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สุญญกัป-ภัทรกัป 
 

 ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “สุญญกัป” คือระยะท่ีวางเปลาจากศาสนา ไมมี
อรรถไมมีธรรม คําวา “ศีล” วา “ธรรม” วา “บาป” วา “บุญ” นี้ไมปรากฏในความรู
สึกของประชาชนทั้งหลาย คงไมมีความสนใจกันและไมทราบวา “ศีลธรรม” หรือ 
“บาป-บุญ-คุณ-โทษ” เปนประการใดบาง ทานวาเปนระยะที่รอนมาก แตไมไดหมาย
ถึงดินฟาอากาศรอนผิดปกติธรรมดาท่ีเคยเปน แตมันรอนภายในจิตใจของสัตวโลกที่
เต็มไปดวยกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติที่เผาลนใจสัตว เพราะเปนธรรมชาติที่รอนอยูแลว 
เมื่อเขาไปสิงในสถานที่ใดจุดใด จุดนั้นตองรอน ในหัวใจใดหัวใจน้ันตองรอน เพราะไม
มีนํ้าดับคือ ศาสนธรรม 
 คําวา “นํ้า” ก็ไดแก “ศีลธรรม” เปนเครื่องดับความรุมรอนภายใน คือกิเลสที่
สุมใจ แมศาสนามีอยูเชนทุกวันน้ี ถาไมสนใจนํา “น้ําศีลธรรม” เขามาชะลางเขามาดับ
ความรุมรอนนี้ก็ไมวายที่จะรอน เชนเดียวกับ “สุญญกัป” คําวา “สุญญกัป” ในคร้ัง
โนนกับ”สุญญกัป” ของเราในบางเวลา หรือของบุคคลบางคนน้ัน มีอยูเปนประจํา ผูที่
ไมเคยสนใจกับศีลกับธรรม หรือกับคุณงามความดีอะไรเลยน้ันนะ เปน “สุญญกัป”  
ผูไมสนใจอยางน้ันเราอยาเขาใจวาเขามีเกียรติมีคุณงามความดี เขาเปนคนเฉลียว
ฉลาด เขาเปนคนมฐีานะดี เขาเปนมนุษยที่มีสงาราศ ีตรงกันขามหมด! คือภายในจิต
ใจที่ไมมีศีลธรรมเปนเครื่องหลอเลี้ยงและเปนน้ําดับไฟแลว จะใหความรมเย็นเกิดขึ้น
ไดอยางไร 

เพราะกิเลสมันฝงลึกอยูภายในจิตใจนั้นเปนประจํา แมมีสิ่งที่จะดับแตไมสนใจที่
จะนํามาดับ แลวจะหาความสุขความสบายมาจากท่ีไหน โลกเรามองกันสวนมาก มอง
อยางเผินๆ คือมองตามความคาดความหมาย ตามความรูสึกของโลกและของตัวเอง 
โดยไมไดนําเหตุนําผลนําอรรถนําธรรมเขามาเทียบเคียง หรือวัดตวงกับคนและส่ิงเหลา
น้ัน เนื่องจากเราไมมีความรูและมีปญญาลึกซึ้งทางดานธรรมซึ่งเปนความจริง และเปน
หลักเกณฑอันตายตัว มาทดสอบกับเร่ืองท้ังหลาย จึงไมทราบความจริงซึ่งมีอยูในหัวใจ
ดวยกันทุกคน 
 ที่ลวนแลวแตความจริงคือธรรม ทานสอนอรรถสอนธรรมแกสัตวโลกน้ัน ทาน
สอนความจริงไมไดสอนความปลอม แตจิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยูเสมอ 
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เปนขาศึกตอตัวเองอยูเรื่อยๆ เวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเขาสูจิตใจ มัก
จะหาเร่ืองหาราวกออุปสรรคใหขัดของตอการประกอบความดีน้ันๆ กลายเปนมาร
สังหารตนเองโดยไมรูสึก โดยที่เราก็คิดวาเปนทางออกของเราอยางดี นี่ก็เปนเรื่องไฟที่
จะทําความรุมรอนใหแกเราแงหน่ึง 

เพราะฉะน้ันคําวา “สุญญกัป” อันเปนเรื่องใหญนั้น จึงมาเปนไดกับเรื่องยอยๆ 
ในบรรดาเราทั้งหลาย แมจะนับถือพระพุทธศาสนาอยูก็ตาม ระยะใดที่หางเหินจากศีล
ธรรม จากการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งคือการอบรมจิตใจใหมีความรม
เย็น ระยะนั้นมันก็เปน “สุญญกัป” ได ระยะใดที่เปนสุญญกัปภายในใจ ระยะน้ันใจก็
รอน ความรอนน้ันมันเปน “สุญญกัป” ในหัวใจคน มันจะรอนของมันไปเร่ือยๆ 
 คําวา “สุญญกัป” คือวางเปลาจากเหตุจากผล จากคําวา “อรรถ” วา “ธรรม” 
คําวา “บาป” วา “บุญ” ไมไดระลึกพอที่จะหาทางแกไขและสงเสริมเลย ทานเรียกวา 
“สุญญกัปภายในจิตใจของสัตวโลก” และ เมื่อ “สุญญกัป” เขาสูจิตใจได แมจะมี
ศาสนาอยูโดยท่ีตนก็ปฏิญาณตนวานับถือศาสนาก็ตาม แตขณะที่ไมมีศาสนา ไมมีเหตุมี
ผลเปนเคร่ืองยับย้ังช่ังตวงทดสอบตนเองวาผิดหรือถูกประการใดบาง ระยะนั้นเปน
ความวุนวายรุมรอนของจติไมนอย ที่เรียกวา “สุญญกัป” ฉะน้ันสุญญกัป คือความวาง
เปลาจากศีลธรรมเครื่องใหความรมเย็น จึงมักเดนอยูที่จิตใจคนไมเลือกกาลวาเขาถึง
สุญญกัปหรือไม น่ีเราเทียบเขามาใหทราบเร่ือง “สุญญกัป” ตามหลักธรรมท่ีทาน
กลาวไว พอเลยจากน้ันก็มีพระพุทธเจามาตรัสรู และทรงสั่งสอนธรรมแกโลก โลกก็
เริ่มรูศีลรูธรรมแลวปรับตัวเปนคนด ี มีความรมเย็นไปโดยลําดับ เพราะอํานาจแหงศีล
ธรรมเปน “นํ้า” สําหรับดับ “ไฟกิเลสตัณหาอาสวะ” ซึ่งเปนความรุมรอนโดยหลัก
ธรรมชาติของมัน 
 ทานกลาวไวอยางน้ัน น่ีเรายนเขามาดวย “โอปนยิโก นอมเขามาสูตัวของ
เรา” ในวันหน่ึงคืนหน่ึง เดือนหนึ่งปหนึ่ง ตั้งแตวันเกิดมานี ้ ก่ีวันก่ีคืน ก่ีเดือนก่ีป กี่ชั่ว
โมงนาท ีระยะใดบางในชวงที่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ซึ่งเปน “สุญญกัป” ภายในตัวเรา? 
ในระยะใดบางที่มีศาสนาประจําใจ เฉพาะอยางย่ิงแมในขณะท่ีน่ังภาวนามันก็เปน
“สุญญกัป” ไดอีก น่ังภาวนา “พุทโธ ๆ” สักประเดี๋ยวเผลอไปลงนรกแลว คือยุงกับ
เรื่องนั้น ยุงกับเรื่องนี้ วุนวายกับอารมณน้ัน วุนวายกับอารมณน้ี น่ันแหละมันเปน 
“สุญญกัป” แลวโดยที่เราไมรูตัว ทั้งๆ ท่ีเราก็วาเราน่ังภาวนาน่ี แตมันนั่งวุนนั่น น่ังวุน
น่ี จึงกลายเปนนั่ง นั่งสุญญกัปไป! ในหัวใจของนักภาวนาท่ีชอบน่ังสัปหงกงกงัน และ
จิตใจฟุงซานไปตามอารมณ โดยไมมีสติปญญาตามรักษาและแกไข 
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 เพื่อใหเขาใจในเรื่องเหลานี ้ และเพ่ือใหทันกับกลมารยาของกิเลส คือความลุม
หลงอันเปนกิเลสประเภทหนึ่ง จําตองตั้งสตติั้งทาตั้งทางระมัดระวังและพินิจพิจารณา 
มีเจตนามุงหนาตอการงานของตนในขณะท่ีทํา อยาใหความพล้ังเผลอเหลาน้ันเขามา
แบงสันปนสวนเอาไปกิน และเอาไปกินเสียหมดกระทั่งไมมีอะไรเหลือติดตัว 
 พอออกมาจากท่ีภาวนา “เฮอ! ทําไมนั่งภาวนาจึงไมไดเรื่องไดราวอะไรเลยวัน
น้ี!” สิ่งที่ไดเรื่องไมพูดไดเรื่องอะไร? ก็เรือ่งยุงเรือ่งวุนวายนะซี เรื่องไปตกนรกทั้ง
เปนที่ไหนบางนั้นไมพูด แลวจะมาทวงเอาหน้ีเอาสินจากอรรถจากธรรม เหมือนศาสนา
เปนหนี้สินของตน ทําเหมือนเราเปนเจาหน้ีศาสนา ทวงอรรถทวงธรรมเอากับทาน มัน
ก็ไมไดนะซ ีเพราะเราทําเหตุไมดีใหแกตัวตางหากนี่ 
 “นั่งภาวนาตั้งนมตั้งนานไมเห็นเกิดผลเกิดประโยชนอะไร! วาสนานอย เรานี่
อยูเฉยๆ ไมทําเสียดีกวา นั่น! เอาอีกแลวน่ัน หลอกไปเรือ่ยๆ 
 แตนั่งภาวนาอยูมันยังไมไดเรื่อง สิ่งที่ตองการมันไมไดเพราะเหตุไร? เพราะ
เปนเพียงเจตนาขณะหนึ่งเทานั้นที่วาตองการจะทําภาวนา แตเจตนาที่แฝงขึ้นมาและ
เพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับๆ จนถึงฉุดลากจติไปสูท่ีไหนๆ ไมรู ไมมีศีลมีธรรมประจําจิตใจ
ในขณะน้ันเลย ใจไปตกนรกทั้งเปนอยูที่ไหนก็ไมรู นั่นเราไมคิดไมเอามาบวกมาลบ ไม
เอามาเทียบเคียงดูทดลองดูพอใหทราบขอเท็จจริงกัน แลวก็ไปทวง “เอาหน้ีเอาสิน” 
จากอรรถจากธรรมวา “ทําแลวไมเกิดประโยชน ไมเกิดความสุขความสบาย ไมเกิด
ความสงบเย็นใจ” แนะ! 
 ก็เราไมหาความสงบ หาแตความวุน ผลมันก็ไดแตความทุกขความวุนน่ันนะซี 
 ความจริงตามหลักธรรมที่ทานแสดง ท่ีทานสอนไวโดยถูกตองน้ัน ทานไมได
สอน “ของปลอม” ใหพวกเราเลย สิ่งใดที่มีอยูภายในจิตใจเราทั้งดีทั้งชั่ว ทานสอนให
เขาใจดังที่กลาวมา ซึ่งมีอยูกับจิตใจของทุกคนที่เรียกวา “สุญญกัป”ๆ นะ ความวาง
เปลาจากอรรถจากธรรม ทั้งๆ ที่นั่งภาวนาอยูแตใจเผลอไปไหนก็ไมรู ปลอยไปเรื่อย ๆ 
แลววาตนน่ังภาวนา ผลก็ไมปรากฏอยูโดยดี เพราะใจเปน “สุญญกัป”! 
 ถาหากมีสติสตังกําหนดดูอยูน่ัน สมมุติวาจะกําหนดลมหายใจ ก็ตั้งหนาตั้งตา
ใหรูเฉพาะลมหายใจไมยุงกับอะไร ก็ยอมจะปรากฏผลเทาที่ควรเปนไดตามกําลัง อัน
ความอยากมันเปนเคร่ืองผลักดันออกมาใหคิดใหปรุง มันอยากอยูตลอดเวลาไมมี
ความอิ่มพอในการคิดปรุงเพื่ออารมณ ใหทราบวาความอยากน้ีเปนภัยตอความสงบ 
เพราะมันผลักดันจิตใจใหคิดปรุงในเรื่องตางๆ ตามนิสัยที่เคยเปนมา พยายามใหเห็น
ภัยในจุดนี้ แลวบังคับไวไมใหใจคิดในแงท่ีเราไมตองการจะคิด เราตองการรูในส่ิง
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ใดใหกําหนดจิตใจไวดวยดีเพ่ือรูส่ิงน้ัน เชน รูอานาปานสติหรือลมหายใจเขาออก ลม
เขาออกก็ใหรูอยูดวยสติ ใจยอมจะสงบเย็นได 
 พระพุทธเจาจะหลอกคนโกหกคนจริงๆ หรือ? หากพระองคเปนนักโกหกคน 
ทําไมพระพุทธเจาไดตรัสรูดวยธรรมของจริงละ ถาไมทําจริงจะรู “ธรรม” ของจริงได
อยางไร? เมื่อรูตามความจริงแลวจะมาโกหกโลกไดอยางไร มันเขากันไมได เหตุผลไม
มี! ทานทําจริง รูจริงเห็นจริง สอนจริง!ทีมั่นขัดกันก็ตรงท่ีเราเรียกเอาผลกอนทํา
เหตุน่ีเอง! หากการดําเนินของตนขัดกับธรรมที่ตรงไหน ควรรีบแกไขดัดแปลงจนเขา
กับธรรมไดใจก็สงบ 
 สวนมากผูท่ี “ปลอม” ก็คือเราผูรับโอวาทจากทานมา เอามาขย้ีขยําแหลกเหลว
หมด ทั้งๆ ที่เราวาเรานับถือทาน นับถือศาสนาเทิดทูนศาสนา แตเราทําลายศาสนาซึ่งมี
อยูภายในตัวของเรา และทําลาย “ตัวเอง” โดยไมรูสึก เพราะความเผลอความไม
รอบคอบในตัวเราน้ันแลเปนขาศึกตอเรา  
 ฉะนั้นเพื่อใหไดผลเทาที่ควรหรือใหไดผลยิ่งๆ ข้ึนไป จึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตน
ทํา คอยจดจองมองดูจุดที่ทําอยาใหเผลอ เชนกําหนด “พุทโธ” ก็ใหเปน “พุทโธ”
จรงิๆ ใหรูอยูกับ “พุทโธ” เทาน้ัน ไมตองการสวรรควิมานที่ไหนละ นอกจากคําวา 
“พุทโธ” ใหกลมกลืนกันกับความรู มีสติกํากับงานอยูเทาน้ัน เราจะเห็นความสงบ 
ที่เคยไดยินแตชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเรา ความเย็นความสบายความเปนสุขที่เกิดขึ้น
เพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวเรา เราจะเปนผูรู จะเปนผูเห็น เราจะเปนผูรับผล
อันน้ีเพราะเปนผูทําเอง ดวยเจตนาท่ีถูกตองตามหลักธรรม จะไมเปนอยางอ่ืน 
 ศาสนาเคยสอนโลกมาอยางน้ี ถาผูปฏิบัติทําตามหลักธรรมท่ีทานสอนน้ีแลวจะ
ไมเปนอ่ืน ใจตองหยั่งเขาถึงความสงบเปนอยางนอย และจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่
เคยกลุมรุมภายในจิตใจก็จะเห็นกันรูกัน เพราะอยูกับใจ คุณคาที่เกิดขึ้นจากใจเพราะ
การชําระการฝกทรมานปราบปรามกิเลสออกไปไดมากนอย ก็จะปรากฏข้ึนภายในใจ
เราเอง เราจะเปนผูเห็นเองรูเองโดยไมตองฟงขาวของใครๆ ทั้งนั้น เราเปนตัวจริง เรา
เปนตัวรู ผูรับทราบ เราเปนผูเสวยผลเกิดข้ึนจากการกระทําของเรา เราจะทราบ
เรื่องตางๆ เอง  
 เร่ืองภาวนาไมใชเรือ่งเล็กนอย เปนงานท่ีอัศจรรยมากมายในผลท่ีเกิดข้ึน 
พระพุทธเจาเปนผูรูโลกดีก็เพราะการทําภาวนา ทรงกําหนด “อานาปานสติ” ตาม
หลักทานกลาวไวอยางน้ัน แตกอนทรงอดพระกระยาหาร โดยมุงหวังความตรัสรูจาก
การอดพระกระยาหารเทานั้น ไมเสวย แตไมไดทรงพิจารณาทางใจซ่ึงเปนความถูก
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ตองประกอบกันเลย จึงไมไดสําเร็จ เมื่อยอนพระทัยหวนกลับไประลึกถึงเรื่องเมื่อ
คราวยังทรงพระเยาว ที่พระราชบิดาทรงพาเสด็จไปแรกนาขวัญ ไดทรงเจริญอานา
ปานสติ จิตใจมีความสงบ จึงทรงนําเร่ืองน้ันเขามาพิจารณาดวยอานาปานสติ และ
ทรงปรากฏผลข้ึนมาแตเร่ิมแรกพิจารณา เพราะพระจิตมีความสงบ และสงบละเอียด
ไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะทรงพิจารณาไตรตรองโดยทางพระสติปญญา  
 ทรงยก “ปฏิจจสมุปบาท” ขึ้นมา “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” เปนตน เพราะมี
อยูในพระกาย มีอยูในพระจิตน้ันดวยกัน ทรงไตรตรองตามเหตุตามผล ตามความสัตย
ความจริงที่มีอยูดวยพระปญญาปรีชาสามารถ และไดตรัสรู “เญยยธรรม” โดยตลอด
ท่ัวถึงในปจฉิมยามแหงราตรีของเดือนหกเพ็ญ  
 เมื่อ “อวิชฺชาปจฺจยา” ที่จูงมนุษยจูงสัตวทั้งหลายใหทองเที่ยวอยูใน “วัฏวน”
เหมือนกับคนหูหนวกสัตวตาบอด มาตั้งกัปตั้งกัลป พระองคไดทรงสลัดปดทิ้งบรรดา
ความบอดหนวกท้ังปวงในราตรีวันน้ัน ปรากฏในพระทัยวา “อาสวักขยญาณ” ไดสิ้น
ไปแลวจากอาสวะความมืดมนอนธการท้ังหลาย นอกจากน้ันยังทรงรู “ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ” ทรงระลึกชาติยอนหลังของพระองคไดจนไมมีประมาณ และทรงรู 
“จุตูปปาตญาณ” รูความเกิดความดับของสัตวทั้งหลายไมมีประมาณ ญาณไหนๆ ก็
ทรงทราบโดยทั่วถึง แลวก็ทรงนําสิ่งที่ทรงทําแลว ทรงรูเห็นแลวทั้งเหตุทั้งผลนั่นอันเปน
ความถูกตองแมนยํา มาส่ังสอนโลกใหพอลืมตาอาปาก พูดเปนเสียงผูเสียงคนขึ้นมา
เปนลําดับ ไมหลับหูหลับตาอาปากพูดแบบปาเถ่ือนเล่ือนลอย เหมือนแตกอนที่ยังไมมี
ศาสนธรรมมาโสรจสรง ซ่ึงไมมีโอวาทคําส่ังสอนของผูใดท่ีจะถูกตองแมนยํา และ
สะอาดยิ่งกวาพระโอวาทของพระพุทธเจา “เอกนามกึ” คือ พระโอวาทคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนหนึ่งไมมีสองนั่นแล และ “พระญาณ” ความหยั่งทราบในเหตุ
การณตางๆ ก็เปนหนึ่งไมมีสอง ทรงรูทรงเห็นตรัสมาอยางใด ตองเปนไปตามความ
จรงิน้ันโดยไมเปนอ่ืนไปไดเลย น่ีแหละ “เอกนามกึ” แปลวา หน่ึงไมมีสอง 
 พระพุทธเจาที่ตรัสรูขึ้นมาแตละพระองคนั้น ไมไดตรัสรูซํ้ากัน มีพระองคเดียว
เทานั้นที่ตรัสรูแตละครั้ง ๆ น่ีอันหน่ึงท่ีเรียกวา “เอกนามกึ” มีพระพุทธเจาครั้งละพระ
องคเดียวเทานั้น 
 เอา!ทีนี้ยนเขามาหาพวกเรา ที่กลาวมาทั้งนี้เปนไดทั้งเราทั้งพระพุทธเจา เปน
แตเพียงวากวางแคบตางกัน สําหรับหลักฐานแหงความจริงน้ันเหมือนกัน 
 “จุตูปปาตญาณ” ความรูความเกิดความดับ รูที่ไหนถาไมรูสังขารท่ีเกิดข้ึน
และดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยูภายในจิตใจ เอาตรงนี ้ ปรุงแตงเรื่องภพเรื่องชาติ เร่ืองกิเลส
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ตัณหาอาสวะ ก็คือตัวน้ีแหละ ปญญาพิจารณาใหเห็นอยางนี้ “อาสวะ”ก็หมายถึง
กิเลส รูกันที่ตรงไหนก็ดับไป ๆ ท่ีตรงน้ัน จนกลายเปน “อาสวักขยญาณ” ความรู
แจงในความส้ินอาสวกิเลสท้ังหลายโดยส้ินเชิง เราอยูในกัปไหนเวลาน้ี? 
 เราตองทดสอบเราวา อยูในภัทรกัปหรือในสุญญกัป?  
 “ภัทรกัป” แปลวา กัปที่เจริญ เจริญในการประกอบความพากเพียร ในความมี
สารคุณภายในใจ ในวันหน่ึงๆ ถาไดสรางสารธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ ก็เปน 
“ภัทรกัป”เปนขณะเปนเวลา เปนกาลท่ีเจริญรุงเรือง น่ังสมาธิภาวนาก็เปนสมาธิ
ภาวนา ไมเปน “หัวตอ” ไมมีสติสตัง ทั้งๆ ท่ีไมหลับแตก็หลับอยูเร่ือยๆ ดวยความไม
มีสติ คิดฟุงซานวุนวาย ฝนดิบฝนสุกไปเรื่อยๆ เร่ืองน้ันเรือ่งน้ีตอกันไป ถึงลูกถึงหลาน 
ถึงบานถึงเรือน ถึงกิจการตางๆ ตลอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนไปหมด อดีตอนาคตยุง
ไปไมหยุดหยอน น่ีเปน “กัป” อะไร? ดูซี 
 ถาไมมีสติสตังก็เปนอยางน้ัน ถามีสติแลวจะไมไป เราบังคับนี่ เวลานี้เรา
ตองการจะทําหนาท่ีน่ีอยางเดียว “ใหเปนภัทรกัป อยาเปน สุญญกัป” น่ันมันเปน 
“สุญญกัป”ท่ีกลาวไปแลวน้ันมันนํา “ไฟ” มาเผาเจาของผูเปน “สุญญกัป”ท่ีไมมี
ศาสนาแฝงเลยขณะน้ันนะ คือไมมีสติสตัง ไมมีปญญาตามรักษาเลย ปลอยแตกิเลส 
ใหกิเลสฉุดลากจิตใจถายเดียวโดยเจาของไมรูสึก กวาจะรูสึกนะเขากินของดีหมดแลว 
เขาปลอยแลวถึงรูตัว เวลาถูกเขาฉุดเขาลากไปน้ัน ฝนสดไปกับเขา เวลาเขาปลอยแลว
จึงมารูตัว! 
 “โอยตาย! มันคิดไปอะไร? เรื่องราวอะไร!” ก็ยังดีอยูท่ีรูวาคิดไป ไอที่ไมรูเลย
น่ันซิ พอรูตัวลากกลับมา “เอ!มันยังไง? มาน่ังภาวนาเปนเวลาต้ังหลายนาที หรือเปน
ช่ัวโมงๆ ไมเห็นไดเรื่องอะไร นั่งอะไรไมไดเรื่องอยางนี้นะ นอนเสียดีกวา!” ลมไปเลย 
สิ่งที่ไดเรื่องไดราวก็คือ “หมอน” แมหมอนเองถามีวิญญาณ ก็จะเบื่อคนประเภท
ธรรมไมไดเร่ืองนี้เต็มประดา เพราะ “สุญญกัป” บนหมอนไมยอมปลอย เมื่อเปนเชน
นั้นมันจะดีกวายังไง? นอกจากมัน “ดีหมอน” เทานั้น 
 ถาดีกวาดวยหมอนดังความเขาใจน้ัน ใครๆ ก็พนทุกขไปไดดวยกันทั้งนั้น
แหละ! แตนี่มันไมดีกวา มันเปนเรื่องกิเลสหลอกเรา กลอมเราใหหลับวาเปนของดีกวา 
คือดีกวาภาวนา! 
 กิเลสมันตองแทรกธรรมอยูเสมอ พวกน้ีพวกกอกวน พวกยุแหย พวกทําลาย 
หาทําลายทุกแงทุกมุม ทุกกาลทุกเวลาทุกอิริยาบถ ลวนเปนเรื่องของกิเลส พระพุทธ
เจาจึงทรงสอนใหปราบกิเลสพวกท่ีแทรกซึมอยูภายในใจ ดวยสติปญญา มีความเพียร
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เปนเครื่องหนุนหลัง ความอดความทน ความพยายาม เราทําหนาท่ีการงานอันเปนสาร
ประโยชนสําคัญเพื่อเรา ใหเปน “ภัทรกัปบุคคล” ข้ึนภายในใจ จึงตองอาศัยความขยัน
หม่ันเพยีร 
 งานทุกดานที่เปนผลเปนประโยชน เราอยาสรางอุปสรรคมากีดขวางไมใหงาน
น้ันๆ เปนผลสําเร็จ 
 จิตถาสงบก็สบาย ถาไมสงบไมวาแตกาลไหนๆ จนกระท่ังวันตายก็หาความ
สบายไมได เพราะจติวุนน่ีจะหาความสบายท่ีไหน จงทําความเขาใจไววา “สุญญกัป” ก็
อยูกับความไมเอาไหนน่ันแล สวน “ภัทรกัป” ก็อยูในผูมีความเพียร มีสติปญญาเปน
เครื่องรักษาตัว “สุญญกัป” ก็คือการปลอยตามเรื่องตามราว ตามอารมณ ตามบุญตาม
กรรม ไมทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหน ปลอยเร่ือยไป ความปลอยเร่ือยไปน้ันคือความ
ผูกมัดตนเองโดยไมรูสึกตัว แลวก็จนตรอกจนมุม เจอแตสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ความ
ทุกขใครปรารถนาเลาในโลกน้ี? แตทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดน น่ีก็เพราะความปลอย
ตามบุญตามกรรมนั่นเอง มันไมมีเหตุผลนี่การปลอยอยางนั้น 
 ถาปลอยกิเลสวางกิเลสดวยสติปญญา นั่นมีเหตุมีผล! พระพุทธเจาทานทรง
ปลอยอยางน้ัน รูเหตุรูผลทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอยไดโดย
สิ้นเชิง สุดทายก็ปลอยกิเลสหมด เหลือแตพระทัยที่บริสุทธิ ์พระพุทธเจาทานสอนให
ปลอยอยางน้ี  
 พวกเรามีแตเที่ยวยึดเที่ยวถือ เท่ียวแบกเท่ียวหาม หนักเทาไรอยางมากก็บนเอา
แลวก็ไมวายท่ีจะแบกจะหาม หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ไมวาหนุมสาวเฒาแกชราเปนตัว
ขยันที่สุด ก็คือการแบกการหามอารมณความคิดความปรุงตางๆ น่ันเอง ไมไดคิดคํานึง
ถึงวัย ถึงปถึงเดือน อายุสังขารเจาของบางเลย 
 ขยันท่ีสุดก็คือเร่ืองแบกเร่ืองหามกองทุกข แบกสัญญาอารมณ การพูดเชนนี้
ก็เพื่อใหเราระลึกถึงตัวเรา ใหรูวาเราเคยเปนอยางน้ีมานานเทาไร แลวยังจะฝนใหเปน
อยางน้ีอยูหรือ ผลที่เปนมาเพราะการกระทําอยางนี้เปนอยางไร? เราก็ทราบในตัวเรา
เองเวลานี้ เราจะแกไขตัวเราอยางไรบาง? พอไดมีความผอนคลายภายในใจ ไดรับ
ความสะดวกกายสบายใจ 
 ดังที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมานี ้ก็นับวาเปนบุญเปนกุศล เปนเจตนาดีที่สุดที่มา
บําเพ็ญ น่ีช่ือวา “มาหาสารประโยชน” เพราะฉะนั้นจึงกรุณาบําเพ็ญจิตตภาวนาให
เหมาะสมกับกาลเวลาท่ีมา น่ังสมาธิภาวนาดูตัวของเรา ตัวของเราเปนอยางไรถึงตอง
ดู ถาเปนคนไขก็ตองหมอเปนผูตรวจผูรักษา เวลานี้จิตเรามันเปน “โรค” เปนโรค
อะไร ใครจะเปนผูตรวจผูรักษา น่ีแหละสําคัญ 
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 โรคของจิตคือเรื่องของกิเลส “ยา” ก็คือธรรม “หมอ” ก็ไดแกครูแกอาจารย 
หรือตํารับตําราท่ีทานสอนไว เรานํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดเชื้อโรคอันสําคัญที่ฝงอยู
ภายในอยางจมมิดน้ี ใหถอนดวยความพากเพียรอยาลดละทอถอย ความหวังท่ี
ปรารถนาดวยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับๆ 
 เฉพาะอยางย่ิงคือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ เร่ืองความเปนความตายใน
สกลกายน้ี เปนส่ิงสําคัญมากย่ิงกวาไปคิดถึงเรือ่งอ่ืนๆ เร่ืองความตายติดแนบกับตัว
เราทุกคน ความเจ็บ ความทุกข ความลําบาก ในรางกายและจิตใจ ก็ติดแนบอยูกับราง
กายและจิตใจเราไมไดปลอยไมไดวาง นอนอยูมันก็ทับ น่ังอยูมันก็ทับ อิริยาบถทั้งสี่มี
แตเรื่องความแก ความเจ็บ ความตาย นี่ทับเราอยูทั้งนั้น ความทุกขความลําบากทับเรา
อยูตลอดเวลา เราจะหาอุบายวิธีไหนเพ่ือจะใหรูเทาทันกับส่ิงเหลาน้ี เพือ่จะถอดถอนส่ิง
ท่ีควรถอดถอนดวยอุบายวิธีใดบาง? 
 น่ีเรียกวา “เรียนรูตัวเราเอง” ส่ิงท่ีเก่ียวกับตัวเรามีอะไรบางใหรูใหเขาใจ สม
กับศาสนาท่ีออกมาจากทานผูฉลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเปนพุทธบริษัท เพ่ือความ
ฉลาดแหลมคมใหทันกับกลมารยาแหงความโงของตนท่ีมีอยูภายใน ความโงก็คือกิเลส
พาใหโง ธรรมพาใหฉลาด เราวากิเลสมันโงนะ แตความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุด แตทํา
คนใหโงและโงท่ีสุดไดอยางสบายมาก เชน เราถูกกลอมไวเร่ือยอยางน้ี ดวยความ
แหลมคมของกิเลสทั้งนั้น แลวจะวากิเลสมันโงไดอยางไร ผูที่เชื่อกิเลสนั้นแลคือผูโง 
วาอยางน้ีถูกตองดี แลวใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลําดา มีใครบาง? ก็สัตวโลกน้ีเองเปน
พวกโงเพราะเชื่อ กิเลส มันกลอมเม่ือไรก็หลับเม่ือน้ัน เคลิ้มเมื่อนั้น ราบไปเมื่อนั้น ย่ิง
กวาเด็กถูกกลอมดวยบทเพลง ไมเคยตื่นเนื้อตื่นตัว  ไมเคยเห็นภัยแหงการกลอมของ
มันก็คือพวกเราน่ีแล 
 พระพุทธเจาและพระสาวกทาน เปนผูรูสึกพระองคและรูสึกตัว ไดนําธรรมเขา
ไปร้ือถอนตนออกจากไฟท้ังหลายเหลาน้ีเสียได แลวนําธรรมเหลาน้ันมาส่ังสอนพวกเรา 
ประกาศทั้งคุณทั้งโทษ “โทษ” ไดแกความลุมหลงไปตามกิเลสตัณหาอาสวะ คุณก็ได
แกสติปญญาศรัทธาความเพียร ท่ีจะร้ือถอนส่ิงเหลาน้ีออกจากใจ ใหกลายเปนผูฉลาด
แหลมคมขึ้นมา และหลุดพนออกจาก “แอก”ท่ีมันกดถวงอยูบนคอ ไดแกหัวใจของ
เรานี่ จนกลายเปนอิสระขึ้นมาได ดังพระพุทธเจาและพระสาวกทาน พระพุทธเจาทาน
หมด หมดส่ิงกดถวงใจ ยึดอะไรหลงอะไร อันน้ันแหละกดถวง ความยึดความถือของ
ตัวเองน้ันแลมันกดถวงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูก ภูเขานั้นไมไดมากดถวงเรา แตความ
ยึดภูเขาทั้งลูกนั้นแลมันมากดถวงเรา ยึดอะไรหลงอะไร ความยึดความหลงอันน้ัน
แหละมันมากดถวง มาบีบบังคับจิตใจเรา ส่ิงท่ีเราไปยึดไปถือน่ันมันไมไดมาทําเรา 
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เชน เงินทอง ขาวของ ตึกราม บานชอง ท่ีไรท่ีนาอะไรก็ตาม มันก็อยูตามเรื่องของมัน 
มันไมถือวามันเปนขาศึก หรือเปนคุณเปนโทษแกผูใด แตผูท่ีไปหลงไปยึดไปถือส่ิง
เหลาน้ันน่ันแหละมันกลับมาทับตัวเอง จึงตองแกตัวน้ีดวยสติปญญา 
 การภาวนาก็เพ่ือใหรูเร่ืองความคะนองของใจ ที่คิดไมเขาเรื่องเขาราวอยางนี้
แหละ สั่งสมทุกขใหแกตัวมากเทาไรยังไมเคยเห็นโทษของมัน เมื่อไดเรียนทางดาน
ภาวนาแลวเร่ิมจะทราบข้ึนโดยลําดับๆ จนมาถึงเร่ืองธาตุเร่ืองขันธอันเปนสมบัติสําคัญ
ของเรา ไดแกรางกาย เล่ือนเขามาตรงนี ้รางกายทุกสวนน้ีมันก็จะตองสลายไปในวัน
หน่ึง ทุกวันน้ีมันก็เร่ิมของมันแลวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ความเปล่ียน
แปลงของธาตุขันธแตละช้ินละอันน้ี มันทําความทุกขใหแกเรามากนอยเพียงไร ถามนั
แสดงออกอยางเปดเผยก็ทราบชัดวา นี่มันเจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี ้เชน เจ็บทอง ปวดหัว 
เปนตน ถามันไมแสดงอยางเปดเผย เปนไปอยูอยางลับๆ เราไมทราบได เรื่องธาตุเรื่อง
ขันธเปนอยางน้ี “เวทนา” ก็ความทุกข คือทุกขเวทนาบีบอยูอยางน้ันแหละ ยืน เดิน 
น่ัง นอน มันก็บีบบังคับอยูอยางน้ัน พิจารณาใหรูน้ีแลว แมธาตุขันธจะยังอยูกับเราก็
ตามก็ไมกดถวงเราได เพราะความยึดถือของเราไมม ี เนื่องจากเรารูเทาทันกับสิ่งเหลานี้ 
ปลอยวางไดตามความเปนจริงเชนเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบาย อยูใน
ทามกลางแหงธาตุขันธก็ไมหลงธาตุขันธ ธาตุขันธก็ไมมาทับถมเราได เราก็เปนอิสระอยู
ภายในจติใจ 
 น่ีเรียกวา “ผูฉลาดครองขันธ ผูฉลาดรักษาขันธ ขันธไมสามารถมาเปนภัยตอ
เราได เพราะมีปญญาความเฉลียวฉลาดทันกับมัน นักปราชญทานวา “น้ีคือความฉลาด 
ฉลาดแกตัวใหรอดพนไปได” น้ันแลเปนความฉลาดของนักปราชญท้ังหลาย มีพระ
พุทธเจาเปนตน 
 ความฉลาดนอกน้ัน พาใหเจาของเสียมาก พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวา น้ัน
เปนความฉลาดอยางแทจริง ความฉลาดใดที่เปนไปเพื่อความสุขความเจริญแกตนและ
สวนรวมน้ันแล เปนความฉลาดแท เฉพาะอยางย่ิงความฉลาดเอาตัวรอดน่ีเปนสําคัญ! 
เอาตัวรอดไดกอน แลวก็นําผูอ่ืนใหรอดพนไปไดโดยลําดับๆ น่ีช่ือวา ความฉลาดแท! 
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