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นี�มีปัญหาจะถามพระถามชี  ไม่มีคนอื�นอยูน่่ะเป็นเรื�องที�ดี  เพราะคนอยูห่ลายคน
มนัหลายระดบั  การแสดงธรรมเป็นเรื�องยาก  พระชีนี�มุ่งแลว้นี�  ไม่รู้จะมุ่งจริงหรือไม่
จริง  อยากจะถามวา่ อะไรทาํใหทุ้กข ์ อะไรทาํใหทุ้กข ์ ทีนี1 มีบางคนจะถามวา่ ใครทาํให้
ทุกข ์  คนนั1นคนนี1ทาํใหทุ้กข ์  หรือตวัเราทาํใหทุ้กข ์  ฟังคาํถามใหดี้นะ  ถา้ตั1งคาํถามวา่
อะไรทาํใหทุ้กข ์  หรือถามวา่  คนนั1นคนนี1ทาํใหทุ้กข ์  หรือตวัเองทาํใหต้วัเองทุกข ์ 
คาํถามสองอยา่งนี1ความหมายต่างกนั  การตั1งคาํถาม  อะไรทาํใหทุ้กขนี์�  อนันี1 ถูก  แต่ถา้
ถามวา่ใครทาํใหทุ้กข ์ หรือเราทาํใหต้วัเองทุกขเ์อง  อนันี1ผดิ  คาํถามขอ้ที� ๒ นี1ผดิ นี�ท่าน
(ภิกขมุาถามพระพุทธเจา้)มาตั1งคาํถาม  หรือเราหรือคนอื�น  ทั1งคนอื�นทาํใหทุ้กข ์  หรือ
มิใช่เราหรือมิใช่คนอื�นทาํใหทุ้กข ์ ฟังคาํถามใหดี้ๆนะ  ถา้ไม่เขา้ใจตวันี1 นี�ปฏิบติัธรรมไป
อยา่งไรกล็าํบาก  อะไรทาํใหทุ้กขล่์ะ  นี1ขอ้ที� ๑ หรือขอ้ที� ๒ ตั1งคาํถามวา่ เราตวัเองทาํให้
ทุกขห์รือคนอื�นทาํใหทุ้กข ์  หรือทั1งตวัเองและคนอื�นทาํใหทุ้กข ์  หรือมิใช่ตวัเองและคน
อื�นทาํใหทุ้กข ์  นี�คาํถาม  คาํถามประโยคที� ๒ นี�เป็นคาํถามที�ตั1งไวผ้ดิ  คาํถามขอ้แรกนี�
เป็นคาํถามที�ตั1งไวถู้ก  เขา้ใจไหม  ทาํไมถึงผดิ  ทาํไมถึงถูก  ความทุกขน์ั1นน่ะเป็นผล  ผล
นั1นจะตอ้งมีจากเหตุ  คือสมุทยั  เหตุนั1นน่ะพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  อวชิชาทาํให้
เกิดสังขาร  เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดสังขาร  สังขารเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดวิญญาณ  วญิญาณ
เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดนามรูป  นามรูปเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดสฬายตนะ  คืออายตนะภายใน 
๖ ตาหูจมูกลิ1นกายใจ  สฬายตนะเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดผสัสะความกระทบ  ผสัสะเป็นเหตุ
ปัจจยัใหเ้กิดเวทนา  เวทนาเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดตณัหา  ตณัหาเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิด
อุปาทานยดึมั�นถือมั�น  อุปาทานเป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดภพ  ภพเป็นเหตุใหเ้กิดชาติ  ชาติ
เป็นเหตุใหเ้กิดชรามรณะ  ชรามรณะเป็นเหตุใหเ้กิดโสกะปริเทวะทุกขท์ั1งหลายนั�นเอง  
นี�สายของเขา  ถา้สายดบักคื็อ อวชิชาดบั สังขารดบั วญิญาณดบั จนถึงทุกขด์บั  เหตุนั1นนี�
อะไรทาํใหทุ้กขล่์ะ  นี�ทั1งสายที�พดูมาใหฟั้งนี�  มนัมีเหตุมีปัจจยัทาํใหทุ้กข ์  แต่ไม่ใช่
ตนเองทาํใหทุ้กข ์  ไม่ใช่ผูอื้�นทาํใหทุ้กข ์  มิใช่ตนเองและผูอื้�นทั1งผูอื้�นทาํใหทุ้กข ์  ไม่ไช่
ไม่ใช่ตวัเองไม่ทาํใหทุ้กขค์นอื�นไม่ทาํใหทุ้กข ์  เพราะคาํวา่ตวัเองทาํใหทุ้กขน่์ะมนัไม่มี  



ผูอื้�นกไ็ม่มี  มนัเป็นสมมติอนัหนึ�งเฉยๆ  ตนเองและผูอื้�นมนัไม่มี  มนัมีแต่เรื�องของเหตุ
ปัจจยั  เหมือนเราเกิดขึ1นมานี�กต็อ้งอาศยั  นี�พดูโดยสมมตินะคาํวา่เรานี�  รูปมนุษยทุ์กรูป
ที�เกิดขึ1นมานี�  ตอ้งอาศยัไข่กบัอสุจิ  ดว้ยการร่วมกนัของไข่กบัอสุจิ  จึงเกิดปฏิสนธิขึ1น  
เมื�อเกิดปฏิสนธิขึ1น  มีอาหารมาหล่อเลี1ยงเป็นเหตุเป็นปัจจยัทั1งหมดรวมกนั  จึงมีความ
เกิดขึ1น  นี�ความเกิดขึ1นเพราะเหตุนั1น  เหตุนั1นน่ะใหพ้ิจารณาใหช้ดัแจง้อะไรทาํใหทุ้กข ์ 
แค่นี1   เวลาฟุ้งซ่านขึ1นมากเ็ราทุกข.์..ทุกข ์  เราทุกข.์..ทุกข ์ แค่คิดอยา่งนี1กผ็ดิแลว้  หือ  ผดิ
ไหม  เพราะอะไร  เราทุกข.์..ทุกข ์ ท่านถามวา่ทุกขมี์จริงไหม  พระพุทธเจา้ตอบวา่มี  แต่
ไม่ใช่คนนั1นทาํใหทุ้กข ์  คนนี1ทาํใหทุ้กข ์  ตวัเองทาํใหทุ้กข ์  แต่มีเหตุคืออวชิชาสังขาร
วญิญาณเป็นสายไปนั�นน่ะ  สายปฏิจจสมุปบาท  จนถึงอุปาทาน ถึงชาติ ถึงชรามรณะ
นั�นเองทาํใหเ้กิดทุกข ์ แค่คาํถามประโยคเดียวนี�  แค่ความเห็นอนัเดียวนี�  ฉนัทุกข.์..ทุกข ์  
ทุกขเ์พราะคนนั1นทาํใหทุ้กข ์  ทุกขเ์พราะคนนี1ทาํใหทุ้กข ์  อนันี1 เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็น
ความเห็นที�ผดิ  เพราะมนัไม่มีใครทาํใหทุ้กข ์  มีแต่เหตุปัจจยั  ความไม่รู้ความจริงของ
ขนัธ์ ๕ นั�นเอง  ความไม่รู้ความจริงของรูปทั1งภายในภายนอกนั�นเอง  ความไม่รู้ความ
จริงของนามนั�นเอง  เป็นสาเหตุแห่งทุกข ์  เป็นเหตุปัจจยัแห่งทุกขน์ั�นเอง  เหตุนั1นนี�บาง
คนนี�  ทาํความผดิพลาดไปไม่สามารถใหอ้ภยัตวัเองได ้  เกบ็มาคิดไป  ฉนัทาํไม่ดี  ฉนั
ทุกข.์..ทุกข ์  ฉนัทุกข.์..ทุกข ์  ใหอ้ภยัตวัเองไม่ไดเ้พราะอะไร  เพราะอวชิชานั�นเอง  
เพราะเห็นผดินั�นเอง  เห็นวา่มีผูท้าํใหทุ้กข ์ นี�มีผูไ้ปรับทุกข ์ เมื�อเห็นความจริงวา่ขนัธ์ ๕ 
เป็นอนตัตา เป็นของกลาง ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ทุกขม์นัมีเหตุมี
ปัจจยัของเขา  ถา้ใครเดินอยา่งนี1   มีอวชิชาเป็นแดนเกิด  กต็อ้งมีทุกขเ์ป็นผล  มีตณัหา
อุปาทานเป็นแดนเกิด  กมี็ทุกขเ์ป็นผล  มีวญิญาณเป็นแดนเกิด  กมี็ทุกขเ์ป็นผล  เท่า
นั1นน่ะ  ถา้ใครไม่มีสิ�งเหล่านี1   กไ็ม่มีทุกขเ์ป็นผล  เป็นเรื�องของเหตุปัจจยัทั1งหมดเลย  
ทุกขก์บัสมุทยัเป็นเรื�องของเหตุปัจจยั  เหตุกบัผล  นิโรธะกบัมรรคกเ็ป็นเรื�องของเหตุ
ปัจจยั  คือเหตุกบัผล  ไม่ใช่เราทุกขเ์ราไม่ทุกข ์ ไม่มี  นี�คาํถามประโยคแรกนี�กบัประโยค
ที� ๒ จึงต่างกนัโดยอรรถธรรม  โดยลึกซึ1 ง  เมื�อเราไม่ไดส้าํเหนียก  ไม่ไดส้นใจตวัเอง  
ไม่ไดว้จิยัในตวัเอง  ไม่ทาํความเห็นใหถู้กตอ้ง  ไม่สอดส่องใหท้ะลุ  ใหแ้จ่มแจง้  ใหถ่้อง
แท ้ กย็อ่มตอ้งหลงวา่เราทุกข.์..ทุกข ์ เราทุกข.์..ทุกข ์ ความเมตตาความใหอ้ภยัแก่ตนเอง
จึงไม่มี  นี�พดูโดยสมมตินะ  พดูแบบสมมติ  จริงๆแลว้ถา้เราเขา้ใจสัจจธรรมตามความ
เป็นจริง  เห็นสัจจธรรมตามความเป็นจริง  จะสมมติเรียกวา่ใหอ้ภยัตวัเองกไ็ด ้ ไม่สมมติ



กไ็ด ้  สมมติวา่มีเมตตากไ็ด ้  ไม่สมมติวา่มีเมตตากไ็ด ้  เหตุนั1นตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นความ
จริงของขนัธ์ ๕ ของตาหูจมูกลิ1นกายใจ  แค่คาํถามประโยคเดียวนี�  เหตุนั1นไม่มีคนทาํให้
เราทุกข ์  ไม่มีตวัเองไม่มีผูอื้�นทาํใหทุ้กข ์  แต่มีเหตุใหเ้กิดทุกข ์  เหตุที�เกิดทุกขน์ั1นคือ
ความรู้ไม่จริง  ความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ นั�นเอง  อวชิชานั�นเอง ความหลง ความมิจฉาทิฏฐิ
เห็นผดินั�นเอง  เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงของขนัธ์ ๕ นั�นเอง  เหตุนั1นถา้เขา้ใจตรงนี1   
จึงรู้วา่ที�ตวัเองทุกข.์..ทุกข ์  ฉนัทุกข.์..ทุกข ์  แลว้ปิดหอ้งนอนอยูค่นเดียว  แลว้กค็รุ่นคิด
อยูน่ั1น  อนันั1นเป็นความเห็นแก่ตวั เป็นจิตที�ต ํ�า เป็นจิตที�เห็นแก่ตวั เป็นจิตที�ต ํ�า เป็นจิตที�
สกปรก  ทาํไมถึงพดูเช่นนั1น  เพราะจิตดวงนั1นประกอบดว้ยอวชิชา ดว้ยความมืดบอด 
อวชิชาความมืดบอดเป็นมลทิน  เป็นสิ�งสกปรกของใจ  ใจนั1นจิตดวงนั1น เป็นจิตที�มืด
บอดที�สกปรก  จึงเรียกว่าจิตที�ต ํ�า จิตที�เห็นแก่ตวั อนันี1ไม่ไดว้า่ใครนะ  เพราะไม่มีใคร  
สภาพความจริงถา้เป็นเช่นนี1   กเ็ป็นอยา่งนี1   เขาเรียกวา่ทุกขสัจจะ  เป็นความจริงของทุกข ์ 
เหตุนั1นนี�ความหลงผดิ ความเห็นผดิ ความมืดบอดแห่งจิตคืออวชิชานี1   แกไ้ดด้ว้ยวชิชา  
เอาความรู้ที�ถูกตอ้ง ความเห็นที�ถูกตอ้ง เขา้ไปแทนซะ  ทีนี1 ปัญหาน่ะมนัอยูต่รงวา่ คนนั1น
มีสัจจะไหม  คนนั1นโกหกตวัเองเป็นไหม  ถา้คนนั1นไม่มีสัจจะ  โกหกตวัเองเป็น  คนนั1น
จะไม่ยอมที�จะแกไ้ขตวัเอง  เวลาทุกขก์บ็อกวา่ฉนัทุกข ์ คนนั1นทาํใหฉ้นัทุกข ์ คนนี1ทาํให้
ฉนัทุกข ์ ฉนัจะทาํอยา่งนี1   ฉนัจะทาํอยา่งนั1น  ฉนัจะเอาแต่อาํเภอใจ  ไม่ยอมแกไ้ขตวัเอง  
นี1 คือคนที�โกหกตวัเอง  ทาํไมถึงวา่โกหกตวัเอง  กม็นัไม่มีคนอื�นทาํใหเ้ราทุกข ์ แมแ้ต่ตวั
เรากไ็ม่มีทาํใหเ้ราทุกข ์  แต่อวชิชาและกรรมนั�นเองเป็นตวักระทาํใหทุ้กข ์  แยกแยะ
ประเดน็ใหถู้ก  อวชิชากบักรรมนั�นเอง  ที�เป็นอกุศลกรรมนั�นเอง  ฉนัพดูใหฟั้งเมื�อวาน
แลว้  กรรมทาํใหเ้กิดวิบาก  ตวัไหนที�ทาํใหเ้กิดกรรม  กคื็อกิเลส  วบิากมาสู่กิเลส  กิเลส
มาสู่กรรม  เขาเรียกไตรวฏัฏ ์  ในนกัธรรมโทจะไดเ้รียน  ตวักรรมนั�นเองกบัตวักิเลส
นั�นเองทาํใหทุ้กข ์  เหตุนั1นอกศุลกรรมกเ็กิดจากกิเลสนั�นเอง  เหตุนั1นนะถา้ผูใ้ดยอมรับ
ความจริง  ผูใ้ดยอมรับความจริง  ผูใ้ดไม่โกหกตวัเอง  ผูใ้ดมีสัจจะตั1งมั�นที�จะพน้จากกอง
ทุกข ์  ยอ่มตอ้งยอมที�จะพิจารณาสิ�งเหล่านี1   ยอ่มตอ้งยอมที�จะละความมืดบอดความเห็น
ผดิในจิต  เพราะอะไร  เพราะเขาโกหกตวัเองไม่ได ้  เขามีหิริโอตตปัปะในจิตของเขา  
เป็นคุณธรรมอนัหนึ�ง  เมื�อหิริโอตตปัปะนี1 เตม็ภูมิเขาเรียกวา่วสุิทธิเทพ  วสุิทธิเทพ
เท่านั1นจึงจะมีหิริโอตตปัปะไดเ้ตม็ภูมิ  วสุิทธิเทพคือพระอรหนัตน์ั�นเอง  เพราะเขาเห็น
ความจริงวา่ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เขาไม่สามารถที�จะไป



หลอกตวัเองได ้ กล่าวตู่ขนัธ์ ๕ ได ้ ไปลกัขโมยขนัธ์ ๕ ได ้วา่เป็นของเรา วา่เรา วา่เป็น
ตวัตน  ความไม่กล่าวตู่ไม่ลกัขโมย  นั1นคือไม่มีมุสาวาทา  ไม่มีอทินนาทานา  เห็นไหม  
ใช่ไหม  นั�นคือความละอายแก่ใจ  ความเกรงกลวัต่อบาปกรรมนั�นเอง  คือหิริโอตตปัปะ
นั�นเอง  เหตุนั1นน่ะใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้ ไม่มีใครทาํใหทุ้กขห์รอก  มีแต่เหตุคืออวชิชา
กบักรรมนั�นเอง  ถา้เขา้ใจตรงนี1   กมี็หนา้ที�ที�จะสร้างกรรมใหม่  คือวชิชาใหเ้กิดขึ1นมา  มี
หนา้ที�ที�จะตอ้งทาํวชิชาใหเ้กิด  ทาํสัมมาทิฏฐิใหเ้กิด  เมื�อทุกขเ์กิด  ใหรู้้ทนัทีวา่ตอ้งมีเหตุ
ปัจจยัคืออวชิชา  ลูกนอ้งมนัคือตวัตณัหานั�นเอง  ตวัอุปาทานนั�นเอง แลว้กอ็อกมาทาํ
กรรมที�เป็นอกศุลนั�นเอง  เหตุนั1นถา้เขา้ใจตรงนี1 นี�  ไม่มีอะไร ไม่มีใคร ไม่มีเรา ไม่มีใคร
ทาํใหทุ้กข ์  แต่มีเหตุมีปัจจยัคืออวชิชาตณัหาอุปาทานนั�นเอง  สายของสมุทยัปฏิจจสมุป
บาทนั�นเองทาํใหทุ้กข ์  ถา้เขา้ใจตรงนี1   กต็อ้งทาํวชิชาใหเ้กิด  การทาํวชิชาใหเ้กิดตอ้ง
ยอมรับความจริง  ตอ้งหดัพินิจพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ วา่รูปนี1 เที�ยง
ไหม  ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายจริงไหม  ใครทาํใหม้นัแก่ใหม้นัเจบ็ใหม้นัตาย  ฐานะเราก็
ไม่อยากแก่ไม่อยากเจบ็ไม่อยากตาย  ทาํไมตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  กเ็พราะธาตุทั1ง ๔ 
นั�นเอง  มีเหตุมีปัจจยัคือธาตุนั�นเอง  มีอาหารคาวหวานนั�นเอง  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหรู้ป
นี1ตอ้งเสื�อมสลายไปในที�สุด  ทาํไมตอ้งเสื�อมสลายในที�สุด  ทาํไมตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง
ตาย  เพราะมีความเกิดนั�นเอง  ถา้ไม่มีความเกิด  กไ็ม่มีความแก่ความเจบ็ความตาย  นี�  
เหตุนั1นน่ะแลว้ทาํอยา่งไรจะไม่ใหเ้กิด  ใหพ้ิจารณาสาวเขา้ไป  ความหลงอุปาทานนั�นเอง  
ในขนัธ์ ๕ นั�นเองเป็นตวัเกิด  หลงขนัธ์ ๕ ยงัไม่พอ  ยงัไปหลงรูปรสกลิ�นเสียงสัมผสั
ภายนอกอีก  เขาเรียกกามคุณ ๕  เหตุนั1นผูจ้ะเดินทางนี1 จึงตอ้งพิจารณา  เขาเรียกวา่อาหาร 
๔ กวฬิงการาหาร อาหารคือคาํขา้ว  ผูใ้ดพิจารณาอาหารเป็นสิ�งปฏิกลู  เป็นสิ�งแค่อาศยั
เพื�อชีวติ  ไม่ฉนัดว้ยความละโมบมวัเมา  ผูน้ั1นเท่ากบัละกามคุณทั1ง ๕  นี1พระพุทธเจา้
ตรัสเอาไว ้  ผูใ้ดไม่พิจารณาอาหาร  ยอ่มยงัวญิญาณที�เป็นอวชิชาอาศยัเกิดขึ1น  เมื�อ
วญิญาณาหารเกิด  ยอ่มเป็นเหตุใหรู้ปนามเกิดนั�นเอง  เมื�อรูปนามเกิด  กเ็ป็นเหตุ
ใหส้ฬายตนะคืออายตนะภายใน ๖ เกิด  เมื�ออายตนะภายใน ๖ เกิด  เป็นเหตุใหเ้กิดผสัสะ 
เกิดเวทนา เกิดตณัหา เกิดอุปาทาน ต่อเนื�องเป็นสาย  เหตุนั1นการพิจารณาอาหารจึงมี
คุณค่ามหาศาล  เพราะเป็นการทาํลาย เป็นการละความเห็นผดินั�นเอง  ละตวัวญิญาณที�จะ
เกิดขึ1น  ที�จะทาํใหน้ามรูปเกิด  อนันี1ขอ้ที� ๑  ขอ้ที� ๒ การพิจารณาตาหูจมูกลิ1นกาย  
พิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เท่ากบัพิจารณาตวัอะไร  ตวัผสัสาหาร



นั�นเอง  ตวัผสัสะนั�นเอง รูปกระทบตา เสียงกระทบหู กลิ�นกระทบจมูก รสกระทบลิ1น 
กายสัมผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็  แมแ้ต่ธรรมารมณ์กระทบใจ  ไดพ้ิจารณาเห็นถึงคุณและ
โทษของสิ�งเหล่านี1   วา่เกิดขึ1นแลว้กด็บัไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จึง
คลายความเพลิดเพลินความยนิดีในสัมผสัเหล่านี1   เมื�อคลายความยนิดีความเพลิดเพลิน
ในสัมผสัเหล่านี1   วญิญาณาหาร อาหารคือวญิญาณกเ็กิดไม่ได ้ เมื�ออาหารคือวญิญาณตวั
นี1 เกิดไม่ได ้  วญิญาณดบัรูปนามกด็บั  นี�  การพิจารณาถึงตวัสัญญา สังขาร เท่ากบั
พิจารณาตวัมโนสัญเจตนา คือความจงใจนั�นเอง  เมื�อเห็นสัญญาสังขาร ความคิดไม่เที�ยง 
ไม่ใช่ของเรา ไม่ติดตามมนัไป  รู้แลว้ละ  เท่ากบัละมโนสัญเจตนาหาร  การละมโน
สัญเจตนาหาร  เท่ากบัละตวัวญิญาณาหารที�จะเกิดวญิญาณที�ทาํใหเ้กิดนามรูป  การ
พิจารณาตวัรู้ตวัวญิญาณ  ใหเ้ห็นถึงความเกิดดบั ความไม่ใช่ของเรา เกิดตามเหตุปัจจยั  
รูปกระทบตากเ็กิดความรู้ทางตา วญิญาณทางตาเกิด จนถึงธรรมารมณ์กระทบใจ กเ็กิด
มโนวญิญาณ คือวญิญาณทางใจ เห็นเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่ตวัตนของเรา  จึงเป็นการละตวัวญิญาณาหาร  การละวญิญาณาหารตวันี1   เป็นเหตุ
ใหรู้ปนามนามรูปนั1นดบั  เหตุนั1นน่ะเหมือนเราจะขงัเสือเอาไวต้วัหนึ�ง  ทาํกรงอยา่งดีไม่
มีประตู  ออ็กปิดหมด  กรงเหลก็อยา่งดี  แลว้ไม่ใหอ้าหาร  เสือนั1นยอ่มตอ้งดิ1นรนทุรนทุ
ราย  เพราะขาดอาหาร  เรากต็อ้งปิดไวอ้ยา่ใหอ้าหาร  จนเสือนั1นเมื�อไม่มีอาหารแลว้  
นานเขา้จะหมดกาํลงั  ความอาละวาดจะหมดลง  เมื�อหมดกาํลงัเพียบลง  ไม่ใหอ้าหาร
ต่อไปเสือนั1นจะโรยรินๆ  สุดทา้ยกจ็ะขาดใจตาย  ฉนัใดฉนันั1น  การงดอาหารทั1ง ๔ นี1ได ้ 
เท่ากบังดเชื1อที�จะทาํใหเ้กิดอวชิชาได ้  ชีวติแห่งอวชิชากจ็ะดบัลง  เมื�อชีวติอวชิชาดบัลง  
ความพน้จากกองทุกขก์จ็ะมีตรงนั1น  เหตุนั1นน่ะวนันี1 นี�จึงพดูใหฟั้ง  เป็นสิ�งที�โยมที�
ออสเตรเลียเขาตอ้งการจะรู้  วา่จะละวญิญาณอยา่งไรที�จะไม่ทาํใหเ้กิดนามรูป  เพราะเขา
ไม่ไดป้รารถนาจะเกิด  เขาตั1งปรารถนาจะเขา้สู่พระนิพพาน  เขาอธิษฐานไวอ้ยา่งนั1น  
เหตุนั1นนี�ผูที้�เป็นนกับวช  ออกมาแลว้  เป็นนกับวชแลว้  มีหนา้ที�ตอ้งพิจารณาสิ�งเหล่านี1   
พิจารณาปัจจยั ๔ ก่อนจึงบริโภค  เขาจึงใหส้วดปฏิสังขาโยฯหรืออชัชะมะยาฯ  กเ็พื�อ
เตือนสติใหพ้ิจารณา  ไม่ใช่สวดเป็นนกแกว้นกขนุทอง  สวดไปอยา่งนั1น  ร้องราํทาํเพลง
ไปอยา่งนั1น  ไม่มีประโยชนต่์อตวัเอง  การพิจารณาปัจจยั ๔ เท่ากบัพิจารณากวฬิงการา
หาร  เมื�อไม่เพลิดเพลินในกวฬิงการาหารคือคาํขา้ว เมื�อไม่เพลิดเพลินวญิญาณาหาร 
วญิญาณคืออาหาร อาหารคือวญิญาณ  กไ็ม่สามารถจะเกิด   เมื�ออาหารไม่มี  นามรูปกจ็ะ



ดบันั�นเอง  นี�ตน้เหตุ  การมาพิจารณาตวันามธรรมคือผสัสาหาร การผสัสะ  การสัมผสั
ทางตาหูจมูกลิ1นกายใจ  การมาพิจารณาตวัมโนสัญเจตนาหาร คือความจงใจคือตวัเจตนา  
ความจงใจที�มีแอบแฝงดว้ยอวชิชานั�นเอง  การมาพิจารณาตวัวญิญาณโดยตรงนั�นเอง  
เป็นการละอาหารทั1ง ๔ ออกหมด  จึงเป็นสิ�งที�ละสิ�งที�จะสืบเนื�องชีวติของอวิชชานั�นเอง  
อวชิชาไม่ไดอ้าหารยอ่มตอ้งดบั  ชีวตินั1นตอ้งดบั  เมื�อดบัรูปนามจึงดบั  วญิญาณดบัรูป
นามดบั  ทุกขจึ์งดบัทั1งปวง  เหตุนั1นน่ะผูใ้ดใคร่สนใจในธรรม  ใหไ้ปขบคิดพิจารณา
หาทางละอาหาร  ลดอาหารลง  ถา้ยงัเพลิดเพลินต่อการกิน  เพลิดเพลินต่อการนอน  
เพลิดเพลินต่อเสื1อผา้เครื�องนุ่งห่ม  เพลิดเพลินต่อที�อยูอ่าศยั  รูปขา้งนอกบงัรูปใน  ใครยงั
เพลิดเพลินต่อรูปใน  รูปในคือกายนี1บงัเจตสิกธรรม  คือเวทนาสัญญาสังขาร  ใครยงั
เพลิดเพลินต่อเจตสิกธรรม  ยงับงัตวัรู้อยู ่  ใครเพลิดเพลินตวัรู้อยู ่  ยงับงัพระนิพพานอยู ่ 
เหตุนั1นใครตอ้งการความพน้ทุกขที์�แทจ้ริง  ปรารถนาความพน้ทุกขที์�แทจ้ริง  ตอ้งเจริญ
สติปัญญาใหเ้ขา้ใจความจริงเหล่านี1   ใหรู้้จกังดอาหาร  คือเหตุแห่งความเจริญของอวชิชา  
ใหเ้จริญเหตุที�ใหส้ติปัญญาเจริญ  คือการรู้จกัพินิจพิจารณารูปนอกรูปใน  พิจารณา
เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  ใหรู้้เห็นตามความเป็นจริง  ใหย้อมรับความจริงของสิ�ง
เหล่านั1น  จิตกจ็ะเขา้สู่ความเป็นกลางนั�นเอง  จิตที�เขา้สู่ความเป็นกลางยอ่มไม่ยนิดี  ไม่
ยนิร้ายต่อสิ�งทั1งปวง  จิตที�ไม่ยนิดียนิร้ายต่อสิ�งทั1งปวง  ตณัหาจึงไม่สามารถเกิดได ้  เมื�อ
ตณัหาเกิดไม่ได ้ อุปาทานภพชาติกด็บั  ทุกขก์ด็บันั�นเอง  วนันี1กข็อแนะนาํแต่เพียงแค่นี1 . 


