหมันผานไป หรือไดฟงเทศนฟงธรรม ก็สักแตวาฟง

เทานั้น ไมจดจําเอาธรรมะท่ีฟงมาพิจารณาแตอยางใด ไมมีนิสัย

ชอบวิจัยวิเคราะหใครครวญในสิ่งใดๆ จึงเปนอสังขตะ ไมชอบดําริ

พิจารณาในส่ิงใด ไมวาใครจะวาอยางไร ผิดถูกชั่วดีไมมีความสนใจ

ทั้งนั้น 

 แตถาคิดไปในทางโลกอาจจะคิดไดดี มีความชํานาญพอใจ

ในความคิดตามกระแส แตพอมาพินิจพิจารณาในทางธรรมแลว มืด

แปดดานจึงเปนคนท่ีมืดมาแลวมืดไป 

 จะฟงธรรมท่ีไหนหรืออานหนังสือเลมใด ก็เพียงเขาใจแตไม

ชอบพิจารณา

 ประการที่ ๓. การทําสมาธิ มีความสงบลึกละเอียดมากไป 

ใจจะลงสูอุเบกขาจะพิจารณาในธรรมะอะไรใหเปนไปตามความ

เปนจริงไมได และใจก็ไมชอบคิดในสิ่งใดเลย อยากจะอยูในอารมณ



๕๖๕๕๕๕๕๕๕๖๖๖๖๖๖๖

อุเบกขานั้นตอไป ใจมีความสุขมีความสบายในสมาธินั้นๆ  ไมอยาก

ถอนออกจากสมาธินั้นเลย

 ในเมื่อจิตไดถอนออกจากสมาธิแลว ก็มีความหวงอาลัยใน

ความสุขใจ  อยากจะใหมีความสุขอยางนี้ตลอดไป จึงไดพยายามทํา

สมาธิใหใจมีความสงบอยูเสมอ ในบางครั้งใจชอบคิด ชอบใชปญญา 

กไ็มยอมพจิารณาเพราะวาเขาใจไปวา เมือ่พจิารณาแลวจติจะฟุงซาน

ไมมีความสงบเปนสมาธิตามที่ตองการ

 เมือ่ฝกอยางนีอ้ยูบอยๆ ถามคีวามชาํนาญกจ็ะกลายเปนฌาน

ไปได กจ็ะอยูในอุเบกขาในฌานไป เปนปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน

และจตตุถฌาน  จงึเปนรปูฌาน ๔  มากไปกวานีค้อื อรปูฌาน ๔ เม่ือ

เราพิจารณาวาสิ่งเหลานี้เปนสายหนึ่งท่ีเปนผลเกิดขึ้นจากสมาธิ 

๕๖



๕๗

  การทีเ่ราจะสํารวมใจ มอีบุายทีจ่ะนาํมาปฏบิตัไิดงายๆ ๓ วธิี 

คือ

 ประการท่ี ๑. การรวมใจน้ันมีเมื่อไดสัมผัสในรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ที่จะกอใหเกิดความรัก  ความชอบใจ อันจะทําใหเกิด

ความใคร  ความกําหนัด ทําใหใจมีความหว่ันไหวไปตามส่ิงที่ยั่วยุ 

ที่จะทําใหเกิดอารมณแหงความพอใจยินดี

 เมื่อสติปญญายังออน ไมมีกําลังพอจะตอตาน หรือวาสูกับ

กระแสของกิเลสตัณหาได ใหใชวิธีหลบหนี ตีตัวหางจากรูป เสียง  

กล่ิน รส  โผฏฐัพพะน้ีเสีย วธินีีเ้ปนอบุายผอนหนักใหเปนเบาได เปน

วิธีพอที่จะแกปญหาเฉพาะหนาได  ถึงจะเปนระยะสั้นๆ ก็ยังดีกวา

ทีจ่ะมานัง่ทนทกุขทรมาน จนใจเกดิความระบม เปนพษิจากอารมณ

แหงความรัก จึงยากแกการรักษาเยียวยา หรือรักษาไมไดเลย นี่คือ

ใชสติปญญาความฉลาดในอุบายวิธีปกปองตัวเองใหพนภัย 

 แมลง มด ปลวก เมือ่มนัถกูไอไฟมคีวามรอน มนัยงัมวีธิหีลกี

หนเีอาชวีติรอดไปได คนเราเมือ่ถกูไฟแหงราคะเขามาครอบครองใจ 

อบุายการสํารวมใจ



๕๘

กต็องมอีบุายหลบตวัไปใหพนภยัไดเชนกนั จะมายนื  เดนิ  นัง่  นอน  

เปนเปาใหแกกิเลสตัณหากันทําไม แมแตสัตวเดรัจฉานยังมีความ

ฉลาด หนีรอนไปหาที่เย็นได

 คนเรายอมมีสตปิญญาท่ีฉลาด  สามารถหาวิธปีกปองตัวเอง

ได แตเราจะหาหรอืไมหา หรอืวาอารมณทีไ่มพอใจก็เชนเดยีวกนั ถา

สติปญญาเราไมพอที่จะควบคุมโทสะได ก็ใหหลบตัวไปเสีย ดีกวา

จะมาถกเถียงกัน ฆากัน เกิดมีความอาฆาต  พยาบาท จองเวร จอง

กรรมซึ่งกันและกัน แตกแยกความสามัคคีกันเสียเปลาๆ หรือ ใหรู

หลบกิเลสที่มันจะเกิดขึ้น  ถาเรายังไมมีปญญา ไมมีสติอินทรียที่แก

กลาก็ควรใชวิธีเล่ียง  วิธีหลบ

 ประการท่ี ๒. อยาใหความสําคญั ในสิง่ทีจ่ะทําใหเกดิอารมณ  

อยาใหใจฟูไปกับสรรเสริญจนลืมตัว ถึงจะมีลาภสักการะทรัพยสิน

มากมาย ก็ทําใจไมใหเกิดความเหอเหิม คึกคะนอง ถึงจะมียศฐา

บรรดาศักดิ์ในฐานะอะไรก็แลวแต ก็ทําใจใหเปนปกติเอาไว อยาให

เกิดมานะอัตตา วาเรามีลาภยศสรรเสริญมากเกินไป จะทําใหเกิด

ความลืมตัวไปได หรือจะมีความสุขในกามคุณ ก็อยากจะโออวด

ทับถม แกผูดอยโอกาสฐานะตํ่ากวาเรา อยาใหความสําคัญในส่ิงที่

ไดมามากนัก หรอืไดกระทบในอารมณทีช่อบใจ หรอืไมชอบใจก็ตาม 

ใหรูจกัทาํใจใหเปนปกตอิยูเสมอ เผือ่หากมกีารเปลีย่นแปลง  กจ็ะไม

เกิดความดีใจ เสียใจ จนเกินไป ใหรูวาสิ่งนี้ยังตกอยูในอนิจจัง

 อยาหวังอะไร อยาหวังวาส่ิงนั้นจะไดมาตามใจเราทั้งหมด 

อะไรในโลกนี้ไมมีสิ่งใดที่จะสมปรารถนา ตามความที่ตั้งใจเอาไว



๕๙

 ใหรูจักคําวา“สมมุติ”นี้ใหดี จะมีอะไรก็ใหเขาใจวา สมมุติ

วามีเทานั้น ถึงจะอาศัยสมมุติอยู เราก็ใชสมมุติใหเปน หลงในสมมุติ

เมื่อไร ก็จะกอใหเกิดปญหาขึ้นมาทันที ตองปฏิบัติตามสมมุติใหถูก

กาลสมัย สมมุติใจเปนไปในอารมณใหเกิดความทุกข ก็อยาไปให

ความสําคัญในสมมุตนิัน้ๆ สมมุตใิจเปนไปในอารมณใหเกดิความสุข  

ก็อยาลืมตัวในสิ่งนั้นๆ  อยาปลอยใจใหไปหลงในสมมุติจนเกินไป  มี

ความรกัส่ิงใดมาก สิง่ใดสิง่นัน้กจ็ะทาํใหใจเกดิความทกุขมากเชนกนั 

ความโศกเศราเสียใจ  รําพึงรําพันยอมเกิดขึ้นจากความรัก ตองรูจัก

การวางแผนเอาไวลวงหนา สกัวนัหนึง่ความรกันีก้จ็ะทาํใหเกดิความ

เสียใจได ใหทําใจเอาไววา  เราจะตองพลัดพรากจากส่ิงที่เรารักนี้ไป 

หรือส่ิงที่เรารักก็จะไดพลัดพรากจากตัวเราไปเชนกัน

 ประการท่ี ๓. ใชสติปญญาพิจารณาตอสูอยูกับสิ่งนั้นๆ ไม

ตองหนี พิจารณาใหรูเหตแุละปจจัย ในสิ่งนั้นตามความเปนจริงอยู

เสมอ ขอนีม้คีวามสําคัญมาก ใครจะอยู  ใครจะไป ใครจะแพ ใครจะ

ชนะ ขึ้นอยูกับสติเปนตัวตัดสินชี้ขาด เพราะเปนอุบาย เพื่อทําลาย

นิมิตหมายใหหมดไปจากใจ

 ตามปกติแลว  คนเราน้ันจะสรางนิมิตหมายใหเกิดขึ้นกับตัว

เองเร่ือยมา  ไมมสีติปญญาหาวิธแีกไขนมิติหมายใหหมดไปจากใจได  

จงึกลายเปนนิมิตยาวจนถึงปจจุบัน  เราเปนผูสรางเอง  แตก็มาหลง

เสียเอง  จึงเกิดความฝงใจ

 ครั้งแรกก็เร่ิมจากสัมผัสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ ที่มาสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราสรางขึ้นทั้งนั้น 



ไมมีใครสรางขึ้น เราหลอกตัวเราเอง เราไมไดดูวา ชีวิตเราที่เกิดมา  

ตายมาในอดีตชาติจนนบัชาติไมถวน กเ็พราะเราสรางความหลอกลวง

ตัวเอง มาในชาตินี้ ถาเราสรางสิ่งทั้งหลายหลอกลวงตัวเอง เราก็จะ

อยูอยางนี้ตลอดไป  

 ถาเราไมฝกสติ ไมฝกปญญา ใหมคีวามฉลาดรอบรูขึน้มาท่ีใจ

ได ใจกจ็ะมแีตความมดืมน  หลงไปตามกระแสโลกตอไปไมมทีีส่ิน้สดุ 

เหมอืนคนตาบอด  เดนิทางคํา่ทีไ่หนกน็อนทีน่ัน่ หรอืเดนิวกวนไปมา

ในทีแ่หงเดยีวหลายๆ คร้ัง หลายๆ หน เขาใจวาเปนของใหมอยูเรือ่ยไป 

 ฉันใดก็ฉันนั้น ใจท่ีมืดบอดดวยโมหะ อวิชชา จึงลองลอยไป

ตามกิเลสตัณหา  ลองลอยไปตามความรัก ความใคร  ไปตามกระแส

โลกอยางไมมีจุดหมายปลายทาง

๖๐
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  กอนที่องคสมเด็จพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจา จะสําเร็จเปน

พระพุทธเจานั้น เขาบอกวา ความดีนี่นะมันมักมีมารมาขวางกั้น 

ไมใหเราทําดี เหมือนเราทําสมาธิบางครั้ง มีปญหา มีอุปสรรค

ก็ทิ้งธรรมะ ทิ้งทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อรูวาพระพุทธเจาจะสําเร็จอยูแลว  

พญามารสงลูกสาว ๓ คน คอืนางตณัหา นางราคะ นางอรต ีใหเปลอืยกาย

มาฟอนรําอยูเสมอ เพราะวาพญามารบอกวา มนุษยในโลกน้ียอม

ตกอยูภายใตลูกสาวของตัวเอง ลูกสาวของพญามารสามารถปราบ

บุรุษเพศไดทุกคน

 นางตัณหา กค็อืความอยาก อยากมี อยากเปน อยากได อยาก

ทกุสิง่ทกุอยาง เพราะความอยากเนีย่ อยากรวย อยากทุกสิง่ทกุอยาง 

นางตัณหาครอบงําเอาไวหมด  เมื่อนางตัณหาครอบงําเอาไวแลว

 นางราคะก็ราย คือ ความใครในกาม ยอมทําใหบุคคลน้ัน  

ยากที่จะเขาถึงฝง เพราะมีความกําหนัด ความยินดี เม่ือมีความ

กําหนัด ความยินดีแลว ใครก็ชอบ 

 นางอรต ีคอื ความโหดราย โมโห โทโส พญามารไดสงลกูสาว 

มาร
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๓ คนนัน้  ใหมาลอลวงพระพทุธเจา พระพทุธเจากห็าทีจ่ะตกไปอยูใน

บวงของเหลามารเหลานีไ้ด เพราะพระองคไมสนใจแลว  นางตณัหา

พระองคไมสนใจ นางราคะพระองคกไ็มสนใจ  นางอรตพีระองคกไ็ม

สนใจ

 บุรุษเพศเขาบอกวา นี่แหละทุกคนตกอยูภายใตลูกสาว

พญามารทัง้หมด มอีรหนัตกบัพระพุทธเจาเทานัน้ ทีไ่มยอมตกไปอยู

ใตการครอบงําของลูกสาวพญามาร 

 เราก็เชนเดียวกัน เราทําดีมักจะมีอุปสรรคมาขวางก้ัน เพื่อ

จะไมใหสําเร็จในมรรค ผล นิพพาน เพ่ือจะไมใหสําเร็จในการสราง

ความดี คนเราทุกคนใหสังเกตดู บางทีจะมาวัดก็มีอุปสรรค  

 การทําความดีนั้น มันตองสู ตองชนะลูกสาวพญามาร คือ 

นางตัณหา นางราคะ นางอรตี ถาเราไมสามารถชนะตัณหา ๓ อยาง

นี้ได เราก็ตองตกเปนลูกเขยของพญามารไมมีวันสิ้นสุด

 การทําดเีขาบอกวา  ใครทําดตีองมมีารมาขวางก้ัน เวนแตวา  

เราจะสูหรือจะถอย ถาเราสูเราก็ชนะ เมื่อชนะแลว ยังมีอุปสรรคอีก

 พระพุทธเจาชนะพญามาร ลูกสาวพญามารแลว พระองค

ทรงชนะแลวลกูสาวพญามาร พญามารบอกวา ลกูสาวไมสามารถทาํ

อะไรพระพุทธเจาได  ตัวพญามารมาเองเลย คือ โลภะ โทสะ โมหะ 

มาเองเลย  มาเพ่ือจะครอบงําจิตใจ  มันก็ทําอะไรพระพุทธเจาไมได 

เพราะพระพุทธเจาทานหนักแนนแลว  

 แตเรายังไมหนักแนน เรายอมตกอยูภายใตของลูกสาว

พญามาร
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 การปฏิบัติภาวนานั้น เมื่อเราถึงซึ่งความสงบแลว ใหเราหา

อุบาย 

 อุบาย คือ การพิจารณา 

 พิจารณาความตายกอน พิจารณาความตายเปนอุบาย 

ตอเนื่องจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

 การพิจารณาความตายน้ัน หมายถึง ใหเรารูจักความสิ้นสุด

ของชีวิต

 ถาคิดดูเพียงผิวเผิน เห็นวาเปนสิ่งนากลัว คิดเอาเองวา 

เมื่อตายแลว จะไปอยูอยางไร กินนอนอยางไร มีใครพอจะรูจักบาง 

มีความสะดวกสบาย  มีความอบอุน  เหมือนอยูกับครอบครัว ญาติ 

พี่ นอง พอ แม เพ่ือนฝูงนี้หรือไม

 ถาเราคิดไปทํานองนี้ จะเกิดความกลัวตายขึ้นมาทันที 

ใหเราเปลีย่นความคดิเสยีใหม โดยใชปญญา ปรบัความเขาใจตวัเองวา  

เรามาเกิดในโลกนี้ เหมือนเราเปนเพียงมาทองเที่ยวในชั่วระยะเวลา

อันสั้น ไมกี่วันเราก็หนีจากท่ีนี่ไป  

หาอุบายในการปฏิบัติ
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 อุปมาอุปไมยวา เราไปเที่ยวคาราโอเกะ หรือไปชมงาน

มหรสพงานนี ้ มคีนเขามาดมูาชมเปนจาํนวนมาก สนกุราเรงิอยางไร  

ใหเรามาสังเกตเหตุการณดูเทานั้น

 เมื่อเขามาดูแลว  ไมเปนไปตามท่ีเราคาดคิดไวเลย ทําไม

โลกนี้จึงยุงเหยิงถึงขนาดนี้  บางวันฆากันตีกันตาย ไมเวนแตละวัน 

คนที่เขามาในงานนี้  มนีักปราชญจํานวนนอย แตคนอันธพาลมีใน

งานนีม้ากมาย ไมมหีริ ิ คอืความละอายตอบาปท่ีทาํลงไป โอตตปัปะ

ไมเกรงกลัวตอบาปท่ีจะตามสนอง บางคร้ังผัวฆาเมีย เมียฆาผัว  

พอแมฆาลูก ลูกฆาพอแม หรือเร่ืองอื่นๆ ก็แลวแต ใหเรานํามาคิด

เพื่อเปนคติสอนใจ เหมือนกับวาตอนนี้  ไมวาใครก็ตามแต เรามีภัย

อยูรอบตัว จะหาความสุขสบายในโลกน้ีไมมเีลย ถงึชวีติเราจะสิน้สดุ 

ตายวันไหนก็จะไปเปนเหมือนกับความฝน

 เราเคยเกิดเคยตายมาแลวในอดีตชาติจนนับไมถวน ประมวล

ไมได  ชาตินีจ้ะตายวันไหนก็ไมรู ถายงัไมตายเราก็จะบาํเพญ็กศุลตอไป 

การภาวนาปฏิบัติก็ไมลดละ การไหวพระสวดมนตก็ไมทอถอย

ถาเราคิดวาเราจะสรางความดีตอไปจนกวาชวีติเราจะหาไม ใหตัง้ใจวา  

เรามาดูความจริงของโลกเทานั้น

 การพิจารณาในอนัตตา ก็ใชปญญามาหักลางในความเปน

อัตตาในธาตุ ๔ นั่นเอง 

 ความเขาใจเดิมวาเปนอัตตา ตัวตนของเรา เมื่อพิจารณาให

ถงึทีสุ่ดแลว ความเขาใจเดมิกจ็ะหมดสภาพไป ไมมธีาตสุวนไหนเปน

อัตตา เปนตัวตน เริ่มตนจากการแยกธาตุทั้ง ๔ เมื่อแยกธาตุทั้ง ๔ 
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แลว ธาตุดินจะเปนสวนหนึ่ง ธาตุนํ้าก็เปนสวนหนึ่ง ธาตุลม  ธาตุไฟ

ก็แยกออกไปเปนคนละสวน แลวเอาแตละสวนแยกออกเปนปลีก

ยอย 

 ธาตุดนิกแ็ยกหมด  แยกเปนผม ขน เลบ็ ฟน หนงั เนือ้ กระดูก 

เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ลําไสใหญ ลําไสเล็ก 

 ถาเปนธาตนุํา้กแ็ยกออกเปนนํา้ด ีนํา้เหลอืง นํา้เสลด นํา้เหงือ่ 

นํ้าลาย นํ้ามูก อยางนี้เปนตน 

 สวนธาตุลมและธาตุไฟ ก็ใหพิจารณาไปตามอาการเชน ลม

ในทอง ลมในไส ลมพัดไปตามรางกาย ลมหายใจเขา ลมหายใจออก 

 ธาตุไฟเปนธาตทุีท่าํใหรางกายอบอุน ไฟทีเ่ผาอาหารใหยอย 

 ๒ ธาตุนี้จะพิจารณาทีหลังก็ได

 การพจิารณาสาํคญัคือ ใหพจิารณาธาตดุนิเปนธาตหุลกั การ

ที่เขาใจวาเปนคน  ก็คือธาตุดินนี่เอง

 ฉะนัน้ เราจงึยกเอาแตละสวน จะเปนธาตุดนิข้ึนมาพิจารณา

ใหเปนอบุายสอนใจวา ตรงไหนคอืตวัตนของเรา ใหเราทาํความเขาใจ

วา  ตวัเราเองไมมอีะไรเปนตวัตนของเรา จะพจิารณาธาตนุํา้กเ็ปนไป

เหมือนกับธาตุดิน 

 ใหพิจารณาบอยๆ ใหทําความเขาใจ ไมมีธาตุสวนไหนเปน

อัตตา ตัวตน ใหใจเกิดความรูสึกเบื่อหนาย ไมยึดถือในตัวตนจริงๆ 

 หรือจะใชวิธีกําหนดในสมมุติของรางกาย ออกเปนชิ้นเล็ก  

ชิ้นใหญ แลวสมมุติเอาไฟเผา ใหเหลือเพียงกระดูก แลวสมมุติเอา

กระดูกมาบดใหละเอียด ผสมกับธาตุดิน ธาตุนํ้าไป ใหทําสมมุติอยู
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อยางนี้บอยๆ  ใจจะคอยๆ รูจริง  เห็นจริง ตามความเปนจริง  

 การใชปญญาพิจารณาตน ในสวนที่เปนนามก็คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ 

 การพิจารณาในนาม ๔ อยางนี้ ตองฝกจิตใหเปนสมาธิ มี

ความตั้งมั่นอยูเสมอ

 เพราะนามเปนสวนละเอียด  หรอืเรยีกวาอาการของใจ ตอง

ใชปญญาขั้นละเอียด จึงจะรูเห็นอารมณของใจได ในครั้งแรกที่เรา

ปฏิบัติ ก็ใหเราพิจารณาของหยาบๆ ไปกอน

 ตองขยันทําสมาธิ  และขยันในการใชปญญาพิจารณา ตั้งใจ

ปฏิบัติอยางนี้อยูบอยๆ จะคอยๆ เกิดความละเอียดลงไปเอง

 การพิจารณาเวทนาวาเปนตนน้ัน  ตองรูจกัจติ เพราะเวทนา

เปนอาการของจิต หรือเรียกวาอารมณของจิต เกดิขึน้จากจิต จติเปน

อยางไร เวทนาเปนอยางน้ัน เวทนาอยูที่ไหน จิตก็อยูในที่นั้น

 คําวา “เวทนา”  คือ อารมณที่จิตเสวยอยู 

 อารมณของจิตมี ๓ ประเภท ไดแก 

 สุขารมณ  

 ทุกขารมณ และ

 อุเบกขารมณ 

 หรอืทีเ่รยีกวา สขุเวทนา  ทกุขเวทนา  อเุบกขาเวทนาน่ันเอง

 เวทนานีต้อเนือ่งกนักับการสมัผสัในอายตนะ คอื ตาสมัผสัรปู 

หสูมัผสัเสียง จมกูสมัผัสกล่ิน ลิน้สมัผัสรส โผฏฐัพพะก็คอืกายสัมผสั  

สิ่งตางๆ หรือทั้งหมดน้ี เรียกวา กามคุณ เปนองคประกอบใหเกิด
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เวทนา  คืออารมณของจิต

 การสัมผัสในกามคุณ ๕ นี้มีมากมาย มีทั้งอารมณเกาและ

อารมณใหมทบัถมกนั มทีัง้อารมณทีช่อบใจ อารมณทีไ่มชอบใจ และ

อารมณตางๆ

 อารมณของจิตนี้จะรุนแรงไมเทากัน บางครั้งรุนแรงใน

อารมณทีท่กุขใจ บางครัง้รุนแรงในอารมณทีส่ขุใจ  บางครัง้เฉยๆ ไม

ดีใจ ไมเสียใจกับสิ่งใดๆท่ีเกิดขึ้น

 เมื่อเราพิจารณาเฉกเชนนี้ขึ้นมาไดแลว เราก็นอมถึงความ

ตาย วาความตายน้ีหนอเปนภัยมดื มนัจะเกดิข้ึนกับเราตอนไหนก็ได  

ความตายเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมใชวาเกิดแตเพียงคนแกเทานั้น 

แมแตตัวเรายังไมแก  ก็มีความตายไดเหมือนกัน  เขาจึงบอกวา

 เห็นหนาอยูเมื่อเชาสายตาย  

 สายอยูสบายบายมวย 

 บายยังร่ืนเริงกายเย็นดับพินาศ

 เย็นอยูหยอกลูกดวยคํ่ามวยดับสูญ 

 ไมมีอะไรแนนอน เรามีความตายเปนภัยที่มันคอยจองเรา

ตลอดเวลา เมื่อความตายมันจองเราตลอดเวลาแลวเม่ือเรามีภัยอยู

อยางนี้ ถาเรารูอยางนี้วา มีความตายแลวเปนของเรา แลวเราจะ

เอาอะไรกับความตาย  เราจะขนสมบัติเงินทองไปกองไว  ไปฝากไว

ที่ไหนก็แลวแต มันก็ไมไปกับเรา

 เพราะความตายนั้นมันเปนเรื่องที่พระพุทธเจาตรัสวา 

บุคคลใดไมประมาท บุคคลนั้นรูระลึกถึงความตายได แตบุคคลที่



๖๘

ยังประมาทอยู ยังหลงอยูในโลภ โกรธ หลง หลงอยูในตัณหา ราคะ 

โทสะ โมหะ ตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาก็ดี คนเราน้ีก็จะหลง

อยูอยางน้ี ไมสามารถท่ีจะเขาไปสูความเปนพระอริยบุคคล หรือ

พระอริยเจาได
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  วิญญาณ คือ อาการของจิตท่ีเรียกวา นามจิต เปนความรู

ออกจากจิต 

 ถาดูเพียงผิวเผินแลว เหมือนจิตกับวิญญาณเปนสิ่งเดียวกัน 

ที่จริงแลว  จิตกับวิญญาณเปนคนละอยางกัน

 อปุมาอุปไมยเหมือนกบัวา  กอนแรทองคําทีย่งัไมไดถลงุ  เนือ้ทอง

อนับรสุิทธิก์อ็ยูในกอนแรนัน้ เมือ่นาํกอนแรเหลานัน้มาถลงุ กจ็ะรูวา

ทองคาํจะเปนสวนหนึง่  ขีแ้รกจ็ะแยกออกไปคนละสวน หรอืเหมอืน

กับนํ้าทะเลที่มีความเค็มตามปกติ ถามีเครื่องมือที่ทันสมัยก็ทําให

นํ้าเค็มและนํ้าจืดธรรมดาแยกออกจากกันได 

 ฉนัใดกฉ็นันัน้  จติกบัวญิญาณ  กเ็ปนในลกัษณะเดยีวกนั จติกบั

วญิญาณจึงอยูรวมกนั และมผีลงานรวมกนั แตวญิญาณจะเปนหวัหนา

งานท้ังหมด ไดรับผลงานอยางไร ก็สงใหจิตไดรับรูอยูตลอดเวลา 

เหมือนจิตเปนตัวประสานงานในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ  

สังขารขันธทั้งหมด

 ในรูปขันธนี้ที่เปนสื่อสําคัญที่เรียกวา อายตนะภายใน คือตา 

หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งหมดนี้จะมีวิญญาณแฝงอยู มีวิญญาณ

วิญญาณและจิต
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ในตา วญิญาณในห ูวญิญาณในจมกู วญิญาณในลิน้ วญิญาณในกาย

และวิญญาณในใจ

 วิญญาณในตามีหนาท่ีสําหรับรูในการดู

 วิญญาณในหูมีหนาท่ีสําหรับรูในการฟง

 วิญญาณในจมูกมีหนาท่ีสําหรับรูกลิ่น

 วิญญาณในล้ินมีหนาท่ีสําหรับรูในรสชาดตางๆ

 วิญญาณในกายมีหนาท่ีสําหรับรูสิ่งภายนอกมาสัมผัส

 วิญญาณในใจมีหนาท่ีสําหรับรูอารมณที่เกิดขึ้นภายในใจ

 อารมณทั้งหมดน้ีจะสัมพันธอยูกับจิตทั้งนั้น ไมรูวาจะเปน

วิญญาณในเวทนาขันธ หรือรูทุกขเวทนา สุขเวทนา หรืออุเบกขา

เวทนา วิญญาณในสัญญาขันธก็รู ในความจําตางๆ วิญญาณใน

สังขารขันธก็รูในการปรุงแตง วิญญาณนี้จะแฝงอยูในธาตุ ๔ ขันธ ๕  

อายตนะภายในน้ีทั้งหมด

 วิญญาณมีหนาท่ีเพียงรับรูเทานั้น สวนจะเปนไปในความรัก  

ความใคร  ความพอใจในกามคุณ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง 

หรือราคะ ตณัหา โมหะ อวชิชา นีเ่ปนหนาทีก่เิลสกับใจจะรวมทํางาน

กันตอไป

 ถาเรารูหรอืวาเราไมรูกต็ามแต  วญิญาณคอืตวัรบัรูเฉยๆ แต

จิตเปนตัวสงออกนอกเหมือนกัน วิญญาณก็สงออกนอกเหมือนกัน  

คือมองเห็นส่ิงภายนอก จิตก็ไปรับเอาอารมณตางๆ เขามา ใหเกิด

ขึ้นในใจ
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 การปฏบิตันิัน้ ทีเ่ขาบอกวา การทาํสมาธิใหจติเกดิความสงบ
มีไดหลายวิธีในครั้งพุทธกาลกําหนดไว ๔๐ วิธี จะเปนวิธีใดก็ตาม 
อุบายใดก็ตาม จะตองมีสติกํากับอยูในคําบริกรรมนั้นๆ ทั้งหมด 
และสติก็ยังเปนองคประกอบใหแกปญญาที่เรียกวา สติปญญา 
ถาทําสมาธิเรียกวา สติสมาธิ
 ในยุคนี้สมัยนี้  หลายสํานักสวนใหญจะเขาใจวิธีทําสมาธิกัน
เทานัน้ สวนสติปญญา  ผูภาวนาท้ังหลายยังไมเขาใจและยังไมเขาใจวา
ปญญาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิ
 อยางทีห่ลวงปูสอนวา  ถาจติคนเราสงบแลว  ใหเจรญิปญญา  
ถาจิตไมสงบเปนสมาธิ  ปญญาก็ไมเกิดขึ้น
 ผูภาวนาจงึไมสนใจในการใชปญญา การภาวนาแบงออกเปน 
๒ อยาง  ไดแก 
 สมถภาวนา  และ
 วิปสสนาภาวนา
 ผูปฏิบัติสวนใหญจะเขาใจสมถภาวนาเทานั้น เพราะหลาย

ฝกใจใหเกิดความรูเห็น
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สํานักสอนกันเปนประจํา  
 ถาพูดถึงเรื่องภาวนาแลว นักปฏิบัติมักจะนึกถึงคําบริกรรม
ทําสมาธิทันที ไดเคยเลาวา ไดสัมภาษณสอบถามผูที่ภาวนาเปน
จาํนวนมาก ไมวาจะเปนใครก็แลวแต ทกุคนก็พดูเปนเสยีงเดียวกันวา 
การภาวนาตองนึกถึงคําบริกรรมภาวนา ทําสมาธิใหจิตสงบเทานั้น  
 หรือปญหาท่ีถามมาก ก็เปนเรื่องของจิตสงบ และไมสงบ
เหมือนๆ กัน เมื่อจิตสงบแลวก็เกิดเปนไปในลักษณะอยางนั้น เกิด
ลักษณะอยางนี้ เหมือนกันบาง ไมเหมือนกันบาง จิตเปนอยางนี้
หมายถึงอะไร  ไปทํานองนี้  
 บางคนกบ็นวา ภาวนาแลวจิตไมนิง่เลย  มแีตเรือ่งคดิ เรือ่งนัน้ 
เรื่องนี้ อยูตลอดเวลา จะมีอุบายไมใหคิดในขณะทําสมาธิไดอยางไร  
 จงึไดเขาใจวา  ในยคุน้ีนกัภาวนาจะรูจกัแตการทาํสมาธิใหจติ
สงบเพียงอยางเดียว แมแตผูสอนครูบาอาจารย  ก็ใหทําวิธีทาํสมาธิ  
เพื่อใหจิตสงบเทานั้น  
 สวนหลักปญญาภาวนาน้ัน สอนกันเพียงเบาบาง จึงทําให
ผูภาวนาไมเขาใจและไมใหความสําคัญในการใชปญญาแตอยางใด 
 ความเขาใจของผูสอนและผูปฏิบัติในยุคนี้ คือการทําสมาธิ
เพื่อใหจิตสงบเทานั้น
 สวนวิปสสนานั้น เปนเพียงเอามาประดับในคําพูด ศึกษา
จากตํารามาอยางไร  มีหลักการปฏิบัติอยางไร ก็พูดไปตามหลักการ
นั้นๆ  ผูรับฟงก็รูตามหลักการเชนกัน ครูบาอาจารยสอนมาอยางไร 
กร็ูไปตามน้ันและเขาใจไปตามน้ัน เมือ่เราใชปญญาพิจารณาในหมวด
ธรรมตางๆ กพ็จิารณาไปตามหลกัการท่ีรูมาหรอือานตามตาํรา รูจาก
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ครูบาอาจารยมาอยางไร ก็ใหใชปญญาพิจารณาไปตามน้ัน ไมใหผิด
จากตําราไปไดแมแตประโยคเดียว
 การใชปญญาพจิารณาดวยวธินีี ้ ตองมคีวามเขาใจวา  ตวัเอง
หรอืวาตัวเรานัน้ไดเจริญวปิสสนาถกูตองแลว จะตองพจิารณาในธาตุ ๔ 
ขันธ ๕ ในอายตนะภายใน อายตนะภายนอก ใหเปนไปใน
พระไตรลกัษณ คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา กถ็กูตองตามตาํราทัง้หมด  
 หรอืพจิารณาในเร่ืองอสุภะ ความสกปรกโสโครกของรางกาย
ทกุสวน กเ็ปนไปตามตาํราท่ีวาเอาไว ความเขาใจลกัษณะนี ้มัน่ใจวา
เราไดเจริญวิปสสนาถูกตองแลว  
 ถาจะถามวา การใชปญญาพิจารณาตามตําราท่ีวามานี้
เปนการเจริญวิปสสนาแลวหรือยัง ก็ขอตอบวา เปนการเจริญ
วิปสสนาได  แตเปนวิปสสนาในภาคปริยัติเทานั้น
 สวนการเจรญิวปิสสนาในภาคปฏบิตันิัน้ ยงัไมคอยเขาใจ และ
ไมเขาข้ันกันแตอยางใด
 เพราะการเจรญิวปิสสนานัน้  ไมจาํเปนตองถกูตองตามตาํรา
ทั้งหมด มันเปนอุบายเฉพาะตัว มีปฏิภาณไหวพริบ ในการครุนคิด
ดวยเหตผุลเฉพาะตวั ถงึจะไมถกูตามสาํนวนในตาํราทีว่าเอาไว กใ็ห
เราเขาใจถูกตอง ในความหมายท่ีเปนเร่ืองเดียวกัน
 จะเรียกเสวย เรียกรับประทาน เรียกกิน ก็ความหมาย
เดียวกัน หรืออาหารคาวหวานสูตรในตําราอยางนี้ แตสูตรของเรา
ทําอยางนี้  ซึ่งก็ออกมาเปนอาหารคาวหวานไดเชนกัน 
 ฉนัใดก็ฉนันัน้ ถงึประโยคขอความสาํนวนไมตรงกันตามตาํรา 
แตใหความหมายอยางเดียวกัน  นั่นจึงเปนปญญาเฉพาะตัว



๗๔

 อยางคาํวา “ภาวนาอยาท้ิงตาํรา และอยาเอาตามตํารา” ให
พิจารณาดูก็แลวกัน  ในหลักการเดิมที่พระพุทธเจาทรงวางแนวทาง
เอาไวชัดเจนมาก  
 คําวา “สมถะ” เปนอุบายทําใหจิตสงบ 
 วปิสสนา  หมายถึง การใชปญญาพิจารณา  ใหรูเห็นตามหลัก
สัจธรรมที่เปนจริง
 ใหสงัเกตดุคูวามหมายในกรรมฐานท้ังสองอยาง  วาแตกตาง
กนั ถาพดูตามภาษางายๆ ใหรูกนัชดัๆ จะมคีวามหมายท่ีแตกตางกนั 
 สมถะเปนอบุายวธิ ี  ฝกการหามความคดิทกุประเภท จะคดิ
เรื่องอดีต คิดเรื่องอนาคต ใหตัดขาดไปเสียทั้งหมด
 สวนวิปสสนานั้นหมายถึง การฝกใชความคิด  ใหคิดในเรื่อง
ความเปนจริง  ใหคิดอยูในขอบขายของพระไตรลักษณ
 แตยุคนี้ผู สอนภาวนาปฏิบัติวิธี หามความคิดทั้งหมด 
ถาไปคิดก็แสดงวาเกิดความฟุงซาน นั่นคือผูสอนยังรู ไมเขาใจคําวา 
“วิปสสนา”
 วาวิปสสนานั้นฝกอยางไร 
 คําวา “วิปสสนา” ก็เปนฐานความมั่นคง ตั้งมั่นของใจ จึง
เรียกวาวปิสสนากรรมฐาน ถาฐานความเห็นไมตัง้มัน่พอ จะเกดิความ
เหน็ผดิ ความเขาใจผิดตอหลักความเปนจริงได
 ถารูเหน็สิง่ใดชดัเจน แจมแจง ตามพระไตรลกัษณ ความรูเหน็
นั้นจะเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกตอง ชอบธรรม จะเกิดความ
เชื่อมั่นวา  สิ่งนี้เปนอยางน้ีจริงๆ  ถาสิ่งนี้ไมเที่ยง  ก็มีความเห็นชอบ
วาสิง่นีไ้มเทีย่ง ถาสิง่นีเ้ปนทุกข กร็ูเหน็ชอบวาสิง่นีเ้ปนทกุข  ถาสิง่นี้
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เปนอนตัตา กใ็ชปญญาความเห็นชอบวา สิง่นีเ้ปนอนตัตา ไมใชตวัตน 
เรา เขา เปนธรรมชาติ และก็ตองสูญเปลา จากคําวาสัตวและบุคคล
ไปเทานั้น 
 การฝกปญญาหรือการเจริญวิปสสนา มีความหมายอยาง
เดยีวกัน  นัน่คือฝกใจใหเกดิความรูเหน็ ใหเปนไปตามหลักความจริง 
นี่เปนจุดเดนของหลักการภาวนาปฏิบัติ
 การฝกปญญาใหเกดิความฉลาดรอบรูนัน้ กเ็พือ่จะนาํปญญา
นั้นมาอบรมใจ  สอนใจ  อีกขั้นตอนหนึ่ง
 ถึงปญญาจะมีมาก  ถาไมมีความฉลาด ที่จะนํามาสอนใจได 
ปญญาน้ันแทบจะไมมีความหมายในทางธรรมแตอยางใด เพราะไม
ไดนาํคาํสอนใจตวัเอง ใหเกดิความรูแจงเห็นจรงิ ในสจัธรรมขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได 
 เพราะฉะนัน้แลว  ถาสรปุลงงายๆ กค็อืวา สมถะนัน้สวนมาก
หลายสํานักใหปฏิบัติแลวไมใหคิด
 แตหลวงปูสอนวา เมื่อจิตสงบปุบ ใหเจริญวิปสสนาในทุกขัง  
อนจิจัง อนตัตา ในธาตทุัง้ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทีป่ระกอบเปนรปูขึน้มา  
 หลวงปูสอนอยางน้ีเพราะวา  หลวงปูเห็นการท่ีจติสงบปุบคิด
ปบ มนัทาํใหจตินัน้เปนจติทีบ่รสิทุธิ ์ เมือ่จติบรสิทุธิแ์ลว  เรายอมคดิ
ในสิ่งที่เปนความจริงได

 แตถานั่งสมาธิสงบอยูกับสุขอยางเดียว มันก็ไมเขาถึง

วิปสสนาได

 



๗๖

 ปญญาในวิปสสนาญาณนี ้ เมือ่เกดิขึน้แลว  มนักเ็ปนอตัโนมัติ  

กําจัดกิเลสตัณหาใหหมดไปจากใจจริงๆ เหมือนความสวางกําจัด

ความมืดได  

 ปญญาในวิปสสนาญาณน้ี  เมื่อเกิดขึ้นแลว  จะไมเหมือนกับ

ปญญาอยางอ่ืน

 ปญญาในสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบเปนรูปแบบหน่ึง

 ปญญาในวิปสสนา ก็เปนอีกรปูแบบหนึ่ง

 สวนปญญาในวิปสสนาญาณนี้ เปนปญญาที่มีความโดดเดน  

มีความเฉียบแหลมวองไว มีความกลาหาญอยูในตัวอยางเบ็ดเสร็จ 

เหมือนกบัการต้ังเวลาใหแกผูมรีะเบิด เมือ่ครบวงจรเม่ือไร  กจ็ะเกิด

ระเบิดขึ้นทันที 

 ฉันใดก็ฉันนั้น ปญญาในวิปสสนาญาณ เกิดข้ึนกับผูปฏิบัติ

เมือ่ใด  ผูนัน้จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรยิเจา ขัน้ใดขัน้หนึง่ไมกีน่าที

ขางหนานี้ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน อยูในอิริยาบถไหนไมสําคัญ  

เมื่อครบวงจร ครบรอบเม่ือไหร ก็บรรลุธรรมไดในเมื่อนั้น

ปญญาในวิปสสนาญาณ



๗๗

 การบรรลุธรรมของพระอริยเจาในระดับพระโสดาบัน พระ-

สกทิาคาม ีพระอนาคาม ีจะเปนลักษณะเดยีวกนั แตมคีวามแตกตาง

กนัในความหยาบและละเอยีดเทานัน้ และรูตวัทนัทีวาไดบรรลธุรรม

ในขณะใด กจ็ะรูตวัเองวาไดบรรลุธรรมในขณะน้ัน และกร็ูตวัวาบรรลุ

ธรรมในระดับน้ันๆ ไมตองไปถามใคร ไมมีวิจิกิจฉา ไมมีความลังเล

สงสัย ในการไดบรรลุธรรมของตวัเองแตอยางใด จะเปนปจจตัตงัคือ 

รูแตเฉพาะตัวทันทีวา ตัวเองอยูในฐานะอะไร  

 การไดบรรลุธรรมใน ๓ ระดับนี้ จะมีในลักษณะใด เปน

อยางไร แตกอนเปนปุถุชน บัดนี้เปนอริยชน มีความรูสึกภายในใจก็

เปนอยางนั้น ก็ขอใหเรารูตัวในขณะนั้นทันที  

 ผูจะไดบรรลุเปนพระอรหันตนั้น จะมีความแตกตางจาก

พระอริยเจาในระดับอืน่ๆ อยางเห็นไดชดัทเีดียว ถงึทานผูนัน้จะเปน

นสิยัปญญาวมิตุตหิรอืเจโตวมิตุตกิต็าม เมือ่มปีญญาในวปิสสนาญาณ

เกิดขึ้นแลว จะเปนเหมือนกันทุกทาน นั่นคือความสงบเปนอยางยิ่ง

ที่เรียกวา จิตดับ 

 คาํวา “ดบั” ในทีน่ีห้มายถงึวา ความดบัในวญิญาณ วญิญาณ

ทีร่บัรูในรปู วญิญาณทีร่บัรูในเวทนา สญัญา วญิญาณทีร่บัรูในสงัขาร 

วญิญาณทีร่บัรูในจติ ทีเ่ปนนามธรรมทัง้หมดนี ้ในชวงนัน้จะไมทาํงาน

รับรูในสิ่งใดๆ แมแตความคิด และความสํานึกในสิ่งใดก็อยูในสิ่งนั้น 

คือหยุดนิ่งทั้งหมดไมรับรูตอส่ิงภายนอกใดๆ ไดเลย ไมมีอดีต ไมมี

อนาคต เปนในลกัษณะอยูในปจจุบนั แตมอียูในปจจบุนันัน่เอง มแีต

ความรู อยูกับความรู ไมมีความหมายอะไร  ไมวาสัตว  ไมวาบุคคล 



๗๘

รูก็สักแตวารูเทานั้น ไมรูในการสัมผัสในทางรูป  แตเห็นรูปภายใน

รูปภายนอก จะไมมีความสัมผัสเช่ือมโยงตอกัน  จะมีตาก็สักวามีตา 

จะมหีกูส็กัวามหี ูมทีกุสิง่ทกุอยาง ความรบัรูในอายตนะภายในคอื ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมมีความสัมผัสรับรูอารมณ  อายตนะภายนอก 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ เพราะวิญญาณไดสงบ

หยุดนิ่ง ไมมีสื่อท่ีจะรับรูในรูปธรรม  นามธรรม  จึงเรียกวา  รูปไมใช

ของตน  ตนไมมีรูป รูปไมมีในตน ในเมื่อวิญญาณไมมีในตน  ตนไมมี

ในวิญญาณแลว  ในเมื่อมีความรับรู  มีความสงบน่ิงเพียงอยางเดียว

เทานั้น ความรับรูในขันธ ๕ ความรับรูในอายตนะภายใน ก็หมด

สภาพไป ไมมีอายตนะอะไรสัมผัสไดในจิตใจไดเลย

 ถึงจะมีความรู แตก็รูโดยไมมีสมมุติ ไมมีสมมุติอะไรมาใหรู  

กเ็พราะสมมตุทิัง้ภายนอก และสมมตุทิัง้ภายใน ไมมวิีญญาณทีจ่ะไป

รับรูในส่ิงใดๆ ตอกันไดเลย จึงเปนการรูโดยไมมีนิมิตหมายในสมมุติ

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 แตเปนในลกัษณะน้ีไมนานนกั กจ็ะเกิดลกัษณะขยับนดิเดยีว  

อาสวกัขยญาณกจ็ะเกดิขึน้ตอเนือ่งทนัที กวาจะรูไดวาอาสวักขยญาณ

สิ้นไปเทานั้น แตคนเราน้ันยอมเขาไมถึงโลกุตตรธรรมไปสักเทาไร 



๗๙

 คนเราน้ันเมื่อเกิดมาแลว พระพุทธเจาของเราทรงตรัสวา  

ในอดีตชาติปุพเพกตปุญญตา เคยมีพอแมมาแลวในอดีตนับไมถวน  

เคยมีญาติพี่นอง ปูยา  ตายาย  บริวารท้ังหลายมาแลวในอดีตนับไม

ถวน เมื่อมีเชนนี้  สมมุติวาบุคคลเหลานั้นยังไมเกิด แลวเราจะชวย

เหลือผูตกทุกขไดยากไดอยางไร เราตองมีทุนเสียกอน 

 ทุน คือ อะไร 

 ทุน ก็คือ บุญ

 บุญ  คือ อะไร 

 บุญ  ก็คือ ความดี 

 ความดี คืออะไร  

 ความดี ก็คือ การรักษาศีล ใหทาน เจริญภาวนา สวดมนต 

เมื่อเรามี ๓ อยางนี้ชื่อวาเรามีทุนแลว มีของแลว พรอมที่จะใหใคร

ก็ได

 แตถาเราไมมทีนุเลย  เราก็ไมสามารถทีจ่ะใหบคุคลเหลานัน้ได 

บุคคลเหลานั้นไปยืนชะเงอ เพราะจิตของเรายังไมละเอียด ยังไม

ทุน



๘๐

สามารถมองเห็นพอแม  ปูยา  ตายาย ญาติพีน่อง  บริเวารของเราได

ในอดีต เราก็มองไมเห็น ไมรูวาเขาทุกขแคไหน เขาอาจจะรอเรา  เพ่ือ

ใหมตีนทนุไปใหเขา  แตถาเราไมมตีนทนุ  เขาก็รอเราเปลาประโยชน

 เพราะฉะน้ันแลว พระพุทธเจาจงึตรัสวา  ใหรูจกัทาํบุญ แลว

ก็อุทิศไปใหเปรต เจาที่ทั้งหลาย เหมือนครั้งหนึ่งพระสารีบุตรไป

บิณฑบาตมา แมของพระสารีบุตรในอดีตชาติ  มีไฟเผาตัวอยูตลอด

เวลา พระสารีบตุรมองเห็นแตไมรูวาเปนใคร ขนาดพระสารีบตุรเปน

พระอัครสาวกดานปญญานะ เพราะวาพระอรหันตนั้นไมสามารถ

ยอนชาติอดีตไดเยอะ อยางมากไดแค ๕๐๐ ชาติ  ก็ไมรูวาผูหญิงคน

นี้เปนใคร  ที่เปนเปรตถูกไฟเผา  ก็เดินไปเรื่อยๆ

 จนเปรตน้ันถามพระสารีบุตรวา “ทานจําเราไมไดหรอกรึ”

 พระสารีบุตรบอกวา “เราไมรูจักเธอ”

 นางเปรตตนนั้นบอกวา “เราคือแมของทานในอดีต ตอนนี้

เราไดรับทุกขเวทนาเปนอยางมาก เมื่อทานเปนพระอรหันตแลว  

ขาพเจามาขอสวนบุญจากทาน” 

 พระสารีบุตรเห็นแมตัวเองในอดีตชาติ  ก็เกิดความสงสาร 

พอไปถึงโรงฉันมีพระอยู ๔ รูป พระสารีบุตรแบงขาวในบาตรใหแก

พระภิกษุ ๔ รปู เมือ่แบงขาวเสรจ็แลว เหลาภกิษเุหลานัน้กอ็นโุมทนา 

พระสารีบุตรก็แผบุญแผกุศลไปใหแกแมของตัวเองในอดีตชาติ 

พอแมของตัวเองไดรับสวนบุญจากพระสารีบุตรแลว ก็ไปเสวยสุข

เปนนางฟาอยูบนสวรรค



๘๑

  ปกติตามวิสัยของมนุษย เมื่อเกิดมา มีรูปรางเกิดขึ้นแลว 

มันก็เปนของธรรมดาท่ีจะตองมีความเจ็บ เม่ือมีความเจ็บแลว เรา

จะไปสนใจมันทําไม มันจะตายก็ตาย มันจะอยูก็อยู ขอใหเรามีสติ 

มีสัมปชัญญะ รูตัวทั่วพรอม  มคีวามจําหมายมั่นได

 เพราะชีวิตของเราน้ี เกิดมาก็มีสมบัติมาแลว คือความตาย 

เราลองมาแยกรูปนามดู เมื่อแยกรูปนามดูแลว มันก็จะมองเห็นสิ่งที่

เปนอยูวา ออ ! ตอนนี้รางกายเปนโรคติดเช้ือในกระแสเลือด รูแลวก็

ปลอยวางมนัเสยี อยาไปสนใจมนั ถาสนใจมนั  มนัจะทกุข ตองดิน้รน

กระเสือกกระสนไปหาหมอ

 แตถารูแลววาเปน แลวไมจับมัน มันก็สบาย  มันก็ไมตองมา

นั่งทุกขกับโรคทั้งหลายเหลานี้ มันจะอยูคํ้าฟาไดเมื่อไหร  คนเรามัน

ตองตายแนนอน หลวงปูบอกหมอวา พรอมท่ีจะตายแลวไมเปนไร 

เพราะหลวงปูไมเปนไร เปนแตรางกายมันเปนเทานั้น หลวงปูก็มี

ความสุขของหลวงปูดี

 ถาเราแยกรูป แยกนาม แยกจิต แยกใจไดนั้น เราจะเปนผูมี

สมบัติที่มาพรอมกับการเกิด



๘๒

ความสขุ ถงึมนัจะทกุขทางกายขนาดไหน แตถาเรามคีวามสขุทางใจ

ซะอยางเดียว โรคไมสามารถจะทําลายลางเราไดเลย เพราะเราเปน

ผูอยูเหนือโรคเหลานี้แลว

 แตที่พูดนี่ไมไดหมายความวา หลวงปูเปนพระอรหันตนะ 

ที่พูดนี่หมายถึงวา ดูอยางน้ี รูอยางน้ี แตหลวงปูไมใชพระอรหันต  

เปนคนธรรมดาเหมือนกัน มีเลือด มีเนื้อ มีชีวิต มีจิตเหมือนทุกคน  

 แตหลวงปูมอง มองใหเห็นสัจธรรม คือความจริง ถาคนเรา

เหน็ความจรงิแลว เมือ่เหน็ความจรงิแลว ทกุสิง่ทกุอยางทีจ่ะเกดิขึน้

นัน้ กเ็ปนเรือ่งปกติ อยาไปมองใหมนัเปนทกุข  ถามองใหมนัเปนทกุข 

เราก็จะไดแตทุกข  ไมไดความสุข

 การแยกกายกับใจนั้น มันคนละเร่ือง ใจเราจะจับมันไวตรง

ไหน กายเราจะจับมันไวตรงไหน เปนเร่ืองปกติ  

 ถารูวาออ! อันนี้คือกาย กายเปนของธรรมดาตองเจ็บปวย 

แตใจเราน้ันไมสามารถเจ็บปวยได ถาคนท่ีใจเจ็บปวยนั้น เปนคนท่ี

ขีโ้มโห เปนคนโกรธ เปนคนโลภ เปนคนหลง เปนคนโมหะ ไมมคีวาม

รูอะไร เปนผูมีแตตัณหา อวิชชาครอบงําปดบังเอาไว  

 คนเหลานี้ไมไดรูตัวเลยวา ทิฏฐิมานะของตัวเองมากขนาด

ไหนเราจะลดทิฏฐิมานะนั้นไดอยางไร

 เพราะเรายึดมั่นถือมั่น ในกาย สังขาร จนเกินไป เปนอะไร

กันนิดๆ หนอยๆ ก็ตองหาหมอ หาหมอ 



๘๓

  ในคําสั่งและคําสอนขององคสมเด็จพระพุทธชินวรสัมมา-

สมัพทุธเจา พระองคสอนใหเปนไปตามบุญวาสนาบารมีของแตละคน

 ถาบารมียังนอยไมพอท่ีจะไดบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาได 

พระองคก็สอนวิธีการเสริมสรางบารมีใหมากขึ้น

 ถาผูมีบารมีพอจะบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาไดในชาตินี้ 

พระองคก็สอนอุบายการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุธรรมขั้นนั้นๆ ไป

 คาํสอนของพระองคนัน้แบงออกเปน ๒ หมวดใหญๆ  ดวยกนั 

 ๑. เปนคําสอนท่ีตามกระแสโลกท่ีเรียกวา กามาวจรกุศล

 ๒. เปนคําสอนท่ีทวนกิเลส(ทวนกระแสโลก)

 คําสอนของพระพุทธเจาทั้งสองน้ี จะมีความแตกตางกัน

อยางไร

 ที่วาคําสอนของพระพุทธเจาเปนไปตามกระแสโลกนั้น 

พระพุทธองคมีพระญาณลึกล้ําสามารถลวงรูวิสัยบุญวาสนาและ

บารมีของมนุษยไดทั้งหมด วาผูนั้นบารมีพอจะไดเปนพระอริยเจา

ไดหรือไม

สอนตามกระแสโลก



๘๔

 ถารูวาบุญยงันอย บารมียงัออน อนิทรียยงัไมแกกลา พระองค

ก็สอนวิธีเสริมสรางบารมีใหแกบุคคลเหลานั้นเอาไว การบําเพ็ญ

บุญบารมีอยางไร เปนไปเพื่อความเจริญในธรรม เพื่อประโยชน

ของตน เพื่อประโยชนของทาน พระองคก็สอนใหทานเหลานั้น 

ไดประพฤติปฏิบัติตอใจ และวิธีที่จะนําไปสูความหายนะ นําไปสู

ความทุกขเดือดรอนในอบายภูมิตางๆ ในภพชาติตอไป พระองคก็

สอนเอาไววา ควรท่ีจะประพฤติทางกาย วาจา ใจอยางไรเปนไปใน

ทางบาปอกุศล พระองคก็สอนไวทั้งหมด 

 พระองคสอนดวยความรกั สอนดวยความสงสาร ไมอยากให

กุลบุตรลูกหลาน ตองไปตกอยูในความทุกขยากลําบาก ไมอยากให

ไปตกนรกนอยใหญ ไมอยากใหไปเกิดในภพของเปรต ไมอยากใหไป

เกดิในภพของสัตวเดรัจฉาน หรือจะมาเกิดเปนภพชาติของมนุษยอกี 

พระองคก็ไมอยากใหเกิดเปนมนุษยวิบัติที่ขาดความสมบูรณ เชน 

รูปรางตามตัวไมสมประกอบ ดังที่ไดเห็นกันทั่วไป หรือรูปราง

สมประกอบอยูกต็าม แตผลของกรรมทีต่ามสนอง อยูกไ็ดรบัผลกรรม

ตอไป ดังเห็นไดทั่วทุกสถานที่

 ถาเราเปนผูพิจารณา มันเปนที่นาเวทนายิ่งนัก นั่นคือกรรม

ไดซดัทอดใหไดไปเกดิในทีเ่ชนนัน้ เรียกวากรรมตดิตามในลกัษณะนี้

จะมีอยูทั่วทุกประเทศในโลกน้ี แตจะมีมากหรือนอยกันเทานั้นเอง

 ในภพชาติอยางน้ีพระองคทรงมีความเมตตาสงสาร แตก็

เหลือวิสัย  เพราะเขาเหลานั้นชอบตามใจตัวเองในทางช่ัว  พระองค

ก็ทรงสอนเขาก็จะไดรับผลดีหรือผลชั่วตอไปอยูที่ตัวของเขา



๘๕

 พระพทุธเจาพยายามทกุอยางเพือ่ปกปองไมใหคนทาํความชัว่ 

แตก็ปกปองไดเฉพาะผูมีสติปญญาที่ดี มีความละอายในการทําบาป

อกุศล เปนผูที่เชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่ว ใหผลกับผูกระทํานั้น และ

ผูนั้นก็เลือกจะทําแตกรรมดีตลอดไป เชน ใหทาน รักษาศีล เจริญ

ภาวนาเปนตน 

 กรรมดีนี่เองจะเปนเกราะกําบังภัย ไมใหกรรมช่ัวอยางอ่ืน

เกิดขึ้นได

 กรรมดีทัง้หมดท่ีเราไดบาํเพ็ญกันไวดแีลว ในอดีตชาติกด็ ีใน

ปจจบุนัชาตินีก้ด็ ีจะไปเกิดภพไหนชาติไหน จะไมตกต่ําในภพในชาติ

นั้นๆ

 ในการเวียนวายตายเกิดในโลกน้ี บญุบารมจีะดลบันดาล  ให

เราไปเกิดในยุคพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจาองคหนึ่งองคใด

ในชาติหนา เราจะไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาองคนั้นๆ แลวก็จะ

เกิดดวงตาเห็นธรรม รูแจงเห็นจริงในธรรม เราจะไดบรรลุมรรค 

ผล นพิพาน จงึเปนการส้ินสดุในภพชาติทัง้หลาย ไมไดเวยีนวายตาย

เกิดในภพนอยภพใหญอีกตอไป

 นี่คือคําสอนของพระพุทธเจาในข้ันกามาวจรกุศล พระองค

สอนใหคนละในการทําชัว่ พดูชัว่ และสอนใหไมมมีจิฉาทิฏฐคิอืความ

เห็นผิดจากทํานองครองธรรม และสอนบําเพ็ญบุญกุศลใหถึงพรอม

ดวยความไมประมาท

 ชาติชีวิตที่เรามีอยูจะทําใหเปนประโยชนไดอยางไร และได

อยางเต็มที่ 



๘๖๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

 เราอยาอางกาลเวลาในการสรางบุญกุศล และอยาอาง

กาลเวลาวา วัยเรายังนอยอยูเพราะความตายไมไดเลือกเลยวาวัย

หนุมวัยแก และวัยชรา 

 ฉะนั้นทําใจใหเปนกุศลตั้งแตวันนี้

 

๘๖



๘๗

 คําสอนที่ทวนกระแสโลกนั้น เมื่อองคสมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจายังทรงมีพระชนมชีพอยู พระองคมีพระญาณหยั่งรูใน

บุญบารมีของมนุษยไดอยางถูกตอง วาทานผูนี้มีบารมีพอที่จะได

บรรลมุรรค ผล นพิพาน ไดในขัน้ใดขัน้หนึง่  พระองคกจ็ะแสดงธรรม

โปรดใหบคุคลเหลานัน้ ไดเกดิความรูแจง เหน็จรงิในธรรม อยางนอย

จะไดบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาขั้นโสดาบัน เปนพระอริยเจาขั้น

สกทิาคาม ี อนาคาม ีหรือผูทีไ่ดสรางบารมสีะสมมามากอยางสมบรูณ

แลว ก็จะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต เขาสูพระนิพพานตาม

พระพุทธเจาไป 

 เมื่อมาถึงสมัยนี้ พระพุทธเจาทรงเสด็จนิพพานไปแลว แต

พระองคกไ็ดวางแนวทางท่ีจะเขากระแสพระนิพพานไวใหแกพวกเรา  

และเปนแนวทางที่พระพุทธเจาอธิบายไวอยางชัดเจนทีเดียว เปน

แนวทางตรงที่สุด

 ถาผูปฏิบัติมีความตั้งใจจริง  และมีความเช่ือมั่นวา แนวทาง

นี้เปนแนวทางของพระพุทธเจา  และพระอริยเจาทั้งหลายไดปฏิบัติ

สอนทวนกระแสโลก



๘๘

ผานพนเขาสูพระนิพพานไปแลว โดยไมมีความกังขา ลังเล สงสัย  

ไมมีความสงสัยรูปธรรม มีความมั่นใจอยางเต็มที่ มีความเชื่อมั่นวา

ตรงทีส่ดุ  และถกูตองทีส่ดุแลว นัน่แหละ จงึจะทุมเทความพากเพยีร

ลงไปไดอยางเต็มท่ี พรอมท้ังบารมีก็ใหการสนับสนุน มรรค ผล 

นิพพาน ก็จะเปดรับทันที

 นี่คือผูมีความเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการตัดสินใจ เปนผูไมมี

ภาระหวงใยกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้

 เพราะถามสีตปิญญาเปนอาวุธอยูในตัว  จะไปกลัวอะไร ไมมี

สิ่งใดมาขัดขวางปดบังสติปญญาไดเลย

 สติและปญญาจะฟนฝาอุปสรรคใหแตกกระจายไป กิเลส

ตณัหานอยใหญ  จะมาใชเลหเหลีย่มหลอกใจอยางไรได  กจ็ะไมหลง

อีกตอไป 

 ในยุคนี้สมัยนี้ ผูที่ตีความใหเปนไปตามแนวทางเดิมของ

พระพุทธเจานั้น อาจจะมีความแตกตางกันไป

 ใครจะตีความถูกตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจา หรือผูที่

ตคีวามท่ีแตกตางกัน มนัไมเปนไปตามแนวทางเดิมของพระพุทธเจา

นั้น ก็ถือวาตัวใครตัวมัน 

 และการปฏิบัติก็เปนตัวใครตัวมันเชนกัน ใครตีความถูกก็

ปฏิบัติถูกไป ใครตีความผิดก็ปฏิบัติผิดไป ใครๆก็มีความมุงหมายไป

ในทศิทางเดยีวกนั นัน่คือความพนทุกขเหมอืนกัน  ใครจะทาํไดหรอื

ไมไดอยางไร ก็ใหอยูในความพยายามของแตละบุคคลไป

 แนวทางทีจ่ะใหพนไปจากวฏัสงสารนี ้มเีสนทางเดยีวเทานัน้  



๘๙

 กระแสธรรมท่ีจะเกดิกบัพระอรยิเจานัน้ มสีายทางเดียวเชนกนั

 ใครจับเสนทางเดมิของพระพุทธเจาได  กจ็ะเปนผูเขากระแส

ธรรมแหงมรรค  ผล  นิพพานไป

 ฉะนั้น การตีความใหถูกกับความเดิมของพระพุทธเจานั้น  

ในยุคสมัยนี้พูดไปคนละวิธี เชน คําวา “วิปสสนา” เปนตน เพียง

เทานีก้ต็คีวามหมายกนัไปคนละอยาง และปฏบิตัไิปคนละวธิ ีแมแต

มรรค ๘ ที่เปนหัวใจสําคัญ ในภาคปฏิบัติก็ตีความหมายไปตางกัน 

ทั้งท่ีพระพุทธเจ าได ตรัสไว ดีแล ว และไดวางแนวทางมรรค 

ผล  นิพพานที่สุดแลว เชน 

 สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป นี่เปนหลักของปญญาที่ตายตัว  

 สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว นี่เปนหลักของ

หมวดศีล  

 สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่เปนหลักของหมวด

สมาธิ

 การปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามหลักเดิมของพระพุทธเจา ก็จะ

เปนไปในรูปแบบปญญา คือ ศีล สมาธิ นั่นเอง

 สวนศึกษาจะออกมาในรูปแบบศีล สมาธิ ปญญา กไ็มมปีญหา

อะไร เหมือนกับจับตัวอักษร หรือจับตัวอักขระท่ีปรุไวแลว จะจับ

ทีไ่หน มากอน มาหลัง ไมสาํคัญ  ขอสําคัญคอืการเรียงตัวอกัษร  แลว

วางอักขระใหถกูกบัตาํแหนง  เพ่ือจะอานในความหมายใหเขาใจ  ถา

วางไมถกูตําแหนงแลว มนัก็อานไมถกูกบัความหมายไดเลย  นีฉ่นัใด

ก็ฉันนั้น จะตองมีปญญาในการปฏิบัติเปนอยางมากฉันนั้น



๙๐

 เมือ่มปีญญาความเหน็ชอบถกูตองอยูแลว กจ็ะเกดิความเหน็

ชอบในหมวดศีล และจะเกิดความเห็นชอบในหมวดสมาธิตอไป 

 ฉะน้ัน ปญญาความเห็นชอบท่ีพระพทุธเจาไดวางไว เปนหลกั

เกณฑเอาไวอยางตายตวัแลว เรากค็วรปฏบิตัใิหเปนไปตามหลกัเดมิ 

เพราะเปนหลักประกันในการปฏิบัติอยางถูกตอง พระพุทธเจาสอน

วิธีนี้แกพุทธบริษัทท้ังหลายมาแลว และไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน  

มีจํานวนมาก ก็เพราะปฏิบัติเริ่มตนจากปญญา

 ปญญานี่เปนตัวเริ่มตนแหงการปฏิบัติ คือความเห็นชอบ

นัน่เอง  ผูปฏบิตัทิัง้หลายท่ีเปนปญญาชน ควรใชความคิดทีม่เีหตผุล  

พจิารณาใหเปนไปตามหลกัความเปนจรงิ การปฏบิตัขิองเรากจ็ะเริม่

เขาสูกระแสธรรมใกลความจริงมากขึ้น ความจริงนี้หรือมีสติปญญา

เทานั้น จะพาใหจิตรูเห็นได สวนอุบายธรรมหมวดอ่ืนๆ เปนเพียง

อุบายเสริมใหสติปญญามีกําลังเทานั้น

 ผูปฏบิตัติองฝกใจใหมคีวามฉลาด รอบรู ในความเปนจรงิอยู

เสมอ 

 สกัวนัหนึง่เราอาจจะเปนผูรูจริง  เหน็จรงิดวยสตปิญญา จาก

ตัวเราเองอยางแนนอน

 เพราะฉะนั้นแลว ทําไมจึงกลาววาตัวปญญาเปนตัวแรกนั้น 

ถาเราไมมีปญญาเปนตัวแรก เราก็จะมีความศรัทธาแบบผิดๆ ไมมี

ปญญาวา ออ! จริงไหมขอนี้ที่พระพุทธเจาทรงตรัส อยางเชนกฎ

ของพระไตรลักษณคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวก็ตองใชปญญา

พิจารณาดูกอนวา ออ! มันไมเท่ียง มันเปนทุกข  มันไมใชตัวตนของ



๙๑

เราน้ีจริงไหม แลวเราก็ดูโลกธรรมท้ัง ๘ นี้วา  มีลาภก็ยอมเสื่อมลาภ  

มียศก็ตองเส่ือมยศ มีสุขก็มีทุกข  มีคนนินทาก็มีคนสรรเสริญ

 เพราะฉะน้ันแลว ถาเรามองลึกลงไปน้ัน ถาปญญาเปนตัว

เห็นชอบวาโอ! คําสอนของพระพุทธเจานั้นหนอถูกแท มีความเปน

จรงิ  ปญญาก็จะเกดิใหมคีวามสทัธาปสาทะ  คอืความเชือ่และความ

เลื่อมใส

 เราปฏิบัติสมาธิก็เพ่ือใหลด ละ จากความโลภ โกรธ หลง ละ

ออกจากตัณหา ราคะ อวิชชาทั้งหลาย

 เพราะฉะน้ันแลว ปญญาจึงเปนปญญาท่ีเราควรจะเอามา

ใครครวญเปนที่หนึ่ง หรือวาเร่ิมตนจากการคิด

 แมแตนกับริหารก็จะตองใชปญญากอน สมมุตใิครเสนองาน

มา เขากต็องคดิกอนแลววา ถาเซนตไปมนัจะถกูหรอืผดิ ทกุอยางตอง

ใชปญญามากอน ถาไมใชปญญามากอนเรียกวา ศรัทธาแบบผิดๆ 

ศรัทธาแบบโงๆ คือศรัทธาไมรูความจริงในคําสอนของพระพุทธเจา

เลย เกิดมามีศรัทธาแบบขาดปญญา ก็คือคนโงเขลานั่นเอง
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  คนเราน้ันพระพุทธเจาไดชี้แนะ ความจริงในสรรพสังขาร

ทั้งหลายวา ทุกสิ่งทุกอยางมีความจริงอยางน้ี ใหใชสติปญญา

พิจารณา  ใหรูเห็น ใหเปนไปตามกฎของพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ธาตุ ๔ ขันธ ๕

 ใหสตปิญญาพิจารณาอยูเสมอ ถงึจติจะไมละ ถอน ปลอยวาง

ในสิ่งใดก็ตาม ก็ใหใชสติปญญาพิจารณาอยูบอยๆ จนเกิดความ

ชํานาญ วันหนึ่งขางหนาก็จะเกิดความรูเห็นตามความเปนจริงได

 เมื่อจิตรูเห็นตามความเปนจริงแลว จิตจะเปล่ียนความเห็น

ผิดกลายเปนความเห็นถูกได

 แตกอนเห็นวาเปนของดีที่เท่ียงแทแนนอน เมื่อพจิารณาให

รูเห็นดวยปญญาแลว ไมมีสิ่งใดเที่ยงแทแตอยางใด

 แตกอนจะเขาใจวากามคุณเปนความสุข ทําใหใจเกิดความ

สนุกราเริง เมื่อใชสติปญญาพิจารณาใหรอบรูแลว กามคุณนี่แหละ  

เปนบอเกิดแหงความทุกขทั้งนั้น

 ทีเ่ราเขาใจกนัวาเปนความสขุ  กเ็พราะความหลงของใจ และ

           ใชสติปญญา

พิจารณาใหรอบรู
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ความไมรูทุกข โทษ ภัยในกามคุณนั่นเอง

 แตกอนเขาใจวาธาตุ ๔ ขันธ ๕ เปนอัตตาตัวตน เมื่อใชสติ

ปญญาพิจารณาใหรูเห็นตามความเปนจริงแลว ไมมีสิ่งใดเปนผัสสะ

ตัวตนแตอยางใด

 เมื่อใจท่ีรูเห็นตามปญญาอยางน้ี จะมีความเช่ือมั่น มีความรู

เห็นที่เกิดขึ้นก็เฉพาะตัว ไดชัดเจน ความยึดมั่นถือม่ันในธาตุขันธวา 

เปนอตัตาตัวตนยอมสลายตัวไปได จะเกิดความเขาใจเปนสมัมาทิฏฐิ  

มีความเห็นที่ถูกตองตามความเปนจริง

 ฉะน้ันการใชสติปญญาพิจารณาเห็นไปตามกฎของพระ-

ไตรลักษณ จะทําใหใจของเราเกิดความเปล่ียนแปลงในความเห็น 

เปล่ียนจากความเห็นผิดท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิมาเปนสัมมาทิฏฐิ มีความ

เห็นถูกตอง

 ถาเราใชปญญาพิจารณาใหเกิดความรูเห็นละเอียดมากขึ้น

กวานี้ ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแบบปุถุชนกาวข้ึนเปนพระอริยเจา

ขั้นใดข้ันหนึ่ง  ตามวาสนาบารมี

 ถาใครไดศึกษาประวัติของพระอริยเจาแลว จะเกิดความ

มั่นใจวา หลักสัมมาสมาธิ ปญญาคือความเห็นชอบ เปนจุดเร่ิมใน

การปฏิบัติที่ถูกตอง เปนไปตามคําสอนของพระพุทธเจาที่ตรัสสอน

ไวอยางชัดเจน ผูทีไ่ดบรรลธุรรมเปนพระอรยิเจาในครัง้พทุธกาลนัน้ 

ทานเหลานั้นก็ปฏิบัติภาวนามาอยางน้ี

 ในยคุนีส้มยันี ้ ถาผูภาวนาปฏบิตัเิปนไปตามหลกัเดมิ มคีวามรู

เหน็เปนไปตามทีพ่ระพทุธเจาไดสอนไว กม็สีทิธิบ์รรลเุปนพระอรยิเจา
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ในชาตินี้ไดเชนกัน

 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคประกาศศาสนา

เปนเวลายาวนานถึง ๔๕ ป เจตนาจะประกาศใหมนุษยไดรูเห็น

ความจริง

 เมื่อมนุษยยังเพอฝนไปตามกระแสของโลกอยู ความเห็นที่

เปนมิจฉาทิฏฐิ ยอมเขาใจผิดตอหลักความจริงตลอดไป เมื่อใจยัง

ไมยอมรับความจริง แตอยากจะรูความจริง มันเปนไปตามนั้นไมได  

อยางมากก็เปนเพียงรูตามความจริงไปตามตํารา สวนความจริงท่ีรู

เห็นในสติปญญาหารูไม

 เพราะเราไมฝกสติปญญาใหเกิดขึ้นที่ใจกันเลย อยางมากก็

เพียงปญญาในสัญญาเทานั้น จึงเปนปญญาอยูในขั้นสุตมยปญญา 

ยังไมกาวขึ้นสูความเปนจริง หรือเขาสูจินตามยปญญาแตอยางใด 

 คําวา “จินตามยปญญา” ก็คือ อุบายวิธีจินตนาการ  เปนวิธี

ใชความคิด พินิจ พิจารณา ตรึกตรอง วิจารณ วิเคราะห ใครครวญ 

เรียกวา สัมมาสังกัปโป 

 สมัมาสงักปัโป คอื การดาํร ิ พจิารณาใหเขาใจตามความเปน

จริงตอส่ิงนั้นๆ ถาพิจารณารูเห็นความจริงชัดเทาไรก็แลวแต ความ

เขาใจท่ีรูเห็นจะมาหนุนสัมมาทิฏฐิ ความเห็นจริงตามความเปนจริง

มากขึ้น

 การดํารพิจิารณาในสจัธรรมตางๆ ตองมคีวามขยนัหมัน่เพยีร

ตรึกตรองอยูเสมอ ความรูเห็นก็จะมีความกระจางชัดเจนมากข้ึน 

ความเขาใจตามหลักความเปนจริง ก็ยิ่งเห็นยิ่งมากขึ้น 
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 ความรูจริง ความเห็นจริงนี่เอง จะทําใหเกิดความแยบคาย 

คอืทาํใหเกดิความหายสงสยั ไมมกีารลบูคลาํดงัทีเ่คยเปนมา ใจกเ็ลย

ละจากมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เขาใจผิดไปได ความเขาใจความ

เปนจริงก็จะเกิดเปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบตามความเปนจริง

ไดอยางเต็มตัว นี่จึงจะเปนความละเห็นผิดเบื้องตน

 เพราะฉะน้ันแลว สติและปญญา ใหเราใครครวญเขาถึงความ

เปนจรงิ  ไมใชวาใครครวญแตสญัญา อยางทีพ่ดูมาแลว เพราะสญัญา

มันจํา ปญญาพิจารณาความจํา แตไมรูเห็นดวยปญญาอยางแทจริง  

และส่ิงเหลานี้ วันหนึ่งเราตองตกอยูในสภาพแหงกฎพระไตรลักษณ

อยางแนนอน เราไมมวีนัหนอีอกจากกฎของพระไตรลกัษณได  นีเ่ปน

ของจริง
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 การท่ีพวกทานท้ังหลายไดเกดิมาเปนมนษุย ไดเกดิมาเปนคน 

การพลดัพรากเปนของธรรมดาของชวีติ แตยากทีค่นทัว่ไปจะทาํใจได 

ดังนั้นจึงควรพิจารณามรณสติอยูเสมอ เพราะจะชวยเตือนใจให

ตระหนักถึงความจริงของชีวิต วาไมมีอะไรจีรังยั่งยืนหรือเท่ียงแท 

ดังน้ัน ก็จะทําใจไดอยางไร คิดเตรียมตัวเม่ือเกิดความพลัดพราก

สญูเสยี หรอืหากพวกเราทัง้หลายเกดิความพลดัพรากขึน้มา เกดิเหตรุาย

กับเราหรือกับคนรักของเรา การคิดแบบนี้เรียกวา ไมประมาท 

 พวกเราทุกคนท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย ที่ไดเกิดมาเปนคนน้ัน

ไมมีใครเลยในโลกน้ีจะไมเคยไปงานศพ ทุกคนตองเคยไปงานศพ

เราก็ควรใชโอกาสนี้เตือนใจตัวเองวา สักวันหนึ่งคนที่รักของเราและ

เรารกัเขาและตวัเราเองกจ็ะเปนอยางคนในโลงดวย แทนทีจ่ะพดูคุย

สงัสรรคกนั กค็วรเปดใจระลกึนอมรบัธรรมะจากผูตาย กจ็ะทาํใหเรา

เกิดความขวนขวายไมประมาท

 เราไมไดไปแตเฉพาะงานศพเทาน้ัน ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น 

มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราในชีวิตก็อยาหวั่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดสิ่งไม

มรณานุสติกรรมฐาน
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พึงปรารถนากับเรา ขอใหเราโยงไปถึงเรื่องความตายเสมอ มันอาจ

ชวยทําใหพวกเราไดประโยชนจากเหตุการณนั้น แทนที่จะทุกขกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น

 อยางเชน เงินหาย ของมีคาหาย คนสวนใหญมักจะเสียใจ 

ไมไดเสียแตเงินหรือของแตเสียใจดวย เรียกวาเสียสองตอ แตถาเรา

ลองนึกดูตอไปสักหนอยวา ในอนาคตเราจะตองเสียมากกวานี ้เม่ือถงึ

วนัทีเ่ราตาย มสีบิลานกส็ญูสบิลาน ใหเราคดิแบบนี ้ทาํใหเห็นเลยวา

เงินหาย หนึ่งรอยบาท หนึ่งพันบาท หรือของมีคาหายนั้นเปนเรื่อง

เล็กนอยมาก 

 ถาเสยีแคนีเ้รายังทาํใจไมไดแลวจะทาํอยางไรกับการสูญเสยี

ทีม่ากมายมหาศาลในวันขางหนา ซึง่จะตองเกดิขึน้กบัพวกเราอยาง

แนนอนใหเรามองและก็คิดพิจารณาการที่เงินหายของหายกลาย

เปนของดีเพราะจะชวยใหเราสุขใจ ใหรูจกัปลอยวาง เปนเหมือนบท

ทดสอบใหเราพรอมรับกับความสูญเสียในวันขางหนาได

 เวลาเราเจบ็ปวยลองนกึวาถาเราปวยหนกักวาน้ีหรอืกาํลงัจะ

ตายเราจะทาํอยางไร ใหถอืวาสิง่ทีเ่กดิกบัเราเปนสญัญาณเตอืนใหเรา

มองเหน็ความจรงิของชวีติวาทุกอยางเปนอนจิจงัแมแตสงัขารเราเอง

ก็เปนอนิจจัง ซึ่งจบลงที่ความตาย

 ขณะเดียวกันก็ใหมองวา ความเจ็บปวยเปนเคร่ืองฝกใจให

เขมแข็งและรูจกัปลอยวางหรือจะเปนบททดสอบชีวติของเราก็ไดวา

ถาเรือ่งแคนีเ้รายงัไมสามารถผานไปได แลวเราจะทาํอยางไรเมือ่เจอ

ความตายของตัวเองหรือของคนท่ีเรารัก
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ถานําทุกอยางท่ีเกิดขึ้นมาโยงกับเร่ืองความตาย เราจะรูสึกไดวาเงิน

หาย ถูกตําหนิ ถูกวิจารณหรือตกงานกลายเปนเรื่องเล็กนอยไปเลย 

เพราะเทียบไมไดกับความตายที่เกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารัก

 หากคิดไดอยางนี้แลว เราก็ควรจะตระหนักถึงความไมเที่ยง

ของชีวติของเราใหมากข้ึน ขณะเดียวกันกจ็ะมีภมูติานทานตอความ

พลัดพรากสูญเสีย ทําใหเราพรอมรับมือกับความตายไดดีขึ้น ไมใช

เปนเพยีงกลวัตายเอาตอนเกดิเหตรุาย แลวความคดิแบบหลงันีเ้รยีก

วาไปตายเอาดาบหนา ซึ่งเปนความประมาทและมักจะตกมาตาย

จริงๆเมื่อวันนั้นมาถึง

 สําหรับคนที่เชื่อวาตายแลวสูญ ถาเราคิดวาเสียเวลาที่จะไป

เถยีงวาตายแลวสูญหรอืไม อยากใหมองอยางน้ีวา ในเมือ่ทกุคนตอง

ตายไปแน ๆ  ไมดกีวาหรือถาจะตายอยางสงบทุกคน ทัง้รอยท้ังหมืน่

ทั้งแสน แมไมเชื่อในเร่ืองสวรรคนรก ก็ตองการใหวาระสุดทายของ

ตนจบลงอยางสงบ ไมมีใครอยากทุรนทุรายในเวลาใกลตาย เพราะ

รูดีวามันทรมานแคไหน

 เงนิทองหรือเกียรตยิศมมีากเทาใดก็ชวยอะไรเราไมไดเลย ถา

เราตระหนักวาการตายอยางสงบเปนสิง่สําคญัทีค่นเราจะเขาถงึใหได

กน็าจะเตรียมตัวเสียกอนตอนน้ี ถงึแมไมเช่ือเร่ืองนรกสวรรคหรือชาติ

หนาก็ตามแต ถาเขาเห็นวาการตายอยางสงบเปนของดีเขาจะเห็น

ความสําคัญของการทําความดีไมทําชั่ว สรางกุศล เพราะท้ังหมดน้ี

คอืพื้นฐานของการตายอยางสงบ



๙๙

 พระพุทธเจาทรงเห็นวาคนเราควรทําความดีโดยไมจําเปน

ตองเชื่อวามีชาติหนาก็ได พระองคก็ไมเห็นความจําเปนจะตองโนม

นาวผูคนใหมาเชื่อเร่ืองนี้เพราะเปนเร่ืองท่ียากแกการพิสูจนใหเห็น

ชัดโดยปราศจากขอสงสัย อยางไรก็ตามพระองคทรงใหเหตุผลวา

ทาํไมเราจึงควรทําความดีไมวาจะเช่ือเร่ืองชาตินีห้รอืชาตหินาหรอืไม

นั้นเปนเรื่องไมสําคัญ ถาหากวาเชื่อเรื่องชาติหนาแลวเราหมั่นสราง

กุศล สรางบารมี สรางความดี เราก็ยอมไดรับความสุขทั้งชาตินี้และ

ชาติหนาเพราะสมกับพุทธสุภาษิตที่ตรัสวา จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ 

จิตที่ฝกดีแลวยอมนําความสุขมาใหเราท้ังชาตินี้และชาติหนา 

 แตถาเราคิดวาถาชาติหนาไมม ีการทําดกีท็าํใหเรามีความสุข

ในชาตินี้อยางแนนอน อยางนอยก็จะไดประโยชนหนึ่งชั้นแลว

 ในทางตรงกันขามหากเราทําความช่ัวแลวชาติหนาเราก็จะ

ไดรับความเดือดรอนท้ังชาติหนาและชาตินี้หรือถึงแมไมมีชาติหนา

การทําชั่วก็ทําใหตัวเราเองเดือดรอนในชาตินี้อยางแนนอน

 กลาวคือ การทําความดีนั้นมีแตผลดีไมมีผลเสียเลยไมวาจะ

ชาติหนามีจริงหรือ



๑๐๐

มีชาติหนาหรือไมก็ตาม

 เรื่องการเตรียมตัวตายก็เหมือนกัน หากไมจําเปนตองเชื่อ

เรือ่งชาตหินา แตใหเรามัน่ใจเลยวา ถาเราหมัน่สรางกศุล สรางบารมี 

ทาํความดี  เตรยีมตวัเตรยีมใจไวเสมอ เราจะไมทรุนทรุายเราจะตาย

อยางสงบเปนแนแทเศรษฐรีอยลานพนัลานกต็องการแบบนี ้คอืการ

ตายอยางสงบเพราะวาเห็นคนทุรนทุรายกอนตายน้ันมักทําใจไมได

เพราะตัวเองนั้น  เมื่อไดเห็นไดพิจารณาแลว มันหนาสมเพชเวทนา

ยิ่งนัก

 การเตรียมตัวเตรียมใจนั้นผูไปดีแลวก็หนีไมพนการฝกตนท่ี

เรียกวา ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา 

 ศีลคือ การทําความดีละเวนความช่ัว

 ถาเรามศีลีดแีลว  อยางนอยเรากม็ัน่ใจไดวา  เราไมไดทาํความ

ชั่ว มีกุศลเปนเครื่องหนุนนําชีวิต

 สมาธิหมายถึงการฝกจิตฝกใจ รวมทั้งการเจริญสติ ถามีสติ

รกัษาก็มหีลักประกันไดแลววาเราจะสามารถเผชิญความเจ็บปวดได 

ไมทุกขเวทนา 



๑๐๑

 ถาพูดถึงวา การเจริญปญญาน้ันจะเห็นถึงความไมเท่ียง

ของชีวิต เห็นแมกระทั่งวาตัวตนไมมีอยูจริง ถาเราสามารถ ละ วาง

ความยึดติดถือมั่น ยึดมั่นในตัวกูของกู ถาเห็นถึงขนาดนี้ ก็ไมใชเห็น

ดวยปญญา ไมใชเห็นแคความตาย แตอาจเปนความตายสวาง คือ

มีปญญาในวาระสุดทายจนสามารถหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง

ไดเลย

 มีพระอรหันตหลายทานท่ีบรรลุธรรมขณะจะปรินิพพานใน

ชวงนัน้ พระอรหันตบางรูปบางองคประสบทกุขเวทนาอยางแรงกลา

แตมันกลับชวยใหทานเกิดปญญา และเห็นถึงความไมเที่ยงของ

สังขารจนละวางสังขารไดอยางส้ินเชิงพรอมๆ กับที่สิ้นลมเรียกวาได

ตายทั้งกาย ตายทั้งกิเลส

 การตายดีในพระพุทธศาสนาไมไดอยูที่การตายดวยใจสงบ

เทานัน้แตมุงใหเกดิการตายดวยจิตทีส่วาง คอื มปีญญาเห็นสจัธรรม

ของชีวิตอยางนอย ๆ พวกเราท้ังหลายก็ควรทําใหถึงขั้นที่ตายอยาง

สงบได

การเจริญปญญา



๑๐๒

 การตายอยางสงบน้ันจะเปนไปก็ดวยการหม่ันทาํความดี คอื 

รักษาศีล ดีกวานั้นคือการฝกจิตดวยการทําสมาธิภาวนา เชน การ

เจริญสติ ซึ่งจะทําใหเราสามารถรับมือกับความทุกขไดดีขึ้น คือ คน

ที่ทําความดีบางคร้ังก็ยังทุกขเวลาเจ็บปวยก็ยังมีทุกข ทุกขทั้งกาย 

ทุกขทั้งใจ หากเราฝกจิตไวดี เชน มีสติ มีสมาธิ บางทีความเจ็บปวด

ทางกายก็ทําอะไรเราไมได

 เพราะฉะนั้นแลว เมื่อเรามีปญญาพิจารณาสิ่งเหลานี้ไดเมื่อ

กอนจะตาย เหมือนพระอรหันตที่บอกไวเบื้องตนแลววา ความตาย

นั้นบางครั้ง ถาเรามีปญญาลองพิจารณาในสิ่งเหลานั้น เราก็จะได

เห็นวาชีวิตของเราน้ันตองตายอยางแนนอน หนีความตายไปไมพน

สักคนเดียว



๑๐๓

 ความตาย คือ ความแนนอนของชีวิตแตในความแนนอนนั้น

กเ็ตม็ไปดวยความไมแนนอน เพราะแมรูแนวาตองตาย แตกไ็มมใีคร

ที่รูวา

 ตัวเองจะตายเม่ือไร 

 ตายท่ีไหน 

 ตายอยางไร

 ตายเมื่ออายุเทาไร รวมทั้งไมรูวา

 ตายแลวไปไหน

 ความไมแนนอนทีไ่มอาจคาดการณหรอืทาํนายได ๕ ประการ

นีเ้ปนสิง่ทีท่าํใหความตายกลายเปนเร่ืองทีน่ากลวัยิง่ขึน้ในสายตาคน

ทัว่ไป คอื ลาํพงัใหรูวาสกัวนัหนึง่ตองตายกส็รางความหวัน่ไหวใหคน

จํานวนไมนอย

 แตถาเรารูวาจะตายเม่ือไร ก็ยังพอทําใจไดหรือพอจะเตรียม

ตวัตายลวงหนาได เหมอืนคนทีย่งัไมมสีต ิเม่ือเกดิคลืน่ซนึามทิีภ่เูกต็

ความตายของคนเรา



๑๐๔

แถบทะเลอนัดามนันัน้ มคีนตายหลายแสนคนมทีัง้ฝรัง่มงัคา และคน

ไทยที่ตายดวยในคร้ังนั้น บางคนนั้นไมมีสติ เพราะวาไมไดเตรียมตัว

ตายไวกอน ไมไดคิดถึงความตายจะมาถึงตัวเองเมื่อไร เมื่อเกิดคลื่น

ซึนามิคนตายไปแลวนั้นยอมไปสูทุคติเปนแนแท

 จงึอยากใหพวกเราทัง้หลายอยาเปนเชนคนทัง้หลายเหลานัน้

ใหเราทําใจไดหรือพอจะเตรียมตัวลวงหนาได ถาเรามีการวางแผน

ชวีติดูจะงายข้ึน โดยเฉพาะปจจบุนัท่ีเราคุนกับการวางแผนทุกอยาง

ไมวาจะวางแผนอะไรก็แลวแต 

 ความไมแนนอนในเรื่องความตายทําใหความตายเปนสิ่ง

ที่หลาย ๆ คนไมอยากนึกถึงเพราะเม่ือนึกถึงแลวไมเพียงทําใหเรา

หวาดหวั่นแตยังทําใหเกิดความไมแนใจวาจะวางแผนชีวิตไปทําไม

 เพราะฉะนั้นคนจํานวนไมนอยจึงมีชีวิตอยูอยางลืมความ

ตาย คือพยายามไมนึกถึงความตายรวมท้ังไมอยากคิด ไมอยากพูด 

ไมอยากไดยิน 

 แมกระทั่งคําวา“ความตาย”เดี๋ยวน้ีก็ไมอยากจะพูดกันตอง

เลี่ยงใชคําอ่ืนเชน จากไปบาง สิ้นลมบาง หรือที่ตรงหนอยก็ คือ เสีย

ชีวิต 

 คาํวา“ความตาย”เด๋ียวน้ีกลายเปนคาํอจุาด คนฟงแลวแสลง

หูหรือถือวาเปนเร่ืองอัปมงคลเมื่อไดยิน

 เมื่อคนจํานวนมากอยู อย างลืมตาย จึงปลอยชีวิตให

เพลิดเพลิน หมกมุนกับการทํางาน หาเงิน แตในท่ีสุดก็ตองพบวา

ความตายมาประชิดตัวเราแลว เมื่อถึงตอนน้ันคนสวนใหญจะรูสึก



๑๐๕

เปนทุกขทุรนทุรายหรือกระสับกระสายเนื่องจากไมเคยเตรียมตัว

รับมือกับความตายเลย ดังนั้นเม่ือถึงเวลาส้ินลม คนจํานวนมากจึง

ตายแบบหลงตาย คือ ตายอยางไมมีสติ (คําวา “หลงตาย”เปนคํา

โบราณ)

 คนทุกวันนี้เมื่อมีชีวิตอยูก็อยูอยางลืมตาย เมื่อลืมตายก็ตาย

อยางหลงตายเปนอ่ืนไปไมได ถาอยูอยางลืมตายก็ตองหลงตายกัน

ทั้งนั้น

 เพราะฉะนัน้ผูมปีญญาจงึเหน็ความสาํคญัของการเตรยีมรบั

ความตายอยูเสมอจะทําเชนนัน้ได  กต็องรูจกัหรอืเขาใจความตายให

ดี

 มนีกัวทิยาศาสตรคนหน่ึงพดูไวอยางนาสนใจวาในโลกนีไ้มมี

อะไรท่ีนากลัว มีแตสิ่งที่จะตองทําความเขาใจ เรากลัวเพราะเราไม

เขาใจ ความเขาใจทําใหความกลัวหายไปหรือบรรเทาเบาบาง เปรียบ

เหมือนแสงสวางที่ทําใหความมืด ความลี้ลับหายไป

 ใครที่กลัวตาย ความตายไมมีวิธีใดที่ดีกวาการพยายาม

ทําความเขาใจไปกับความตาย เพราะเม่ือเรามีความเขาใจกับความ

ตายแลว ความตายก็ไมนากลัวอีกตอไป



๑๐๖

 วันนี้จะพูดถึงเร่ืองทุกขเวทนา ทุกขเวทนาเปนเรื่องของกาย 

ทุกขทรมานเปนเร่ืองของใจ เวลาเราทําวัตรสวดมนตจะมีบทสวด

ที่เตือนเราใหระลึกนึกถึงเร่ืองนี้อยูตลอดเวลาวา เกิด แก เจ็บ ตาย 

เปนเรื่องธรรมดา

 ในบทพิจารณาท่ีจะเรียกวา อภิณ๎หปจฺจเวกฺขณ จะบอกไว

เลยวา 

 เรามีความแกเปนธรรมดาไมสามารถลวงพนความแกไปได 

 เรามีความเจ็บเปนธรรมดาไมสามารถลวงพนความเจ็บไปได

 เรามีความตายเปนธรรมดาไมสามารถลวงพนความตายไป

ได  

 ทัง้หมดนีเ้พือ่ใหเรามองเหน็วา  มนัเปนเรือ่งธรรมดา  ทกุคน

ตองประสบ เทานั้นอาจจะยังไมพอ เราควรพิจารณาตอไปวา ความ

ตายไมไดเปนวิกฤตเฉย ๆ แตเปนโอกาสดวย

 ความตายเปนวิกฤตทางกายก็จริง เพราะหมายถึงการ

แตกดับของธาตุ  ดิน  นํ้า  ลม  ไฟ

ทุกขเวทนา



๑๐๗

 แตชวีติไมไดมเีพียงรางกายหากยังมจีติใจดวย ดงันัน้แมความ

ตายเปนวกิฤตทางกาย แตสามารถเปนโอกาสทางดานจิตวิญญาณได 

 มีคนจํานวนไมนอยเมื่อใกลตายเขาสามารถพบกับความสุข

ความสงบได มีหลายคนบอกวาไมเคยมีความสุขหรือสงบใจแบบนี้

มากอน

 เพราะวาการตายทําใหเราเรียนรูที่จะปลอยวางสิ่งตาง ๆ 

ไมใชปลอยวางสิง่ทีเ่คยรกัเคยผกูพันเทานัน้แตเราตองปลอยวางส่ิงที่

เคยทําความเจ็บปวดใหแกจิตใจดวย เชน ความโกรธ ความนอยเนื้อ

ตํา่ใจ สิง่เหลานีก้ลายเปนเรือ่งเล็กนอยเม่ือนกึถงึความตายท่ีจะเกิดขึน้

กับตัวเอง

 เมื่อความตายมาถึงในท่ีสุดมีคนจํานวนไมนอยสามารถ

ประคองใจใหอยูในความสงบ มีความรูตัวดวย ไมใชโคมาหรือหมด

สตเิขารูตวัอยางสงบแมวาทุกขเวทนาจะแรงกลา แตใจไมทกุขทรมาน

 ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เราหลีกหนีไมพนแมแตพระพุทธองค

เองก็ไมสามารถหลีกหนีทุกขเวทนาไดโดยเฉพาะเม่ือพระองคใกล

ปรินิพพาน 

 แตวาความทกุขทรมานเปนสิง่ทีเ่ราสามารถหลกีหนไีด ความ

ทุกขทรมานเปนสิ่งท่ีเราสามารถจัดการได

 เพราะทุกขเวทนาเปนเร่ืองของกายก็จริงแตทุกขทรมาน

เปนเรื่องของใจ ถาเราฝกใจไวดีแลว เชน มีสติ มีสมาธิ ใจก็ไมยึดเอา

ทุกขเวทนาของกายมาสรางความทุกขทรมานแกจิตใจได หลายคน

จงึสามารถจากไปอยางสงบ แมตวัเราทัง้หลายหรอืแมแตตวัหมอเอง



๑๐๘

บางครั้งก็แปลกใจ เพราะมองวาคนท่ีเปนโรคหรือมีอาการแบบน้ีไม

นาจากไปอยางสงบได แตที่เราไดเห็น ไดรูมา มีหลายคนที่สามารถ

ทําส่ิงที่หมอคาดไมถึง เพราะเขาสามารถวางใจไวไดอยางถูกตอง

 วางใจในท่ีนีต้องอาศัยการฝกดวย ถาเราศกึษาในพทุธประวัติ

จะพบวาในสมัยพุทธกาลไมวาจะเปนภิกษุ ภิกษุณี หรือวาคฤหัสถ

หลายทานบรรลุธรรมขั้นสูงในชวงที่กําลังเจ็บปวยมีทุกขเวทนา

อยางแรงกลา อยางเชน พระติสสะซึ่งมีแผลพุพองเติมไปหมดมีทั้ง

นํ้าเหลืองไหลสงกลิ่นเหม็นไมมีใครรักษาพยาบาลเพราะวาเปนที่

นารังเกียจ เมื่อพระพุทธองคทรงทราบก็เสด็จมาพยาบาลชวยดูแล

เช็ดเนื้อเช็ดตัวรวมทั้งทําความสะอาดจีวรให จากนั้นพูดนอมใจ

พระตสิสะใหเหน็วาความไมเทีย่งของสงัขารเปนธรรมดา เมือ่ตายไป

แลวรางกไ็รวญิญาณนอนทับแผนดนิไมตางกบัทอนไมทีห่าประโยชน

ไมไดพอไดฟงเทานั้น พระติสสะซึ่งประจักษชัดในความทุกขและไม

จีรังของสังขาร  ก็เกิดปญญาลุกโพลงบรรลุธรรมเปนพระอรหันตใน

ขณะท่ีกําลังจะสิ้นลมนั้นเอง

 มีตัวอยางแบบน้ีมากมายบางคนก็ตายอยางเจ็บปวด เชน 

พระนางสามาวดี ซึง่ถกูไฟคลอกจนเสียชวีติแตกอนทีจ่ะเสยีชวีตินาง

ไดเจริญกรรมฐานโดยเอาทุกขเวทนามาเปนอารมณกรรมฐานจนมี

จิตอยูเหนือทุกขเวทนาและพิจารณาสังขารจนกระทั่งบรรลุธรรม

ขั้นสูงเปนพระอนาคามีในชวงท่ีกําลังส้ินใจนั้นเอง 

 บางทานหรือบางคนมีความทอแทหมดหวังกับการปฏิบัติ

ธรรมถึงขั้นจะปลิดชีวิตตัวเอง 



 บางคนไมเคยพบความสงบเลยแมแตคร้ังเดียวรูสกึทอแทไมรู

จะอยูไปทําไม

 เพราะฉะนั้นแลวใหเราทานทั้งหลายผูคิดอยางนี้วาอยูไป

ทําไม อยูไปเพื่อสรางความดีปฏิบัติตนไปเรื่อย ๆ ใหมันเกิดเปนฐาน

เปนพลังใหมันเกิดมีศรัทธามีความเช่ืออยางจริงจัง 

 ถาเรามีศรัทธามีความเชื่ออยางจริงจัง มีปญญาเปนสัมมา

ทิฏฐิแลวเราจะเปนผูที่ไมเศราสรอยไมเหงาหงอย เราจะเปนผูที่มี

ความสุขมีความเจริญในทางพระพุทธศาสนา

 ขอใหพวกเราทุกคนจงหม่ันสรางเสริมฐานบารมีของเราให

เต็ม เพื่อจะไดเขาบรรลุธรรมถึงอริยมรรคในพระพุทธศาสนาตั้งแต

พระโสดาบันจนถึงพระอรหันตเจาก็ขอใหพวกเราปฏิบัติดงันี้

๑๐๙



๑๑๐

 ชาติหนากับพรุงนี้ไมมีใครรูวาอะไรจะมากอน 

 วนันีก้จ็ะขอพูดถงึความตายอีกเพราะการระลึกถงึความตาย

นั้นพุทธศาสนาเรียกวาเจริญมรณสติ เปนสิ่งที่ควรทําเปนประจํา

 การเจริญมรณสติก็คือ การพิจารณาหรือเตือนตนใหระลึก

ถึงความจริงวา ความตายตองเกิดข้ึนกับเราอยางแนนอนแตจะเกิด

เมื่อไรยังไมรูอาจเปนเดือนหนา อาจเปนพรุงนี้ วันนี้หรือคืนนี้ก็ได 

ซึ่งเราไมสามารถรูวาระหวางชาติหนากับพรุงนี้ไมมีใครรูหรอกวา

อะไรจะมากอน

 เพราะฉะนัน้แลวอยาคิดวาพรุงนีจ้ะมากอนชาตหินาเสมอไป 

เพราะสําหรับหลายคนพนจากวันนี้ไปแลวก็เปนชาติหนาเลยไมมี

พรุงนี้สําหรับบุคคล หนึ่งในนั้นอาจเปนเราก็ไดใครจะไปรู

 เมื่อพิจารณาถึงความจริงความตายตองเกิดขึ้นกับเราอยาง

แนนอน  แตจะเกิดขึ้นเมื่อไรไมรู

 ใหพิจารณาตอไปวาถาตองตายวันนี้เราพรอมตายหรือยัง 

เราทําหนาที่ของตัวเองสมบูรณหรือยัง ไดทําความดีคุมคากับชีวิตที่

ชาติหนาหรือชาตินี้



๑๑๑

เกิดขึ้นมาหรือยัง ไดทําชีวิตใหคุมคาท่ีอยูในโลกนี้หรือยัง เราพรอม

ที่จะปลอยวางสิ่งทั้งปวงหรือยัง

 การเจริญมรณสติทีถ่กูตองเราตองกลับมาพิจารณาตัวเองวา

พรอมหรือยังที่จะตาย เราทําหนาท่ีตาง ๆ ที่สมควรทําเสร็จสิ้นแลว

หรือยังและเราเต็มใจพรอมที่จะละทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้หรือยัง

 การพจิารณาสวนน้ีจะชวยทําใหเราขวนขวายทําหนาทีต่าง ๆ 

ไมใหคั่งคางรวมท้ังหม่ันทําความดี สรางบุญ สรางกุศล สรางบารมี

และหมั่นใชชีวิตใหเปนไปในทางท่ีถูกตองดีงาม

 ขณะเดยีวกันกเ็หน็ถงึความสาํคญัของการฝกใจ ใหปลอยวาง

สิ่งตาง ๆ ดวย

 การเจริญสติหรือการเจริญมรณสติที่ถูกตองจะไมทําใหรูสึก

วาหดหูเศราหมอง ถาเราพิจารณาแลวเกิดความหดหูเศราหมอง

แสดงวาทาํผดิ เมือ่ทาํแลวตองเกิดความกระตือรอืรนทีจ่ะทาํสิง่ทีด่งีาม

 ภิกษุสมัยพุทธกาลเมื่อทานเจริญมรณสติแลวทานกลาววา 

เมือ่เราไมรูวาความตายจะเกิดขึน้เมือ่ใดจงึจะเรงทาํความเพียรระลกึ

ถึงคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนไดมาก ภิกษุทุกรูปจะพูดอยางนี้

ไมใชจะระลึกถงึความตายเฉย ๆ  แตจะระลกึเพือ่ทีจ่ะไดเรงทาํความ

เพียรฝกฝนตนและใชเวลา ใชชีวิตใหมีคุณคา



๑๑๒

 วันนี้จะพูดถึงบุญที่พึ่งของเรา 

 “บุญยอมทําใหเกิดสุขในยามสิ้นชีวิต”

 สภุาษติสัน้ ๆ  นีม้คีวามหมายมาก  คอืบอกวาแมกาํลงัจะตาย

ก็ยังสามารถมีความสุขได

 ประการตอมาคือบอกวาบุญนั้นไมเพียงใหความสุขขณะที่

เราทําเทานั้นแตจะมีอานิสงสตามมาตอนเรากําลังจะตายดวย 

 ดังนั้นจึงควรหม่ันสรางความดี สรางบารมี สรางกุศลเอาไว

อยูเสมอดังทีก่ลาวไวแลววาการระลึกถงึความตายอยูเสมอ จะทําให

เรามีความกระตือรือรน หม่ันทําความดีและทําหนาทีข่องตนใหเสร็จ

สมบูรณ ไมคั่งคางอยางไรตามหนาท่ี

 การงานบางอยางนั้นไมมีวันเสร็จสิ้นหรือถึงจะมีวันทําเสร็จ

แตเราอาจไมทันทําใหเสร็จก็ได เพราะความตายมาถึงเราเสียกอน

จึงตองพรอมที่จะปลอยวางแมงานไมเสร็จก็ไมกังวล ไมวางานนั้น

จะสําคัญไฉน ถาไมเสร็จก็คือไมเสร็จในเมื่อทําเต็มที่แลวจึงพรอมที่

จะปลอยวางได ไมมีการแบกเอาไวในใจอีกตอไป

บุญท่ีพึ่งของเรา



 จะวาไปแลวเมื่อมองในทางธรรม งานตาง ๆ ก็เสร็จทุกวัน

อยูแลว เพราะฉะนั้นแลวเมื่อเราทําเสร็จแลวมันเสร็จทุกวันอยูแลว

เวลาทํางานถาเราทําใจแบบน้ีวามันเสร็จทุกวันพอกลับไปบานถึง

เวลานอนก็พรอมปลอยวางการงานท้ังหลาย ถายงัมีชวีติอยูตอไปใน

วันรุงพรุงนี้  ก็คอยวากันใหม  แตถาตองจากไปในคืนนั้นไมมีอะไรที่

จะตองเสียใจหรือหวงใย 

 ถาหากเราระลึกความตายในแงนี้ความตายชวยใหชีวิตเรา

ปลอดโปรง

 เพราะฉะนั้นแลวพวกเราทานท้ังหลาย เมื่อระลึกถึงความ

ตายที่เกิดขึ้นก็ประดุจวาเราเปนผูไมประมาทในการตาย

๑๑๓



๑๑๔

 การรูจักคิดใหเปน คือ การรูใจเปนสิ่งสําคัญเปนคุณสมบัติที่

หาไดยากมีเฉพาะมนุษยกับสัตวบางชนิดเทานั้น 

 สตัวบางชนิดมคีวามรูตวั รูตวัในแงทีว่าพอเห็นหนาตวัเองใน

กระจกก็รูวานีค่อืตวัเองไมใชใครท่ีไหน มคีนลองเอาสีแดงมาปายตรง

หนาผากของชางแลวใหชางดกูระจก พอมองเห็นกร็ูวาภาพในกระจก

นั้นก็คือตัวมัน ซึ่งมีสีแดงอยูตรงหนาผากดังนั้นแทนท่ีจะเอางวงไป

แตะที่กระจกกลับเอางวงไปแตะที่หนาผากตัวเองเพราะสงสัยวามี

อะไรอยูตรงนัน้แสดงวาชางมคีวามสามารถในการรูตวั สตัวทีไ่มมหีาง

เชน ลงิอุรงัอุตงั ลงิกอลลิา ทาํเชนน้ีไดแตลงิแสมทาํไมไดนอกจากลงิ

แลวเรายังพบวาปลาวาฬและโลมาก็ทําได สัตวสองชนิดนี้ชอบเลน

กระจกมากและมีอากัปกริยิาหลายอยางท่ีทาํใหเราเช่ือวามันรูจกัตวั

เอง เห็นตัวเองในกระจกก็รูวาเปนตัวมนัไมใชอื่น 

 อยางไรก็ตามสัตวไมมีความสามารถรูใจได  อยางนอยเทาที่

มหีลกัฐานมนุษยคนเราอายุ ๑๘ เดอืนข้ึนไปก็มคีวามสามารถในการ

รูตวัแลวคอืหากเหน็หนาตวัเองในกระจกกบ็อกไดวานีค่อืตวัเองไมใช

รูจักคิดใหเปน



๑๑๕

คนอื่นแตนอกจากรูตัวแลว เรายังสามารถรูใจไดดวย  

 รูใจ คือ รูความรูสึกนึกคิดของตัวเราเองแตทุกวันนี้เราใช

ความสามารถสวนน้ีนอยมากเพราะมัวไปสนใจเร่ืองภายนอก  จนลืม

ดใูจของเรา สดุทายกป็ลอยใหความคดิตาง ๆ  พาใจเตลดิเปดเปง พา

ไปหาทุกข พาไปจมอยูกับความโศกความเศรา ความโกรธแคนและ

อารมณทั้งหลายที่เกิดขึ้นนานาชนิด 

 ทกุวนัน้ีคนเราทุกขเพราะใจของตัวเองน้ัน ทกุขใจจนกระท่ัง

นอนไมหลับบางคนทุกขมาก  ถึงกับคิดอยากฆาตัวตาย นั่นเปน

เพราะใจถูกครอบงําดวยความคิดฟุงซานจึงคิดไมเปน 

 คนทุกวันนี้ใหความสําคัญกับความคิดเกง คิดไดนาน คิดได

เร็ว แตเราไมรูวาจะวางความคิดหรือจะหยุดความคิดไดอยางไร

 เพราะลืมไปแลววาการหยุดคิดหรือการวางความคิด ก็คือ

ความสําคัญนั่นเอง 



๑๑๖

 การรูใจ  มีความหมายอยางไร 

 ความหมายแรก คือ รูอารมณ 

 รูอารมณกค็อื ความรูสกึและความคดิทีเ่กดิขึน้ในใจ เม่ือเกดิ

ความทุกข ความโกรธ ความกังวลขึ้นมา เราก็รูทันและเมื่อรูทันแลว

สามารถปลอยวางหรือสลัดความรูสึกดังกลาวออกไปจากใจได 

 ถาเรารูไมทันความรูสึกนึกคิดเหลานั้น  มันจะขยายจนตัว

ของเราครองใจเราจนฟุงซานกินไมได นอนไมหลับหรือไมก็ทําสิ่งท่ี

เปนโทษตอตัวเอง

 เพราะฉะนั้นแลวใหเรารูจักคิด ใหเรารูจักพิจารณาเพราะวา

ชวีติจิตใจของเราน้ัน เราตองรูจกัหดัฝกจติ หดัฝกใจ ของตวัเองไวให

เราหยุดไดแลวใหเรามีความคิด อยาขาดสติ อยาขาดสมาธิ 

 เพราะฉะน้ันแลวถาเราไดปฏบิตัใินความเปนไดตาง ๆ  นานา

นัน้ เรากจ็ะมคีวามสขุตลอดเวลา มคีวามสขุอยูกบัการทาํงาน มคีวาม

สุขเมื่อละออกจากการงานท้ังหลายแลว 

 ก็ขอใหทุกคนจงปฏิบัติธรรมและนอมเอาธรรมเหลานั้นเขา

มาปฏิบตัใินตัวเองในใจของเราน้ีเอง และเราก็จะพบแตความสขุทกุๆ 

ชาติไป  

การรูใจ



๑๑๗๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๗๗๗๗

คาถามหาลาภ

เมตตาคุณนัง  พระอะระหังเมตตา  เงินทองไหลมา  เมตตาคุณนัง

เมตตาคุณนัง  พระอะระหังเมตตา  ขาวของไหลมา  เมตตาคุณนัง

เมตตาคุณนัง  พระอะระหังเมตตา  ผูคนไหลมา      เมตตาคุณนัง

คาถานะเศรษฐี

 อิมานิ   นะคะ  มังมา   คัตถี   จะพะกะสะ

เอหิ   จิตตัง   ปยัง   มะมะ   กาละวิโก

๑๑๗



รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ
“ธรรมะยามเชาของหลวงปู”

สำหรับเปนธรรมทานงานกฐินสามัคคี
ณ วัดใหมปลายหวย ต.เนินปอ อ.สามงาม จ.พิจิตร

ในวันอาทิตยที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑)
คุณวิชัย มาลีนนท

คุณประสาร – คุณอภิญญา มาลีนนท
คุณประวิทย – คุณอรัญญา มาลีนนท
คุณประชา – คุณแพทริเซีย มาลีนนท

คุณรัตนา มาลีนนท
คุณนิภา มาลีนนท
คุณอัมพร มาลีนนท

คุณประชุม – คุณสกลศรี มาลีนนท
คุณสมเกียรติ – คุณรัชนี นิพัทธกุศล

คุณจิรวัฒน มาลีนนท
คุณนบชุลี มาลีนนท
คุณปราลี มาลีนนท

คณะศิษยานุศิษย นำโดย คุณธวัฒนชัย ศุภผลศิริ
คุณสมรักษ ณรงควิชัย และครอบครัว

คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ และครอบครัว
คุณกอบสุข จารุจินดา และครอบครัว

คุณพัชนี จารุจินดา
คุณทาริกา ธิดาทิตย

คุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และครอบครัว
คุณสรวงสุดา ชลลัมพี และครอบครัว

คุณอรุโณชา ภานุพันธ และ คณุอรรควุฒิ สุวรรณประกร
คุณสรพงศ ชาตรี และ คุณดวงเดือน จิไธสงค

คุณณิธิภัทร เอ้ือวัฒนสกุล
คุณปริศนา กล่ำพินิจ และครอบครัว
สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จำกัด

กลุมเบิกบานบุญ
เว็บไซตพุทธะดอทคอม

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรใหทานจงมีความสุข
และเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ.



ºÑ¹·Ö¡¸ÃÃÁ

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................



๑๒๐

อนุโมทนาบุญ

 ขอบุญบารมี กุศลความดี และความเปนมหามงคลอันสูงสุด 

ทัง้ทางโลกและทางธรรม  จงบงัเกิดมแีกผูบรจิาคทรพัย  เพือ่จดัพมิพ

หนังสือ “ธรรมะยามเชาของหลวงปู เลม ๕” และผูที่กําลังเดินทาง

ไปสูความพนทุกขทุก ๆ ทาน

๑๒๐

พิมพ์ที่

บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำ�กัด 

๑/๒๐ ถ.บรมไตรโลกน�รถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

โทร. ๐-๕๕๒๒-๕๐๓๗




