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 วนันี เป็นวนัที" ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓  วนันี คณะโคราชกบัคุณหมอออ้ได้มาที"
สถานปฏิบติัธรรมป่าวิเวกสิกขาราม  เพื"อไดม้าหาโอกาสว่างมาปฏิบติั  การปฏิบติัธรรม
นั นเป็นการมาสร้างความดี  สร้างกุศลให้แก่ตนเอง  การประพฤติปฏิบติัธรรมนั นเป็น
การมาศึกษาหนึ" ง  มาประพฤติปฏิบัติหนึ" ง  ทั งศึกษาทั งประพฤติปฏิบติั เหมือนการ
เดินทางนี น  เราจะเดินทางไปที"ใดที"หนึ"ง  เป้าหมายกคื็อจุดที"เราจะไป  ทีนี ทาง  ทางที"จะ
ไปนั นนี"เราอาจจะยงัไม่คุน้เคย  การเดินทางนั นกเ็ลยตอ้งมาศึกษาถึงเส้นทางที"จะไปดว้ย  
ศึกษาโดยการถามการเล่าเรียน  หรือการฝึกวิธีไหนกต็าม  ใหรู้้เส้นทางนั นเขาเรียกปริยติั  
เมื"อเรามาเดินทางเขา้ไปเขาเรียกว่าปฏิบติั  การที"มาเดินทางอยู่นั นน่ะมนัคือการปฏิบติั
หนึ"ง  อีกอยา่งหนึ"งกคื็อมาศึกษาเส้นทางของจริงนั"นเอง  นี"มนัเป็นสองส่วนอยูใ่นตวัของ
เขา  ทั งศึกษาวิธีการปฏิบติันั"นเอง  ทั งศึกษาการปฏิบติันั"นเอง  นี"มนัไปคู่กนั  เมื"อศึกษา
จบ  หมายถึงว่าอยา่งเราปฏิบติัถูก  เราเดินทางนั นไปถึงเป้าหมายถึงที"หมายแลว้  เรากจ็ะ
เห็น  หรือประสบพบกบัจุดที"เราไปนั"นเอง  อนันี อยา่งหนึ"ง  อยา่งที"สองเราก็จะประสบ
พบกบัอะไร  กบัเส้นทางที"เราไปนั"นเอง  ไดศึ้กษาถึงเส้นทางที"ไปนั"นเอง  เราจะมีความรู้
ความเขา้ใจในเส้นทางที"ไป  ว่าเดินทางไปอย่างไร  แลว้ก็มีความรู้ความเขา้ใจถึงที"ที"เรา
ไปเพราะไดเ้ห็นหมดแลว้  เหตุนั นการมาศึกษาการมาปฏิบติัธรรมนั น  ตอ้งมาศึกษาทั ง
วิธีปฏิบติัทั งปฏิบติัอยูด่ว้ยกนัคู่กนัไปตลอด  ทาํไมตอ้งศึกษาเส้นทางนั น  กเ็พราะเราไม่
เคยเดิน  อนันั นล่ะท่านเรียกว่าปริยติั ปฏิบติั แลว้ก็ปฏิเวธคือผล  คือเป้าหมายที"เราถึง
นั"นเอง  เหตุนั นเวลาเรามาประพฤติปฏิบติันั น  ท่านกบ็ญัญติัทางเดินให ้ เขาเรียกว่าทาน
ศีลภาวนา  ทานนั นเป็นทางเดินอยา่งไร  การที"เราไดใ้หท้านบริจาคทานออกไปนั น  เป็น
การฝึกจิตใจนั"นเอง  อนันี เป็นการฝึกเป็นการหดั  หดัจิตใจนั นใหรู้้จกัคาํวา่เสียสละ  คาํว่า
ปล่อย คาํว่าวางนั"นเอง  ถา้คนยึดมั"นถือมั"น  ไม่ยอมเสียสละ  ก็ไม่สามารถที"จะให้ทาน
ออกมาได ้ เขาบญัญติัเรียกว่าตวัตระหนี"  คนนั นมีความตระหนี"  ใครมีความตระหนี"มาก  
กไ็ม่สามารถใหท้านได ้ แมแ้ต่นอ้ยหนึ"งนิดหนึ"งกอ็อกไม่ได ้ ผูที้"ไม่มีความตระหนี"ท่าน
ให้ได้หมด  ในสมัยพุทธกาลนั น  เมื"ออนาถบิณฑิกเศรษฐีได้บรรลุธรรมเป็นพระ



โสดาบนั  ท่านได้นิมนต์พระผูมี้พระภาคเจา้ให้ไปโปรดที"เมืองสาวตัถี  แควน้โกศล
นั นน่ะ  เมื"อไปแลว้ท่านกไ็ดมี้ศรัทธาสร้างวดัเชตวนัให ้ มนัเป็นสวนของเจา้เชต  ท่านก็
ไปตกลงซื อกนั  ทางนั นกห็ลุดปากออกมาว่า  ถา้เอาเงินมาปูไดเ้ตม็พื นที"ก็จะขาย  คงคิด
ว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั นไม่กลา้ที"จะซื อที"จริง  เพราะจาํนวนเงินมาก  ท่านกใ็ห้ขนเงิน
ใส่เกวียนเขา้มาปูพื นที"หมดทั งที"เลย  ขอซื อ  เจา้เชตไม่ยอมขาย  บอกว่าพูดอย่างนั"นเอง
ไม่ไดพู้ดจริง  จึงขึ นโรงขึ นศาลตดัสิน  ศาลผูพ้ิพากษา  อนันี นะเจา้เชตนี"เป็นลูกกษตัริย ์ 
แต่ผูพ้ิพากษานี"ไม่เขา้ขา้งใครเห็นยงั  นี"ความเป็นกลาง  เมื"อถามวา่  ท่านไดพ้ดูอยา่งนี จริง
ไหม  จริง  แลว้เขาเอาเงินมาปูจริงไหม  จริง  อนันี การพูดออกไปเป็นสัญญาซื อขายกนั
แลว้  เมื"ออีกฝ่ายหนึ"งไดป้ฏิบติัตาม  สัญญานี ถูกตอ้งจาํเป็นตอ้งขาย  เขากจึ็งตอ้งขายที"ให ้ 
เงินนั นมหาศาลมาก  แต่ท่านกย็อมเสียสละ  เพราะอะไร  เพราะเมื"อท่านบรรลุธรรมเป็น
พระโสดาบนัความตระหนี"ท่านไม่มี  ท่านรู้จกัปล่อยรู้จกัวาง  เหตุนั นทานนั นล่ะเป็นการ
มาศึกษา  ศึกษาใหจิ้ตรู้จกัปล่อยรู้จกัวาง  การใหท้านนั"นเอง  ใหว้ตัถุเป็นทานนั นน่ะเป็น
การศึกษาถึงการให้  การปล่อยวางนั"นเองในวตัถุสิ"งของ  เมื"อจิตสามารถปล่อยวางใน
วตัถุสิ"งของได ้ จนเป็นนิสัยจนเห็นแจง้ชดัเขา้ไปอีก  กส็ามารถปล่อยวางรูปนามขนัธ์ ๕ 
นี ไดอี้กเช่นกนั  คาํว่าปล่อยวางนี คือความไม่ยึดมั"นถือมั"นนั"นเอง  ว่ามนัเป็นของเราว่า
เป็นเราว่าเป็นตวัตนของเรา  จึงเสียสละได ้ อนันั นทานนั นล่ะเป็นทาง  เป็นทางเดินให้
เราเขา้ไปสู่มรรคผลนิพพาน  เพราะการปล่อยวางนั นล่ะเขา้ถึงสู่มรรคผลนิพพาน  การมา
ศึกษาในการที"จะใหน้ั"นเอง  ศึกษาถึงทาํไมจิตมนัมีความตระหนี"มนัไม่ยอมให ้ แลว้มนั
ใหไ้ปแลว้ผลมนัเป็นอยา่งไร  จิตใจมนัเบาไหม  ถา้มนัไม่ใหจิ้ตใจมนัเป็นอยา่งไร  นี"ท่าน
มาศึกษา  ศึกษาทั งวธีิการจะใหจ้ะทาํอยา่งไรจะใหม้นัได ้ กต็อ้งมาพิจารณาใชปั้ญญาทีนี   
ทรัพยส์มบติัทุกอยา่งในโลกนี นี"  เป็นของๆเราจริงไหม  นี"เริ"มใชปั้ญญาวิจยัแลว้นะ  ถา้
ว่าเป็นของเราจริง  เกิดขึ นมาอะแว้ๆ   กต็อ้งเอาเงิน เอาทอง เอาทรัพยส์มบติั เอาแผ่นดิน
ตามมาดว้ยใช่ไหม  มีใครเป็นเช่นนั นบา้ง  ถา้เป็นเช่นนั นไดค้งจะเป็นเรื"องที"ออกข่าวได ้ 
เพราะคนชอบข่าวแบบนี   มีไหม  ก็ตอ้งมาหาเองทั งหมด  มาหาทั งหมดเลย  เกิดขึ น
มาแลว้กต็อ้งมาหา  พอโตขึ นมามีความสามารถจะทาํมาหากินตอ้งหาทั งนั น  เพราะนั น
ทรัพยส์มบติันั นล่ะคือของๆโลก  ของที"มีอยู่ในโลกทั งนั นเลย  นี"มนัจะใช่ของเราได้
อยา่งไร  แลว้เวลาเราลมดบัล่ะ  สมบติัทุกอยา่งที"หามาไดเ้อาไปดว้ยไดไ้หม  หือ  เอาไป
ดว้ยไม่ไดแ้ลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  นี"ศึกษาวธีิการใหก้ารเสียสละทานแลว้นะ  นี"



ถา้เห็นตรงนี แจง้ชดัตรงนี แลว้ตวัเราอีกล่ะ  ตวัเรานี เป็นอยา่งไรมาจากไหน  กไ็ล่ไปง่ายๆ
อยา่งวิทยาศาสตร์  กม็าจากไข่กบัอสุจิพ่อกบัแม่ใช่ไหม  แลว้ก็มีอาหารเขา้ไป  อนันี พูด
แบบรูปธรรมยงัไม่พูดนามธรรมนะ  นี"เอาง่ายๆนี"  แลว้ก็เกิดอาหารคาวหวานเขา้ไปก็
แตกตวัแตกเซลลอ์อกไป  จนเป็นรูปร่างจนเกิดมา  โตขึ นมากย็งัตอ้งอาหารคาวหวานอีก  
ธาตุทั ง ๔ นั"นเอง  ธาตุทั ง ๔ นี มาจากไหน  กม็าจากในแผ่นดินทั งนั นน่ะ  ของในโลกนี 
หมด  เมื"อสิ"งที"มาเป็นกายเรามนัเป็นของโลกของกลางไม่ใช่ของเรา  แลว้มาเป็นกายนี 
สร้างกายนี แล้วจะว่ากายนี เป็นของเราได้อย่างไร  นี"หาเหตุผลวิเคราะห์วิจัย  ก็เป็น
การศึกษาเพื"อจะอะไร  เพื"อจะให้ทานนั"นเอง  เสียสละออกไป  เหตุนั นทานจึงเป็น
ทางเดินนะ  ตอ้งมาศึกษาถึงทางเดินดว้ย  ทั งศึกษาถึงวิธีทาํดว้ย  การประพฤติปฏิบติัดว้ย  
ศีลกเ็หมือนกนั  ศีลนั นเป็นขอ้เวน้เป็นขอ้งดเวน้  ทาํไมท่านบญัญติัศีลขึ นมา  ท่านบญัญติั
ศีลขึ นมาคือขอ้งดเวน้คือสิ"งใดเป็นโทษ  ท่านให้บญัญติัขึ นมาไวเ้พื"องดเวน้  สิ"งใดเป็น
คุณท่านบญัญติัขึ นมาเพื"อใหเ้จริญ  เพื"อใหป้ระพฤติปฏิบติั  เพราะโลกเรานี เป็นโลกของ
เหตุปัจจยั  เป็นโลกของเหตุปัจจยั  โลกที"มีเหตุเป็นแดนเกิด  เราอาศยัเหตุอยู่ต่างหาก  
เหตุดีก็สบายหน่อย  เหตุไม่ดีก็ทุกข์หน่อย  อาศยัเหตุนั นน่ะเป็นตวัดาํเนิน  เหตุนั นเมื"อ
อาศยัเหตุเป็นตวัดาํเนิน  ท่านจึงใหส้ร้างเหตุที"ดี  ละเหตุที"ไม่ดีนั"นเอง  เมื"อสร้างเหตุใหดี้  
ละเหตุที"ไม่ดี  ทีนี บางคนมนักไ็ม่มีสติปัญญาจะรู้วา่  อะไรเป็นสิ"งที"ดีที"ถูกตอ้ง  อะไรเป็น
สิ"งที"ไม่ดีไม่ถูกตอ้ง  กเ็ลยตอ้งบญัญติัออกมาเป็นศีล  เป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั  อนันี ถา้เรา
เรียนหนังสือ  พวกอาจารยจ์ะรู้  ถา้ระดบัปฏิบติันี"  อย่างคนงานอย่างการบริหารนี"เขา
บอกเลย  อยา่งคนงานนี"  อยา่ไปสั"งใหเ้ขาคิด  ตอ้งทาํอะไรอยา่งไรอยา่ไปสั"งอยา่งนั นว่า  
คุณไปทาํอนันี ซะ  ใหผ้ลออกมาอยา่งสั"ง  ตอ้งบอกเลยคุณไปทาํอยา่งนี นะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   
ตอ้งบอกไปเลยว่าให้ทาํอะไร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   แต่ไม่ใช่ใหไ้ปคิด  เหมือนเรามีเงินอยู่กอ้น
หนึ"ง  ให้คนงานไปเลย เอา้ ลา้นหนึ"ง  คุณไปเปิดร้านตรงนี แลว้ให้มนัเจริญขึ นนะ  ให้
ไดผ้ลกาํไรเท่านี นะ  อนันี ถา้ใหไ้ปกผ็ดิพลาดทนัที  เพราะอะไร  เพราะสติปัญญาเขาไม่มี  
ที"จะไปบริหารจดัการที"จะไปคิดต่อ  เขาจึงตอ้งสั"ง  ถา้ระดบัคนงานหรือระดบัล่างๆ  ก็
ตอ้งบอกว่าใหท้าํอะไร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ถา้ระดบัที"สูงขึ นมา  โยนแต่จุดประสงคห์ัวขอ้ให ้ 
เดีBยวเขาไปคิดวิธีการคิดอะไรออกมาหมด  อันนี ก็เป็นอย่างนั น  เหตุนั นนี" เราเอง
เหมือนกนั  การประพฤติปฏิบติัธรรมเหมือนกนั  คนส่วนใหญ่สติปัญญามนัมี ๒ ระดบั  
ระดบัแรก  คนนั นนี"มีสติปัญญามาก  เมื"อเห็นเหตุอะไรปัCบกรู้็ทนัทีว่า  เหตุนี เป็นไปเพื"อ



ความเจริญหรือความเสื"อม  พอท่านเห็นเหตุอนันี ปัCบนี"  ท่านกไ็ม่ประพฤติปฏิบติัในเหตุ
แห่งความเสื"อม  เหตุใดเป็นไปเพื"อความเจริญ  ท่านก็ประพฤติปฏิบติั  เพราะท่านอ่าน
เหตุนั นออก  อนันี เรียกว่ารู้เหตุสาวไปสู่ผลได ้ แต่อีกคนหนึ"งปัญญาดอ้ยกว่า  ทาํเหตุนี 
เป็นไปเพื"อความเจริญหรือความเสื"อมยงัไม่รู้จกั  ยงัไม่รู้จกั  เมื"อไม่รู้จกัก็ตอ้งอาศยัผล
นั"นเอง  เมื"อผลนั นเกิดขึ นก็อาศยัผลนั นน่ะสาวยอ้นไปสู่เหตุ  ผลที"เป็นทุกข์เหตุก็คือ
สมุทยั  ผลที"เป็นนิโรธะเหตุกคื็อมรรค  อนันี พูดแบบธรรมะ  ถา้พูดแบบทางโลกผลตวันี 
ถูกตอ้งผลงานออกมา ๑๐๐เปอร์เซ็นต์  เพราะเหตุที"ทาํนี ถูกตอ้งดี  ถา้ผลงานผิดพลาด
หมดเลย  แสดงวา่เหตุหรือวธีิการกระทาํนั นน่ะไม่ถูกตอ้ง  อนันี อาศยัผลบอกเหตุ  ว่าเหตุ
นั นเป็นเหตุแห่งความเจริญหรือเหตุแห่งความเสื"อม  อนันี ปัญญาดอ้ยลงมา  เหตุนั นมี
โยมมาที"นี"  ฝรั"งกบัคนไทยมาที"นี"  ฝรั"งมนับอกว่า  ที"เขาทาํบุญทาํอะไรนี"  เขาคิดว่าสิ"งที"
ทาํนี"เป็นสิ"งที"ควรทาํเขาทาํเลย  แต่คนไทยบอกว่า  ให้ทาํเพราะว่าจะไดไ้ปสวรรค ์ หรือ
ไม่ใหท้าํเพราะสิ"งนี ไปนรก  ฝรั"งเขาบอกวา่ เขาไม่เห็นดว้ยเลย  สองคนเลยขดัแยง้กนั  มา
ถามมาเล่าให้อาตมาฟัง  อาตมาบอกว่าถูกทั งคู่  ถูกทั งคู่  คนหนึ" งอาศยัผลไปบอกเหตุ  
คนหนึ" งเห็นเหตุแล้วว่ามันควรทาํ  ไปสู่ผล  ถูกทั งคู่  คือปัญญาคนละระดับเฉยๆ  
เพราะฉะนั นวิธีการเขา้สู่ตรงนี   มนัจึงเป็นวิธีการที"แลว้แต่สติปัญญาของใครเท่าไหร่  นี"
ใหเ้ขา้ใจ  เหตุนั นจึงยกตวัอยา่งเมื"อกี ใหฟั้ง  อยา่งคนงานเราจะใหง้านกอ้นหนึ"งแลว้  แลว้
ไปทาํเองหมดทุกอย่างไปคิดเองออกมาให้สัมฤทธิG ผลน่ะบางทีทาํไม่ได ้ เพราะเขาไม่มี
สติปัญญาที"จะถึงจุดนั น  เรากต็อ้งให้เป็นอยา่งๆไป  บอกเลยตอ้งอะไรบา้ง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   
นี"งานกส็ัมฤทธิG ผล  เหมือนกนั  เหมือนอาตมาเป็นแพทยส์มยัก่อนนี"  รุ่นพี"นั นน่ะเป็นผอ.
โรงพยาบาลอาจารยฝั์ น  แล้วต่อมาท่านก็ยา้ยเข้าไปสู่สาธารณสุขจังหวดั  เป็นรอง
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั  ท่านเล่าใหฟั้ง  เวลาท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลอาจารยฝั์ น  
เวลาทาํงานโครงการอะไรนี"เหนื"อยมาก  เวลาสั"งหัวหน้างานทาํ  สั"งพยาบาลทาํ  สั"ง
หัวหน้าฝ่ายทาํ  ตอ้งลงไปทาํหมดทุกอย่าง  ตั งแต่เขียนโครงการจนถึงอะไรทุกอย่าง  
ค่อยงานค่อยออกมาได ้ แต่เวลาอยู่สาธารณสุขจงัหวดันั น  ท่านบอกว่าท่าน  โครงการ
งานชิ นนี ตอ้งการอยา่งนี แค่นี ท่านโยนเขา้ไป  เดีBยวเขาไปคิดโครงการเขียนโครงการทาํ
อะไรทุกอยา่งมาหมด  ต่างกนัเพราะอะไร  เพราะสองระดบันี ไม่เท่ากนั  นี"อนันี มนัเป็น
ตวัอย่างอนัหนึ"ง  เหตุนั นนี"ศีลมนัเป็นขอ้บญัญติัอนัหนึ"ง  เป็นขอ้บญัญติัอนัหนึ"งซึ" งบอก
ให้คนรู้ว่า  อะไรควรทาํอะไรไม่ควรทาํ  แต่ถา้คนนั นรู้เหตุ  สติปัญญากา้วลึกเขา้ไป



ละเอียดเขา้ไปรู้เหตุในจิตแลว้  สิ" งไหนควรทาํสิ" งไหนไม่ควรทาํ  ท่านไม่ตอ้งอาศยั
บญัญติัตรงนั น  มนัเขา้ไปถึงใจท่านแลว้  อนันี ท่านเรียกว่าอริยกนัตศีล  ศีลของพระอริย
เจา้เป็นปกติ  เมื"อมรรคจิตผลญาณไดซ้กัฟอกจิตในนั นแลว้  จิตดวงนี ศีลท่านจะเป็นปกติ  
เพราะท่านไม่ตอ้งอาศยับญัญติัตรงนั นแลว้  แต่ฝึกทีแรกก็ตอ้งอาศยัศีลบญัญติันั นไป
ก่อน  เพราะอะไร  เพราะเราเองยงัไม่รู้ผิดรู้ถูก  กต็อ้งอาศยัสมมติอาศยับญัญติักฎเกณฑ์
นั นไปก่อน  จนกว่าสติปัญญามนัแก่รอบเขา้มนัจะรู้ของมนั  พอเหตุอย่างนี ปัCบมนัรู้เลย
เหตุนี เป็นไปเพื"ออะไร  เมื"อรู้ว่าเหตุนั นเป็นไปเพื"อความเจริญก็ทาํ  เหตุนั นเป็นไปเพื"อ
ความเสื"อมท่านกล็ะ  ท่านไม่ไดอ้าศยับญัญติัแลว้  แต่คนฝึกใหม่หรือสติปัญญายงัไม่แก่
กลา้  กต็อ้งอาศยับญัญติัคือศีลนั"นเอง  เพื"อกา้วไปสู่ปรมตัถ ์ สู่ศีลที"เป็นปรมตัถศี์ลที"เป็น
อริยกนัตศีลนั"นเอง  อนันี เป็นอาศยัเจตนา  นี มนัจึงเป็นศีลนั นน่ะมนัมี ๒ ระดบั  และ
เหมือนที"เล่าใหฟั้งเมื"อกี   ระดบัแรก  สาํหรับคนที"อ่านเหตุไม่ออกกต็อ้งอาศยัผลน่ะ  เลย
เป็นขอ้หา้มไง  อนันี หา้มทาํอย่างนั นห้ามทาํอย่างนี ไง  อนันั นล่ะอาศยัผลออกไปสู่เหตุ  
แต่คนที"รู้เหตุว่า  เหตุนั นเป็นไปเพื"อความเจริญเพื"อความเสื"อม  เขารู้ปัCบเหตุแห่งความ
เสื"อมเขาไม่ทาํ  เหตุแห่งความเจริญเขาทาํทนัที  นี"เพราะวา่อะไร  เพราะปัญญา สติปัญญา
นั นละเอียดขึ นไปอีก  นี"อีกระดบัหนึ"ง  ทีนี การภาวนานั นเป็นการมาเจริญตวัสติ  ทาํสติ
ใหมี้ใหเ้กิดขึ น  หดัระลึก  หดัระลึกบ่อยๆ  ทาํอะไรกห็ดัระลึก  ธรรมชาติของเรานั น  เมื"อ
ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติั  ก็เรียนรู้จากการสัมผสัจากอะไรต่างๆ  เมื"อรู้ขึ นมาคิดขึ นมาก็
ไม่ไดร้ะลึกก็ทาํไปเลย  นี"ส่วนใหญ่ถา้ไม่ไดป้ระพฤติปฏิบติัก็จะเป็นอยา่งนั น  ถา้มาฝึก
ระลึกกจ็ะหดัระลึกรู้ขึ นมา  เมื"อระลึกรู้ขึ นมากจ็ะตอ้งหดัวิจยั  หดัพินิจพิจารณาว่า  สิ"งที"
เรารู้นั นน่ะมนัคืออะไร  หรือการจะกระทาํอะไรออกไป  การกระทาํนั นผลมนัจะเป็น
อย่างไร  กระทาํไปเพื"ออะไร  ตอ้งอ่านเหตุอ่านผลอ่านจนรอบคอบ  ตวันั นเขาเป็นตวั
สัมปชญัญะ  ตวัวิจยัตวัปัญญานั"นเอง  นี การภาวนานี"ตอ้งฝึกตวัสติเป็นตวัแรก  ทาํให้มี
ขึ น  คาํวา่ภาวนาทาํใหมี้ขึ น  ทาํใหเ้จริญขึ น  กคื็อเจริญใหมี้ตวัสติ  เจริญใหมี้สมาธิตั งมั"น  
เจริญใหมี้ตวัปัญญา  รู้เหตุรู้ผลรอบรู้ในกายใจตนเองนี   ขนัธ์ ๕ นั"นเอง  เหตุนั นท่านตอ้ง
มีเครื"องมือในการฝึกสติ  เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔  ปัฏฐานเป็นที"ตั ง  ที"ตั งของสตินั นมีอยู ่๔ 
อย่าง คือกาย เวทนา จิต ธรรม  กายก็รู้กนัอยู่แลว้  เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆ  จิตก็คือผูรู้้
นั"นเอง ตวัรู้นั"นเอง  ธรรมนั นน่ะก็ยงัมีทั งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลที"ท่านบญัญติัไป  ถา้เรา
เขา้ใจตรงนี นี"   กายเวทนาจิตธรรมนี"เป็นที"ตั งแห่งการระลึก  เมื"อระลึกอยู่ที"กายเรียกว่า  



กายานุปัสสนา  เมื"อระลึกอยู่เวทนาเรียกว่า เวทนานุปัสสนา  เมื"อระลึกอยู่ที"จิตเรียกว่า  
จิตตานุปัสสนา  จริงๆแลว้มนัแยกกนัไม่ออกระหว่างจิตกบัธรรม  เพราะมนัจะคู่กนัอยู ่ 
นี"ระลึกอยูธ่รรมกต็อ้งมีอยูจิ่ต  ระลึกจิตกอ็ยูก่บัธรรมนั"นเอง  มนัคู่กนัอยู่  มนัแยกกนัไม่
ออกชดัแจง้  แต่ท่านพดูออกมาเป็น ๔ อยา่ง  เหมือนระลึกที"กายมนักมี็เวทนาอยู ่ มนัจะคู่
กนัอยู ่ เหตุนั นหดัระลึก  เวลาท่านจึงมาบญัญติัอิริยาบถทั ง ๔   เวลาเดินกใ็หร้ะลึกรู้การ
เดิน  เวลานั"งระลึกรู้การนั"ง  เวลายนืใหร้ะลึกรู้วา่ยนื  เวลานอนใหร้ะลึกรู้วา่นอน  หรือไม่
ท่านกม็าเอาละเอียดเขา้ไปอีก  เวลาลมหายใจเขา้ออก  ใหรู้้ลมเขา้ลมออก  ใหรู้้ลมเขา้ลม
ออก  ลมเขา้ก็ใหรู้้ลมออกก็ให้รู้  ลมเขา้สั นก็ให้รู้ลมออกสั นก็ให้รู้  ลมเขา้ยาวก็ให้รู้ลม
ออกยาวก็ใหรู้้  คือให้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะปัจจุบนันั น  สิ"งเหล่านี ท่านบญัญติั
ลงสู่กายหมด  นี"เวลาขยบัเขยื อน อิริยาบถย่อย ใส่ผา้ใส่อะไรทุกอยา่งให้ระลึกรู้ตามนั น  
ท่านเรียกวา่อิริยาบถยอ่ย  เรียกวา่สติสัมปชญัญบรรพะ  หมวดสัมปชญัญบรรพะการรู้ตวั
อยูน่ั น  อนันี เป็นการฝึกตวัสติอยูที่"กาย  เวทนาเหมือนกนั  เวลาเจบ็เวลาปวดเวลาสุขเวลา
ทุกขใ์หรู้้  ส่วนใหญ่ทีนี นี"มนัมีอยูอ่ยา่งหนึ"ง  เวลามนัรู้ขึ นมานี"แลว้มนัเอาเราเขา้ไปนี"  มนั
ความเคยชินเคยหลงอยู่  เวลาทุกขเวทนาเกิดมนัก็ไม่ชอบใจ  ไม่อยากไดอ้ยากผลกัไส  
เวลาสุขเวทนาเกิดก็อยากได ้ ชอบใจอยากไดอ้ยากดึงเขา้มา  อยากให้คงอยู่  นี"อนันี คือ
ความหลง  มนัจึงไม่ไดรู้้เรื"องของเวทนาตามความเป็นจริงของเวทนา  เหตุนั นผูที้"ปฏิบติั
ธรรมนกัปฏิบติัทั งหลาย  เวลาทุกขเวทนาเกิด  เวลาเจบ็ป่วยเวลาอะไรเกิด  ท่านถือว่าเป็น
โอกาสอนัดี  โอกาสอนัดีที"จะไดฝึ้กเวทนานุปัสสนาไง  บางคนเมื"ออายหุนุ่มๆอยูม่นัไม่
เกิดอะไรสักอย่างเท่าไหร่  คือเกิดความเวทนานั นมนัไม่แรงนั"นเอง  ไม่ใช่ไม่มี  ไม่แรง  
บางคนนั นเขาจึงนั"งน่ะ  บางทีนั"งทั งคืน  เวลานั"งแลว้เวทนามนักลา้  ตรงเวลาทบัน่ะมนั
จะเกิดทุกขเวทนากล้า  ท่านอาศัยทุกขเวทนาตัวนั นล่ะเป็นเป้าหมายแห่งสติ  เป็น
เป้าหมายแห่งจิตที"จะฝึกระลึกรู้เวทนาตวันั น  วิเคราะห์วิจยัแยกแยะออกไป  ให้เห็น
เวทนาสักแต่ว่าเวทนานั"นเอง  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขาเป็นเวทนานุปัสสนา  ใชส้ติ
กาํหนดระลึกรู้เวทนานั น  แล้วก็สังเกตเรียนรู้กับเวทนานั น  เพราะนั นเวลาเจ็บป่วย
ทุกขเวทนาเกิด  ถือเป็นโอกาสอันดีที"จะได้ศึกษาทุกขเวทนา  หรือเวทนานุปัสสนา
นั"นเอง  เวลาสุขมนัไม่เท่าไหร่หรอก  เวลาทุกขนี์"สิ  เพราะอะไรตอ้งศึกษา  เพราะกิเลส
มันแอบแฝงอยู่ในเวทนานั"นเอง  กายก็เหมือนกันมันแอบแฝงอยู่ในตรงนั น  จิตก็
เหมือนกนั  มนัรู้ขึ นมาเมื"อไหร่มนักแ็อบแฝงกิเลสอยูใ่นนั น  ธรรมเหมือนกนั  มนัขึ นมา



เมื"อไหร่มนักแ็อบแฝงอยูใ่นนั น  เหตุนั นนี"การฝึกสติ  กคื็อการเจริญสติตั งอยูที่"กายเวทนา
จิตธรรมนั"นเอง  ที"ท่านพาปฏิบติั  จะเดินจะนั"งจะยืนจะคูจ้ะเหยียดจะทาํอะไรให้มีสติ  
นั นล่ะคือการฝึกสติ  เมื"อมีเวทนาระลึกรู้เวทนากเ็ป็นการฝึกสติ  เวลารู้สิ"งใดมีความระลึก
รู้อยูใ่นสิ"งนั น  กเ็ป็นการฝึกสติอยูน่ั น  แต่ทีนี นี"มนัมีอยูอ่ยา่งหนึ"ง  เราเคยอยูก่บักิเลส  เคย
เรียนรู้ในโลกสมมติมา  เคยเป็นมามนัจะเร็ว  เวลารู้สิ"งใดสิ"งใดมนัชอบใจก็ยินดี  สิ"งใด
มนัไม่ชอบใจมนักย็นิร้าย  ตวันี มนัเร็วกวา่สติ  เพราะฉะนั นเรากต็ั งความเห็นเราไว ้ เวลา
เราประพฤติปฏิบติัตอ้งหดัวางใจใหเ้ราเป็นกลางๆ  สิ"งที"น่ายนิดีกอ็ยา่ไปหลงตามมนั  สิ"ง
ที"น่ายนิร้ายกอ็ยา่ไปหลงตามมนั  ใหรู้้มนั  เอาสติดูมนั  แลว้กดู็สิมนัเที"ยงไหม  มนัคงอยู่
ไดไ้หม  มนัเกิดขึ นแลว้มนัดบัไปไหม  แลว้มนัใช่ของเราจริงไหม  นี"ใหศึ้กษาอยูก่บัมนั  
นี"เป็นการเจริญตวัสติ  เมื"อสติตั งมั"นอยูใ่นกายเวทนาจิตธรรม  ความที"เราตั งมั"นที"จะศึกษา
อยูอ่ยา่งนั นนั"นล่ะ  มนัสมาธิมนัจะเกิด  ยิ"งมนัปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที"มนักระทาํตรงนั น
รวมเขา้ไปนั นยิ"งสู่ความสงบ  ตวัสมาธิกบัความสงบจะคู่กนัไป  หรือแมแ้ต่มนัยงัไม่
รวมถึงขั นนั น  ตวัสมาธิก็จะมีอยู่ตามระดบัของมนั  ตวัสติก็จะคู่กนัไป  ทีนี เมื"อมนัได้
เห็นตรงเหล่านี   ปัญญานั นล่ะมนัจะสังเกตสังกามนักไ็ดเ้รียนรู้  ปัญญามนักค่็อยๆตามกนั
ไป  ตามขั นตอนของมนัจนจิตมนัสงบเขา้ไป  จนมนัศึกษาความสงบความสมาธินั นได้
ระดบัหนึ" ง  เราก็ยกมนัขึ นมาสู่การพิจารณากายอีกทีหนึ"ง  เอากายนั นล่ะเป็นเป้าหมาย  
แยกแยะกายให้เป็นธาตุ ๔ ก็ได ้ ให้เป็นของไม่สวยงามก็ได ้ ทีนี หลกัมนัอยู่ตรงไหน  
เวลาพิจารณาเป็นของไม่สวยงาม  บางคนรังเกียจเลยไม่อยากพิจารณา  หรือบางคน
พิจารณาไปแลว้ก็เกิดเบื"อหน่าย  เกิดเบื"อหน่ายเป็นโทสะไม่ใช่เบื"อหน่ายนิพพิทานะ  
เพราะมนัไปอีกขา้งหนึ"ง  เวลาสวยงามมนักย็นิดี  เวลาเห็นไม่สวยงามมนักย็นิร้าย  เพราะ
อะไร  เพราะมนัสําคญัว่ากายนี เป็นของเรา  เมื"อเราไม่สวยมนัก็ไม่ชอบไง  ไม่นั นจะมี
การแต่งหนา้แต่งตวัแต่งอะไรไหมล่ะ  เพื"ออะไร  เพื"ออยากใหก้ายนี สวยใช่ไหม  เพราะ
มนัสาํคญัวา่กายนี เป็นกายเราใช่ไหม  นี"ตวันี ต่างหาก  เพราะฉะนั นการพิจารณาตรงนี มนั
เลยไม่เขา้  เราตอ้งถอยออกมาก่อน  ใหพ้ิจารณาวา่กายนี มนัมาจากไหน  อยา่งที"พูดใหฟั้ง  
อาหารคาวหวาน  อาหารคาวหวานกินทุกวนันั นล่ะมนัเป็นพยานอนัหนึ"ง  ถา้รู้จกัเอามา
ขบคิดพิจารณา  นี"แลว้สุดทา้ยกายนี เป็นอยา่งไร  ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตายไหม  ไม่ใหแ้ก่
ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไดไ้หม  เมื"อตายแลว้ไปไหน  ก็เผาไฟเป็นเถา้ถ่านไปใช่ไหม  แลว้
ส่วนดินก็ไปสู่ดิน  นํ าไปสู่นํ า  ไฟไปสู่ไฟ  ลมไปสู่ลม  แลว้กายนี จะเป็นของเราได้



อยา่งไร  นี"เมื"อเห็นอยา่งนี แลว้นี"  มนัจะเป็นพยานอนัหนึ"งต่อจิต  ใหพ้ิจารณาบ่อยๆ  เมื"อ
มาพิจารณาไปสู่อสุภะมนัก็ยอมรับง่ายเพราะอะไร  เพราะมนัรู้แลว้ว่ามนัไม่ใช่ของเรา  
มนัยอมรับความจริงว่ากายนี ไม่สวยงาม  ความจริงของกายว่ามนัไม่สวยงาม  ความจริง
ของกายว่ามันไม่คงที"  เขาเรียกอาพาธ  เปลี"ยนแปลงป่วยอยู่ตลอด  ไม่คงที"  ไม่น่า
ปรารถนา  ไม่น่าตั งความยนิดีไวอ้ยากใหม้นัเป็นอยา่งนั นเป็นอยา่งนี   เมื"อเขา้ใจความจริง
ตวันี   จิตที"มนัหลงในกายมนัก็จะคลายออก  เมื"อคลายออกมนัจะเขา้ไปสู่ตวัสัญญาตวั
เวทนา  ตวัสัญญาตวัสังขารตวัวิญญาณนะ  แลว้มนัจะตามเขา้ไปวิจยัตวัเวทนาสัญญา
สังขารวิญญาณนั น  ตามเขา้ไปเรื"อยๆ  มนักจ็ะเห็นความจริงของแต่ละส่วนนี   อนันี เป็น
ทางเดินใหเ้ราตอ้งหดัขบคิดหดัพิจารณา  เหตุนั นเบื องตน้ของการประพฤติปฏิบติัจึงตอ้ง
หดัเจริญสติใหม้าก  แลว้ก็ให้หดัยอมรับความจริงของขนัธ์ ๕   ของกายเวทนาจิตธรรม
นั"นเอง  หดัยอมรับความจริงแลว้กห็ดัใหใ้จมนัสู่ความเป็นกลาง  ถา้มนัลาํเอียงมนัมีอคติ  
หดัละ  ถา้เราฝึกปฏิบติัอยา่งนี นี"  มนักจ็ะเป็นเหตุแห่งความเจริญนั"นเอง  ถา้เราไม่ปฏิบติั
อยา่งนี   เอาแต่อคติเขา้ไปมนักเ็ขา้ไม่ได ้ ธรรมะมนัเขา้ไม่ได ้ เหตุนั นพระผูมี้พระภาคเจา้
ท่านจึงตรัสไว ้ “ตณัหาทิฏฐิมานะเป็นธรรมที"เนิ"นชา้”   เพราะอะไร  เพราะมนัเอาเราเขา้
ไปหมดมนัมีอคติอยู่ในนั น  มนับงัไวห้มด  ท่านจึงบอกตณัหาทิฏฐิมานะให้ละ  เพราะ
เป็นธรรมที"เนิ"นชา้  ท่านไม่มีพระผูมี้พระภาคเจา้ไม่มี  เหตุนั นเราตอ้งมาศึกษาตณัหาเป็น
อย่างไร  ทิฏฐิเป็นอย่างไร  มานะเป็นอย่างไร  แลว้มนัมีเราเขา้ไปอย่างไร  มนัมีอคติ
อย่างไร  การที"เรารู้กิเลสรู้ลกัษณะของมนันั"นเอง  มนัก็คือการที"มนัจะถอยออกจากมนั
นั"นเอง  สิ"งที"เราทาํดว้ยความไม่รู้จริง  มนักเ็ลยเขา้ไปอยูก่บัมนั  เมื"อเรารู้ความจริงของสิ"ง
นั นมนัจะถอยออกมาโดยอตัโนมติั  ทีนี อะไรเป็นความจริง  เมื"อเห็นความจริงแลว้อย่า
ฝืนหัดยอมรับ  มนัจะไปง่าย  ถา้ฝืนถา้ไม่ยอมรับ  หัดดื อหัดไม่ยอมก็เป็นการสร้างเหตุ
สร้างปัจจยัความลาํบากแก่ตัวเองนั"นเอง  วนันี ก็พูดโดยย่อ  พูดแนะนาํให้เขา้ใจการ
ประพฤติปฏิบติั  ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็อนัเดียวกนั  หรือมรรคองค ์๘ ก็
อนัเดียวกนันั"นเอง  เราตอ้งศึกษาทั งทางเดินแลว้กป็ระพฤติ  ทั งศึกษาทั งประพฤติปฏิบติั  
การประพฤติปฏิบติัการศึกษาคู่กนัไปนั"นเอง  จนกว่าผลมนัจะออก  ก็ศึกษาให้รู้ความ
จริงของผลนั"นเอง  ว่ามนัเป็นอยา่งไร  เหตุผลนั นไปอย่างไร  ให้เขา้ใจ  การจะไดเ้ขา้ใจ
ในธรรมประพฤติปฏิบติัธรรมมนัก็อยู่ที"ตวัเรา  อยู่ที"เราเอง  เมื"อเราเขา้ใจแลว้กใ็หน้าํไป
ประพฤติปฏิบติั  นั นพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้“ตถาคตเป็นเพียงผูบ้อก เธอตอ้งเดิน



เอง”   ถา้เธอไม่เดินเองเธอก็ไม่ไดศึ้กษา  ไม่ไดศึ้กษาถึงพุทธพจน์นั นว่าท่านพูดไวจ้ริง
ไหม  ไม่ไดศึ้กษาทางนั นน่ะที"เราเดินอยู่นั นน่ะ  ทางนั นเป็นอย่างไรมีอะไรบา้ง  แลว้ก็
ไม่ไดศึ้กษาไม่ไดเ้ห็นถึงผล  คือเป้าหมายที"เราจะไปนั"นเอง  ว่าเป็นอยา่งไร  เหตุนั นแลว้
เราจะรู้ความจริงของสิ"งเหล่านี   เราตอ้งประพฤติปฏิบติัตอ้งเดินเอง  เพราะฉะนั นใครจะ
ไปไดห้รือไม่ได ้ ส่วนใหญ่จะมาถามพระว่าไปไดห้รือไม่ได ้ ฉนัไปไดไ้หม  ฉนัไปได้
ไหม  หนูไปไดไ้หม  ไปไดไ้ม่ไปไดม้นัอยูที่"เรา  ถา้เราไม่ประพฤติปฏิบติั  ใครจะบอกว่า
ไปไดม้นัก็ไม่มีทางไปได ้ เพราะมนัไม่ใช่ฐานะจะไปได ้ ถา้เราประพฤติปฏิบติัมนัก็มี
เหตุ  ปฏิบติัถูกตอ้งมันก็ไปได้  ปฏิบัติไม่ถูกต้องมนัก็ไปไม่ได้  เพราะนั นเราก็ต้อง
วิเคราะห์วิจยัตวัเองว่าเราเดินมนัถูกทางไหม  เราตอ้งรู้ดว้ยตวัเราเอง  ตอ้งพึ"งตวัเราเอง
ตอ้งใช้สติปัญญา  นาํธรรมะคาํสอนของพระผูมี้พระภาคเจา้นั น  มาเป็นเครื"องวดัเป็น
ตวัชี วดัการประพฤติปฏิบติัของตนเองนั"นเอง  แลว้ก็ดูในจิตใจเราว่าโลภโกรธหลงมนั
เบาบางลงไหม  มันลดลงไหม  ทิฏฐิมานะมันลดลงไหม  ความสติมันมากขึ นไหม  
สมาธิมนัตั งมั"นขึ นไหม  ปัญญามนัรอบรู้ขึ นไหม  มนัเห็นเหตุเห็นผลมนัยอมรับเหตุผล
ไหม  นั"นล่ะถา้มนัไปทางนี ก็แสดงมนัไปทางถูก  ถา้มนัตรงกนัขา้มก็ผิดก็แกซ้ะก็แค่
นั นน่ะ  เพราะนั นไม่ตอ้งไปถามใคร  ถามตวัเราเอง  ถามตวัเราเองบ่อยๆ  ถามตวัเราเอง
บ่อยๆ  แลว้เราจะเขา้ใจ  ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี   ขอให้เจริญในธรรมทุกตนทุกคนเทอญ  
ยะถา  วาริวะหาฯ. 


