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กัณฑ์ที่ ๙ สติปัฏฐานเป็นธรรมที่ควรเจริญ
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น
ขอนอบน๎อมพระธรรม พระโลกุตตรธรรมที่พระองค๑ได๎ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑ และ
สมมุติสงฆ๑ทุกทําน ขอกราบแทบเท๎ามายังพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ ผู๎เป็นพระ
อาจารย๑ใหญํ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุ กาลทุกทําน ขอเจริญพรมายัง
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในทางปฏิบัติ
วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได๎มาปรารภธรรมในหมูํเรากันเอง พี่น๎องลูกพํอเดียวกันวําเป็นการภายในที่เรา
นั้นเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพํอใหญํ ผู๎เน๎นมากเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่ คือเน๎นเอาจริง เน๎นเอา
จริงในภาคปฏิบัติ ไมํเรียนธรรมะเพียงแคํนกแก๎วนกขุนทอง ฉะนั้น การมาพูดเรื่องปฏิบัตินี่ก็พูดงําย คือ
รวมลงมาอยูํที่สติปัฏฐานทั้งสี่ คือวําแม๎แตํพระผู๎มีพระภาคเจ๎าก็ทรงตรัสไว๎วํา “ธรรมอันใดเล่า ที่ภิกษุผู้
บวชใหม่จะทาให้มากเจริญให้มาก แล้ว ก็ ธรรมะอันใดเล่า ภิกษุที่ เป็นเสขบุคคลคือพระอริย ะ
เบื้องต้นจะพึงทาให้มากเจริญให้มาก และธรรมะข้อใดเล่าอันภิกษุผู้เป็นขีณาสพคือพระอรหันต์
ทั้งหลาย จะพึงเจริญให้มากทาให้มาก นั่นก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ ” เพราะเหตุใดเลําภิกษุผู๎บวชใหมํ
จําเป็นจะต๎องเจริญให๎มากทําให๎มาก เพราะวําภิกษุผู๎ บวชใหมํยังเพิ่งเข๎ามาสูํธรรมวินัยไมํนาน จิตยํอมกลุ๎ม
รุมไปด๎วยกิเลสตําง ๆ นา ๆ มันรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล หลวงพํอใหญํชอบพูดเน๎นเสมอวํา “ทางโลกีย์มัน
กว้างกว่าทางหลวง ถ้าหลงลวงไปนักไกลมรรคผล มันรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล สาคัญตนว่าสุขทุกข์
แทบตาย”
อันนี้ก็คือวําภิกษุที่บวชใหมํเพิ่งเข๎ามาสูํธรรมวินัยไมํนาน อดีตสัญญาทั้งความรักทั้งความชัง ความ
เกลียด ความโกรธ ความอาฆาต พยาบาท ติดมาในใจมาก เพราะฉะนั้นจําเป็นอยํางยิ่ง ต๎องมีการขัดเกลา
ขัดล๎างจิต พระผู๎มีพระภาคเจ๎าก็ทรงให๎เครื่องชําระล๎างจิตอยํางดีเลิศประเสริฐ ก็คือมหาสติปัฏ ฐานทั้งสี่
เพราะฉะนั้น เราเป็นลูกมีพํอ ภิกษุทั้งหลายเราเป็นลูกมีพํอ คือพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ทรงเป็นสมเด็จพํอองค๑
ใหญํ ทํานให๎เราไปออกรบสู๎กับกิเลส ไมํได๎ให๎ไปมือเปลํา ทํานให๎อาวุธไปด๎วย
เพราะฉะนั้นอยําประมาทไปไหนเอาอาวุธไปด๎วย ทรงเปรียบไว๎วํา นกมูลไถที่หากิน ในรอยไถ จะสั่ง
สอนลูกหลานเหลน ตํอ ๆ กันวํา เออ ตราบใดที่พวกเจ๎านํะ ยังหากินในรอยไถอยูํ พญาเหยี่ยวตัวใหญํที่มี
กําลังมาก จะไมํสามารถโฉบเจ๎าไปกินได๎ เจ๎าจะไมํถึงความวิบัติ พินาศ ฉิบหาย จากพญาเหยี่ยวตัวใหญํ
แม๎เราจะเป็นผู๎มีกําลังทุรพล แตํถ๎าหากวําเราหากินอยูํในรอยไถ จะพ๎นจากภัยแหํงพญาเหยี่ยวตัวใหญํได๎
ทรงเปรียบเทียบเหมือนบุตรของพระองค๑ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสสอนไว๎วํา ภิกษุทั้งหลาย ทางเดินใด
อันเป็นของพระพุทธบิดา ซึ่งภิกษุจะพากันดําเนินอยูํอาศัยหากิน นั่นคือสติปัฏฐานทั้งสี่ คือการเห็นกายใน
กาย เวทนาในเวทนา จิตในจิ ต และธรรมในธรรม ภิกษุผู๎ไมํเจริญให๎มากทําให๎มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ ยํอม
สํงจิตไปในกามคุณทั้งห๎า คือ รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย และโผฏฐัพพะคือสัมผัสทางกายอัน
นํารื่นรมย๑ อันเป็นเหยื่อลํอของโลก เป็นเหยื่อแหํงมาร และพญามารผู๎มีเสนามากยํอมกําจัดเธอทั้งหลายได๎
เธอทั้งหลายยํอมถึงความวิบัติ พินาศ ฉิบหาย จากพรหมจรรย๑ ยํอมเสื่อมจากคติอันเจริญ ยํอมเข๎าถึงอบาย
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ทุคติ วินิบาต นรก จะต๎องไปเศร๎าโศก แออัดยัดเยียด ร๎องไห๎อยูํในนรก ร๎องจนน้ําตาเป็นสายเลือดก็ไมํมี
ใครชํวยได๎ เพราะวําเป็นผู๎ไมํอยูํในโอวาท ไมํดําเนินไปตามรอยของพระพุทธบิดา ผู๎เป็นองค๑อรหันต๑ ซึ่งได๎
ตรัสสอนทางเดินเอาไว๎ ประดุจนกมูลไถที่ไปหากินนอกรอยไถ ยํอมเดือดร๎อน ตกเป็นเหยื่อของพญา
เหยี่ยวใหญํ ฉันใดก็ฉันนั้น
ฉะนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระผู๎มีพระภาคเจ๎าอยํางที่สุด ทํานรู๎วํา เราจะต๎องรบกับกิเลสพัน
ห๎าตัณหาร๎อยแปด เมื่อเราเข๎ามาเป็นบุตรของพระองค๑ กลําวคําวํา “สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ
สัจฉิกะระณัตถายะ เอตัง กาสาวัง ทัตวา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต อะนุกัมปัง อุปาทายะ” ข๎าพเจ๎าขอถึงพระ
นิพพาน ขอทําให๎แจ๎งซึ่งพระนิพพาน ข๎าพเจ๎าขอกาสาวพัสตร๑ เพื่อมานุํงหํม เพื่ออาศัยเพศนี้ เป็นโอกาส
โลํงวําง ที่ไมํต๎องไปประกอบกิจธุระ ทํามาหากินประดุจฆราวาสวิสัยทั้งหลาย ขอให๎ทํานอุปัชฌาย๑จงให๎กา
สาวพัสตร๑นี้แกํข๎าพเจ๎าเถิด แล๎วข๎าพเจ๎าจะทําให๎แจ๎งซึ่งพระนิพพาน อันนี้เหมือนกับวํา เวลาเราบวชนี่ เรา
ปฏิญญาแล๎ววําเราจะออกรบสู๎ข๎าศึกคือกิเลส ไมํมีอะไรร๎ายกาจเทําข๎าศึกคือกิเลสในใจเรา ศัตรูไหนก็ทํา
ร๎ายเราไมํได๎ ถ๎าเราไมํตั้งจิตไว๎ผิด ฉะนั้น พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงทราบวํากิเลสทั้งหลาย มีอํานาจมากมี
พลังมาก สามารถควบคุมสัตว๑ทั้งหลายได๎ ตั้งแตํอเวจีมหานรก ไปจนถึงภวัคคพรหม ทํานทรงทราบวํา
กิเลสเป็นสิ่งที่มีกําลังมาก ถ๎าหากวําลูกหลานของทําน ไมํมีอาวุธอันมีกําลังใหญํเข๎าไปตํอสู๎กับกิเลส คง
จะต๎องพํายแพ๎เป็นแนํนอน
ฉะนั้น ในเวลาบวชทํานจึงให๎ทันทีเลย ให๎สติปัฏฐานเลย ขั้นต๎นก็ให๎กายในกายกํอน มีเวลาน๎อย ทํานก็
ให๎ปฏิกูลบรรพ ภิกษุผู๎เห็นภัยในวัฏสงสาร เธอจงพิจารณาแยกรํางกายนี้ ตั้งแตํเส๎นผมลงมาเบื้องต่ําจนถึง
พื้นเท๎า อันนี้นํะ ประกอบด๎วย สิ่งไมํงาม สิ่งปฏิกูล เป็นต๎นวํา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อ
ในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง ดี เสลด หนอง
เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว หากแตํวําตอนบวชมีเวลาน๎อย ทํานจึงสอนแคํ
ห๎าอาการซึ่งเป็นอาการที่เห็นด๎วยตาเปลํา ที่วําเป็นข๎าศึก ภิกษุผู๎บวชใหมํ ยอมถูกรูปที่เห็นทางตา ชักจูงให๎
ไขว๎เขวไปได๎งําย
รูปที่ร๎ายที่สุดก็คือรูปเพศตรงข๎าม ทํานเป็นผู๎รู๎แจ๎งในธรรมธาตุ ทํานจึงให๎อาวุธ ประดุจดั่งอาวุธที่จะพก
ไปไหนมาไหน มีดสั้นประจําตัว วํา ให๎พิจารณาให๎เห็นนะ รํางกายสังขารนี่ ประกอบด๎วย ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา อันนี้เป็น
ความกรุณาของทํานอยํางยิ่งวํา ทํานพยายามจะให๎อาวุธที่มีอานุภาพใหญํ คือ สติปัฏฐานทั้งสี่
หลังจากเราบวชแล๎วนี่ เรามีระยะเวลา ฉะนั้นเราควรจะรีบเรํงสนใจ ขวนขวายในการเจริญ วําสติปัฏ
ฐานสี่นี่เป็นธรรมะเครื่องอยูํของใจ คนเรานํะ ถ๎าหากวํารํางกายไมํมีที่อยูํ จะต๎องเดือดร๎อน เพราะแดดบ๎าง
เพราะฝนบ๎าง เพราะลมบ๎าง เพราะภัยอันตรายหลายอยําง เชํน เหลือบ ยุง ริ้น ไร เป็นต๎น ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อ จิตใจไมํมีวิห ารธรรมคือ ที่อยูํ ของจิต ยํ อมเดือ ดร๎อ น เดื อดร๎ อนเพราะอะไร เดื อ ดร๎ อ นเพราะความ
โศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑กายทุกข๑ใจ คับแค๎นใจ ทุกข๑ใจทั้งหลายยํอมประดังลงในจิตของบุคคลผู๎ไมํมีที่
พึ่งอาศัย
ทีนี้พระพุทธองค๑ทรงตรัสให๎ภิกษุทั้งหลาย จงมีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งคือสติปัฏฐานทั้งสี่ พึงมี
ความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ เห็นกายในกาย ภาษาบาลีก็วํา อาตาปี สัมปะชาโน สติมา มีความเพียรมี
สัมปชัญญะมีสติ พึงละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได๎ อภิชฌาและโทมนัสก็คือความยินดียินร๎าย กิเลส
ทั้งหลายก็สรุปรวมลงมาที่ความยินดีกับยินร๎ายนํะ ตัณหาทั้งหลายก็ตั้งขึ้นในความยินดียินร๎าย ฉะนั้นเมื่อ
เรามีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีความรู๎ตัวทั่วพร๎อม ในฐานนั้น ๆ ที่เราจะฝึก มีสติกํากับในฐานนั้น ๆ จะละ
ความยินดียินร๎ายในโลกได๎ เป็นขั้นเป็นตอนไป จากหยาบไปละเอียด
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อยําเพิ่งท๎อแท๎ท๎อถอย เขาบอกวําทางเดินร๎อยลี้เริ่มจากก๎าว ๆ เดียว ทางเดินร๎อยกิโลเมตรเริ่มจาก
ก๎าว ๆ เดียว กํอนอรุณจะรุํงมันมืดสนิท ตอนนี้เรายังไมํได๎เรื่องได๎ราว จิตเรามันยังไมํได๎เรื่องได๎ราว แตํ
ขอให๎เรามีศรัทธา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรม
ในธรรมอยูํเถอะ สักวันหนึ่งเราจะพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงได๎
สติมันต๎องฝึก ฝึกในสํานักเรานํะ ให๎กําหนดกายไปกํอน ฝึกยกมือ กําหนดสติในปัจจุบันอารมณ๑ ยกมือ
กําหนดความรู๎สึกให๎แจ๎งในฐาน ขณะนิ้วกระทบกัน กําหนดสติที่มือ ให๎แจ๎งในปัจจุบันขณะกระทบขณะหนึ่ง
กําหนดหยั่งรู๎ในปัจจุบันขณะ ขณะกระทบขณะหนึ่งแล๎วก็ปลํอยไป กระทบขณะหนึ่งแล๎วก็ปลํอยไป ไมํต๎อง
ไปกําหนดหลายขณะเลย กําหนดขณะเดียวแตํกําหนดทุกขณะ
อดีตผํานไปแล๎วก็ชํางมัน อนาคตยังมาไมํถึงอยําไปสนใจ กําหนดหยั่งรู๎ในปัจจุบันอารมณ๑ มีสติที่ตั้งมั่น
ในฐาน อยําไปเสียดายอดีต “โอ้ย ชีวิตฉันมันเกิดมาสามสิบสี่สิบปีเนี่ย ฉันไม่ค่อยได้เข้าวัดเลย ฉันเพิ่งจะมา
เจอธรรมะนี่แหละหลวงพ่อ” ชํางมันเถอะ มานั่งคร่ําครวญหวนไห๎ ไมํมีประโยชน๑ ปัจจุบันขณะขณะนี่มาทํา
เถอะ หลวงพํอใหญํทํานเน๎นเสมอ ทํานจะพูดเป็นคารมคมคายมากเลย บอกวําถ๎ากําหนดได๎ก็เป็นของเรา
ถ๎าเผลอก็เป็นของเขาไป ก็แล๎วไป จะเอาอะไรกับมัน เผลอก็แล๎วไป กําหนดใหมํกําหนดได๎ กําหนดไปซิ
เหมือนกับเรือหาปลาไปลากอวนในทะเลนํะ ถ๎าปลาตัวไหนเข๎ามาในอวนก็เป็นของเรา ปลาตัวไหนไมํ
เข๎ามาในอวนก็เป็นของเขาไป ไปนั่งคอยนับทําไมปลาในทะเล ไปนั่งเครียดอยูํนํะ โอ๎ย วันนี้เผลอไปตั้ง
เยอะ เครียดทําไม เหมือนกับไปนั่งนับปลาในทะเล ไปนั่งนับทําไม ไอ๎คนไหนที่ไปออกเรือหาปลาแล๎วไป
นั่งนับปลาในทะเล คนนั้นบ๎า เราก็เหมือนกัน ชํางมันเถอะ เผลอเป็นของเขาไป ปลาที่ มันไมํเข๎ามาในอวน
ไปคิดเรื่องมันทําไม ให๎ดึงปลาในอวนขึ้นมาในเรือให๎ได๎ ปัจจุบันขณะที่เรากําหนดหยั่งรู๎นํะ ให๎มันแจ๎ง
ปัจจุบันขณะเถอะ ขณะเดียว แจ๎งแล๎วก็ปลํอยไป แจ๎งแล๎วก็ปลํอยไป อยําแจ๎งเพื่อเอามาแบกมาหาบ
การที่นักปฏิบัติธรรมจะตัดอารมณ๑ ทางทวารทั้งหกคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จะตัดอารมณ๑เพื่อไมํให๎
ยินดียินร๎ายในอารมณ๑ จะต๎องมีสติอันคม สติอันคมที่กําหนดในฐานนํะ ถ๎ามันจะคมได๎มันต๎องบางเฉียบ ถ๎า
มันหนาๆ มันไมํคมแล๎ว การกําหนดหยั่งรู๎นํะ ให๎เรากําหนดในปัจจุบันขณะขณะเดียว แตํให๎มันแจ๎ง นั่น
แหละมันจะเป็นมีดที่คม พร๎อมที่จะฟันกิเลสฉับ ๆ ๆ อยํางเพลงเขาวํา ตัดให๎ขาดเลยฉับ ๆ ๆ
เราต๎องการสติอันคม ที่วําเราต๎องการสติอันคมนั้นคืออะไร เราต๎องแจ๎งจริง ๆ ในปัจจุบันอารมณ๑ ขณะ
หยั่งรู๎ในปัจจุบันอารมณ๑ แจ๎งแล๎วก็ปลํอยไป เพราะวําพอมันเป็นปัจจุบันอารมณ๑แล๎ว มันจะกลายเป็นอดีต
ทันที ก็ปลํอยไปเลย แล๎วมากําหนดใหมํ กําหนดในปัจจุบันนํะ ไมํอยํางนั้นไมํคม เที่ยวไปแบกหาบเอาอดีต
มาไว๎ในหัวนํะ สติไมํคมแล๎ว เที่ยวไปแบกวํา เมื่อวานฉันทําไว๎ดีมาก เมื่อปีที่แล๎วจิตฉันดีมาก นั่นแหละ
เหมือนเราจะไปขยายหน๎ามีดเราให๎มันใหญํ แล๎วมันจะไปตัดอะไรขาด อดีตที่ทํามาแล๎วไมํ วําดีแคํไหนก็ทิ้ง
ไป อนาคตที่ยังมาไมํถึงก็ทิ้งไปให๎หมด กําหนดปัจจุบันขณะขณะเดียวฉับๆๆๆ อันนี้จะตัดอารมณ๑ตาม
ทวารทั้งหกได๎
ตัดอารมณ๑คือตัดอะไร คือการรู๎นั่นแหละ ไมํใชํตอไม๎ มันรู๎อยูํ จะมาตัดตัวยินดียินร๎ายที่จะปรุงแตํงเป็น
ภาษา หลวงพํอใหญํทํานจะพูดไว๎มาก กํอ นนั้นผมอยูํในวัด พรรษาแรกๆนํะ ฟังหลวงพํอใหญํพูดไมํเข๎าใจ
เลย ไมํรู๎เรื่อง เพราะวําเรายังไมํไปถึงตรงนั้น ทํานบอกวํา พระคุณเจ๎ากําหนดสตินั่นนะ ให๎ทันจิตดวงที่หนึ่ง
นะ เราไมํรู๎เรื่องเลย อะไรหนอ หลวงพํอวําจิตดวงที่หนึ่งมันอยูํตรงไหนนะ เราไมํรู๎เรื่อง เราคิดวํา เออ ให๎
ทันจิตดวงที่หนึ่งมันหมายถึงอะไร คือทํานหมายถึงวําให๎สติเราเร็ว คม ทันอารมณ๑ มันกระทบอารมณ๑อันใด
แล๎วนี่ ไมํปรุงแตํงไปยืดยาว รับรู๎ปุ๊บก็ตัดฉับ ด๎วยสติอันคม ไมํนําไปสูํกระบวนการที่ยกจิตขึ้นสูํอารมณ๑ รัก
ชังเกลียดโกรธ กําหนัดขัดเคืองลุํมหลงมัวเมา ไมํยกขึ้นมาสูํอารมณ๑อันนี้ คือตัดมันเลย พอรู๎ปุ๊บตัด รู๎ทันทีก็
ตัดทันที แตํเราจะทํา อยํ า งนี้ไ ด๎ สติมัน ต๎ อ งคมในปั จ จุ บั น อารมณ๑ อดี ต นํ ะ ทิ้ ง มั น ไป มี นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม
มากมายแบกหาบอดีต โอ้ยฉันเจ๋ง เมื่อตอนนั้นฉันเจ๋ง ฉันเยี่ยม ฉันเก่ง จิตฉันดีอย่างนั้น อันนั้นมันผํานไป
กัณฑ์ที่ ๙ สติปัฏฐานเป็นธรรมที่ควรเจริญ
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แล๎ว อนาคตก็ไมํต๎องไปวาดภาพเลยวํา โอ๎ตํอไปฉันจะเป็นพระเถระคนเคารพนับถืออยํางนั้น มันฝัน
กลางวัน ชํางมันเถอะ ทําปัจจุบันให๎ดี ดีกวํา
นี่แหละเป็นเคล็ดลับของครูบาอาจารย๑ทั้งหลาย ที่ทํานกลายเป็นที่พึ่งแกํพุทธบริษัททั้งหลาย คือทําน
ตั้งจิตให๎คมอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ขณะเดี ยว แตํทุกขณะ อยํางในภัทเทกรัตตสูตร วํา “อดีตก็ผ่านไปแล้ว
อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ผู้ใดแจ่มแจ้งในปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง เขาควรพอกพูนอาการนั้น
ไว้” พอกพูนความแจํมแจ๎งในปัจจุบันขณะ ไมํใชํพอกพูนที่จะมานั่งนึกถึงอดีตอนาคตนะ
เงื่อนใจทั้งปวง ปัญหาในใจทั้งปวงเลย ไมํวําทุกข๑เดือดร๎อนแสนลําเค็ญผูกใจเจ็บมาตั้งแตํผัวคนแรกผัว
คนที่สองอะไรก็ตามทีเถอะหลุดหมด ต๎องหลุดในปัจจุบัน ญาติโยมเคยมาปรึกษาวํา ปีนั้นเดือนนั้นผัวคน
นั้นทําฉันเจ็บเดือดร๎อนอยํางนั้น มันผํานไปแล๎ว มันแก๎ไมํได๎แล๎ว มาปลดเงื่อนใจที่ปัจจุบันอารมณ๑ปัจจุบัน
ขณะ แล๎วจะปลดได๎ทุกอารมณ๑เลย ทุกอารมณ๑ที่เดือดร๎อน เจ็บปวด
และก็เวลาเราจะปฏิบัตินํะ จงฝึกให๎ชินทําให๎ชินวํา เรานํะเป็นตัวคนเดียว เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใคร
ไมํเป็นอะไรกับเรา นั่งปฏิบัติก็ต๎องนึกเรื่องนี้เลย วําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคน
เดียวข๎าไปคนเดียว เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ รักมากก็ทุกข๑มาก รักน๎อยก็ทุกข๑น๎อย ไมํรักไมํ
ทุกข๑ รักลูกรักผัวรักเมียนี่ทุกข๑ทั้งนั้น รักร๎อยทุกข๑ร๎อย รักห๎าสิบทุกข๑ห๎าสิบ รักหนึ่งทุกข๑หนึ่ง ไมํรักไมํทุกข๑
ตัดซะ จะปฏิบัติธรรมแล๎วไมํต๎องไปผูกแล๎ว ตัด ซะ เราจะได๎เป็นตัวคนเดียวเพราะสติปัฏฐานนั้นเป็นทาง
ของบุ คคลผู๎เดีย ว ไมํสามารถพาพํ อแมํลูก ผัว ไปได๎เลยนิ พพานนํ ะ ไปคนเดีย ว เหมื อ นโลกนี้ เป็ นฝั่ งนี้
นิพพานเป็นฝั่งโน๎น เราจะออกจากโลกที่ทุกข๑ลําเค็ญไปนิพพานนํะ พายเรือไป พายเรือจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน๎น
ฝั่งนี้มันทุกข๑เดือดร๎อนนัก
การเจริญสติปัฏฐานก็คือการพายเรือ จากทุกข๑ไปสูํความดับทุกข๑ จากโลกไปนิพพาน อันนี้ก็เหมือน
เรือของเรานํะ เราเตรียมพายไว๎อยํางดีเลย นั่งลงแล๎ว ทําทางทะมัดทะแมง กล๎ามเนื้อก็เป็นมัดๆเลย เสบียง
อะไรก็เตรียมไว๎ในเรือหมด อื้อฮือ ญาติโยมผู้นี้จะไปได้ไกลกระมังนี่ กล้ามเป็นมัด ๆ เลย แตํพอดูท๎ายเรือ
โอ๎โห! มีโซํอยูํสิบเส๎นผูกไว๎กับตลิ่ง เจ๎าตัวก็จ้ํา ๆ ๆ แตํลืมหันไปมองวําผูกโซํเรือสิบเส๎นไว๎กับตลิ่ง หํวงลูก
หํวงผัว หํวงเมีย หํวงสมบัติ หํวงพัสถาน ร๎อยหํวงพันหํวง คือตัดไอ๎โนํนไมํขาด ตัดไอ๎นี่ไมํขาด ไอ๎โนํนก็ยัง
ไมํโต เดี่ยวรอมันโตกํอน กูคํอยหายหํวงได๎ พอไอ๎นี่โต อ๎าว มีลูกมาอีกแล๎ว ต๎องหํวงหลานมาอีกแล๎ว หํวง
สมบัติที่ดินอีกแล๎ว อ๎าว หํวงเงินในธนาคารวํามันจะเบิกเงินมาใช๎สุรุํยสุรําย พอแมํตายแล๎ว เดี่ยวลูกมันจะ
เอามาไปเลํนการพนัน เลํนหวยหมด โอ๏ะ! หํวงไมํรู๎กี่หํวงตํอกี่หํวง
ก็เหมือนกับเรือโยมนี่นะ มีโซํผูกไว๎กับตลิ่งตั้งสิบเส๎นยี่สิบเส๎น โอ๎โห ดูกล๎ามก็เป็นมัด ๆ เลย แล๎วก็จ้ํา
พายตลอด จ้ําพายไมํขาดเลย จ้ําเป็นจังหวะจะโคนอยํางดีเลย ถ๎าไมํมองท๎ายเรือนี่ จะต๎องบอกวําไปถึงแนํ
แตํพอหันมามองท๎ายเรือแล๎ว โอ๎โห ใจตกเลย ฮึ ใจแป้วเลย จ้ําพายสักร๎อยปีก็ไมํถึง อยูํตรงนี้แหละ
เพราะฉะนั้น เราเข๎าใจมั้ยวํา ทําไมทํานต๎องเน๎นวําสติปัฏฐานเป็นทางเดินของบุคคลผู๎เดียว เหมือนกับ
ตัวเรา มีกําลังใจมากเลย ศรัทธาแรง ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน พายเรือทั้งวัน แตํวําผูกเรือไว๎กับตลิ่งอยูํ ให๎ปลด
โซํออกเสียด๎วย คิดไว๎ยังงี้วํา เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียวข๎าไปคนเดียว
เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑
พวกผู๎หญิงนี่ถูกหลอกงําย โดนหลอกงํายมาก แคํเขาเอามนุษย๑มายัดไว๎ในท๎องเราแล๎วให๎เจริญเติบโต
ในท๎องเรา พอเบํงออกมา ก็คิดวําเป็นของเราแล๎ ว ความจริงในโลกมนุษย๑นี่ มันผุดเกิดอยํางเทวดาไมํได๎
เทวดานี่ตํางคนตํางผุดเกิดเป็นโอปปาติกะไปเลย เกิดมาปุ๊ปโตเลย ไมํต๎องเลี้ยงไมํต๎องดู แตํวําภูมิมนุษย๑นี่
มันผุดเกิดอยํางนั้นไมํได๎ มันต๎องเกิดในครรภ๑ เขาเลยต๎องเอาสัตว๑ที่จะเกิด มายัดไว๎ตามท๎องคนโน๎นบ๎างคน
นี้บ๎าง คราวนี้พอเขายัดเอาไว๎ในท๎องเรา พอเบํงออกมาก็ยึดเอาไว๎ โห! ยึดเอาไว๎ เป็นของกู ๆ เป็นลูกกู
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ความจริงรํางกายสังขารเป็นดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลกทั้งนั้น มันไมํมีใครเป็นของใครหรอก มันไมํได๎เป็น
อะไรกัน ตํางคนมาเกิดตํางคนจะมาตายกันไป รํางกายเราก็ประกอบด๎วยดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลกทั้งนั้น
ไมํได๎เอามาจากไหน รํางกายของลูกก็ดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลกทั้งนั้น ไมํได๎เป็นอะไรกันหรอก
ยกตัวอยําง โยมสมมุติขึ้นมา โยมเอาดินมาสองก๎อนนะ ดินสองก๎อนมารวมเป็นก๎อนเดียว แล๎วเอาก๎อน
เดียวแบํงเป็นสองก๎อน แล๎วก็ปั้นเป็นตุ๏กตาตัวที่หนึ่ง แล๎วเป็นตุ๏ กตาตัวที่สอง ถามวําตุ๏กตาสองตัวเป็นอะไร
กัน ดินสองก๎อนมันเป็นอะไรกัน มันไมํได๎เป็นอะไรกันหรอก มันเป็นดิน มันไมํได๎เป็นอะไรกันหรอก นี่เรา
พูดอยํางเพื่อมาละอุปาทานกันนะ แตํโดยหน๎าที่สํวนข๎างนอกนํะ ก็มีหน๎าที่กันไป ทําหน๎าที่ให๎ดี พํอ แมํ
ลูกเต๎า ทําหน๎าที่ของเราให๎ดี แตํวําในใจตัดให๎หมดเลย
ก็วิปัสสนาเป็นการงานทางใจ วิปัสสนามันต๎องละ ทํามาหากินมันต๎องแบกหาบ ยึด สะสม มาทํา
วิปัสสนามันต๎องละ โยมแบกหาบให๎แบกหาบที่กาย สํวนใจเอามาทําวิปัสสนาซะสิ ใจตัดให๎หมดเลยที่ใจนํะ
รํางกายก็เป็นพํอเป็นแมํเป็นผัวเป็นเมียตามหน๎าที่ ถึง เวลากินข๎าวกินน้ําขี้เยี่ยวให๎มันตามหน๎าที่ แตํใจตัด
ให๎หมดเลย เพิกมายาให๎หมดเลย เพิกให๎หมดเลย เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคน
เดียวข๎าไปคนเดียว
เพํงรํางกายปักมาดูนี่มันไมํมีอะไรเลย กําหนดสติที่มโนสัมผัสซิ เห็นแตํความเกิดดับ ๆ ไมํมีอะไรเที่ย ง
แท๎เลย รับรู๎ขณะหนึ่งก็ดับไป รับรู๎ขณะหนึ่งก็ดับไป อารมณ๑ทั้งปวงก็ดับไป หันมองข๎างนอก รํางกายสังขาร
เรา รํางกายสังขารเขา ก็เป็นดิน น้ํา ไฟ ลม ของโลกหมดเลย เป็นปฏิกูลโสโครก เป็นของตายเน่าเหม็น
หนอนขึ้นน่าเกลียดอัปรีย์จัญไรต้องขนไปทิ้ง ประกอบด๎วย ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง น้ําดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว แตํละอาการไมํมีอะไรนําอยากได๎เลย
ตอนบวชใหมํ ๆ เวลาเห็นผู๎หญิงสวย ใจมันก็แป้วนํะ ไมํรู๎จะหาอะไรมาแก๎กิเลสตัวเองดี คือจําเป็นต๎อง
หากุศโลบายมาแก๎กิเลสตัวเอง ตอนสมัยอาตมาบวชใหมํ ๆ เวลาเห็นผู๎หญิงคนไหนสวยถูกใจ จิตเราก็ไป
เกาะที่เขา เราก็หากุศโลบายไปแก๎ ขอโทษทีนะ อยําวําหยาบคาย ก็คิดวํา ผู๎หญิงคนนี้สวยถูกใจเรามาก
เลย เราจะไปขออุจจาระคือขี้ ขอขี้ของเขามาดูตํางหน๎า เหมือนกับเรารักคนนี้ เราก็อยากจะได๎ของอะไรสัก
อยํางที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเขามา อยํางเชํนผ๎าเช็ดหน๎าก็ได๎ ถ๎าได๎เอามาดูตํางหน๎าจะนําประทับใจมากเลย
ไมํได๎เห็นสาวเจ๎า เห็นผ๎าที่ตากไว๎บนราวก็ยังดี ขอให๎อะไรที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเขาได๎มองก็ชื่นใจ ไมํได๎เห็น
หน๎าสาวเห็นหลังคาบ๎านสาวก็ยังดี คืออะไรที่เกี่ยวกับตัวเขา คนที่รักกันมันอยากจะเห็น เราคิดไปคิดมาวํา
เอ๏ะ! ไอ๎นั่นเป็นของนอกกายเขานะ ทําไงเราไปขอขี้เขามาดูตํางหน๎า อื้อหือ ซาบซึ้งมาก พอมาคิดอยํางนี้
แล๎วก็นึกวาดภาพไป โอ๏ะ! กิเลสคลายเลย จิตคลายตัวเลย
มันเป็นกุศโลบาย เพราะวํารํางกายคนเราจริง ๆ แล๎วมันประกอบมาจากปฏิกูล ที่เราหลงใหลกันเพราะ
มันมองแคํหนังกําพร๎าเทํานั้น คิดลึกไปไมํได๎เลย คิดลึกไปเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครก ถ๎ามองแคํหนังกําพร๎ามันก็
ดูดีนํะ บอกวํามองทะลุนี่ อยําทะลุแคํผ๎านะ มองทะลุหนังไปด๎วยซิ
กิเลสของพระหนุํม ๆ มันมองทะลุแคํผ๎าก็เกิดกิเลส มองทะลุหนังเข๎าไปซิ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก ลึกไปก็เป็นซี่โครง พอเผาเหลือแตํขี้เถ๎านํะ เอากระดูกผู๎หญิงมาวางข๎างกระดูกผู๎ชายก็ไมํจีบกันแล๎ว
ไมํเห็นจีบกัน เอากระดูกพระเผาแล๎วนะ ขี้เถ๎าพระนํ ะ เอามาใสํเขํงเดียวกับกระดูกชีก็ไมํเป็นอาบัติแล๎ว ไมํ
เป็นอาบัติหรอก ถ๎ายังสมมุติวําเป็นคนนี่ไปถูกไมํได๎นะ ไปจับมือชีไมํได๎เดี๋ยวเป็นอาบัติ พอเผาเหลือแตํ
กระดูกขี้เถ๎า เอามาใสํเขํงเดียวกันไมํอาบัติแล๎ว ใสํไว๎ในโถเดียวกันเขาก็ไมํวําอะไร ไมํเป็นโลกวัชชะอะไร
เลย ถ๎าไมํงั้นเอาพระกับชีไปนอนกุฏิเดียวกัน โอ๎โห! เป็นโลกวัชชะร๎ายแรงเลย เสียชื่อไปทั้งวัดเลย พอเผา
เหลือแตํขี้เถ๎าแล๎วมาใสํเขํงเดียวเขยํา ๆ ให๎มันปนแล๎วก็เทปูนลาดไว๎ ก็ไมํมีใครวําเลย หนังสือพิมพ๑ก็ไมํเอา
ไปวําเลย เพราะวํามันหมดสมมุติแล๎ว
กัณฑ์ที่ ๙ สติปัฏฐานเป็นธรรมที่ควรเจริญ
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โลกนี้เป็นละครมายาเทํ านั้นเอง เราพลิกจิตนิดเดียวนํะ ปัญญาเห็นแจํมแจ๎งเลย ไมํรู๎วําจะไปยึดไว๎
ทําไม ในความเป็นไปนั้นศีลวินัยต๎องมีอยูํ แตํวําที่ในใจเรามันต๎องเพิกให๎หมดเลย ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมี
หญิง ไมํมีชาย แตํศีลวินัยก็ต๎องมี เรายังเป็นอยูํก็ไปเกี่ยวข๎องไมํได๎ เดี๋ยวอาบัติ ผู๎ หญิงผู๎ชาย ภิกษุจับต๎อง
กายหญิงก็เป็นอาบัติ แตํใจเราเพิกให๎หมด ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย มีแตํธาตุ เกิดขึ้นตั้งอยูํดับ
ไป เป็นธาตุของโลกทั้งนั้นเลย
มองเข๎ามาข๎างในนามธรรม กําหนดความรู๎สึกที่มโนสัมผัสนํะ มีแตํความเกิดดับ อารมณ๑ก็ผํานมาผําน
ไปเกิดดับเหมือนกับน้ําผํานสายยางนํะ ผํานมาผํานไป อารมณ๑ดีก็ดับไป อารมณ๑ชั่วก็ดับไป ไมํรู๎จะยึดอะไร
ไมํมีอะไรที่จะเป็นที่ตั้งวําเป็นตัวกูของกูตรงไหนเลย ทั้งรูปธรรมนามธรรม ที่สมมุติวําเป็นคนนี่ ไมํมีเลย มี
แตํความเกิดดับ ไมํรู๎จะยึดอะไร ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรละวาง ควรเจริญสติปัฏ
ฐานเพื่อแจํมแจ๎งในญาณปัญญาอยํางนี้
ฉะนั้น ทํา นจึงวํา สติปัฏฐานนี่ เป็นสมบั ติ ข องพุ ท ธบิ ด า คื อ ทํ า นเป็ น ผู๎ มี บ ารมี เลิ ศ ที่ สุ ด แล๎ ว มี พ ระ
ปัญญาธิคุณเลิศที่สุดแล๎ว เหมือนวําถ๎าเป็นเศรษฐีก็รวยที่สุดแล๎ว อันนี้เป็นสมบัติของเศรษฐีที่รวยที่ สุด แล๎ว
เราจะไมํเอาหรือ ตั้งแตํได๎รู๎จักหลวงพํอใหญํ ทํานเน๎นจริง ๆ เน๎นแตํสติปัฏฐานสี่ เน๎นภาคปฏิบัติในสติปัฏ
ฐานสี่ เน๎นจริง ๆ ตัวเรากํอนนั้นมันก็โงํนํะเราก็ไมํรู๎ เฮ๎อหลวงพํอจะพูดซ้ําซากเรื่องนี้ทําไม ตอนนั้นเราโงํ
เราไมํรู๎วําหลวงพํอกําลังจะให๎สมบัติใหญํเ ลย เหมือนกับให๎บัตรเอทีเอ็มไว๎เนี่ย โอ๎โห กดเงินวันละล๎านก็กด
ได๎เลย แตํเรามันโงํเลยคิดวํา เฮ๎อ หลวงพํอให๎มาทําไมบัตรพลาสติก ฮึ นี่ยกตัวอยําง หลวงพํอทํานให๎บัตร
เอทีเอ็มไปกดเป็นสมบัติ ไอ๎เราโงํไมํรู๎จัก คิดวําหลวงพํอพูดอยูํได๎สติปัฏฐานสี่ ขี้เกียจฟังแล๎ว
นี่ความโงํของเรา ไมํรู๎วําทํานกําลังจะให๎สมบัติใหญํ ก็คือความสุขทางใจนี่ เงินมาแลกไมํได๎หรอก เงิน
นี่ซื้ออะไรก็ได๎แตํมันซื้อความสุขไมํได๎ เพราะฉะนั้น ความสุขทางใจมีคํายิ่งกวําเงิน หลวงพํอใหญํทํานมี
เมตตาตํอศิษยานุศิษย๑ ทํานก็จะให๎แตํสมบัติที่ทํานได๎แล๎ว ทํานซาบซึ้ งด๎วยตัวเองแล๎ววํา ทําอยํางนี้แล๎วดับ
ทุกข๑ได๎จริง ทํานคิดจะให๎เรา แตํเราปัญญาไมํถึง เราก็เฮ๎อ! ขี้เกียจทํา ขี้เกียจยกมือ
สมัยมาวัดนี้ใหมํ ๆ ขี้เกียจจริง ๆ ยกมือนํะ แตํออกจากวัดนี้ไป เจอทุกข๑ทีไรยกมือทุกทีเลย นั่งยกมือ
มันดับได๎ เหมือนกับเมื่อกํอนนั้นเราไมํ เข๎าใจเลย หลวงพํอสอนให๎เราดับทุกข๑ได๎ ติดตัวไปที่ไหนเอาไปใช๎
ดับทุกข๑ได๎ เวลากระทบอารมณ๑ เกิดราคะโทสะโมหะ เกิดความยินดียินร๎ายรุนแรง ทุกข๑เดือดร๎อนแสนเข็ญ
นั่งยกมือเข๎าไป ดับได๎ สุดท๎ายก็ นั่งกราบย๎อนหลังอาจารย๑ กราบทางใจ เราอยูํไกล ๆ เราก็กราบสํงมา นึก
ถึงบุญคุณครูบาอาจารย๑ สมัยกํอนทํานเน๎นมากเราไมํเข๎าใจ เรามันโงํ ไมํรู๎วําทํานให๎สมบัติใหญํ
ฉะนั้ น สติ ปั ฏ ฐานเป็ น บํ อ เกิ ด แหํ ง สั ม มาทิ ฏ ฐิ อั น ใหญํ ห ลวง เป็ น บํ อ เกิ ด แหํ ง ดวงตาเห็ น ธรรม
พระพุทธเจ๎านํะ! ถ๎าทํานได๎สอนให๎ใครมีดวงตาเห็นธรรมได๎ ทํานดีใจยิ่งแล๎ว ทํานดีใจมาก อยํ างตอนที่ทําน
แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พอพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุดวงตาเห็นธรรม โอ ทํานอุทานขึ้นมา ทํานดี
ใจมาก พระองค๑ทํานทรงมีพระญาณที่เห็นแจ๎งแล๎ววํา เมื่อบุคคลมีดวงตาเห็นธรรม ได๎สัมมาทิฏฐิ คือรู๎ความ
จริง ชีวิตเขาจะพ๎นจากความเดือดร๎อน ภพชาติที่มากมายมหาศาลก็จะหยุด เวียนวํายตายเกิดไมํรู๎จักจบสิ้น
ก็จะหยุด เกิดอีกอยํางมากก็เจ็ดชาติ การเวียนวํายตายเกิดในภพอันต่ําคือ อบายภูมิทั้งสี่ นรก เปรต
อสุรกาย สัตว๑เดรัจฉาน ก็จะหมดไป แล๎วก็จะเป็นปัจจัยให๎บรรลุธรรมที่ยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ไมํเสื่อม ไมํเสื่อม
ในกาลข๎างหน๎าแล๎ว มีแตํจะเป็นผู๎เที่ยงแท๎ที่จะตรัสรู๎ในกาลข๎างหน๎า
สติปัฏฐานนี่เป็นที่ตั้ง เพราะวําเป็นจุดเริ่มต๎นแหํงโพธิปักขิยธรรมทั้งสามสิบเจ็ด คือธรรมอันเป็นปัจจัย
แหํงการตรัสรู๎แจ๎งทั้งสามสิบเจ็ดข๎อ สติปัฏฐานนี่เป็นเหตุเลย เป็นเหตุแหํงโพธิปักขิยธรรม เหตุแหํงความ
เจริญของโพธิปักขิยธรรมและคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้น เรามาได๎ต๎นเหตุแล๎ว พึงมีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ เห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ เห็นจิตในจิตเนืองๆ เห็น
ธรรมในธรรมเนืองๆ จะเพิกอภิชฌาและโทมนัส คือความยินดียินร๎ายในโลกได๎ จะเป็นไปเพื่ออัส ดงดับไป
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แหํงทุกข๑และโทมนัส เพื่อความสิ้นไปแหํงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งปวง ทุกข๑ทั้งหลายแหลํ
ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันทุกข๑กายทุกข๑ใจคับแค๎นใจทั้งปวง ดับได๎เลย น้ําถังนี้นํะ น้ําถังนี้อยําดูหมิ่น น้ํา
ถั ง เดี ย วดั บ ไฟได๎ น้ํ า มั น หนึ่ ง โอํ ง ดั บ ไฟไมํ ไ ด๎ น้ํ า มั น มี ม ากกวํ า หนึ่ ง โอํ ง ก็ ดั บ ไฟไมํ ไ ด๎ ยิ่ ง จะหนั ก ขึ้ น
เหมือนกับกามคุณนํะมีมากมาย รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย โผฏฐัพพะอันนําชื่นใจ นุํมนวล มี
มากมายเทําไรดับไฟไมํได๎ ดับไฟในใจเรา ดับไมํได๎ แตํน้ําถังเดียวดับไฟกองนี้ได๎
สติปัฏฐานนํะ อยําดูหมิ่นวําน๎อย หลวงพํอใหญํทํานชอบพูดเป็นกลอน ทํานวําอยํางนี้ “สติปัฏฐานสี่ดีที่
หนึ่งอยําพึงวําน๎อย ดีกวําร๎อยภาษิตปริศนา เหมือนมีเกลือเม็ดน๎อยด๎อยราคา ยังดีกวําน้ําเค็มเต็มทะเล” คือ
เกลือเม็ดเดียวมันใสํปากได๎ น้ําเค็มเต็มทะเลมีประโยชน๑อะไร เกลือตรงนี้ใสํปากได๎ อมแก๎เหงือกบวมก็ได๎
น้ําทะเลเอาไปทําอะไร เอาไปทําเกลือ เมื่อไรที่เรามีญาณปัญญา โลกทั้งโลกจะดีกับเราเอง ให๎มีปัญญากํอน
ฝึกสติไปกํอน ไอ๎สิ่งที่ร๎ายจะกลายเป็นดีกับเรา ให๎มีสติกํอน จะไปหาเกลือเพิ่มจากในทะเลได๎อีก เมื่อมี
สัมมาทิฏฐิแล๎วโลกทั้งโลกไมํทําร๎ายเรา รูป เสียง กลิ่น รส ที่เคยเดือ ดร๎อนกระทบกระทั่งไมํได๎เลยเพราะจิต
เกิดราคะโทสะโมหะ แตํเมื่อจิตเรามีสติปัฏฐานแล๎วจิตก็จะดีขึ้น คือกระทบแล๎วมันดับอารมณ๑ในใจเราได๎
หมายความวํา ให๎ฝึกสติกํอน เอาเกลือนี้ใสํปากกํอน แล๎วตํอไปเอาเกลือมาจากทะเลได๎ สิบเบี้ยใกล๎มือหยิบ
ให๎ได๎กํอน
สติปัฏฐานสี่ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงบัญญัติไว๎ก็ดี ที่ครูบาอาจารย๑ของเราได๎พยายามขวนขวาย
นํามาสั่งสอนอบรมก็ดี เป็นของมีคําอยํางยิ่ง ควรที่เราทํานทั้งหลาย จะเอามาใสํใจฝึกฝนอยํางยิ่ง จะเป็น
ปัจจัยแกํการพ๎นทุกข๑ พบสุขอันนิรันดร๑กาล สุขอยํางยิ่ง คือ มรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน ที่เราจะพลัน
ถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๙ สติปัฏฐานเป็นธรรมที่ควรเจริญ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย วันนี้จะขอพูดเรื่องอุปาทาน อุปาทานก็คือการเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น จิตที่
เรียกวําอุปาทานคือจิตที่เข๎าไปถือครองยึดครอง ในภาคปฏิบัตินั้น เราจะเห็นแจ๎งเรื่องอุปาทานในขณะที่เรา
กําหนดในปัจจุบันอารมณ๑ตามฐานตํางๆ อุปาทานที่เราจะเห็นแจ๎งด๎วยญาณปัญญาของเราในภาคปฏิบัติ ก็
คือจิตดวงที่จะไปยึดครอง จิตดวงที่จะไปเสพไปเสวยไปยึดครองไปถือมั่น อันนี้แหละคืออุปาทาน
อุปาทานเป็นฝ่ายโมหะคือไมํรู๎จริงไมํเห็นจริงเป็นฝ่ายเดียวกับอวิชชา ความไมํรู๎ ไมํรู๎แจ๎ง ไมํเห็นจริง
ไมํเห็นจริงวํา สังขารทั้งปวง ทั้งรูปธรรมนามธรรม แยกยํอยก็คือขันธ๑ทั้ง ๕ มีลักษณะ ๓ คือ ไมํเที่ยง เป็น
ทุกข๑ และเป็นอนัตตาไมํใชํตัวเราของเรา ถ๎าไมํเห็นไตรลักษณ๑มันก็ ต๎องมีอุปาทานเพราะมันไมํเห็นโทษใน
การเข๎าไปถือครองยึดครอง สมมุติวําบ๎านหลังหนึ่งไฟไหม๎อยูํ ถ๎าเราไมํมีดวงตา ตามืด ตาบอดไมํเห็นเลย
แล๎วก็ยังยินดีไปนอนเอกเขนกอยูํในโซฟานุํมนิ่มที่อยูํในเรือนหลังที่กําลังไฟไหม๎ เขาเรียกวําอุปาทาน คือ
ความเข๎าไปยึดครอง แตํสิ่งนั้นมันไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
ขันธ๑ ๕ อยูํภายในกายยาววาหนาคืบกว๎างศอกกํามาพร๎อมด๎วยสัญญาและใจครอง ปรากฏออกรับรู๎
อารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันนี้เราต๎องไปแจํมแจ๎งกันเองวําขันธ๑ ๕ มันเกิดขึ้น
ตั้งอยูํดับไป แล๎วเราไปกําหนดหยั่งรู๎ เราต๎องฝึกสติ เมื่อสติเราคมแกํกล๎า ทันเหตุการณ๑ในปัจจุบันขณะ เรา
จะเห็นขันธ๑ ๕ แล๎วเราจะต๎องแยกออกมาด๎วยญาณปัญญาอันแหลมคมของเราวําขันธ๑ ๕ อยํางหนึ่ง จิตที่
เป็นอุปาทานที่เข๎าไปยึดอยํางหนึ่ง ขันธ๑ ๕ นี่เราทําลายไมํได๎หรอก มันเป็นของธรรมชาติ พระอรหันต๑และ
พระพุทธเจ๎าก็ยังมีขันธ๑ ๕ เหมือนกัน แตํทํานทําลายอุปาทานที่เข๎าไปยึดไปถือครอง
จิตที่เข๎าไปถือครอง อารมณ๑ที่เข๎าไปถือครอง ด๎วยความยึดมั่นสําคัญวํา เป็นตัวกูของกู อันนี้เป็นบํอ
เกิดของความยินดียินร๎ายเลย สติปัฏฐาน ๔ ที่เรามาคุมจิตก็คือ มาคุมตัวยินดียินร๎ายนี่แหละ ตัวยิ นดียิน
ร๎ายนี่มันจะเป็นตัวที่สังเกตงําย เหมือนกับวํา ถ๎าไฟไหม๎จะเห็นควันกํอน ไหม๎ไกล ๆ ก็เห็นควัน อันนี้ทําน
บํงชี้เอาไว๎ให๎เราเจริญสติ เพื่อจะคุมความยินดียินร๎าย ภาษาบาลีวําอภิชฌาและโทมนัส เราจะสาวจาก
ความยินดียินร๎ายไปก็ได๎ แล๎วมันจะเห็นจิตดวงที่ไปถือครอง ถ๎ าเราไมํไปถือครองมันไมํยินดีไมํยินร๎าย
หรอก อารมณ๑ก็สักแตํวํากระทบ กระทบแล๎วก็ผํานไป ๆ เราจะยินดีกับยินร๎าย เพราะมีความรู๎สึกวํานี่มันมา
กระทบตัวเรา ยกตัวอยํางเวลาเราโกรธ เราโกรธเพราะอะไร สมมุติใครมาดําเรา คนมาดําก็คือเสียง เสียง
ผํานเข๎าหูแล๎วก็ดับไป หูก็ไมํเที่ยง ไมํช๎าก็หนวก การกระทบก็ไมํเที่ยง พอกระทบปุ๊ปก็ดับไป
อยํางสมมุติวํา เสียงที่ทํานผู๎ฟังได๎ยินอยูํนี่ ไมํใชํเสียงผู๎พูดหรอก เสียงผู๎พูดดับอยูํตรงไมโครโฟนนี่เอง
ตรงไมโครโฟนมันแปลออกไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าสํงไปเครื่องขยาย สํงไปลําโพง กระแสไฟฟ้าไปถึงลําโพง
ก็ไปเหนี่ยวนําแมํเหล็กที่ลําโพงทําให๎ผ๎าใบตรงนั้นมันสั่น ดังนั้นที่ทํานนั่งฟังอยูํได๎ยินเสียง นั่นคือได๎ยิน
เสียงผ๎าใบ ไมํได๎ยินเสียงผู๎พูดหรอก ฉะนั้นถ๎าสมมุติผู๎พูดเกิดดําผู๎ฟังเข๎าไปในไมค๑ ก็ต๎องไปเตะตรงลําโพง
เอา เพราะวําเสียงผู๎พูดมันดับอยูํตรงไมค๑นี่แหละ หรือไมํก็ไปเตะเครื่องขยายก็ได๎
โดยความเป็นจริงแล๎ว มันไมํมีตัวตนของตน มันเป็นเหตุปัจจัย สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ควรกําหนดหยั่งรู๎
ด๎วยสติที่แยบคาย แล๎วก็ละไป เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น มันเกิดตรงนั้นมันก็ดับตรงนั้น แตํมันเกิดดับสืบเนื่อง
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ติดตํอกัน ผู๎ที่ไมํได๎แยกแยะด๎วยญาณปัญญา ก็เห็นวําเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องไปเลย เหมือนเสียงผู๎พูดดับ
ตรงไมโครโฟนตรงนี้ ถ๎าปิดเครื่องขยายก็ได๎ยินกันไมํกี่คนแถวนี้ ถ๎าจะย๎อนเข๎าไปเสียงผู๎พูดก็ไมํมีอะไร ลม
มันออกมาจากปอดมาโดนเส๎นเสียงกลํองเสียงออกมาเป็นเสียง แล๎วก็อาศัยลิ้นอาศัยปากอาศัยฟันดัดแปลง
เสียง ทําให๎เป็นคําพูดนั้นคําพูดนี้ ลมก็ยืมมาจากในศาลานี่แหละ อาตมาผู๎พูดไมํได๎เอาลมมาจากกุฏิหรอก
มายืมเอาแถวนี้ เพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไปอยูํแถวนี้เอง
นี่เรายกตัวอยํางแคํอายตนะเดียว คือหูกระทบเสียง เสียงกระทบหู ถ๎าแยกออกมาแล๎วไมํมีอะไรหรอก
เรามากําหนดความรู๎สึกขณะหนึ่งที่หูเราก็มีแตํเกิดดับ กระทบขณะหนึ่งก็ดับไป ๆ ไอ๎ความยินดียินร๎าย
ขณะกระทบก็ดับไป แตํนี่เราไปสืบตํอที่อารมณ๑ปรุงแตํงของเราอีก มันเลยไมํดับ ที่ยังไมํดับนี่อยําไปโทษ
คนอื่น ต๎องโทษตัวเอง คนที่เขาดําเราพอดําปุ๊บมันก็ ดับไปตรงนั้นแหละ หูมันรับเสียงคําดําของเขามันก็ทิ้ง
ไปตรงนั้นเลย แตํใจเรายังเก็บไว๎สิบปียี่สิบปี จะไปโทษคนดําไมํได๎ ต๎องโทษคนคิด คนเก็บเอาไปคิดเนี่ย
คือวําต๎องโทษตัวเอง อันนี้เป็นกุศโลบายเพื่อการเรืองปัญญาของเรา
เรื่องราวในโลกนี้ถ๎าไปโทษคนอื่นมันแก๎ยาก ถ๎ามาโทษตัวเองมันแก๎งําย มันแก๎ได๎เลย จะไปแก๎ที่คน
อื่นเขาไมํยอมให๎แก๎หรอก แตํละคนเขาก็มีทิฏฐิมานะของเขา เราจะไปสอนคนอื่นนี่ต๎องฝ่าดํานกี่ดําน
ดํานทิฏฐิ ถ๎าเขายอมมานั่งฟัง ยังต๎องผํานดํานทิฏฐิ ดํานมานะ ดํานถือตัว มึงเป็นใครมาสอนกู มึงไมํใชํพํอ
หน๎า ไมํเหมื อ นพํ อ นี่ย กตัว อยํ า งวํา การที่ เ ราจะไปสอนคนอื่ น จะไปแก๎ ค นอื่ น มั น แก๎ ย าก อั น นี้ เ ป็ น กฎ
ธรรมชาติ ไมํใชํพูดถึงใครโดยตรงเป็นกฎธรรมชาติ คนทั้งโลกมันเป็นอยํางนี้ คือคนทั้งโลกจะเชื่อตัวเอง
มากกวําเชื่อคนอื่น
เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นถ๎าเราคิดวําเราผิดปุ๊ปก็แก๎ได๎เลย ถ๎า คิดวําคนอื่นผิดนี่มันไมํจบหรอก
สมมุติวําเกิดปัญหาขึ้นมา ถ๎าเราคิดวําเกิดปัญหาเพราะโลกให๎แกํเราน๎อยเกินไป ลําบากเลย ต๎องไปเกณฑ๑
โลกทั้งโลกมาให๎แกํเราเพิ่มให๎ถูกใจอยํางโน๎นอยํางนี้ แตํถ๎าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแล๎วเราคิดวํา เออมีปัญหา
เกิดขึ้นเพราะเราหวังจากโลกมากเกินไป จะจบเลย เออเราจะได๎มาลดมาละที่ใจเราเอง
อันนี้ที่เรามาฝึกสติปัฏฐานกันอยูํนี่เพื่อมาแก๎ไขตัวเอง เพื่อจะมาลดละที่ใจตัวเอง ไปแก๎โลกไมํได๎หรอก
จะไปทําความสะอาดโลกไมํมีทาง ทําความสะอาดใจเราดีกวํา อยําให๎หวั่นไหวตํอโลก อยําให๎หวั่นไหวตํอ
สิ่งที่เข๎ามากระทบเรา ที่จะนําจิตเราให๎กําหนัด ขัดเคือง ลุํมหลง มัวเมา
ตั้งแตํได๎มากราบหลวงพํอใหญํวันแรก ตอนนั้นยังไมํได๎บวช ทํานเน๎นให๎ปฏิบัติ คือทํานให๎เหตุ เหตุที่
เราจะดับทุกข๑คือเรามาเจริญสติ สติปัฏฐานทั้ง ๔ อาตาปี สัมปชาโน สติมา เพื่อจะได๎มาแก๎ไขตัวเอง ปัญหา
ทั้งปวงมาแก๎ไขทีเ่ รากํอน อยําไปแก๎ไขที่โลก ไมํจบ นี่มาแก๎ไขทุกข๑ ทุกข๑ที่พระพุทธเจ๎าทรงตรัสทํานก็ไมํได๎
บอกทุกข๑อยูํที่ไหนเลย ทุกข๑อยูํที่ขันธ๑ ๕ อันเป็นที่ตั้งแหํงอุปาทาน ทํานไมํได๎บอกวํา “ภิกษุทั้งหลายเอ๐ย
ทุกข๑ทั้งหลายมันอยูํที่แผํนฟ้าแผํนดินแผํนน้ําทําให๎เราเน๎อ ” ไมํได๎บอกอยํางนั้นเลย ทํานจะตรัสเสมอเลย
จิตที่ตั้งไว๎ผิดนํะ เป็นอันตรายยิ่งกวําคนชั่วช๎าเลวทรามมาทําร๎ายเรา ยิ่งกวําคนทั้งโลกมาทําร๎ายเราอีก
ฉะนั้น มาแก๎ที่ใจเรานี่แหละ การที่เรามาเป็นนักปฏิบัตินี่ก็เดินมาถูกทางแล๎ว คนในโลกนี้ที่จะมาปฏิบัติขัด
เกลาจิตตัวเองนั้นหาได๎ยากนัก ไมํรู๎มีกี่เปอร๑เซ็นต๑ ไมํรู๎จะถึง ๑ % รึเปลํา
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให๎เราขวนขวาย เจริญสติปัฏฐาน เพื่อจะเป็นเหตุให๎หยั่งรู๎ รู๎แจ๎ง เพื่อจะ
ดับทุกข๑ ดับแล๎วไมํต๎องมาเกิดอีกเลย คือไมํเกิดทุกข๑อีกเลย ปัจจุบันชาตินี้ก็ไมํเกิดทุกข๑อีกเลย แล๎วก็
เป็ น ไปเพื่ อ การสิ้ นภพสิ้ น ชาติ ตํ อ ไปอี ก คื อ ไมํ ทุ ก ข๑ ก็ คื อ วํ า เราจะมาละอุ ป าทานอั น เป็ น เหตุ แ หํ ง ทุ ก ข๑
อุ ป าทานกั บ ตั ณ หามั น ก็ อั น เดี ย วกั น นั่ น แหละ คื อ มั น เนื่ อ งกั น เพราะวํ า ตั ณ หาเป็ น ปั จ จั ย แกํ อุ ป าทาน
พระพุทธเจ๎าทรงตรัสไว๎วําสาเหตุแหํงทุกข๑ คือตัณหา ๓ วําตามภาษาปริยัติก็มี กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา แปลเป็นไทยงํายๆ ก็คือ อยากให๎มา อยากให๎อยูํ อยากให๎ไป กามตัณหา ก็คืออยากให๎มา
อารมณ๑ทั้งปวงที่นําใครํ นําชอบใจ อยากให๎มา ภวตัณหาคืออยากให๎อยูํ อารมณ๑นําใครํ นํายินดีทั้งหลายที่
กัณฑ์ท่ี ๑๐ จิตดวงที่ยึดครอง
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เราได๎ แ ล๎ ว อยากให๎ อ ยูํ ท น อยูํ กั บ เราไปร๎ อ ยปี พั น ปี วิ ภ วตั ณ หา คื อ อยากให๎ ไ ป คื อ อารมณ๑ ไ หนเป็ น
อนิฏฐารมณ๑ นําเบื่อ นํารําคาญ อยากให๎ไป ๆ พ๎น ๆ อันนี้คือตัณหา ๓
เมื่อมีความอยากคือตัณหาขึ้นมาแล๎วมันจะถลําเป็นอุปาทานเข๎าไปทั้งตัว เมื่อเราอยากขึ้นมามันก็จะ
ถลําเข๎าไป จะเข๎าไปยึดถือครอง จะไปจัดการเจ๎ากี้เจ๎าการไปเสพ ถ๎าได๎มาอยํางใจก็เสพด๎วยความยินดี ถ๎า
ไมํได๎อยํางใจก็เสพด๎วยความยินร๎าย แล๎วอุปาทานก็ต๎องมาตั้งตัวตนขึ้นมาเพื่อคิดการณ๑ ไอ๎นี่ทํากู ขัด
ผลประโยชน๑กู ต๎องไปฆําต๎องไปทําลายมัน อุปาทานมายึดตํอเลย คนนี้ดีกับเรา ทํายังไงต๎องไปประจบเอา
ใจมัน ทํายังไงจะเอาอะไรไปลํามมันไว๎ ไมํให๎ มันไปไหนได๎ จะไปลํามด๎วยเชือกก็ไมํได๎ ต๎องลํามด๎วยปาก
ประจบมันไว๎ นี่ก็อุปาทานเข๎าไปยึดเข๎าไปเสพ แตํตัณหามันเป็นแคํอาการ อุปาทานมันมีตัวเข๎าไปแล๎ว ยิ่ง
ตัวเราเข๎าไปแสดงด๎วยความอยากความยึด โมหะอวิชชาก็เพิ่มขึ้นได๎เลย
อันนี้จะเพิกยังไงลํะ ก็ด๎วยการมาเจริญสติปั ฏฐานแหละ คือขณะกระทบอารมณ๑ ผัสสะตามทวารทั้ง ๖
นํะ นี่พูดตามสายของปฏิจจสมุปบาท มันจะตํอกันเป็นชํวง ๆ ผัสสะคือตากระทบรูปก็ดี หูกระทบเสียงก็ดี
จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กายกระทบโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ เราเรียกวําผัสสะ คืออายตนะ
ภายนอกกับอายตนะภายในมากระทบกัน เมื่อเกิดผัสสะก็เป็นปัจจัยแกํเวทนา เวทนาคือสุข ทุกข๑ อุเบกขา
เวทนาก็เป็นปัจจัยแกํตัณหาอีก เมื่อเกิดความสุขก็เกิดภวตัณหา เกิดความสุขก็อยากให๎อยูํ เกิดทุกข๑ก็เกิด
วิภวตัณหาคืออยากให๎ไป ถ๎าเกิดเฉย ๆ มันไมํมีอะไรสนุกสนานแตํวําถ๎าไมํมีสติกํากับเขาเรียกวําอุเบกขา
อยํางโมหะ อุเบกขาอยํางโมหะก็เป็นปัจจัยแกํกามตัณหาคืออยากให๎มีอะไรมาสนุก ๆ ซะที อยูํเซ็ง ๆ ไมํมี
อะไรทํา เป็นปัจจัยแกํกามตัณหาคืออยากให๎มา อะไรสนุก ๆ ก็มาหนํอยซิ
คนเราเวลาเฉยนํะ ถ๎าไมํมีสติเมื่อใด เวทนาก็จะเป็นปัจจัยแกํตัณหาทุกครั้ง การที่เราจะไปตัดต๎องตัด
ด๎วยสติ เจริญสัมปชัญญะเป็นฐานที่ตั้งแหํงสติ ฟั่นเฝืออบรมสติ อยําทอดธุระ ทุกอิริยาบถให๎กําหนดสติอยูํ
เสมอ จิตมันเป็นของเรา รํางกายเราไปอยูํที่ไหนก็ตาม จิตมันเป็นของเราตลอดเลย ถ๎าเราจะเอาไปไหนก็
ได๎ ทีนี้เราเอามาตั้งที่ฐาน ฐานที่เราชํานาญ ฐานกายในกายนี่ เป็นอันแรกอันเริ่มเป็นฐานใหญํฝึกให๎ชํานาญ
จิตต๎องอยูํกับกาย ในกายของเรานี่ทุกอิริยาบถ ทําได๎ทุกอิริยาบถ
ฐานกายในกายต๎องให๎เชี่ยวชาญ ชํานาญ ช่ําชองกํอน และหลังจากนั้นฐานอื่นก็ไมํยากแล๎ว เจริญฐาน
กายในกาย คือฝึกกล๎ามเนื้อ ตอนจะฝึกกล๎ามเนื้อมันฝึกยาก ตํอมาเมื่อได๎กล๎ามเนื้ อแล๎วจะไปทําอะไรก็ได๎
จะไปหัดชกมวยก็ได๎ หัดวํายน้ําก็ได๎ คือมีกําลัง เมื่อสติเราคมมีความชํานาญ มีความชํานาญก็คือวํามันชิน
กับที่จิตเราไมํไปเกาะเกี่ยวอารมณ๑ภายนอก จิตเราไมํเกาะเกี่ยวในอารมณ๑ภายนอกมันก็จะกลับเข๎ามา
ตั้งอยูํภายในเป็นอัตโนมัติเลย อยํางที่ทํานตรัสไว๎วํา
ภิกษุผู๎เป็นเหยื่อมาร นั่นคือ จิตไปเกาะกับกามคุณทั้ง ๕ รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย
โผฏฐัพพะที่นําพอใจ ถ๎าไมํไปเกาะ ๕ อยํางนี้ มันก็เข๎ามาสูํข๎างในแล๎ว เพราะ ๕ อยํางนี้มันอยูํข๎างนอก ใน
การที่จิตเราจะเลิกไปปรุงแตํงข๎างนอกนี่ กุศโลบายมันมีเยอะ เรามาตั้งข๎างใน มันก็ปลํอยข๎างนอกของมัน
เองแล๎ว ถ๎าหากวําเราจะแยกแยะทางปัญญาให๎เกิดญาณเข๎าไปอีก ก็ได๎เหมือนกัน
หลวงพํอใหญํทํานชอบพูดไว๎เสมอ ฆนสัญญามันบังอนัตตา ฆนสัญญาหมายถึงวํา การกําหนดหมาย
เป็นกลุํมก๎อน เห็นคนนั่งอยูํ มันเป็นกลุํมก๎อนของธาตุ๔ ดินน้ําไฟลมประกอบกันขึ้นมาก็มองเห็นเป็นคนนั้น
คนนี้ คนโน๎น ก็เห็นเป็นจริงเป็นจัง มีคน มีสัตว๑ มีตัวเขา มีตัวเรา มีตัวเรามีตัวเขายังพอวํา แตํถ๎ามีความ
ยึดมั่นจนมีความรู๎สึกวํา มีตัวเราคนหนึ่ง แล๎วใครกระทบกระทั่งไมํได๎นี่ร๎ายนักเชียว นี่คือบํอเกิดแหํงทิฏฐิ
มานะและความเดือดร๎อนทั้งปวง คือจิตข๎างในมันรู๎สึกวํา มีตัวกูคนหนึ่ง แล๎วใครกระทบกระทั่งไมํได๎ ไอ๎พูด
อยํางนี้ถือวําดูถูกกันแล๎ว พูดอยํางนี้ถือวําสามหาวแล๎ว มีตัวเรา ถ๎าไมํมีตัวเรา ไอ๎ความรู๎สึกนี้ไมํเกิดหรอก
พูดอยํางนี้ถือวําเหยียดหยามกันแล๎ว มาทําอีทํานี้ถือวําไมํให๎เกียรติกูแล๎ว อันนี้เพราะสาเหตุนี้เลย คือมันไมํ
เห็นอนัตตา ไปยึดมั่นวํามีตัวกูคนหนึ่งแล๎วใครกระทบกระทั่งไมํได๎ คือวําทุกข๑มาก็รับไปนั่นแหละ
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คนเราที่ทุกข๑ก็เพราะวําตัวเราไปตั้งอัตตาไว๎ให๎ทุกข๑มันระดมยิง ไปตั้งเป้าไว๎ ถ๎าเราไมํตั้งเป้าไว๎ มันยิง
มาไมํถูกอะไรหรอก เหมือนยิงผํานควัน ยิงผํานหมอก ยิ่งไปตั้งอัตตาใหญํ กูใหญํ กูเจ๐ง ใครขํมกูไมํได๎ ใคร
มาดีเหนือกูไมํได๎ นี่ยิ่งเดือดร๎อนเลย เป็นทุกข๑ คนคิดนํะเป็นทุกข๑เอง ไมํต๎องคนอื่นเป็นทุกข๑หรอก คือมันไมํ
เห็นอนัตตา ความคิดอยํางนี้เกิดมาเพราะไมํเห็นอนัตตาทั้งนั้น เพราะถูกฆนสัญญาบั งไว๎ หลวงพํอใหญํ
ทํานพูดเสมอเลย ทํานจะแนะให๎ลูกศิษย๑เจาะเข๎าไป เจาะดํานอัตตา ฆนสัญญาที่มันบังไว๎ไมํให๎จิตเราเห็น
แจ๎งด๎วยญาณปัญญาวํามันไมํมีตัวตน ไมํมีตัวเราผู๎หนึ่งที่จะต๎องไปยินดียินร๎ายกับอารมณ๑ที่มากระทบ ต๎อง
ถอนอุปาทานเสีย
ในสติปัฏฐานสูตรนั้น ทํานให๎ไว๎ หลายบรรพที่สามารถเอามาใช๎เพื่อการแตกฆนสัญญา อยํางปฏิกูล
บรรพ ธาตุบรรพ นวสีบรรพ มีเอาไว๎แตกฆนสัญญาทั้งนั้นเลย เพราะคนเราเมื่อยังเป็นปุถุชนนํะ ญาณ
ปัญญามันหยั่งไมํลึก ความจริง ถ๎าเราญาณปัญญาแข็งกล๎า บารมีทางปัญญาสูง บุญบารมีเกื้อหนุนสูง
เจริญแคํสัมปชัญญบรรพก็สําเร็จหมดแล๎ว แตํนี้ทํานให๎เอาไว๎เผื่อวําบุคคลสุดท๎ายภายหลังเป็นเนยยบุคคล
พวกเนยยบุคคลนี่ต๎องขัดเกลาไปทีละน๎อย แก๎ไขจิตตรงโน๎น แก๎ไขจิตตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนยยบุคคลนี่เรื่อง
เยอะ แตํถ๎าปทปรมะก็ไมํมีเรื่องเลย คือ ไมํต๎องไปสอนเลย คือไอ๎ดอกบัวใต๎น้ําไมํต๎องไปสอนเลย ไมํมีเรื่อง
อะไรเลย อุคฆฏิตัญ๒ู วิปจิตัญ๒ู ก็พูดคําสองคํารู๎เรื่องแล๎ว ไมํต๎องไปเทศน๑มาก แตํที่เรื่องมากคือเนยย
บุคคลทํานจึงต๎องแสดงธรรมะไว๎ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ๑ คือพระพุทธเจ๎าทํานเห็นด๎วยพระสัพพัญ๒ุต
ญาณของทําน วําลูกของเราบางคน อินทรีย๑บารมียังน๎อยก็จริงอยูํ แตํเมื่ออาศัยวันเวลาขัดเกลา ขัดตรง
โน๎นบ๎าง ขัดตรงนี้บ๎าง สักวันมันจะรู๎ธรรมเห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม ได๎รับมรดกธรรมของพระตถาคตได๎
อันนี้คือเนยยบุคคล เนยยบุคคลคือบุคคลต๎องอาศัยระยะเวลาในการขัดเกลาจิต เหมือนอยํางพวกเรายุคนี้
แหละ ยุคนี้ที่วําเรามาฟั่นเฝืออบรมทุกวัน ๆ ถ๎ายุคสมัยกํอนอยํางพระอัญญาโกณฑัญญะทํานฟังแล๎วก็
บรรลุเลย บรรลุโสดาไปเลย ชฎิลทั้งพันนี่ก็ ฟังอาทิตตปริยายสูตรจบก็บรรลุอรหัตผลไปเลย บรรลุทีเดียว
หนึ่งพันรูปไปเลย ถ๎าทํานฝ่ายอุคฆฏิตัญ๒ู วิปจิตัญ๒ูไมํต๎องสอนมาก ไมํต๎องบัญญัติอะไรไว๎มากมาย
ดังนั้นสติปัฏฐานทํานจึงแสดงไว๎หลายบรรพ บรรพที่เอาไว๎แตกฆนสัญญาก็มีปฏิกูลบรรพ สอนให๎แยก
ออกมาเป็นอาการ ๓๒ แยกเอาไว๎เป็นกอง ๆ เลย เรานึกมโนภาพไว๎เลย ผมไว๎กอง ขนไว๎กอง เล็บไว๎กอง
ฟันไว๎กอง หนังไว๎กอง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย
แยกมาเป็นกองแล๎วหาคนไมํมีเลย ตัวเราก็ไมํมี แยกเป็นอาการแล๎วหาตัวเราไมํเจอ จะหาความสวยความ
งามก็ไมํเจอ เพราะแตํละอาการมันไมํสวย จะสวยก็ต๎องเอามาประกอบกัน แล๎วต๎องประกอบถูกที่ด๎วย
ประกอบผิดที่ก็เป็นเรื่องอีก เอาตาไปไว๎ท๎ายทอยก็ไมํสวยอีกแล๎ว ทั้งที่วํา เป็นตาที่ดําขลับ แตํดันเอาไปไว๎
ตรงท๎ายทอยนํะ ไมํสวยอีกแล๎ว หูเอาไว๎ตรงปากก็ไมํสวยอีกแหละ นางงามจักรวาลก็ต๎องประกอบถูกที่ เอา
วางลดมานิ้วหนึ่ง เอาหูต่ําลงมานิ้วหนึ่งก็ไมํสวยอีกแล๎ว ทั้งที่หูเทําเดิม ยิ่งเราแยกออกมาไมํมีอะไรเลย ตัว
เราก็ไมํมี ตัวเขาก็ไมํมี ผู๎หญิงก็ไมํมี ผู๎ชายก็ไมํมี ถ๎าฆนสัญญามันแตกมา จะเห็นอนัตตา
หรือทํานให๎พิจารณาธาตุบรรพ ก็มาแยกในกายให๎เห็นวําเป็นดิน น้ํา ไฟ ลม เห็นดินน้ําไฟลมแล๎ว
ทําไมลํะ ก็ดินน้ําไฟลมมันเป็นของโลก ดินที่เตะไปเตะมาเป็นยังไง ดินที่มาประกอบเป็นรํางกายก็เป็นอยําง
นั้นแหละ น้ําที่เอาไว๎ราดส๎วมเป็นไง น้ําที่มาอยูํในรํางกายเราก็เหมือนกัน ธาตุน้ําเหมือนกัน ธาตุไฟอบอุํน
ความร๎อนก็นี่ รํางกายเผาผลาญอาหารก็เกิดความร๎อนขึ้นมาขณะหนึ่ง ๆ บางทีแดดข๎างนอกเผาอ๎าวก็ร๎อน
ขึ้นมาแล๎ว ความร๎อนข๎างนอกกับข๎างในเป็นอันเดียวกัน ร๎อนแดดข๎างนอกนั้นเราไปยืนอยูํใกล๎แดดมันก็ร๎อน
เข๎ามาในกาย ธาตุลมลมพัดไปมา ลมที่เข๎าไปในกายก็เอามาจากรอบตัว ใครเอาลมมาจากไหนลํะ ยืมมา
พูดอยูํนี่ก็ยืมลมในศาลาหายใจอยูํตลอด ไมํได๎เอามาจากกุฏิ เพราะฉะนั้นรํางกายที่ประกอบด๎วยธาตุ ๔ มัน
เป็นของโลกหมดเลย เราไมํได๎เอาอะไรมาเลย
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ดินข๎างนอกเป็นอยํางไรดินข๎างในก็เป็นอยํางนั้นเลย ดินข๎างในเป็นอยํางไรดินข๎างนอกก็เป็นอยํางนั้น
น้ําข๎างนอกเป็นอยํางไรน้ําข๎างในก็เป็นอยํางนั้นเลย น้ําข๎างในเป็นอยํางไรน้ําข๎างนอกก็เป็นอยํางนั้น ไมํใชํ
วําต๎องเอาใสํปากถึงจะเป็นตัวเรา มันอยูํอยํางไรก็เหมือนกัน แตํวําความไมํเห็นแจ๎งนํะ พอ เอาดินเอาน้ํามา
ประกอบขึ้นมาก็เห็นวําเป็นของเราแล๎ว ความจริงทิ้งไว๎ในโลกนี่แหละ ตายก็เผาอยูํนี่แหละ ไมํได๎เอาอะไร
ไปเลย เหลือกระดูกเอาไว๎ให๎หมาคาบเลํนบ๎าง เตะไปเตะมาบ๎าง แร๎งกาจิกกินบ๎าง ถ๎าเป็นสมัยกํอนกระดูกก็
เรี่ยรายอยูํตามป่าช๎า
เมื่อเรามาแยกเป็นธาตุมันจะไมํรู๎สึกวํามีตัวเรา ตัวเขาก็ไมํมี ไอ๎หน๎าตาอยํางนี้เราไมํชอบมันก็เป็นดิน
ทั้งนั้นแหละ ไอ๎หน๎าตาอยํางนี้เราชอบมันก็เป็นดินของโลก ไอ๎ตัวเราที่วําจะยึดหวงรักษา ไอ๎สถานที่ ที่จะ
เป็นที่หวงรักษามันก็ไมํมีของเราเลย เป็นของโลกทั้งนั้นเลย ความรู๎สึกวําเป็น อนัตตายึดมั่นตัวกู มีตัวกูคน
หนึ่ง กูเกํง กูเจ๐ง กูเยี่ยม ใครกระทบกระทั่งไมํได๎ มันจะคลายไปเยอะเลย เมื่อเห็นอนัตตา เขาเรียกแตกฆน
สัญญาออก แล๎วก็ธาตุ ๔ ที่มาประกอบเป็นรํางกายของเรามันก็อาหารนี่แหละ อาหารในวงนี่ ข๎าวบ๎าง หมู
บ๎าง ผักบ๎าง ปลาบ๎าง ไอ๎ของพวกนี้แหละมาประกอบกัน ไมํใชํมาจากที่สูงที่ไหนหรอก เป็นของบูดเนํา
ทั้งนั้น โดยสมมุติวําเป็นคน สัตว๑ หญิง ชาย โดยปรมัติแล๎วไมํมีเลย
อยํางอาหารวัดเรานี่พระฉันกํอนแล๎วแมํชีคํอยมาทาน ข๎าวหม๎อเดียวกัน พอตักใสํปากพระเข๎าไป
กลายเป็นรํางกายผู๎ชาย ตักใสํปากแมํชีกลายเป็นรํางกายผู๎หญิง ข๎าวหม๎อเดียวกันแท๎ๆ พันธุ๑เดียวกันเลย
เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นอะไรมันเป็นมายา ไมํมีอยูํจริง พอตักใสํปากคนไปพอกกลายเป็นคน อันที่เหลือเท
ทิ้งให๎หมากินกลายมาเป็นหมาอีก ข๎าวหม๎อเดียวกันเป็นไปได๎หมดเลย เพราะฉะนั้นความเป็นคนเป็นสัตว๑
เป็นหญิงเป็นชายความจริงมันไมํมีจริง มันเป็นอนัตตาเป็นธาตุของโลก ไมํควรที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นใน
กายยาววาหนาคืบนี่ แล๎วอุปาทานจะลดลง ถ๎าเราเห็นอนัตตา ก็แตกฆนสัญญาออก ถ๎าแตกอยํางนี้ยังไมํ
คํอยเห็นทํานให๎ใช๎นวสีบรรพเลย เพื่อพิจารณารํางกายเป็นซากศพ รํางกายในที่สุดตายไปก็เหลือแตํ
กระดูก เห็นเป็นกระดูกมันจะไมํรู๎สึกวําเป็นตัวเราของเราแล๎ว เราลองนึกภาพวําถ๎าเราตายไปก็เหลือแตํ
กระดูก มันจะไมํรู๎สึกวําเป็นตัวเราของเรา ถ๎ายังรู๎สึกวําเป็นตัวเราของเราอีก เอากระดูกไปใสํครกแล๎วก็ตํา
ๆ เอาไปโปรยในที่ลมแรง อ๎าวหาเราไมํเจออีก ไมํมีเลย ตัวเราความจริงแล๎วไมํมี
จิตวิญญาณที่กรรมสํงมาก็ต๎องมาอาศัยธาตุ ๔ ของโลก ปรุงแตํงขึ้นมาเป็นคนบ๎างเป็นสัตว๑บ๎าง เป็น
หญิงบ๎าง เป็นชายบ๎าง มองลึก ๆ มันเป็นมายาภาพหมดเลย พอแตกฆนสัญญามันก็เห็นอนัตตา เรานึกวํา
รํางกายมันเป็นกระดูกเอาหัวไปทาง แขนไปทาง แขนซ๎ายไปทาง แขนขวาไปทาง มั นก็รวมเข๎ากันได๎กับ
ธาตุดินเลย ยืมดินมาใช๎ แล๎วก็คืนไปหมด
อันนี้ที่เรามาแตกฆนสัญญาก็เพื่อจะมาละอุปาทาน ขณะที่เราเจริญสติหยั่งรู๎ จิตของเราขณะกระทบ
อารมณ๑ เมื่อยินดียินร๎าย ปริมาณของความยินดียินร๎ายยิ่งสูงก็แสดงวําอุปาทานเรามาก ต๎องมาเสพ ต๎องมา
แยกแยะเป็นอันนี้ของดี นําเข๎าหา อันนี้ของไมํดี นําถีบสํง ความจริงรํางกายเราก็ไมํมีเลย ดูเข๎าไปในจิตก็มี
แตํความเกิดดับ รับอารมณ๑ทางตาขณะหนึ่งก็ดับไป รับอารมณ๑ทางหูขณะหนึ่งก็ดับไป รับอารมณ๑ทางจมูก
ขณะหนึ่งก็ดับไป รับอารมณ๑ทางลิ้นขณะหนึ่งก็ดับไป รับอารมณ๑ทางกายขณะหนึ่งก็ดั บไป อยํางที่เรายก
มือกําหนดความรู๎สึกที่นิ้วกระทบกัน กระทบขณะหนึ่งรู๎สึกขณะหนึ่งก็ดับไป มีแตํความเกิดดับ กระทบ
ขณะหนึ่งรู๎ขณะหนึ่งก็ดับไป ไอ๎ตัวรู๎ตามทวารทั้ง ๖ ก็คือวิญญาณขันธ๑ ไมํใชํตัวเราของเราหรอก มันอาศัยมี
เหตุปัจจัย เมื่อตามากระทบรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณมารับ พอรับแล๎วก็ดับตรงนั้น แตํมันสืบตํอด๎วยความ
ปรุงแตํงที่มายินดียินร๎าย ความปรุงแตํงนี่สืบตํอมาจากตัวรู๎ทั้งนั้น รู๎ขณะหนึ่งแล๎วดับไป
เมื่อเราเจริญสติมากเข๎า ๆ มันจะเห็นแตํตัวรู๎ รู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป มันไมํมีตัวคิดตัวยึดตัวเอามาเสพ
หลวงพํอใหญํเรียกวํา ทันจิตดวงที่ ๑ เราต๎องฝึกสติให๎ดี ๆ สติเราคมขณะกระทบอารมณ๑มันก็ตัดออกไป
มันไมํค๎าง เพราะมันเห็นความไมํเที่ยง เห็นความเป็นทุกข๑ เห็นอนัตตาไมํมีตัวเรา ตัวเราที่กายก็ไมํมี ที่จิต
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เกิดดับขณะหนึ่งมันก็ไมํมี มีแตํความเกิดดับ จะหาตัวไหนเป็นตัวเราของเราก็ไมํมี มีแตํ ความเกิดดับ
อารมณ๑กระทบขณะหนึ่งตามทวารทั้ง ๖ ก็เกิดดับขณะหนึ่ง โดยความเป็นจริงแล๎วมันดับหมดแหละ เกิดดับ
ๆ
แตํอุปาทานมันไมํให๎ดับ อุปาทานมันบังไว๎ อวิชชา โมหะ มันบัง มันบังไว๎วํายังอยูํ ความจริงมันดับไป
แล๎ว เขาดําเราเมื่อสิบปียี่สิบปีกํอนมันดับไปเมื่อนั้น แหละ แตํจิตเรามาหลอกตัวเองวํามันยังอยูํ เราโดนตัว
เราหลอก เพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกสติปัฏฐานมากเข๎า จิตมันจะเป็นปัจจุบันอารมณ๑มากขึ้น ๆ มันจะเห็นแตํ
ความเกิดดับ ที่เราไมํเห็นความเกิดดับเพราะจิตมันไปอดีตอนาคต ถ๎าจิตเราไมํไปอดีตนํะ อดีตมันดับไป
แล๎ว มันไมํมาสูํอารมณ๑ ถ๎าจิตเราไมํไปเกาะกับอดีต อารมณ๑อดีตก็ไมํตั้งมาสูํอารมณ๑ อดีตมันก็คือการดับไป
แล๎ว ซึ่งโดยสภาพความจริงมันดับไปแล๎ว อดีตนี่ดับไปหมดแล๎วทุกอยํางเลย ทั้งรูปธรรม นามธรรม มันดับ
ไปเมื่ออดีตแล๎วมันมาเกิดในปัจจุบัน เกิดในปัจจุบันก็จะดับในปัจจุบัน จะไปเกิดในอนาคตอีกก็จะดับใน
อนาคตอีก มันเกิดดับตลอด
ไอ๎ที่บังไมํให๎เห็นความเกิดดับก็คือโมหะ โมหะมันประกอบด๎วยอะไรคือไมํมีสติกับไมํมีปัญญา เมื่อจิต
เราไมํได๎ฝึกสติ หมายถึงผู๎คนทั่วไปที่ไมํฝึกสติ โมหะก็เข๎ามาครอบงําได๎งํายมาก เมื่อไมํมีปัญญาเห็นแจ๎งใน
พระไตรลักษณ๑ ความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา โมหะมันก็ครอบ
เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานมันเป็นสาเหตุแหํงการฆําโมหะอวิชชาเลย เมื่อเราเพิกถอนโมหะอวิชชาได๎ จะ
เป็นปัจจัยแหํงความดับทุกข๑ เราทําได๎น๎อยก็ดับทุกข๑ได๎น๎อย ไมํใชํวําทําได๎น๎อยแล๎วจะรอให๎ได๎มากกํอนถึง
จะดับทุกข๑ได๎ เราทําได๎น๎อยก็ได๎ แล๎ว เหมือนกับทํารายวัน เขาก็จํายเงินให๎รายวันแล๎ว จิตขณะหนึ่งที่เรา
กําหนดขณะหนึ่งนั้น มันได๎ปลํอยวางอารมณ๑ได๎ผํอนคลาย ไอ๎การแบกหาบมันเป็นความหนักอึ้ง จิตเราที่
ยึดมั่นถือมั่นอารมณ๑มาร๎อยปีพันปี โอ๎ยแบกเอาไว๎มันหนัก แตํมันมองด๎วยตาเปลําไมํเห็น แบกมันมาตั้งสิ บ
ปี เมื่อสิบปีกํอนกูไปทําผิดอันนั้น โอ๎ยกูไมํนําทําเลย ทําอยํางไรจะไปแก๎มันได๎ลํะ ไมํต๎องไปแก๎หรอก อดีต
ไมํต๎องไปแก๎ แก๎ที่ปัจจุบัน จะไปแก๎อดีตไมํมีทางเลย ฝันไปเถอะ เหมือนอยํางอาตมานี่ คิดวําทําอยํางไรเรา
จะไปพูดเมื่อวานคือวันที่ ๑๒ สิงหาได๎ลํะ ไมํมีทางเลย เพราะมันผํานไปแล๎ว ถ๎าคิดจะพูดวันที่ ๑๓ สิงหาซึ่ง
เป็นวันนี้ก็พูดได๎ทันทีเลย ปัจจุบันมันเป็นของทําได๎เลย อดีตดับไปแล๎ว อนาคตก็ยังมาไมํถึง
เพราะฉะนั้นคนที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือคนที่ตั้งจิตอยูํปัจจุบัน คิดอะไรมันก็ทําได๎เลย ไมํต๎องอยูํใน
โลกแหํงความฝัน ฝันถึงกามารมณ๑ทั้งนั้นแหละ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อดีต อนาคต ก็ฝันกันไป ฝัน
มากฝันน๎อยก็อีกเรื่องหนึ่ง สติปัฏฐานนี่มันดึงจิตมาสูํปัจจุบันอารมณ๑ อารมณ๑อดีต อนาคตมันก็ปลํอยไปเอง
ถ๎าเราตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ได๎
กํอนนั้นหลวงพํอใหญํชอบอุปมา เหมือนกับวํามือเราจับของอยํางหนึ่งแล๎วเราก็ปลํอยไมํได๎เลย แตํเมื่อ
เราเอื้อมมือจับของอีกอยํางหนึ่ง ไอ๎ที่จับไว๎เดิมมันจะหลุดไปเอง เพราะฉะนั้นอารมณ๑ที่เราค๎างไว๎มากมาย
กี่ปีกี่เดือนไมํรู๎ โอ๎ยจะละอารมณ๑ ละยาก แหมไมํรู๎จะละอยํางไร เดี๋ยวก็คิดขึ้นมาอีกแล๎ว อยําไปนึกละมัน
เลย อยําไปนึกละนึกวางนึกวํางเลย มากําหนดดีกวํา มากําหนดสติขณะหนึ่งๆ มันละไปเอง กําหนดไป
เผลอก็ไมํเป็นไร เผลอแล๎วก็กําหนดใหมํ
หลวงพํอใหญํบอกวําถ๎าเผลอก็เป็นของเขา ถ๎าไมํเผลอก็เป็นของเรา อันนี้หลวงพํอทํานสอนคําคม
เอาไว๎ เราจะได๎ไมํต๎องไปกลุ๎ม เวลาปฏิบัติแล๎ว สมมุติวําเดินจงกรม แหม เดินมาได๎ครึ่งศาลาแล๎วโอ๎โห เพิ่ง
มารู๎สึกตัว โอ๎โห ไอ๎เรานี่คิดไปตลอดเลยเนี่ย ไมํได๎กําหนดเลย “คิดถึงลูกที่บ้าน คิดเกือบรอบศาลาแล้ว ไอ้กู
มาเดินจงกรม แหม ไม่น่าคิดเลย” ชํางมันเถอะมันแล๎วไปแล๎ว ถือวําเป็นของเขาไป นี่เรามากําหนดนี่
ขณะนี้เป็นของเราขณะหนึ่ง ๆ
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เหมือนคนทอดแห พอทอดแหแล๎วปลาติดเข๎ามาในแหก็เป็นของเรา เดี๋ยวเอาปลาไปทอดไปกินที่บ๎าน
ถ๎ามันไมํติดก็เป็นของเขาไป ชํางมัน จะไปคิดทําไมลํะปลาที่มันหลุดแหไป ก็ทอดแหใหมํซิ ปลาตัวไหนมัน
ติดแหเราก็เอาขึ้นมา คิดอยํางนี้ดีกวําไมํต๎องกลุ๎ม มันผํานไปแล๎วแคํไหน เราประมาทไปแคํไหนก็แล๎วไป
มาปัจจุบันกําหนดให๎ได๎เลย ในปัจจุบันอารมณ๑อยําให๎พลาด ขณะจิตนี้อยําให๎พลาด เมื่อวานกํอนเมื่อปีกํอน
พลาดก็ชํางมัน แล๎วไปแล๎ว ขณะจิตนี้นํะอยําให๎พลาด ขณะจิตเดียวขณะนี้ เราทําทีละขณะจิตๆ มันก็ดีไป
เอง มันก็ได๎ไปเอง เผลอก็แล๎วไป เผลอก็ทําใหมํ อันนี้เราจะได๎ไมํต๎องไปกลุ๎ม วันนี้ทําเผลอไปตั้งเยอะ เผลอ
ก็ชํางมัน หลวงพํอใหญํสอนไว๎ คือทํานคลายอารมณ๑ให๎ลูกศิษย๑ เราจะได๎ไมํต๎องไปกลุ๎มซ้ําสอง ไอ๎แคํเผลอ
ก็เสียหายพอแรงแล๎ว ยังต๎องไปนั่งกลุ๎มตํอ สมมุติวําเดินจงกรม เผลอไปครึ่งรอบศาลา ต๎องมานั่งกลุ๎มเรื่อง
เผลอไปอีกครึ่งรอบศาลา แทนที่อีกครึ่งรอบศาลาจะได๎กําหนดเลยต๎องมาเดินกลุ๎ม “โอ้ย กูไม่น่าเลย” หลวง
พํอใหญํทํานแนะนําไว๎ เราเอาไว๎ใช๎คลายอารมณ๑
ที่ แ ล๎ ว ก็ แ ล๎ ว ไป มากํ า หนดใหมํ ใ นปั จ จุ บั น กํ า หนดใหมํ นี่ เ ป็ น ของเราเลย ขณะจิ ต นั้ น ขณะหนึ่ ง ๆ
เหมือนกับเราทอดแหติดเทําไหรํเอาขึ้นมาก็เป็นของเราหมด ได๎ไปทํากินที่บ๎านแนํ ไอ๎ที่หลุดแหไปก็ชํางมัน
เถอะ ไมํต๎องไปนั่งนับมันหรอก ไมํต๎องไปนั่งนับปลาในบํอที่มันหลุดแหเราไปวํามีเทําไหรํ มานับปลาใน
ข๎องเราดีกวํา วําไอ๎ปลาตัวนี้ทําผัด ทําลาบ ไอ๎ตัวนี้ทําทอด มัวไปนั่งนับปลาในบํอก็ไมํได๎ทําอะไรหรอก
อยูํกับหลวงพํอนี่ทํานให๎กุศโลบายเอาไว๎เยอะ ถ๎าเราเอาไปใช๎นํะใช๎ได๎จริง เพราะวําทํานเป็นพระปฏิบัติ
ประสบการณ๑แตํละอยํางที่ทํานสอนเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้น ทํานแนะนํามาจากประสบการณ๑ที่ทํานเฟ้นธรรม
ของทํานจริง ๆ เหมือนถ๎าเป็นทหารก็ผํานมาไมํรู๎กี่สมรภูมิแล๎ว ทั้งโดนดํา โดนเขวี้ยง ผมเคยไปอยูํแถว
ปักษ๑ใต๎ ก็ถามกิตติศัพท๑หลวงพํอ ถามคนใต๎ที่เขาเคยรู๎จักหลวงพํอ สมัยที่ทํานอยูํวัดชายนา ที่ทํานไปสอน
กรรมฐานแล๎วโดนเอาหินเขวี้ยง เขาเลําให๎ฟังวําหลวงพํอใหญํทํานเป็นบัณฑิตจริง ๆ คือทํานตั้งตนด๎วย
ธรรมะ หมูํมารทั้งหลายที่มารังควานทํานนํะ ท๎ายที่สุดมีอันเป็นไปหมดเลย เพราะวําทํานโดนรังแกโดน
กลั่นแกล๎งแคํไหน ทํานไมํได๎เอากิเลสไปโต๎ตอบ ไมํใชํวําเขาดํามาก็ต๎องดํากลับไป ทํานตั้งตนอยูํในธรรม
ตลอด เขาทําร๎ายมาทํานก็ตั้งตนอยูํในขันติ ท๎ายที่สุดคนที่มาทําร๎ายทํานมีอันเป็นไปกันหมดเลย เห็นเขาวํา
เสียชีวิตกํอนวัยอันควรทั้งหมดเลย
คือวําชีวิตของทําน ทํานสู๎มากับธรรมะจริง ๆ กวําทํานจะมาตั้งสํานักสอนเรา ทํานรักษาธรรมะอัน
สมควรแกํ ทํ า นมาตลอด เพราะฉะนั้ น ประสบการณ๑ แ ตํ ล ะอยํ า งที่ ทํ า นเอามาแนะนํ า ให๎ เ รานั้ น เป็ น
ประสบการณ๑จากภาคปฏิบัติทั้งนั้น เมื่อกํอนนั้นมาวัดนี้ใหมํ ๆ ทํานชอบพูดเรื่องวิปัสสนาไกํแจ๎ วิปัสสนาไกํ
ชน สมัยเป็นฆราวาสทํานเลี้ยงไกํมาเยอะ ทํานรู๎ธรรมชาติไกํวํา ถ๎าไกํชนต๎องเหลืองหางขาวนะ เห็นทําน
พูดอยูํเรื่อยวําพันธุ๑เหลืองหางขาวนี่จิกไมํเลิกเชียวแหละ คือสู๎จนเลือดทํวมก็ยังไมํเลิก
ทํานสอนลูกศิษย๑วํา เราเป็นพระวิปัสสนา อยําเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎ ยืนป้อไปป้อมาทําสวย ทําอวดคนให๎
ดูแคํนั้นแหละแตํวําข๎างในไมํเอาจริง ไมํสู๎กับกิเลสจริง ๆ ไมํทนทุกข๑จริง ๆ ไมํขวนขวายจริง ๆ ไมํเฟ้น
ธรรมจริง ๆ ไมํขวนขวายปฏิบัติเพื่อจะทํานิพพานให๎แจ๎งจริงๆ ทําแคํเปลือกๆเพื่ออวดคนเนี่ยทํานเรียกวํา
วิปัสสนาไกํแจ๎ ถ๎าเป็นวิปัสสนาไกํชนต๎องเอาให๎ได๎อยํางไอ๎เหลืองหางขาวนะพระคุณเจ๎า จิกจนเลือดทํวมก็
ไมํเลิก ทํานสอนลูกศิษย๑วําเป็นพระวิปัสสนาต๎องเอาให๎จริง ต๎องสู๎กับกิเลสในใจเราให๎มันจริง ๆ กิเลสในใจ
เรา เราเก็บไว๎ เราหลอกคนอื่นได๎ วําเรากิเลสเบาบาง แตํเราหลอกตัวเองไมํได๎เลย เราสั่งสมหมักหมม
เอาไว๎ ท๎ายที่สุด ถ๎าเราไมํฆํามัน สักวันมันจะมาฆําเรา ฉะนั้นเราต๎องเอาให๎จริง กิเลสในใจเราต๎องสู๎ให๎
สะบั้นหั่นแหลกไปเลย สู๎กับมัน ถ๎าปลํอยมันไว๎สักวันมันต๎องมาฆําเราแหละ มันต๎องมาขี่หัวเราแล๎วก็นําเรา
ไปทําชั่วตําง ๆ นา ๆ
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เพราะฉะนั้ น หลวงพํอใหญํจะเน๎นเสมอเพราะวําทํานมีลูกศิษย๑เยอะ ถ๎าคนไหนไมํเอาจริง ทํานก็
เปรียบเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎ ทําสวย แตํวําไมํเอาจริง คือทํานเห็นแล๎วไมํถึงใจทําน เพราะวําทํานเป็นคนเอา
จริงเอาจังมาตลอด สั่งนักสั่งหนา ต๎องการให๎ลูกศิษย๑เป็นวิปัสสนาไกํชน ต๎องสู๎กับกิเลสเราจริง ๆ
กิเลสในใจเรานี่คนอื่นไมํรู๎แตํเรารู๎ ไปโกหกคนอื่นได๎แตํโกหกตัวเองไมํได๎ ไปหลอกคนอื่นได๎ หลอก
ตัวเองไมํได๎ แล๎วเวลาทุกข๑ลํะใครทุกข๑ ถ๎ากิเลสมันมีในใจเรามากนํะ เราทุกข๑ ไมํมีทางสุขหรอก เพราะกิเลส
มันเป็นต๎นเหตุแหํงความทุกข๑ เราสู๎กับมันเนี่ย สู๎จนเลือดออกตาสักทีเถอะ เราจะได๎เป็นลูกศิษย๑ที่เรียกวํา
วิปัสสนาไกํชนของหลวงพํอทําน ตํอไปจะได๎สืบศาสนาทางด๎านธรรมะปฏิบัตินี้ตํอไป เพราะวําเดี๋ยวนี้
รํางกายสังขารทํานก็ใช๎งานไมํได๎แล๎ว รํางกายสังขารที่ทํานจะมาทํากิจพระศาสนาเหมือนแตํกํอนก็ไมํได๎
แล๎ว ตํอไปก็ต๎องถึงรุํ นลูก รุํนหลาน รุํนลูกศิษย๑ ต๎องเป็นผู๎สืบพระศาสนาทางด๎านปฏิบัติตํอไป ซึ่งทํานก็
หวังเรื่องนี้ไว๎มากเลย ทํานจะพูดไว๎เยอะ ตํอไปลูกศิษย๑ลูกหาจะได๎เป็นตัวแทน วิปัสสนาจะได๎ไมํหมดไป
จากเมืองไทย ไมํหมดไปจากโลก มีลูกศิษย๑ลูกหาเป็นตัวแทน
วันนี้ได๎มีโอกาสดีที่วําพระเถรานุเถระได๎ให๎โอกาสมาแสดงธรรมเกร็ดเล็กเกร็ดน๎อย ปรารภในหมูํผู๎
ปฏิบัติซึ่งกันและกัน ก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ทํานทั้งหลายตั้งใจบําเพ็ญบุญบารมีทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ
ท๎ายที่สุดก็ขอให๎ทํานทั้งหลาย ได๎ถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ ฯ

กัณฑ์ที่ ๑๐ จิตดวงที่ยึดครอง

๑๕

กัณฑ์ที่ ๑๑ เวทนาและสมาธิชอบ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎าผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ กราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณ ผู๎เป็น
พระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ ในทางสติปัฏฐาน ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาล
และปัจฉิมายุกาลทุกทําน ขอเจริญพร เจริญสุข ไปยังสามเณร ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา
วันนี้ก็เป็นโอกาสดี ได๎มีโอกาสมาเทศน๑ธรรมะภาคปฏิบัติ เทศน๑ภาคปฏิบั ติแล๎วก็ปฏิบัติไปด๎วย ทํา
สมาธิไปด๎วย เทศน๑ภาคปฏิบัติก็ดึงเข๎ามากลับมาหยั่งรู๎ในกายในจิตภายใน ชาวโลกยิ่งเรียนก็ยิ่งต๎องออกไป
เรียนไปถึงดวงจันทร๑ เรียนไปโลกพระอังคาร แตํชาวธรรมะยิ่งเรียนยิ่งเข๎าหาตัวเอง ธรรมะทั้ง ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ๑นั้น พระผู๎มีพระภาคเจ๎ามีพระประสงค๑ให๎ผู๎ฟังหวนกลับมาแก๎ไขตัวเอง พูดงําย ๆ คือมากวาด
บ๎านตัวเอง เพราะฉะนั้นเราเทศน๑เรื่องปฏิบัติ ก็คือ เทศน๑เรื่องตัวเราเอง ให๎รู๎เรื่องตัวเราเอง แล๎วจะได๎
จัดการให๎มันถูก
วันนี้ก็จะพูดเรื่องฐานเวทนาในเวทนา คือการปฏิบัติเพื่อให๎แยบคาย รู๎แจ๎งเห็นจริงในเวทนาขันธ๑ การที่
เราจะมาลึกซึ้งแยบคายที่เวทนาในเวทนา เราต๎องชํานาญเชี่ยวชาญแล๎วในฐานกายในกาย เมื่อเราปฏิบัติ
ฐานกายในกายจนเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญมันมี ๓ อัน สติปัฏฐานนั้นไมํเชี่ยวชาญไปไหนหรอก เชี่ยวชาญก็
คือมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มีเทํานี้ อยํางที่พระผู๎มี พระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผู้บวชใหม่ก็พึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็นกายในกายอยู่ เห็นเวทนาในเวทนา เห็น
จิตในจิต และเห็นธรรมในธรรมอยู่ ภิกษุผู้เป็นเสขะ ก็พึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็นกาย
ในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรมอยู่ ภิกษุผู้เป็นอเสขะคือพระอรหันต์
ทั้งหลาย พึงมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็น
จิตในจิต เห็นธรรมในธรรมอยู่
เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญชํานาญช่ําชองก็คือมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เมื่อเราเจริญสติปัฏ
ฐานแยบคายมากขึ้น ฐานกายในกายมันก็จะเข๎าไปเห็นฐานเวทนาในเวทนา เวทนาที่เราจะไปกําหนดรู๎นํะ
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทํานแยกเอาไว๎ ๑. สุขเวทนาอิงอามิส ๒. ทุกขเวทนาอิงอามิส ๓. อุเบกขาเวทนาอิง
อามิส ๔. สุขเวทนาไมํอิงอามิส ๕. ทุกขเวทนาไมํอิงอามิส ๖. อุเบกขาเวทนาไมํอิงอามิส ๖ อันนี้เป็นที่ตั้งที่
เราจะไปรู๎แจ๎ง รู๎แจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ที่กายยาววาหนาคืบ หยั่งรู๎ลงไป
สุขเวทนาที่อิงอามิสก็คือสุขเวทนาจากการสัมผัสกามคุณทั้ง ๕ คือ รูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รส
อรํอย สัมผัสโผฏฐัพพะอันนุํมนวล สุขเวทนาอิงอามิสคือสุขเวทนาอันเนื่องด๎วยกาม ทุ กขเวทนาอิงอามิส ก็
คือทุกขเวทนาอันเนื่องด๎วยกามเหมือนกันแตํวําในสํวนที่เป็นอนิฏฐารมณ๑คือสํวนที่ไมํพอใจ เกิดทุกข๑ขึ้นมา
จากการเห็ น รู ป ไมํ ส วย เสี ย งไมํ ไ พเราะ กลิ่ น เหม็ น รสไมํ อ รํ อ ย โผฏฐั พ พะอั น ไมํ นํ า พอใจ อั น นี้ เ ป็ น
ทุกขเวทนาอิงอามิส สํวนอุเบกขาเวทนาที่อิงอามิส มันก็ คืออุเบกขาเวทนาอันเกี่ยวด๎วยกาม จะบอกวําเรา
เฉยไมํ ยิ น ดี ยิ น ร๎ า ยตํ อ กาม เป็ น อุ เ บกขา แตํ ถ๎ า มั น ไมํ มี ส ติ ก็ ถื อ วํ า เป็ น กิ เ ลส เรี ย กวํ า อุ เ บกขาที่ ไ มํ ไ ด๎
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
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เราเปรียบเทียบงํายๆ ก็ดังเชํน มีปลาตัวหนึ่ง พรานเบ็ดหยํอนเบ็ดมาจะตกปลา ต๎องมีไส๎เดือนเกี่ ยว
เบ็ด ไส๎เดือนก็เหมือนกับสุขเวทนาอิงอามิส เบ็ดก็เหมือนกับทุกขเวทนาอิงอามิส และถ๎าอุเบกขาเวทนาอิง
อามิส ก็คือปลาตัวนั้น มันวํายอยูํแถวนั้นแหละ แตํยังมองไมํเห็นไส๎เดือนที่เกี่ยวเบ็ดอยูํ เพราะฉะนั้นแม๎วํา
ปลาตัวนั้นจะยังไมํฮุบเหยื่อ แตํก็ไมํได๎หมายความวํามันรอดพ๎นแล๎วจากสิ่งเหลํานั้น คือมันยังมองไมํเห็น
เทํานั้นเองแหละ ถ๎าสายตาเหลือบไปเห็นเมื่อไหรํ ก็มีโอกาสที่จะฮุบเหยื่อ เพื่อไปเกี่ยวข๎องกับสุขและทุกข๑
อันเนื่องด๎วยกามได๎ เพราะฉะนั้นทํานจึงแยกออกมาวํ า อุ เบกขาการวางเฉยบางอยํา งก็ ยั งถื อวํ าเป็ น
อุ เ บกขาทางโลก คื อ วํ า อุ เ บกขาวางเฉยเพราะความไมํ รู๎ ไมํ ใ ชํ ว างเฉยจากการรู๎ แ จ๎ ง เห็ น จริ ง รู๎ ร อบ
เพราะฉะนั้นทํานจึงแยกไว๎วําอุเบกขาเวทนาอิงอามิส คืออุเบกขาที่ไมํถึงพร๎อมด๎วยสติ ไมํประกอบด๎วยสติ
กลายเป็นอุเบกขาประกอบด๎วยโมหะคือเฉยเพราะไมํรู๎ ไมํได๎เฉยเพราะเห็นแจ๎ง สุขเวทนาก็เป็นตัวยินดี ใน
กาม ทุกขเวทนายินร๎าย อุเบกขาเวทนาอิงอามิสก็คือไมํรู๎ ก็เลยเฉย ๆ เพราะไมํรู๎
สําหรับสุขเวทนาไมํอิงอามิส ก็คือปีติจากการปฏิบัติธรรม เวลาเราปฏิบัติสมาธิเจริญกรรมฐาน เจริญ
สติปัฏฐาน เจริญไปสมาธิก็ดีขึ้นๆ เห็นแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑มากขึ้น ปีติจะเกิด จะเกิดมากเกิ ดน๎อยก็ต๎อง
เกิด ถ๎าผู๎ปฏิบัติจริง ๆ ต๎องเกิดปีติ
ผู๎ปฏิบัติใหมํ ๆ พอเจอปีติก็หลง หลงสุขเวทนาคือปีติในธรรม มันเป็นสุขที่ไมํอิงอามิส คือมันไมํเนื่อง
ด๎วยกามคุณ มันเป็นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ นั่นคือปีติ ซาบซําน สบายกาย โลํงโปรํงเบา เบาหวิว รวม
แล๎วคือปีติ อาการสบายกายจากการปฏิบัติ เขาเรียกวําสุขเวทนาไมํอิงอามิส ผู๎ปฏิบัติใหมํ ๆ พอเจอปีติก็
เพลิน เสพเข๎าเต็มเปาเลย พอเพลินปีติมาก ๆ ปีติดับก็ฟุ้งซําน พอปีติดับก็ฟุ้งอยํางแรง ปฏิบัติใหมํ ๆ ถ๎า
ไมํแยบคายในอารมณ๑ก็วนอยูํอยํางนี้ ปีติเกิด ปีติดับ ปีติดับก็ฟุ้ง บางทีฟุ้ง หนักยิ่งกวําตอนไมํเคยปฏิบัติ
ธรรมเสียอีก ทําไมฟุ้งหนักกวํา ก็เหมือนกับวําปีตินี่มันหนุนจิตเราไปที่สูงสบายกวําคนธรรมดา พอเวลามัน
ดับ มันก็เหมือนกับปลํอยเราตก เมื่อตอนที่เรานั่งอยูํกับพื้นดี ๆก็สบายดีไมํเห็นจะเจ็บเลย มีคนมายกเรา
ขึ้นสูงแล๎วมันปลํอย ก็ตกมาเจ็บ ตกมาที่พื้นทั้งที่เวลาเรานั่งอยูํที่พื้นเองธรรมดาไมํเจ็บหรอก มันยกเราขึ้น
แล๎วปลํอยนํะเจ็บ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ๎าทํานจึงบัญญัติไว๎ในฐานเวทนาในเวทนาวําให๎แยบคายในตัวนี้
เมื่อเราปฏิบัติแล๎วต๎องมาแจ๎งในสุขเวทนาไมํอิงอามิส คือปีติ ตัวปีติอยําไปเสพมัน แตํเมื่อปี ติเกิดต๎อง
เห็นวํามันไมํเที่ยง กําหนดหยั่งรู๎วํามันไมํเที่ยง อยําเข๎าไปเสพ ดูมันเฉย ๆ มันก็ยังมีอยูํ แตํเราดูหยั่งรู๎ เห็น
ความไมํเที่ยง ถ๎าเข๎าไปเสพเดี๋ยวอารมณ๑สมาธิเสื่อม ทําไมลํะ ทําไมไปเสพปีติสมาธิถึงเสื่อม เพราะวํากาม
ก็ดี กับปีติในธรรมก็ดี มันถึงจะเป็นวัตถุ ตํางกันก็ตามทีเถอะ แตํจิตดวงที่เข๎าไปเสพนํะมันจิตดวงเดียวกัน
จิตดวงที่เราเข๎าไปเสพกาม กับจิตดวงที่เราเข๎าไปเสพปีติเป็นจิตชนิดเดียวกันเลย คือเป็นจิตแหํงความ
กระหายอยาก เพราะฉะนั้นเมื่อจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาจิตเราต๎องตก จิตเราจะเสื่อม เมื่อจิตดวงกระหายอยาก
เกิดขึ้นมาหลังจากปีติเกิด จิตยิ่งเสื่อม เมื่อเวลาจิตเสื่อม เนื่องจากปีติที่เกิดขึ้นมีเหตุมาจากสมาธิความนิ่ง
และความหยุดความพอของจิต ปีติก็จึงดับไป เพราะจิตที่กระหายอยากนํะมันไปทําลายปีติทิ้ง คือจิตที่
กระหายอยากนํะ มันไปทําลายสภาพจิตที่นิ่งที่หยุดที่พอของเรา เพราะฉะนั้นปีติจึงดับ เมื่อจิตดวงที่ปีติดับ
แตํตัวที่หิวกระหายมันยังไมํดับ เหมือนกับวําทอฟฟี่หมด แตํวําเด็กคนที่จะกินทอฟฟี่มันยังไมํหายอยาก ที
นี้แหละเป็นเรื่อง เป็นเรื่องตอนนี้มันจึงฟุ้งซํานอยํางแรง ความฟุ้งก็มาจากจิตดวงที่หิวโหยกระหายที่จะเสพ
ความสบายจากปีติ จึงเรียกวําสุขเวทนาไมํอิงอามิส เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรม ปีตินี่นํากลัวนะ อยํา
ไปเพลินมัน ไมํงั้นจะฟุ้งแหลกลาญ นั่งนอนไมํเป็นสุข อยูํไมํเป็นสุข วัดกว๎างๆนี่ไมํพอเดินนะ ตอนที่ยังไมํ
เคยปฏิบัติยังไมํฟุ้งเทํานี้ ฟุ้งมาแตํไอ๎จิตดวงที่มันกระหายอยากนํะมาทําเอา
เพราะฉะนั้นทํานจึงบอกเคล็ดลับเอาไว๎ เหมือนกับพระพุทธเจ๎าทํานเตือนเอาไว๎วํา เจ๎าหนูน๎อยเอ๏ย ถึง
เจ๎านํะ จะละสุขอยํางหยาบคือกามมาแล๎ว ก็ให๎ระวังสุขอยํางละเอียดให๎ดี เพราะวํามันก็ทําให๎เกิดตัณหาได๎
ทั้งนั้นแหละ เวลาปีติดับจะฟุ้งซํานขึ้นมา พอฟุ้งซํานขึ้นมานิวรณ๑ตัวอื่ นก็ผสมโรงด๎วย แตํเมื่อเราปฏิบัติไป
กัณฑ์ท่ี ๑๑ เวทนาและสมาธิชอบ

๑๗

จนชํานาญก็จะมีญาณปัญญาเห็นอีกวํา แม๎จิตดวงที่มันฟุ้งซํานนํะ มันก็เกิดดับอีกแหละ ก็กําหนดสติหยั่งรู๎
กันไป มันก็ผํานมาผํานไป จิตดวงที่สบายอิ่มเอิบด๎วยปีติมันก็เกิดดับ จิตดวงที่ฟุ้งซําน ทุกข๑ทรมานเพราะ
ปีติดับไป เพราะนิวรณ๑ตัว อื่นมาผสมโรงมันก็เกิดดับ ไมํมีอะไรอยูํไปร๎อยปี พันปี หมื่นปี แสนปี ยิ่งจิตนํะ
แป๊บเดียวก็เปลี่ยน จิตมันเหมือนลิง เดี๋ยวมันก็ดับไป ผํานไป แตํตอนที่จิตเราฟุ้งนํะ ปัญญาไมํมีเลย ถ๎า
หากวําเราไมํเข๎าใจวํามันไมํเที่ยง มันจะเกิดความกระวนกระวาย เห็นโทษ อึดอัด เกลียดชังจิตดวงนั้นเข๎า
ไปอีก มันก็ยิ่งฟุ้งหนักเข๎าไปอีก เหมือนกับกองไฟที่ลุกอยูํ แทนที่จะเอาน้ําไปดับ ดันเอาน้ํามันไปใสํ
เพราะฉะนั้นเวลาฟุ้งอยําไปกลัววํามันจะฟุ้งอยูํนาน ยิ่งกลัวมันก็จะยิ่งฟุ้ง เวลาฟุ้งซํานให๎กลับมาสูํฐาน
กายในกาย อยําลืม ลืมไมํได๎เลย จิตมันจะไปสูํอารมณ๑ละเอียดแคํไหน ก็ทิ้งไมํได๎ฐานกายในกายนํะ กลับมา
ยกมือ กลับมากําหนดความรู๎สึกที่เวลาเรานั่งนํะ หรือกําหนดความปวดที่กายก็ได๎ ให๎กลับมากําหนด
อารมณ๑หยาบคือความรู๎สึกที่กาย อยําไขว๎เขวไปตามความฟุ้ง จิตมันจะถูกลํอลวงไป
เหมือนกับวํา เวลาเราออกรบ กองทัพออกไปรบนั้น อาจโดนข๎าศึกโจมตี ถ๎าไมํรู๎วําจะทํายังไง ให๎กลับ
ที่มั่นกํอน จงถอยกลับที่มั่น กลับมาสูํฐานกายในกาย อยําโดนมันหลอกให๎กลุ๎มให๎กระวนกระวายทุรนทุราย
หนักเข๎าไปใหญํ ยังงั้นถือวําเราทิ้งฐานซะแล๎ว เมื่อทิ้งฐานไป ถ๎าเราไมํกลับมาสูํฐาน ก็เลยต๎องไปหาสิ่งเร๎า
กระตุ๎นภายนอกมาดับความทุกข๑ ทุกขเวทนาที่ไมํอิงอามิส ทุกข๑จากการปฏิบัติธรรม มันก็เกิดขึ้นมาจาก
ความฟุ้งซํานรําคาญใจ จิตมันเสื่อมนํะ ถ๎าเราไมํกลับสูํฐานก็เลยต๎องไปหาสิ่งเร๎าภายนอกมาทําให๎เป็นสุข ก็
คือต๎องหากามคุณ รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย โผฏฐัพพะอันนุํมนวล ท๎ายที่สุดก็ตกไปสูํกามนั่น
แหละ เหมือนกับภิกษุบางรูปที่เคยปฏิบัติจิตได๎ดี ภายหลังเสื่อมก็เพราะตัวนี้ เมื่อจิตเสื่อมแล๎วไมํยอมลงมา
ที่เดิม เรียกวําจมไมํลง เหมือนคนทํามาหากินหาบของไปขาย พอรวยขึ้นมามีร๎านค๎ามีอะไรใหญํโต ทีนี้พอ
มันเจ๏งขึ้นมา ก็ไปหาบของขายอยํางเดิมสิ ก็เขายึดร๎านแล๎ว อันนี้ไมํยอมเลย เขาเรียกวําจมไมํลง จมไมํลง
ก็เดือดร๎อน เลยต๎องไปหาปล๎น จี้ ลักขโมยเขา
ฉันใดฉันนั้น ผู๎ปฏิบัติธรรมอยําลืมพื้นเพ อารมณ๑อะไรที่เราทํามาตั้งแตํแรกเริ่มเดิมที อยําทิ้ง อยําลืม
เพราะเมื่อจิตเราเสื่อมเราจะได๎คืนมาสูํตรงนั้น เขาบอกวําหาบและไม๎คานนํะอยําไปทิ้ง ถึงเวลาจนจะได๎เอา
ไปใช๎ แหมพอมีร๎านใหญํก็ทิ้งเลยโยนหาบทิ้งถือวําประมาท กรรมฐานใดที่เราทําตั้งแตํเริ่มแรกที่ทําให๎จิต
เราโปรํงสบายอยําไปทิ้ง ยกมือ พระเดชพระคุณหลวงพํอบอกไว๎มากเลยวํา ฐานครูนี่อยําไปทิ้ง ถ๎าทิ้งแล๎ว
เวลาจิตเสื่อม มันไมํมีตัวแก๎ ก็ต๎องไหลไปสูํกามเลย เตลิดเปิดเปิงไปเลย จิตทิ้งฐานแล๎ว วํากันวําภิกษุผู๎เคย
ปฏิบัติดีมากํอน จิตเสื่อมลงไปหายไปก็เพราะอยํางนี้
เราต๎องเป็นคนจมลง อยําเยํอหยิ่งถือดี เขายกขึ้นหิ้งหนํอยก็ลงมาข๎างลํางไมํเป็นแล๎ว ความยกยํอง
สรรเสริญของคนภายนอก ไมํทํา ให๎เราเป็นสุขขึ้นมาได๎หรอก คนมากราบไหว๎เราสักแสนคนล๎านคนไมํทํา
ให๎จิตเราสบายขึ้นหรอก การที่เราสามารถละวางอารมณ๑ขณะหนึ่ง ๆ ในจิตที่ถึงพร๎อมด๎วยสติ ถึงจะทําให๎
เราเป็นสุขจริง ปฏิบัติธรรมให๎ดีนํะ ปฏิบัติที่ผ๎าขี้ริ้วได๎ผลเร็วกวําปฏิบัติบนหิ้ง อยําถูกเขาหลอก เขาหลอก
ยกเราขึ้นหิ้งก็นึกวําเราเป็นเทวดา ความจริงมันเกิดดับทั้งนั้น เราอยําไปให๎เขายกขึ้นหิ้ง ปฏิบัติธรรมปฏิบัติ
อยูํที่ผ๎าขี้ริ้วนํะดี ยิ่งอยูํในสภาพที่เขาดูถูกเหยียดหยามรู๎สึกปฏิบัติได๎ก๎าวหน๎าเร็ว จิตใจสบายดีกวํา เพราะ
เราไมํหลงไปกับสมมุติมายาของโลก คําชมคําดํามันเป็นสมมุติของโลก อยําไปติด
เมื่อจิตเราตกฟุ้งซํานขึ้นมาต๎องกลับมาสูํฐาน เหมือนพระพุทธเจ๎าทํานตรัสไว๎วํานกมูลไถอยําลืมรอยไถ
เชียว อยําไปแสวงหาสุขจากกาม รูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย โผฏฐัพพะที่นําพอใจมันก็นํามา
ให๎เกิดสุขเวทนาได๎ แตํมันเป็นสุขเวทนาอิงอามิส มันเป็นของชั้นต่ํา เพราะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติต๎องแยบ
คายในจิตให๎ดี อยํายินดียินร๎ายแม๎แตํสภาวธรรมที่เกิดในจิตเรา เพื่อที่จะได๎เข๎าสูํอุเบกขาเวทนาที่ไมํอิง
อามิสคือวางเฉยกับอารมณ๑ ในภาคปฏิบัตินั้นคือละมันได๎ ไมํเข๎าไปยึดมั่นวําเป็นตัวกูของกูในอารมณ๑ วาง
เฉยได๎ เมื่อวางเฉยได๎ก็ให๎ระวังให๎ดีเลย อยําไปดีใจวําเราวางได๎แล๎ว เราละได๎แล๎ว เราทําได๎แล๎ว พอเราดีใจ
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วําเราวางได๎แล๎วก็คือวางไมํได๎แล๎ว เพราะการวางได๎มันต๎องวางด๎วยอุเบกขา อุเบกขาที่ถึงพร๎อมด๎วยสติจึง
เรียกวําเป็นอุเบกขาเวทนาไมํอิงอามิส เมื่อเราวางได๎แล๎วก็อ ยําไปดีใจวําเราวางได๎ พอดีใจก็กลายเป็นสุข
เวทนาก็เลยไปเกิดปีติขึ้นมาอีก ไปเสพเข๎าไปอีก ไปยึดมั่นถือมั่นอีกวํากูวางได๎แล๎วกูเจ๐งแล๎ว กูเยี่ยมแล๎ว กู
เกํงกวําใคร กูบารมีสูง อันนั้นแหละพลาดทําไปอีกแล๎ว
เพราะฉะนั้นเมื่อเราวางได๎แล๎วต๎องวางเข๎าไปอีก คืออยําไปยึด วําเราวางได๎แล๎ว เปรียบเหมือนกับเรา
เข๎าไปในห๎องห๎องหนึ่ง เราไปเห็นวําห๎องนี้วํางจริง ๆ เลย ไมํมีอะไรสักอยํางเลย แตํลืมไปวําเราเข๎าไปใน
ห๎องนั้นนํะ ห๎องถึงไมํวําง แตํขณะนั้นเราไมํรู๎ เราดูโอ๎โหห๎องนี้มันวํางจริง ๆ ถ๎าจะให๎มันวํางจริง ๆ นํะ เรา
ต๎องออกมาจากห๎องนั้นแหละไมํต๎องไปดูมันหรอก อยําไปยึดครองความวําง แล๎วมันจะวํางจริง ๆ อยําไป
ยึดวําเราวางได๎แล๎วถึงจะวางได๎จริง ให๎มีแตํสติ กําหนดหยั่งรู๎ตามฐานแคํนั้น เห็นแตํความเกิดดับ สติพร๎อม
ด๎วยอุเบกขามันจะเข๎าไปสูํตัวที่วํา ก็หรือสติที่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้น แต่เพียง
สักว่าอาศัยรู้ แต่เพียงสักว่าอาศัยระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดติดถือมั่นอะไร ๆ ในโลก
ด้ ว ย ฐานอื่ นก็ อั นเดีย วกั นนั้ นแหละ คื อ เป็ น อุ เบกขาที่ ว างความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น วางอุ ป าทานตํ อ โลกได๎
บทสรุปนี้ ทํานเน๎นมาเพื่อให๎แจํมแจ๎ง ท๎ายที่สุด ทํานจะเน๎นไว๎ตอนท๎ายทุกฐานเลย คือวํา จะย่อมเห็น
ธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้าง เห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้าง เห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปบ้ าง ผู๎ ปฏิบัติจะเห็นความเกิ ดดั บ สติห ยั่งรู๎ข ณะหนึ่งญาณปั ญญาจะเห็ นความเกิด ดั บ
กําหนดสติหยั่งรู๎ตามฐานฐานใดก็ได๎ เห็นแตํความเกิดดับ และจิตไมํข๎อง ไมํข๎องด๎วยสาเหตุที่น๎อมไปในการ
ละวางอุปาทาน ไมํเข๎าไปยึดครอง ถอนความหมายมั่นในอารมณ๑ทั้งปวง
เหมือนเรานั่งกําหนดลงไปในกายนี่ สติเราหยั่งรู๎ไปถึงตรงไหนก็ไมํใชํเราไปถึงตรงนั้น มันสักแตํเพียง
วําอาศัยรู๎ อาศัยระลึก ผู๎รู๎ก็ไมํมี ผู๎ถูกรู๎ก็ไมํมี สิ่งถูกรู๎ก็ไมํมี มีแตํความเกิดดับ อันนี้เป็นอารมณ๑วิปัสสนาที่จะ
เป็นปัจจัยแกํการละอุปาทาน สติที่เราเจริญขณะหนึ่ง ๆ เห็นแตํความเกิดดับ เห็นแตํความละ ความสละ
ความสลัดคืน ความไมํยึดมั่น ความไมํอาลัย อารมณ๑ทั้งปวงไมํวําหยาบละเอียดก็สักแตํวําผํา นมาแล๎วก็
ผํานไป กําหนดรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป ไมํมีตัว ไมํมีตน ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย พูดมาถึงฐาน
เวทนาในเวทนานี่มันจะเชื่อ มไปถึ งตรงสั ม มาสมาธิ เพราะวํ าสั ม มาสติ ก็ คือ สติ ปั ฏ ฐาน มั น ก็ เนื่ อ งกั บ
สัมมาสมาธิอยูํแล๎ว
ทํานตรัสไว๎ในมรรควิภังค๑ เอาไว๎แยกแยะอารมณ๑ของสัมมาสมาธิ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสแยกแยะ
อารมณ๑สมาธิที่จะเกิดตํอเนื่องจากการที่เราปฏิบัติสติปัฏฐานที่จะเลื่อนเป็นชั้น ๆ จากญาณปัญญาของเรา
หยั่งรู๎ แล๎วไมํยึดมั่นในอารมณ๑ มันจะเลื่อนไปตามสัมมาสมาธิเลย ดังที่ทํานตรัสเอาไว๎ในมรรค ขึ้นต๎นบาลี
วํา กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบเป็นอยํางไรเลํา อิธะ ภิกขะเว
ภิกขุ ดูกํอน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ สงัดแล๎วจาก
กามทั้งหลาย สงัดแล๎วจากธรรมอันเป็นอกุศลทั้งหลาย สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมังฌา
ณัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ เข๎าถึงปฐมฌานประกอบด๎วยวิตก วิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล๎วแลอยูํ
ปฐมฌานทํานจะตรัสไว๎วํา อารมณ๑สมาธิมันเกิดมาจากวิเวก คือสงัดจากกามวิตกและอกุศลวิตก โดยการ
นําเอากุศลวิตก กุศลวิจารไปเบียดบังไว๎ คือจิตเราที่น๎อมไปทางกุศลวิตก กุศลวิจาร คือน๎อมไปในทางกุศล
มันมาเบียดให๎กามวิตกและอกุศลวิตก อกุศลวิตกคือพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก มันเบียดไปชั่วคราว จิต
จึงเป็นสมาธิระดับต๎น จึงมีปีติเกิดขึ้น สุขอันละเอียดก็เกิดขึ้น เป็นสุขไมํอิงอามิส มันเกิดสําหรับผู๎ปฏิบัติ แตํ
ทํานยังไมํบอกวําปฐมฌานเป็นธรรมที่เกิดจากสมาธิ ทํานตรัสไว๎เลยวํา วิเวกะชัมปีติสุขัง คือวําปีติและสุข
เกิดจากวิเวก คือสงัด ถ๎าโดนกวนมากเป๋ เพราะอะไร เพราะยังมีองค๑ธรรมที่หยาบอยูํ คือตัววิตกวิจาร วิตก
วิจารนี่แม๎จะเป็นวิตกวิจารในกุศล แตํมันก็ยังเป็นของหยาบ เพราะวิตกวิจารมันเป็นวจีสังขาร วจีสังขาร
แปลวําตัวที่ปรุงแตํงเพื่อไปเป็นภาษาพูด มันจะยกจิตของเราจากอารมณ๑ขึ้นไปสูํการปรุงแตํงเป็นภาษา
มนุษย๑เป็นอดีตอนาคตได๎งํายมาก เพราะวิตกวิจารเป็นวจีสังขาร มันจะไปอดีตอนาคตซะมาก มันทําให๎
กัณฑ์ที่ ๑๑ เวทนาและสมาธิชอบ

๑๙

สมาธิเราไมํคม ทํานจึงบอกวําสมาธิ ระดับนี้มันเกิดจากวิเวกโดนกวนมากไมํได๎ สมาธิมันยังไมํมั่นคงใน
ปัจจุบันอารมณ๑ แตํปีติมันเริ่มเกิดแล๎ว ความสบายจากการปฏิบัติเริ่มเกิด
เมื่อสมาธิขั้นที่สอง ทํานกลําวเอาไว๎ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา เพราะความที่วิตกและวิจารทั้งสอง
ระงับลง อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุ
ปะสัมปัชชะ วิหะระติ จิตมันเข๎าถึงทุติยฌาน เป็นเครื่องผํองใสภายใน ใจในภายใน ให๎สมาธิเป็นธรรมเอกมี
ผุดขึ้น ไมํมีวิตก ไมํมีวิจาร มีแตํปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล๎วแลอยูํ เราเจริญปัจจุบั นอารมณ๑เข๎าไปมาก
ๆ มันจะละวิตกวิจาร เพราะวําวิตกวิจารมันเป็นอารมณ๑หยาบ มันไมํใชํปัจจุบันอารมณ๑ อยํางเรายกมือเข๎า
ไปมาก ๆ กําหนดหยั่งรู๎เข๎าไปมาก ๆ มันจะเห็นแตํความเกิดดับขณะหนึ่ง ๆ รู๎แล๎วก็เกิดดับ มันจะปรุงแตํง
เป็นภาษาไมํได๎ สังเกตดูเวลาเรากําหนดที่หัวใจ ถ๎ าเวลามันจะปรุงแตํงเป็นภาษามันจะขึ้นไปปรุงที่สมอง
ถ๎าเราไมํมีสติแยบคายในปัจจุบันอารมณ๑ มันก็เป็นเรื่องไง บางทีกําลังเดินจงกรมปฏิบัติอยูํแตํจิตดันไปปรุง
แตํงเรื่องเทศน๑หรือระลึกถึงเรื่องไมํเข๎าเรื่องอะไรมากมาย เห็นเดินจงกรมอยูํก็คิดไปโนํน คิดไปนี่ นี่แหละ
วิตกวิจาร เมื่อสมาธิเราดีขึ้นสามารถกําหนดปัจจุบันอารมณ๑ได๎แยบคายมากขึ้น วิตกวิจารมันก็จะระงับไป
ปั จ จุ บั น อารมณ๑ ก็ จ ะมั่ น คงยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บั น อารมณ๑ มั น ก็ จ ะเห็ น แตํ ค วามเกิ ด ดั บ สติ เ ห็ น ความเกิ ด ดั บ
ขณะหนึ่งๆ มันไมํยกจิตขึ้นสูํวจีสังขารหรือวิตกวิจาร
วิตกวิจารมันจะเป็นภาษามนุษย๑จึงมีเรื่องมาก เป็นภาษาเป็นเรื่องเป็นราว ไอ๎โนํนวําอยํางโน๎น ไอ๎นั่น
วําอยํางนี้ กูวําอยํางโน๎น มึงวําอยํางนี้ เทศน๑ทั้งชั่วโมงเป็นวิตกวิจารหมดแหละ คือวิจารเป็นภาษาออกมา
เวลาเราปฏิบัติคือตัดวิตกวิจาร มันไมํมีภาษา มีแตํความเกิดดับ กําหนดความรู๎สึกที่เกิด ดับขณะหนึ่งตาม
ฐาน เมื่อวิตกวิจารมันเป็นธรรมที่หยาบดับไป สมาธิมันจะมั่นคงขึ้น ทํานถึงบอกไว๎ในทุติยฌานวํา ปีติและ
สุขที่เกิดในทุติยฌานนี่ มันเกิดจากสมาธิจริง ๆ ไมํใชํเกิดจากวิเวก คือเมื่อจิตเราอยูํปัจจุบันอารมณ๑มากขึ้น
โดนกวนได๎ไมํเป็นไร ไมํเหมือนจิตที่อยูํในปฐมฌานโดนกวนนักไมํได๎ เรากําหนดหยั่งรู๎ขณะหนึ่ง ๆ ปัจจุบัน
อารมณ๑ก็มั่นคง ไมํวําอารมณ๑อะไรผํานไปผํานมามันก็เป็นอารมณ๑เกิดดับทั้งนั้น มันไมํยกขึ้นมาสูํอารมณ๑
ปรุงแตํง
ทํานถึงบอกวําปีติและสุขที่เกิดจากทุติยฌานนี่มันเกิดจากสมาธิแล๎ว คือปัจจุบันอารมณ๑มันมั่นคงมาก
ขึ้น มันเห็นภายใน ไมํใชํปรุงแตํงเป็นเรื่องเป็นราว เพราะฉะนั้นสมาธิระดับนี้มันมีปีติและสุข ปีติก็คือสุข
อยํางหยาบที่เกิดในกาย ซาบซําน สบายกาย สุขก็คือสุขละเอียดในใจ อันนี้เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ
ทั้งนั้น แตํตราบใดที่มันยังมีสุข มันก็ยังเป็นสุขเวทนาไมํอิ งอามิส เพราะฉะนั้นเมื่อมีสุขเวทนาไมํอิงอามิส
มันก็ยังมีเชื้อแหํงกาม ก็อยํางที่วําแล๎ว ถึงจะเป็นสุขเวทนาไมํอิงอามิส มันก็ยังเป็นเชื้อแหํงกามวิตกได๎
เพราะวําจิตดวงที่เข๎าไปเสพปีติที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือจิตดวงเดียวกับที่ไปเสพกาม คือจิตดวงที่หิว
กระหายเหมือนกั น เพราะฉะนั้นสมาธิที่ดีขึ้น พระพุทธเจ๎าทํานจึงสอนให๎ละปีติและสุขไปเสีย คือละเนี่ย
หมายความวําถอนความยึดมั่น ความยินดี ความเข๎าไปเสพในปีติ นี่ตรงกันเลยกับฐานเวทนาในเวทนาที่
ทํานกลําวไว๎ สมาธิที่ต๎องการในสติปัฏฐานจริง ๆ ก็ต๎องก๎าวลํวงปีติและสุขไป ไปถึงจตุตถฌาน
สําหรับตติยฌานก็คือ ละปีติ คือความสุขที่จะเกิดในกายมาก ๆ เอาสติเข๎าไปหยั่งรู๎ให๎มันน๎อยลง ให๎
เหลือแตํสุขละเมียดที่ใจ สมาธิที่การปฏิบัติของเราต๎องการจริงๆ ก็คือสมาธิที่บริสุทธิ์อยูํด๎วยสติและอุเบกขา
ที่ทํานบอกวํา สมาธิระดับจตุตถฌาน ที่ทํานกลําวไว๎ในสัมมาสมาธิ ทํานกลําวเอาไว๎ ภิกษุยํอมเข๎าถึงจตุตถ
ฌานไมํมีสุข ไมํมีทุกข๑ มีแตํความที่สติเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์เพราะอุเบกขา นี่เป็นพระพุทธพจน๑ตรัสไว๎ คือ
ทํานต๎องการให๎จิตของเราเมื่อมาปฏิบัติสมาธิ ให๎เลื่อนองค๑เลื่อนขั้นให๎ละเอียดยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อยําไปติดใน
สุขเวทนาจากการปฏิบัติ อยําติดในปีติและสุข จิตต๎องก๎าวลํวงไปถึงอุเบกขา สมาธิอันควรแกํการงานก็คือ
สมาธิความตั้งใจมั่นที่ถึงพร๎อมด๎วยสติและอุเบกขา ไมํยินดี ไมํยินร๎าย ไมํสุข ไมํทุกข๑ สมาธิที่บริสุทธิ์สะอาด
เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สะอาดอันประกอบด๎วยสติและอุเบกขา จึงจะเกื้อกูลแกํจิตพระโยคาวจร ที่จะไปละ
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อวิชชา คือความโงํเขลา ไมํรู๎อริยสัจ ไมํเห็นแจ๎งใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะอะไรลํะ เพราะวําอวิชชา
มันเป็นโมหะ กิเลสขั้นโมหะ ถ๎าจิตเรายังติดอยูํกับสุขเวทนา ทุกขเวทนา ก็ก๎าวลํวงพ๎นไปไมํได๎ เราจะไมํมี
ญาณปัญญามาแก๎ไขโมหะเลย ก็ ได๎แตํไปคุมราคะโทสะอยูํ ไมํจบไมํสิ้น โดนราคะโทสะหมุนหัวปั่นก็ไมํมี
เวลาวํางแล๎ว
เพราะฉะนั้นทํานวางไว๎ในสัมมาสมาธิ เพื่อจะวางเส๎นทางให๎เราพัฒนาจิตขึ้นมา เข๎ามาสูํตัวสติและ
อุเบกขา สมาธิที่บริสุทธิ์ด๎วยสติและอุเบกขา เห็นความเกิดดับขณะหนึ่งในขันธ๑ ๕ ตามฐานนั้น ๆ มันจะ
เกื้อกูลแกํจิตเราที่จะไปละอวิชชา เพราะวําถ๎าเราไมํละอวิชชาแล๎ว สังโยชน๑ตัวอื่นมันไมํขาดเด็ดขาดเลย
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ ไมํขาดสิ้น
ไมํขาดเด็ดขาด ละเข๎าไปเถอะ ไมํขาดหรอก มันต๎องอวิชชาขาด สังโยชน๑ทั้งปวงถึงขาด การละอวิชชาก็คือ
เห็นแจ๎งในความจริง ไมํต๎องไปเห็นที่ไหนหรอกก็ตัวเรานี่แหละ เห็นแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ แล๎วเข๎าใจความ
จริงวํามันไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
ที่พูดวําละอวิชชา ไมํใชํหมายถึงธรรมขั้นสูงแคํไหนนะ เพราะวําการละกิเลส มันมี ๓ ขั้น ตทังคปหาน
คือละชั่วขณะด๎วยวิปัสสนาในขณะจิตนั้น ๆ วิกขัมภนปหาน คือละโดยการขํมด๎วยสมถะ สมุจเฉทปหาน
คือละอยํางถอนรากถอนโคน เมื่อมรรคผลนิพพานเกิด เพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดเรื่องละอวิชชาเนี่ย ก็คือ
ละขณะหนึ่ง ๆ ด๎วยวิปัสสนาญาณของเราขณะหนึ่ง ๆ ด๎วยตทังคปหานนี่แ หละ เราอยําคิดวําเป็นเรื่อง
สูงสุดเอื้อมแล๎วก็ไมํทํา คือเราต๎องละขณะหนึ่งให๎ได๎ ละอวิชชาด๎วยการแจํมแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ด๎วยจิตที่
ถึงพร๎อมด๎วยสมาธิที่ถึงพร๎อมด๎วยสติและอุเบกขา แจํมแจ๎งอารมณ๑ขณะหนึ่งๆ เห็นความเกิดดับเห็นความ
ไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา แล๎วจิ ตเบื่อหนําย คลายกําหนัด หลุดพ๎น ละขณะหนึ่งให๎มันได๎ ถ๎าเราละ
ขณะหนึ่งได๎ เมื่อบารมีรวมตัวกันมรรคผลประหารกิเลสเมื่อไหรํก็แล๎วแตํเหตุปัจจัย แล๎วแตํวําเวลาไหน
อินทรีย๑บารมีจะครบพร๎อมสมบูรณ๑ อันนี้เราบังคับให๎เกิดเวลาไหนไมํได๎ แตํหน๎าที่ที่เราต๎องทําเนี่ยคือตทังค
ปหานต๎องทําให๎ได๎ทุกขณะจิตที่ไมํเผลอ ไมํงั้นไมํเรียกวําผู๎เจริญวิปัสสนา
ถ๎าเราไปคิดวําอวิชชามันสูงสุดเอื้อม แล๎วไมํปฏิบัติฆํามันเนี่ย แสดงวําเราไมํใชํนักวิปัสสนา เพราะวํา
การละอวิชชา ไมํใชํหมายความวํา เราต๎องเป็นพระอรหันต๑ ถ๎าหมายความวําการละอยํางเด็ดขาด ไมํ เกิด
อีกเลย อันนั้นแหละเป็นพระอรหันต๑ แตํเราละขณะจิตหนึ่งๆ อันนี้เป็นหน๎าที่ของผู๎เจริญวิปัสสนา เพราะวํา
มันเป็นตทังคปหาน ซึ่งเรามีหน๎าที่ต๎องทํา เพราะไมํงั้นก็ไมํใชํนักเจริญวิปัสสนา กิเลสตัวไหนก็ไมํยั่นทั้งนั้น
แหละมาเจอกันซิ ตทังคปหานละขณะหนึ่ง ๆ ด๎วยสติและอุเบกขา มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ หยั่งรู๎
ตามฐาน กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เข๎าแยกแยะเจาะลึกไปเห็นขันธ๑ ๕ เห็นความ
ไมํเที่ย ง เห็ นความเกิดดับ เห็นความไมํควรยึดถือ ครอง ควรถอนอุป าทาน ควรเบื่อหนํา ย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพ๎น นี่เห็นแจ๎งนิโรธสัจขณะหนึ่งเลย นิโรธอริยสัจนํะ ต๎องเห็นแจ๎งอยํางนี้ นิโรธก็คือตัวละ
ถ๎าเห็นแจ๎งขณะหนึ่งแล๎วหลุดพ๎นขณะหนึ่ง ด๎วยวิปัสสนาญาณขณะหนึ่ง ๆ นี่มันหลุด ถ๎าวิปัสสนาญาณมา
มันก็หลุด ถ๎ากิเลสมามันก็ติด ก็แล๎วแตํเราจะเผลอมากเผลอน๎อย เราก็จะมาฝึกเจริญสติให๎มันเผลอน๎อยลง
ๆ อันนี้แหละคือหน๎าที่ของผู๎เจริญวิปัสสนา คือไมํหลงติดอยูํในสุขเวทนาที่ไมํอิงอามิส ไมํหลงติดอยูํใน
ทุกขเวทนาที่ไมํอิงอามิส แจํมแจ๎งด๎วยญาณปัญญาอันสวํางลุกโพลงในอุเบกขาเวทนาที่ไมํอิงอามิส ถึง
พร๎อมด๎วยอุเบกขาและสติ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นั่นก็คือการละขณะหนึ่ง ๆ
อยํางที่ตอนปลายของแตํละฐานทํานบอกวํา ก็หรือสติว่ากายมีอยู่ เอาไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ
นั้น แต่เพียงสักว่าอาศัยรู้ แต่เพียงสักว่าอาศัยระลึก เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไร ๆ
ในโลกด้วย เวทนา จิต ธรรมก็เหมือนกัน อันเดียวกัน ก็หรือสติวําเวทนามีอยูํ เข๎าไปตั้งเฉพาะหน๎าแกํเธอ
นั้น แตํเพียงสักวําอาศัยรู๎ แตํเพียงสักวําอาศัยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย ยํอมไมํยึดถืออะไร ๆ ในโลก
ด๎วย โลกนี้มันไมํมีความหมายที่จะให๎เราไปติดข๎อง
กัณฑ์ที่ ๑๑ เวทนาและสมาธิชอบ

๒๑

ถ๎าเราหมดความยึดมั่นในขันธ๑ ๕ ก็หมดเลย ให๎หมดได๎ขณะหนึ่ง ๆ ไป แล๎วมรรคผลจะมาประหาร
กิเลสเมื่อไหรํก็แล๎วแตํ เราบังคับไมํได๎ แตํเรื่องให๎ละขณะหนึ่ง ๆ เราทําได๎ คือการแจํมแจ๎ง ในปัจจุบัน
อารมณ๑ ให๎สติเราคม ที่บอกวําสติคมมันต๎องคมด๎วยอุเบกขาและสติ อุเบกขาคือตัวละ รู๎ได๎จึงละได๎ ละได๎จึง
รู๎ได๎ ถ๎าไมํมีตัวละอยูํในใจมันไมํรู๎หรอก เดี๋ยวมั นจะเบลอ เพราะวํานิโรธคือตัวละ มรรคกับนิโรธมันต๎อง
เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งเหตุและผล มรรคคือตัวรู๎ ตัวเห็นแจ๎ง นิโรธคือตัวละ เราเห็นแจ๎งแคํไหนถ๎าไมํ
ละมันก็จะเบลอ ท๎ายที่สุดจะไมํเห็นเลย เพราะจิตมันจะมาละอายตัวเอง ถ๎าเรายิ่งรู๎แล๎วก็ละไป รู๎ไปละไปมัน
จะรู๎ยิ่งขึ้นแล๎วก็ละยิ่งขึ้น รู๎ยิ่งขึ้นละยิ่งขึ้น ถ๎ารู๎แล๎วไมํละ รู๎แล๎วติดข๎องก็ไร๎ประโยชน๑ เพราะทํานกลําวไว๎วํา
ธรรมะนั้นมีวิมุตติเป็นแกํน มีเวทนาเป็นที่ประชุม วิมุตติก็คือตัวละ ถ๎าการปฏิบัติไมํถึงตัวละก็เปลํา เป็น
โมฆบุรุษ
การละนี่ละที่ใจขณะหนึ่ง ๆ ด๎วยตทังคปหานของวิปัสสนาญาณ ที่บอกวําเวทนาเป็นที่ประชุม ก็คือ
เวทนาเป็นที่ตํอแหํงตัณหา ตัณหาเป็นสมุทัย เพราะฉะนั้นเราต๎องแจ๎งในเวทนา ต๎องแจ๎งอยํางละเอียดแยบ
คาย มันถึงจะเป็นปัจจัยเพื่อความเป็นวิมุตติหลุดพ๎น เพื่อนิโรธ เพื่อ จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย คํา
จํากัดความของนิโรธ ก็คือวํา จาโค-สละ ปฏินิสสัคโค-สลัดคืน มุตติ-หลุดพ๎น อนาลโย-ไมํอาลัย นี่คือนิโรธ
การปฏิบัติให๎แจ๎งนิโรธก็คือ เราละอารมณ๑ได๎ ไมํยินดียินร๎ายกับอารมณ๑ สักแตํวําอาศัยรู๎ อาศัยระลึกตาม
ฐานไป แจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ ปัจจุบันขณะ มีความเพียรไมํท๎อถอย เจริญ สติให๎เกิดเป็นความชํานาญ จน
มันชํานาญมันชินไปเลย ไมํวําอยูํในอิริยาบถใด จิตไมํสํงออก มันอยูํในกายยาววาหนาคืบเนี่ย กําหนดหยั่ง
รู๎ จิตมันไมํได๎ปรุงแตํง ไมํยกขึ้นสูํอารมณ๑วิตกวิจาร อันนี้เราก็ได๎ขวนขวายกัน เพื่อความเจริญไพบูลย๑แหํง
พระศาสนา พระศาสนาจะเจริญก็ต๎องเจริญในใจเรากํอนเป็นอันดับแรก และหลังจากนั้นพระศาสนาจึงจะ
เจริญออกจากเราไปเอง สุดท๎ายนี้ก็ขออนุโมทนากับทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทุกทําน ขอให๎เจริญในธรรม ได๎บรรลุ
ธรรมทุกทําน เทอญ
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กัณฑ์ที่ ๑๒ การดูจิตและมรณัสสติ
๑๑ กันยายน ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอกราบอภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ๎าพระองค๑นั้น ขอกราบพระ
ธรรมอันพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอกราบพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระ
ศาสนา ขอสํงจิตไปกราบแทบเท๎ายังพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ใหญํผู๎มีเมตตาสั่งสอนศิษยานุศิษย๑ให๎ได๎รู๎
แจ๎งในมหาสติปัฏฐานในภาคปฏิบัติ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน
เจริญพรสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมภายในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติทั้งหลาย วันนี้ก็จะปรารภธรรมะเรื่องจิตในจิต
จะพูดเรื่องจิตในจิต พูดในภาคปฏิบัติ ปริยัติเป็นยังไงก็ไปอํานเอาสติปัฏฐานสูตรในตํารามีอยูํ
จิตในจิตในภาคปฏิบัติ ให๎กําหนดหยั่งรู๎ที่หัวใจเต๎น แตํวําจะมาหยั่งรู๎ที่หัวใจเต๎นได๎นี่ต๎องฝึกสติมาแล๎ว
หัดยกมือหัดเดินจงกรม กําหนดหยั่งรู๎ในฐานกายในกาย ต๎องเกํงกํอนแล๎ว มาเจริญฐานจิตในจิต หยั่งรู๎ที่หัว
ใจเต๎น อยําไปเพํงมัน อยําไปเกร็งมัน ดูแผํว ๆ อยําดูเพื่อเราจะควบคุมมัน ให๎ดูเพื่อเราจะปลดปลํอยมัน
อยําดูอยํางยึดมั่นวํามันเป็นของเรา ไมํงั้นมันจะเกร็ง ดูอยํางกับวําสัตว๑ตัวนี้อยูํกับเราก็จริง แตํเราจะปลด
แอกจากมัน ปลดแอกทั้งจากเราตํอมัน และจากมันตํอเรา คือเพื่อจะถอนอุปาทาน
เพราะฉะนั้นอยําเกร็ง เกร็งแล๎วจะเจ็บ ดูอยํางแผํว ๆ เห็นความเกิดดับ ความเกิดดับที่หัวใจเต๎น คือ
การที่เลือดมาสูบฉีดโลหิต หัวใจมันบีบเข๎าบีบออก เรากําหนดดูตรงนั้นกํอน ก็ฐานจิตทําไมมันเกี่ยวกับ
หัวใจลํะ มันต๎องปฏิบัติไป อยําสงสัยให๎มาก ให๎ปฏิบัติให๎มากกวําสงสัย ก็ใช๎ได๎ คนบางคนสงสัยมากปัญหา
มากแล๎วไมํทํานี่ มันไมํบรรลุผล กําหนดหยั่งรู๎ที่หัวใจเต๎น หัวใจเราอยูํข๎างซ๎าย ดูข๎างซ๎ายกํอน ดูไปดูไปมัน
จะขึ้นที่สมอง มันจะออกหัวคิ้วหรือไมํออกหัวคิ้วนี่ ชํางมันกํอน เราไปบังคับ มันไมํได๎ เวลามันขึ้นไปที่
สมองนํะ กําหนดที่สมองด๎วยก็ได๎ จากหัวใจถึงสมอง ถ๎ากําหนดถึงสมองได๎มันดับความปรุงแตํงได๎งําย
ความปรุงแตํงของจิตนํะ อารมณ๑มากมายคิดโนํนคิดนี่ แตํอยําไปเพํงมัน อยําไปเกร็งมัน เดี๋ยวมันจะเจ็บ
เดี๋ยวมันจะเครียด สักแตํวําดู ไมํเห็นก็อยําเพิ่งไปดู กําหนดที่หัวใจเต๎นไปกํอน กําหนดถึงกันนํะ หัวใจไปถึง
สมอง ถึงหัวนํะ บางทีมันออกที่หัวคิ้ว
กําหนดไปเรื่อย ๆ ตํอไปเราจะเห็นอารมณ๑ เวลาอารมณ๑มันเกิด ขึ้น ทั้งเวทนาทางใจ ทั้งการเสพ
อารมณ๑ทางใจ มันจะปรากฏอาการเปลี่ยนแปลงที่หัวใจนี่แหละ ถ๎าเรารักเราเกลียด มีร าคะโทสะ เห็นชัดที่
หัวใจทั้งนั้น เมื่อเราเจริญสติหยั่งรู๎จนชํานาญ เราจะจับอารมณ๑ได๎ อารมณ๑ของเราเองนี่แหละ ไมํต๎องไปจับ
อารมณ๑ใคร จับอารมณ๑เพื่อจะคุมอารมณ๑กัน ดูไป ดูไปมันจะเป็นสองแถบข๎างขวาด๎วยก็ไมํเป็นไร จะดูก็ได๎
ไมํดูก็ได๎ ดูก็ดีเพิ่มความรู๎ตัวทั่วพร๎อม แตํถ๎าเราจะจับอารมณ๑ก็กําหนดที่หัวใจนํะ จะเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของอารมณ๑ มันอาจจะเสพเสวยอารมณ๑ ความยินดียินร๎ายทั้งปวงนํะ จะเห็นเลย ทําให๎เราไวตํออารมณ๑
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงให๎ความสําคัญเรื่องการฝึกจิตอยํางมาก ทํานพูดไว๎หลายภาษิต เกี่ยวกับการ
ฝึกจิตนะ ยกตัวอยําง จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล๎วนําสุขมาให๎ จิตที่ไมํฝึกนํะมีโทษ นําโทษมาให๎เรา
ยิ่งกวําโจรร๎ายอีก แตํจะฝึกยังไงลํะ นี่เรามาฝึกกัน ฝึกจิตก็ต๎องเห็นมันกํอน เห็นอารมณ๑นํะ จิตโดยสภาพ
จริง ๆ แล๎วมันคือตัวรู๎ รู๎อยํางเดียวมันไมํมีเรื่องอะไรหรอก อารมณ๑ที่เกิด ความยินดียินร๎าย ราคะโทสะ
กัณฑ์ที่ ๑๒ การดูจิตและมรณัสสติ
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พยาบาท กําหนัด ขัดเคือง ลุํมหลง มัวเมา ไอ๎ตัวนี้เราต๎องไปเห็นมัน เพราะเราจะฆํามัน ต๎องไปฆํามันนํะ
ถึงต๎องเห็น ต๎องเห็นทุกครั้งที่มันเกิดให๎ได๎ ต๎องเห็นทุกครั้งที่มันดับให๎ได๎ ถ๎าไมํเห็นทุกครั้งก็ต๎องให๎เห็นมัน
มากขึ้น ผู๎ไมํได๎ฝึกนี่เห็นยาก มันไมํมีสติที่จะมากําหนด กําหนดก็ต๎องมากําหนดถูกที่อีก เหมือนตํารวจจะ
จับโจร ไปดักผิดที่ก็เสียแรงเปลําอีก
กําหนดที่หัวใจเต๎น จะมาดับอารมณ๑ จะมาฆําอารมณ๑ อารมณ๑ยินดียินร๎ายทั้งปวงนี่ มันจะแสดงให๎เรา
เห็นกํอน ถ๎าเราฝึกสติมันจะเห็น ถ๎าเราไมํได๎ฝึกการเห็นจิ ตในจิต มันไมํเห็นหรอก เป็นเรื่องไปแล๎วคํอย
รู๎สึกตัว ดําเขาไปแล๎ว ชกหน๎าเขาไปแล๎วคํอยรู๎สึก หรือไมํยังไมํถึงขั้นนั้นก็ปรุงแตํงไปเป็นเวลานาน ยินดี
ยินร๎ายไปตั้งนาน โอ๎โฮวางแผนการไปกันเป็นชั่วโมงแล๎วคํอยรู๎สึกตัว แสดงวําไมํมีสติคุมอารมณ๑ พอมีการ
เสพเสวยอารมณ๑ ที่หัวใจมันจะสํงขึ้นมาปรุงแตํงที่สมอง ปรุงแตํงเรื่อง มาปลงใจตรงสมอง มากําหนดที่หัว
ใจเต๎นตํอไปถึงสมอง เห็นความเกิดดับ คุมอารมณ๑ได๎ คุมความปรุงแตํงได๎ ก็ดูอยํางนี้ ดูไป ดูไปจนกวําเรา
จะฆํากิเลสได๎
จิตมันเป็นผู๎รู๎ เราหยั่งรู๎เอาสติกําหนดปักลงไปจริง ๆ นํะ มันจะเห็นแตํผู๎รู๎และสิ่งถูกรู๎ เกิดดับ ๆ ถ๎าเรา
ยังมีอารมณ๑มีความปรุงแตํงมาก ก็ไมํเห็นตัวนี้อีก ก็เป็นเรื่องปรุงแตํงกันไป ในหัวนํะ กลางคืนเป็นควัน
กลางวันเป็นไฟ ไมํบ๎าก็บุญ วุํนวุํนวายวาย เงินเงินทองทอง ลูกลูกเมียเมีย เสียเสียหายหาย ถ๎าเรากําหนด
หยั่งรู๎เข๎าไป มันจะเห็นแตํความเกิดดับ เมื่อมีการเห็นความเกิดดับนํะ ให๎เราเอาจิตดวงที่ละเข๎าไปกํากับ
เพื่อจะละอารมณ๑ ปลํอยวางความยึดมั่นอุปาทาน ไอ๎ตัวนี้สําคัญมาก ที่วําผู๎ปฏิบัติจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช๎า
ตรงนี้แหละ มีจิตดวงที่มีตัวละมากหรือมีน๎อย เรากําหนดหยั่งดูที่จิตในจิตนะ เราจะละอารมณ๑ หลุดพ๎น
จากอารมณ๑ ยากหรืองําย เป็นขิปปาภิญญา-บรรลุเร็ว หรือ ทันธาภิญญา-บรรลุช๎า ขึ้นอยูํกับจิตดวงที่เรา
เอาไปกําหนดหยั่งรู๎ดูมันนํะ มีตัวละมาก หรือตัวละน๎อย
ตัวละนี่คือจาคะ ยอมสละอารมณ๑ จาคะนี่มันเป็นนิโรธ ตัวดับทุกข๑ คนที่ไมํได๎ฝึกจาคะสละมาเลยนะ
มันจะบรรลุช๎า ต๎องเห็นโทษแล๎วเห็นโทษอีก กวําจะละได๎ บางคนมีจาคะสูงเห็นโทษนิดเดียวละได๎เลย นี่
เรียกวําบรรลุรวดเร็ว เป็นขิปปาภิญญา คนที่ฝึกให๎ทานไว๎มากนํะ มันจะเป็นขิปปาภิญญา คือมันสละ
อารมณ๑งําย เพราะในความเป็นจริงแล๎ว ความคิดของชาวโลก กับความคิดของชาวธรรมนี่ มันสวนกันเลย
ชาวโลกวําดี ชาวธรรมวําต๎องทิ้ง ชาวโลกวําต๎องเก็บเอาไว๎ ชาวธรรมวําต๎องสละ มันสวนกัน
การที่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติ กิเลสอาสวะนอนเนื่องในขันธสันดานมากมายไมํรู๎เทําไหรํ มันมีแตํ
เพื่อจะยึดทั้งนั้น มันเคยชินที่มีอุปาทาน ถ๎าเราไมํเคยชินกับกิเลสก็ ไมํเกิดแล๎ว ไมํมาเกิดแล๎ว ไมํมานั่งกัน
อยูํอยํางงี้ ไปนิพพานกันหมด เพราะวําเราเคยชินที่จะยึดติด จิตที่เราไปหยั่งรู๎ดูฐานจิตใจจิตนํะ คนไหนยึด
มากนะ ดูไป โอ๎! กวําจะสละกิเลสได๎มันช๎า มีแตํตัวยึด มีแตํตัวหวง มีแตํของกูทั้งนั้น ไมํรู๎จักความไมํเที่ยง
เป็นทุกข๑เป็นอนัตตา ยึดไว๎มันก็ไมํได๎อยํางใจยึด ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา หอบไว๎ก็หนักเปลํา แบกไว๎ก็ลําบาก
เปลํา ญาณปัญญาที่มันเห็นไตรลักษณ๑มันต๎องให๎เราอยํางนี้ ให๎ตัวละขึ้นมาในหัว ฝังขึ้นมา เพื่อมาสู๎กับไอ๎
ตัวยึดที่มันมีขึ้นมาหลายภพหลายชาติ คือต๎องมาสู๎ เหมือนกับวําเราต๎องตั้ งกองทัพมาสู๎กับไอ๎กิเลสเกําเดิม
ๆ
คนเรามันคุ๎นเคยกับการยึดทั้งนั้น ถ๎าไมํมีกําลังใจสูง ไมํเห็นโทษในสังสารวัฏ ไมํเห็นคุณพระนิพพาน
ไมํคิดสละสมบัติทางโลกเพื่อโลกุตตรสมบัติ สมบัติอะไรลํะ ก็โลกธรรม ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รวมลง
มาแล๎วก็เวทนา ที่เวทนา สละได๎ไหม การเสวยเวทนา ฐานเวทนาในเวทนา เราทําฐานกายในกาย มันต๎อง
ได๎จิตดวงนี้แหละ ต๎องได๎จิตดวงที่มีสติมั่นคง ต๎องได๎มาแล๎ว จิตดวงที่ละต๎องได๎มาจากฐานเวทนาในเวทนา
ต๎องได๎มาบ๎างแล๎ว เพราะอะไร เพราะมันเห็นทุกข๑ คนที่เห็นทุกข๑แล๎วยังยึดนํะ แสดงวําไมํปรกติแล๎ว คน
ปรกตินํะเห็นทุกข๑แล๎วมันต๎องคิดสละ มันเป็นธรรมชาติ เรามากําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑เพื่อให๎ได๎จิตดวงนี้ เมื่อ
เห็นทุกข๑ก็เกิดเบื่อหนําย เมื่อเบื่อหนํายก็คลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดก็คิดสละละอารมณ๑
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เมื่อเห็นโทษในทุกขเวทนา ก็ต๎องย๎อนมาเห็นโทษในสุขเวทนาด๎วย ไมํงั้นไมํพ๎น เพราะอะไร เพราะสุข
เวทนาเป็นเหยื่อลํอให๎เราจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้นเลย คนตกปลานํะ เอาเบ็ดเกี่ยวไส๎เดือน
หยํอนลงไป ไมํมีปลาตัวไหนมันอยากกินเบ็ดสักตัว มันอยากกินไส๎เดือน แล๎วปลาก็ติดเบ็ดทุกตัว ถ๎ามันกิน
ไส๎เดือน ต๎องติดเบ็ดทุกตัว เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษในทุ กขเวทนา ต๎องมาเห็นโทษในสุขเวทนาด๎วย
สุขนํะเป็นเหยื่อลํอไว๎ เบื่อเบ็ดก็ต๎องตัดใจจากไส๎เดือนให๎ได๎ นี่เพราะเราเบื่อทุกข๑นํะ กําหนดหยั่งรู๎เห็นทุกข๑
ตลอด ต๎องไปผูกใจเอาไว๎อยําไปเสพสุขเวทนาด๎วยความกระหาย ไมํงั้นไมํพ๎นความเดือดร๎อนหรอก
ยกตัวอยํางวํามีเหล็กแป๊บทํ อนหนึ่ง หรือเสาไมค๑นี่ เสาไมโครโฟนอันนี้ มันเย็นสบาย ลองเอามือจับ
โอ๏ะมันเย็นสบายจริง ๆ เสาไมโครโฟนนี่ จับไปจับมา โอ๎ยเย็นสบาย จับไปจับมา เออกลัวมือจะหลุด จึงเอา
ผ๎ามาผูกเอาไว๎ เอาผ๎ามาผูกกลัวไมํแนํนพอ เอาเชือกมาผูกอีก เอาเชือกมาผูก มันก็เย็นสบายอยูํอยํางนั้ น
แหละ กลัวเชือกจะขาด ไปหาโซํมาลํามอีก กลัวโซํจะหลุด เอากุญแจมาใสํล็อคที่โซํอีก นี่เพื่ออะไร เพื่อ
อยากจะให๎ ไ ด๎ จั บ ไอ๎ ตั ว เย็ น ๆสบายของเสาไมโครโฟนนี้ เ อาไว๎ ใ ห๎ ต ลอด วั น ดี คื น ดี ไอ๎ เ สาไมโครโฟน
เปลี่ยนเป็นร๎อนขึ้นมา โอ๎โฮ! ร๎อนมากเลย ก็อยากจะปลํอยมือ เมื่ออยากจะปลํอยมือนํะ ไอ๎ผ๎าที่ผูกมือเอาไว๎
ก็ตาม ไอ๎เชือกที่ผูกรอบผ๎าไว๎อีก ไอ๎โซํที่ผูกรอบเชือกไว๎อีก ไอ๎กุญแจที่ล็อคติดโซํไว๎อีก เป็นโทษทั้งนั้นเลย
นี่คืออุปมาให๎เห็นชัดถึงตัณหาอุปาทาน ตัณหานํะมันเสพเสวยรสเฉย ๆ อุปาทานจะผูกจิตไว๎เลย พอ
เสพความสุขด๎วยตัณหา อุปาทานก็คือการเอาเชือกมาผูก อุปาทานอยํางเบาก็เหมือนกับเอาผ๎ามาผูก อยําง
กลางเอาเชือกมาผูก อยํางหนาก็คือเอาโซํมาลําม อยํางหนาสุดก็เป็นทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิเอากุญแจมาล็อคไว๎
ด๎วยเลย มิจฉาทิฏฐิยังไงลํะ พอเสพความสุขในชีวิตเข๎าหนํอย โอ๎ย! กูไมํตายหรอก คนอื่นตายกูไมํตาย นี่
มาหลอกตัวเอง เพื่อทิฏฐิ หลอกไปก็เทํานั้น ตายอยูํดี
ความเกิดมันคือสาเหตุของความตาย หลอกตัวเองไปก็โงํกวําเดิม หลอกมากก็โงํมากขึ้น อุปาทานก็คือ
ไอ๎ตัวหวงนํะแหละ ยกตัวอยํางคนรักกัน พอมีความรักนํะ ที่จะตามมาจากความรักนะ มีมาเป็นพรวน หวง
หํวง หลง หึง นี่ก็อุปาทานทั้งนั้น ยกตัวอยํางงําย ๆ ให๎เราเห็นชัด
เพราะฉะนั้นนํะถ๎าเราปฏิบัติฐานกายในกายก็ดี เวทนาในเวทนาก็ดี ต๎องได๎ตัวนี้ขึ้นมาไว๎แล๎ว ไมํงั้นมัน
ไมํมีเค๎าทุนที่จะไปปฏิบัติฐานจิตในจิต ไมํงั้นกลับไปปฏิบัติฐานกายในกาย เวทนาในเวทนาใหมํเถอะ อยํา
เพิ่งมาปฏิบัติขั้นสูง เพราะวํามีเค๎าทุนไมํพอ เหมือนเราขายของหาบเรํแผงลอยเนี่ย ต๎องเก็บเล็กผสมน๎อย
ไว๎แล๎ว ไมํงั้นเราพอคิดจะตั้งร๎านขึ้นมาแหม ไมํมีเงินมาเลย หาบของขายมาตั้งห๎าหกปี ไมํได๎เก็บเงินไว๎เลย
ไมํมีเค๎าทุนเลย กลับไปหาบตํอ กลับไปหาบของขายตํอ นี่ยกตัวอยํางนะ
คือหมายความวําการที่เรามาปฏิบัติฐานจิตในจิตเนี่ย ต๎องเอาจิตดวงที่ละมาด๎วย เวลากําหนดหยั่งรู๎ดู
หัวใจเต๎นมันจะได๎ไมํเจ็บ มันตํางกันเลย ลองทําดูเองเถอะ ถ๎าจิตของเรา เป็นจิตดวงที่ละ อุปาทานมันน๎อย
กําหนดหยั่งรู๎ มันไมํเจ็บหรอก มันเห็นแตํความเกิดดับ มันแผํว ๆ ผํานมาผํานไป เห็นแตํอารมณ๑ เห็น
อารมณ๑มันก็ไมํยึด เห็นแตํความเกิดดับ ถ๎าเผลอสติก็แล๎วไป ถ๎าเผลอก็มาดูใหมํ
นักปฏิบัตินะอยํากลัวเผลอ เราไมํได๎เป็นพระอรหันต๑มันก็ต๎องเผลอบ๎าง ถ๎าเผลอแล๎วทําตํอ นั่นแหละ
คือผู๎ปฏิบัติวิปัสสนา คนไมํเผลอก็พระอรหันต๑เสียแล๎ว เผลอแล๎วก็มาทําใหมํ พลาดแล๎วก็สู๎ ใหมํ แพ๎กิเลส
วันนี้ อ๎าวพรุํงนี้สู๎ใหมํ ผู๎ปฏิบัติวิปัสสนาอยํากลัวพลาด ไอ๎พลาดไมํเป็นไรหรอก พลาดแล๎วไมํสู๎นะ อันนี้ใช๎
ไมํได๎ หลวงพํอชอบพูดวําวิปัสสนาไกํชน โดนมันจิกเลือดออกไมํเป็นไร จิกมันกลับบ๎าง เราไมํใชํพระ
อรหันต๑ก็ต๎องพลาดทํากิเลสบ๎าง แตํสู๎ใหมํอยําเลิ ก อยําหลงไปตามกามารมณ๑ อยําหลงไปตามลาภยศสุข
สรรเสริญจนลืมฐานครูนะ เหมือนกับนกมูลไถนํะ ลืมรอยไถอันเป็นทําเลที่หากินของพํอเสียแล๎ว เสร็จเลย
โดนเหยี่ยวโฉบ ไปไหนนํะ ไปไหนมาไหน ออกจากวัดไปนํะ ออกไป ออกไปได๎ แตํอยําทิ้งสติปัฏฐาน ถ๎า
ทิ้งสติปัฏฐานก็เจ๏ง ผมไปไหนผูกใจตลอดเลย ไมํทิ้ง ไปไหนเอาไปด๎วย ได๎มากได๎น๎อยก็ชําง ไปทําที่ไหน
ทําเถอะ ก็แล๎วแตํวาสนาบารมี วาสนาเราน๎อยก็ได๎ช๎าหนํอย วาสนาเรามากก็ได๎เร็วหนํอย
กัณฑ์ที่ ๑๒ การดูจิตและมรณัสสติ
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การทํามาหากินในรอยไถนํะ นกมูลไถนํะ อดบ๎างอิ่มบ๎าง ก็แล๎วแตํวาสนา หาอาหารได๎มากบ๎างน๎อย
บ๎าง แตํอยํางน๎อยไมํโดนเหยี่ย วโฉบไป ไปไหนอยําทิ้งสติปัฏฐานนํะไมํเสื่อม ไปในเมืองก็ไมํเสื่อมในเมือง
ไปในป่าก็ไมํเสื่อมในป่า เพราะวําเป็นสมบัติของพุทธบิดา ที่หลวงพํอใหญํทํานเน๎นนักเน๎นหนา เวลาผมไป
ไหนนะผมจะนึกถึงบุญคุณหลวงพํอใหญํมาก เพราะวําเราปฏิบัติตลอด เราไมํเคยทิ้ง ยิ่งปฏิบัติเราก็ยิ่ งเห็น
คุณครูบาอาจารย๑ที่เปิดทางให๎เรา ทํานเทศน๑ซ้ําเทศน๑ซากจนเราเบื่อแล๎วเบื่ออีก ทํานอุตสําห๑เทศน๑ เทศน๑
จนเราพอเข๎ า ใจขึ้ น บ๎ า ง จากโงํ จากโงํ ๆ ก็ คํ อ ยมี ปั ญ ญาญาณขึ้ น มาบ๎ า ง จากฟั ง ไมํ รู๎ เรื่ อ ง เบื่ อ ฟั ง ก็
กลายเป็นฟังไพเราะ เมื่อเราเกิดศรัทธาในสติปัฏฐานก็ฟังไพเราะ ถ๎าเราไมํมีศรัทธาฟังแล๎วนําเบื่อ แตํทําน
เทศน๑ด๎วยกรุณาจิต จิตเป็นเมตตากรุณาตํอศิษยานุศิษย๑ล๎วน ๆ ทํานไมํได๎มุํงหวังอามิส มีแตํทํานเทศน๑วํา
ให๎ลูกศิษย๑เอาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ๎น เพื่อสืบทอดพระศาสนาในภาคปฏิบัติอยําให๎เสื่อมสูญ
ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัตินํะ กําหนดหยั่งรู๎ไปนะ เอาจิตดวงที่ละมาประกอบกับการกําหนดสติ คือหัวใจถึง
สมองนํะ เพื่อให๎รู๎แจ๎งในอารมณ๑ รู๎แจ๎งในความปรุงแตํง จะได๎ควบคุมอารมณ๑ ควบคุมตัวปรุงแตํง ไมํให๎
เป็นไปเพื่อการเกิดยินดีอยํางแรง ไมํให๎เป็นไปเพื่อการเกิดยินร๎ายอยํางแรง จนมันงํอยเปลี้ยเสียขาไปเรื่อย
ๆ ความยินดียินร๎ายนํะ คือ กิเลสทั้งหลายนํะเราคุมมันด๎วยสติ จนมันอํอนแรงลงเรื่อย ๆ สติเราก็จะดีขึ้น
สติเราดีขึ้นก็แจ๎งอายตนะ ๖ แล๎ว ของผมนี่เริ่มรู๎สึกที่ลิ้นกํอน ไอ๎กายกับจิตนะเราฝึกมาแล๎ว คราวนี้ยังเหลือ
อายตนะอีก ๔ ตา หู จมูกและลิ้น สํวนกายเราก็ฝึกมาเยอะแล๎ว จิตเราก็ฝึกเฝ้าดู ตํอไปเราก็จะมีความรู๎สึก
อายตนะอื่นนํะสติเราเริ่มกินพื้นที่ไปเรื่อย ๆ กิเลสมันโดนไลํ สติเราก็ต๎องเริ่มกินพื้นที่ไปเรื่อย ๆ เหมือนกับ
วําพวกโจรมันถอนกําลังไป พวกทหารก็ต๎องไปคุมพื้นที่ ตาหูจมูกลิ้น ที่ลิ้นนี่มันเห็นงําย
หลวงพํอใหญํทํานบอกวํา ประสาทสัมผัสในคนเรา รํางกายคนเรา แบํงออกเป็นสองซีก ซีกซ๎าย ซีก
ขวา ตั้งแตํหัวจรดเท๎าเลย มันมีสองจุดนะที่ความรู๎สึกมันมารวมกัน ตรงอวัยวะเพศของเราอันหนึ่ง แล๎วก็
ตรงลิ้นอันหนึ่ง
หลวงพํอใหญํทํานพูดให๎ฟัง บอกวํา ไอ๎ความรู๎สึกสองที่นี่มันจึงแรงมาก มีอิ ทธิพลตํอคนมาก มากกวํา
ที่อื่น มีอิทธิพลเชํนวํา ฆํากันตายได๎งํายกวําที่อื่น ถ๎าเกิดกิเลสตัณหาสองจุดนี่ ตรงลิ้นที่หนึ่ง ตรงอวัยวะ
เพศที่หนึ่ง ฆํากันได๎เลย เพราะวําความรู๎สึกมันคูณสอง เพราะวําประสาทรับรู๎สองสํวนมันไปรวมอยูํจุด
เดียวเลย ไมํเหมือนตรงอื่น มันแยกเป็ นสองเสี่ยง ตาก็แยก หูก็แยก จมูกก็แยก แขนขาก็แยก ตรงลิ้น กับ
ตรงอวัยวะเพศมันรวมมาอันเดียว ทํานวําอยํางนั้นนะ
อีกอยํางคนติดในลิ้นมาก ยาเสพติดทั้งหลายนะติดตรงความรู๎สึกในลิ้นทั้งนั้น เวลาเราจะเลิกบุหรี่เลิก
อะไรเนี่ย กําหนดความรู๎สึกที่ลิ้นนี่ มันจะเห็นเลย เห็ นความอยาก ความอยากมันมา กําหนดหยั่งรู๎ไปเรื่อย
ๆ มันจะรู๎สึกวําเลิกได๎ บุหรี่เลิกได๎ แตํวําต๎องเห็นความรู๎สึกที่มันมารับความอยากตรงลิ้นนี่ เลิกไมํยาก ก็ผู๎ที่
เห็นตรงนี้เลิกไมํยาก
เพราะฉะนั้น เวลาเรากําหนดจิต กําหนดที่หัวใจนํะ บางทีมันมีความรู๎สึกมาถึงลิ้นนะ อยูํเฉย ๆ มันก็มี
มันขึ้นมาลิ้น พอขึ้นมาลิ้นเดี๋ยวสติมันก็ลามมาถึงตา หู จมูก อันนี้เป็นในภาคปฏิบัติ แตํจุดใหญํใจความแล๎ว
เนี่ย เราต๎องไปละอุปาทานที่ใจ ความรู๎สึกยินดียินร๎ายทั้งปวงรวมลงที่ใจหมด เพราะฉะนั้นการดูจิตในจิต
ต๎องให๎แจํมแจ๎ง ให๎เกํง ให๎ชํานาญ ให๎ชํานาญหมายถึงวําเรามีสติเทําทันอารมณ๑ อารมณ๑รัก ชัง เกลียด
โกรธนี่ ต๎องให๎ทัน ถึงระงับยังไมํได๎ก็ต๎องให๎ทัน ไปหยั่งรู๎มันกํอน
เหมือนกับเขาเลํนฟุตบอลกันนํะ ไอ๎ศูนย๑หน๎าตัวเกํง ๆ ฝ่ายตรงข๎ามต๎องสํงนักฟุตบอลคนหนึ่งมา
ประกบนะ ไปไหนไอ๎ตัวประกบนี่ไปด๎วยตลอด ในการแขํงขันฟุตบอลนัดใหญํ ๆ จะเห็น ศูนย๑หน๎าตัวเกํง ๆ
จะโดนนักฟุตบอลฝ่ายตรงข๎ามสํงมาประกบตัวนึงเลย ไปไหนไปด๎วย ไอ๎นี่ไปไหนไปด๎วย ไอ๎ศูนย๑หน๎าตัว
เกํง ๆ มันก็ยังอุตสําห๑หาพื้นที่เลํนจนได๎ ทั้งที่โดนประกบอยูํนั่น ยังยิงประตูได๎เลย แตํก็ไมํเป็นไร เพราะวํา
ถ๎าไมํมีตัวประกบมันยิงได๎มากกวํานี้
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เราก็เหมือนกันนํะ เวลาเราเอาสติหยั่งรู๎ดูอารมณ๑ ดูกิเลสเรานะ บางทีคุมมันไมํได๎นํะ ก็อยําไปท๎อแท๎ ก็
ยังดีกวําเราไมํไปหยั่งรู๎ ไมํไปคุม ไมํไปหยั่งรู๎ ไมํไปกําหนดหยั่งรู๎ดู ถึงจะคุมมันไมํได๎ ๑๐๐% แตํวําถ๎าเราไมํ
ไปหยั่งรู๎ดูนํะมันจะหนักกวํานี้อีก
ฉะนั้นการเจริญสติก็คือไปหยั่งรู๎ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องดีเรื่องชั่ว ความเกิดดับในจิตนํะ อารมณ๑ดีก็อยําไป
เพลินหลงเพราะวํามันไมํเที่ยง อารมณ๑ชั่วก็ดูให๎ดีอยําให๎มันเป็นโทษ แตํรวมแล๎วคือเป็นความเกิดดับหมด
ดูไปดูไปเห็นแตํความเกิดดับ ดูจิตนํะดูไป ๆ ถ๎าจิ ตเรามีตัวละเข๎าไปดู เห็นอารมณ๑มันเกิดดับ ดูไป ๆ เห็น
แตํผู๎รู๎กับสิ่งถูกรู๎ มันไมํเข๎าไปยึดครองวําไอ๎นี่เป็นตัวเราของเรา ยิ่งเข๎าไปหยั่งรู๎ดูมันยิ่งไมํเห็นตัวเราของเรา
ไอ๎การที่เราไมํเข๎าไปกําหนดนํะ โอ๎โห ตัวกูของกูเพียบ ยินดียินร๎ายหนัก ถ๎าเรายิ่งไปกําหนดหยั่ งรู๎มันยิ่ง
แจ๎ง
ต๎องแจ๎งเอง ต๎องปฏิบัติเอาเองให๎แจ๎งเอง แจ๎งแทนกันไมํได๎หรอก แจ๎งเพื่อเราจะละอารมณ๑ให๎ชํานาญ
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวําวิปัสสนาเป็นตทังคปหาน ประหารกิเลสขณะหนึ่ง ๆ ก็เตรียมพร๎อมไว๎ เมื่อไหรํ
บารมีของเราครบถ๎วนนะ มรรคผลจะได๎มา ถ๎าเราไมํประหารกิเลสขณะหนึ่งๆได๎นํะ แล๎วมรรคผลจะมายังไง
มรรคผลนี่มันคือประหารอยํางหนึ่ง ถอนรากถอนโคนเป็นสมุจเฉท ของมากก็ต๎องมาจากของน๎อย เงินร๎อย
เงินพันก็ต๎องมาจากเงินบาท น้ําป่าที่ มาทีนึงพัดกระเหรี่ยงลงแมํน้ําสาละวินไปเลยเนี่ย ที่ขําวเขาลงนํะ มัน
มาจากฝนเม็ดเล็ก ๆ ฉะนั้นอยําดูหมิ่นความเพียรเล็ก ๆ สติที่เราหยั่งรู๎ขณะหนึ่ง ๆ อยําดูหมิ่นวํามีคําน๎อย
หมายความวําดูหมิ่นวํามีคําน๎อยแล๎วไมํทํา น้ําป่าที่มาล๎นทะลัก มันมาจากน้ําฝนเม็ดเล็ก ๆ ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นนะเรากําหนดหยั่งรู๎อารมณ๑ ฐานจิตในจิตนะ จนชํานาญ ความใฝ่ที่จะหลุดพ๎นมันต๎องมี
ด๎วย ต๎องเห็นโทษในสังขาร สังขารรํางกายนํะ ความตายก็ใกล๎เข๎ามาทุกที ตอนปี ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ อยูํกับ
หลวงพํอใหญํ เวลาทํานขึ้นเทศน๑บนธรรมาสน๑ เน๎นแตํเรื่องความตาย ทํานพูดวําทํานนึกถึงความตายตลอด
ให๎ลูกศิษย๑เอาไปนึกบ๎าง นึกถึงความตายให๎มาก ๆ ผมฟัง ๆ อยูํก็เอาไปทําบ๎าง ก็ได๎ผลดี การที่เรานึกถึง
ความตาย มันจะเกิดสลดใหญํ สังเวชใหญํ มันไมํยินดีในโลกามิส ไมํยินดีในลาภ ในยศ เรามานึกไว๎ตลอด
แล๎วเราคิดดูเลยวํา แบํงแยกเลยวํา ไอ๎ของอันไหนที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ อันไหนที่ตายแล๎วเอาไปได๎ ที่เอา
ไปได๎จะได๎รู๎คุณคําของมันให๎มาก ๆ
ยกตัวอยํางเหมือนกับวํา เราไปมาเลย๑ เอารถไปคันหนึ่ง ขับไปถึงกัวลาลัมเปอร๑ ไปซื้อของมา ใสํรถไว๎
เต็มรถเลย แล๎วเราก็ดูของไหนมันผํานดํานปาดังฯได๎ ของไหนที่เขาไมํให๎ผําน ต๎องแยกแยะให๎รู๎เลย พอเรา
รู๎วํามันต๎องผํานดํานก็จะได๎มาแยกแยะ ถ๎าในรถของเรานี่ ดูทั้งรถเลยนะ มีแตํ ของที่เขาไมํให๎ผํานดํานปาดัง
ฯนํะซวยแล๎ว อุตสําห๑ขนมา ไมํให๎ผํานดํานหมดเลย ขนมาเสียเที่ยวเลย ต๎องดู แยกแยะดู ของไหนที่จะผําน
ดํานได๎ รักษาให๎ดี ไอ๎ของไหนเขาไมํให๎ผํานดํานนี่ ระหวํางทางมาจากกัวลาลัมเปอร๑มาปาดังฯ เก็บเอาไว๎ใช๎
ในรถได๎กํอน ไมํเป็นไร ยังไมํต๎องทิ้งก็ได๎ แตํเราต๎องรู๎วําไอ๎ของนี่ไปได๎แคํปาดังฯ แตํมีของอันอื่นที่ผํานดําน
ปาดังเบซาร๑มาได๎นะ เอออันนั้นนํะเป็นของเราจริง จะเอาไปขายกรุงเทพฯ จะได๎เงิน
เพราะฉะนั้น เรานึกถึงความตายให๎มาก ๆ แล๎วดูวําจะเอาอะไรไป สมบัติพัสถานไมํเป็นของเราสัก
อยําง ลาภยศ เหมือนดอกไม๎บาน ตายไปเอาไปแสดงกับยมบาลทํานก็ไมํสนใจ นี่พํอยมบาล ฉันนี่มียศนะ
แกจะเอาฉันลงนรกไมํได๎ เขาไมํสนใจหรอก ของที่เราจะเอาไปได๎คือจิตนะ ฝึกจิตเอาไว๎ พัฒนาจิต สร๎าง
บารมี เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตเรา เพื่อจะเป็นที่พึ่ง สํวนเงินทองกองทํวมหัวนี่ทิ้งหมดเลย ทิ้งมัน
เอาไว๎
ตาจํอยตายมีเงินในกระเป๋าหนึ่งหมื่นก็ไมํได๎เอาไป เอาไปแตํจิตที่แกมาฝึกปฏิบัติธรรมนํะแกเอาไป นี่
เราดูคนตายแล๎ว ดูเป็นตัวอยําง จิตที่แกฝึกนะถึงเอาไป เราก็เหมือนกันนํะ เราต๎องเตรียมตัวตายไว๎ตลอด
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พระพุทธเจ๎าทํานบอกวํา ถ๎าหากวําภิกษุใดนํะนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข๎าออก หรือนึกถึงความ
ตายทุกคําข๎าว อันนั้นถือวําใช๎ได๎ ถ๎านึกน๎อยกวํานี้ทํานวําประมาทอยูํ คือทํานพูดเพื่อเตือนใจเรา เราเป็นผู๎
ปฏิบัติ จะได๎ไมํลืมความตาย ไมํงั้นมันหลงมัวเมา ในสิ่งที่มีอยูํ ของกู ของกู แม๎แตํรํางกายสังขารก็เผา
เหลือไว๎ก็เปลืองถําน เหลือเอาไว๎ให๎เปลืองถําน ไมํได๎เอาไป
ยิ่งเรามานึกความตายก็เกิดความสลดสังเวชนํะ จิตมันก็เกิดตัวละขึ้นมาอีก คือมีกําลังใจที่จะสู๎ จะสู๎เพื่อ
ความหลุดพ๎น มีกําลังใจที่จะละโลกามิส ละความยินดีอยํางที่ชาวโลกเขายินดีนํะ นึกถึงความตายมาก ๆ
แล๎วมันตัดได๎ ถ๎าไมํนึกถึงความตายแล๎วมันเพลิน นึกวําเราจะอยูํ ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ความจริงตาจํอยแกนั่ง
ๆ ตายในทํานั่งด๎วยซ้ํา หายใจไมํออก จะเอาเครื่องเป่าโพรงจมูกมาเป่า เป่าไมํทัน หงายท๎องตึง ตายไป ไอ๎
เครื่องเป่าโพรงจมูกแก๎หอบหืดยังอยูํข๎างเตียง ฉับพลันทันดํวนนิดเดียว นี่เรานึกถึ งความตายเป็นพยาน
เราก็ไมํประมาท เห็นโทษในการเวียนวํายตายเกิด ถ๎าเราไมํทํานิพพานให๎แจ๎ง ก็ต๎องเกิดแล๎วเกิดอีก ตาย
แล๎วตายอีก
พระพุทธเจ๎าทํานอุปมาให๎ฟังวํา สัตว๑ทั้งหลายที่เวียนวํายตายเกิด ที่ร๎องไห๎น้ําตาไหล ถ๎าเก็บน้ําตาไว๎
มารวมกันของคนคนเดียวนํะ รวมกันแล๎วมากกวําน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ เสียอีก เกิดแล๎วเกิดอีก ตายแล๎ว
ตายอีก ทุกข๑แสนเข็ญเดือดร๎อนไมํรู๎จักจบสิ้น ถ๎าเราไมํถึงนิพพานตราบใด ก็ต๎องเกิดตํอไป
อันนี้นิพพานไมํใชํวําเราจะวอนขอมาได๎ ต๎องปฏิบัติให๎เข๎าถึง ทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานทั้ง ๔ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมเนือง ๆ อยูํ เพื่อ
ถอนอภิชฌาและโทมนัส ความยินดียินร๎ายในโลกออกเสียได๎ เพื่อความดับไปแหํงทุกข๑และโทมนัส ทุกข๑ที่
ทํานบรรยายไว๎ ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็คือความเกิดเป็นทุกข๑ ความแกํเป็นทุกข๑ ความตายเป็นทุกข๑
ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ความทุกข๑กายทุกข๑ใจ ความคับแค๎นใจเป็นทุกข๑ ความพลัดพรากจากของรัก
เป็นทุกข๑ ความประสบกับของไมํรักชอบใจเป็นทุกข๑ ปรารถนาสิ่งใดไมํได๎สิ่งนั้นก็เป็นทุกข๑ สรุปรวมลงมาก็
คืออุปาทานขันธ๑นั่นแหละ อุปาทานยึดมั่นในขันธ๑ ๕ วําเป็นตัวกูของกูนี่แหละทุกข๑
ฉะนั้นการที่เราจะดับทุกข๑นะ ในสถานที่ที่เราจะต๎องไปดําเนินงานก็ในขันธ๑ ๕ นี่แหละ เหมือนกับวําที่ที่
มีข๎าศึกนํะ เวลาจะไปรบก็ต๎องไปรบตรงที่มีข๎าศึกนั้นแหละ เราจะดับทุกข๑ก็ต๎องดับทุกข๑ที่ความยึดมั่นถือมั่น
ในขันธ๑ ๕ อุปาทานยึดเอาไว๎ ยึดมาจากความอยาก เพราะวํามีความสุขเวลาตาเห็นรูป หูฟังเสียงเพราะ
จมูกได๎กลิ่นหอม ลิ้นได๎รสอรํอย กายถูกต๎องโผฏฐัพพะอันนําชอบใจ เกิดตัณหา ยินดีในการเสวย ยินดีแล๎ว
กลัวจะเสียไปนั่นนํะ ก็เลยเกิดอุปาทานยึดเอาไว๎ หวงเอาไว๎
ก็เหมือนกับยกตัวอยํางวําเอามือจับไว๎กลัวจะหลุด ก็เอาผ๎ามาพั น เอาเชือกมาพัน เอาโซํมาคล๎อง เอา
กุญแจมาใสํ อุปาทานทั้งนั้นแหละ ยึดวํามีตัวกูของกู ยึดเอาไว๎ อาศัยเสพรสอรํอยของโลก อยากเสพรส
อรํ อ ยมั น ก็ มี ทุ ก ข๑ ใ ห๎ ด๎ ว ย ฮุ บ ไส๎ เ ดื อ นก็ เ จอเบ็ ด ด๎ ว ย โลกนี้ ข องนํ า ชอบใจมั น ก็ อ ยูํ ใ นฐานะเหยื่ อ ทุ ก ข๑
เดือดร๎อนแสนเข็ญมากมายมหาศาล คนที่มีตัณหาอุปาทานมองไมํเห็น คิดแตํจะมาเสพเสวยเพลิดเพลินมัว
เมา ถ๎าเรามีญาณปัญญาก็เบื่อหนําย อยากจะพ๎น อยากจะแสวงหาทางนิพพาน อยากจะปฏิบัติเพื่อหลุด
พ๎น ลําบากแคํไหนก็ยอมทน เพราะทุกข๑จากการปฏิบัติมันยังมีเวลาจบ ทุกข๑จากการหลงมัวเมาในสมบัติ
ของโลกมันไมํจบสิ้นหรอก ต๎องร๎องไห๎จนน้ําตามารวมกันแล๎ว เทําน้ําในท๎องมหาสมุทรทั้ง ๔ เลย มันไมํจบ
สิ้น
วันนี้เป็นโอกาสดี ที่ได๎มีโอกาสปรารภธรรมะเรื่องฐานจิตในจิต เพื่อประโยชน๑แกํเราผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎
ได๎มีโอกาสรู๎ธรรมเห็นธรรม เพื่อเป็นปัจจัยให๎เข๎าถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกัน
ทุกทํานทุกคนเทอญฯ
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เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ
๒๖ กันยายน ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ๎าพระองค๑นั้น ขอนมัสการพระ
ธรรมอันพระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ทุกทําน ขอ
กราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณหลวงพํอธมฺมธโรผู๎เป็นครูบาอาจารย๑ ขอนมัสการพระเถระผู๎มีพรรษายุกาล
และปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญพรสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในธรรม
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสปรารภธรรม เพื่อความอาจหาญ รําเริง สมาทานในธรรมีกถา เพื่อเกิดวิริยะอุตสาหะ
ในการประพฤติปฏิบัติ เพราะวําชีวิตนี้เป็นทุกข๑ ถามวําชีวิตคืออะไร ชีวิตก็คือสิ่งที่ตั้งต๎นด๎วยความเกิดและ
ลงท๎ายด๎วยความตาย ที่เรียกวํามีชีวิตก็คือใกล๎จะตายนั่นแหละ พูดงําย ๆ วําคนไหนมีชีวิตก็คือเดี๋ยวจะ
ตายแล๎ว ถ๎าไมํมีชีวิตนั่นแหละมันตายแล๎ว คนที่ยังมีชีวิตอยูํก็คือคนที่เดี๋ยวจะตายแล๎ว เพราะวําชีวิตคือสิ่ง
ที่ตั้งต๎นด๎วยความเกิดและลงท๎ายด๎วยความตาย อันนี้เป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเบื้องต๎น ตั้งอยูํใน
ทํามกลาง แตกดับฉิบหายทําลายไปในที่สุด ไมํมีอะไรเหลือ ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม คําวําสังขารคือสิ่งปรุง
แตํง แบํงงําย ๆ คือรูปธรรม นามธรรม รูปธรรมคือของหยาบสัมผัสได๎ด๎วยอายตนะ๕คือ ตาหูจมูกลิ้นกาย
สํวนนามธรรมนั้นสัมผัสได๎ด๎วยใจ รวมแล๎วไมํเที่ยงทั้งสิ้น ขึ้นชื่อวําสังขารทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม ไมํเที่ยง
ทั้งนั้น ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งหยาบละเอียด เลวประณีต ดีชั่ว คนดีก็ตาย คนชั่วก็ตาย ทั้งรูปธรรม
นามธรรมนี้เป็นของไมํเที่ยง
นี่เราปรารภให๎เห็นวําชีวิตนี้เป็นทุกข๑ คนเรานั้นถ๎าไมํเห็นทุกข๑ก็ไมํคิดปฏิบัติธรรม ฉะนั้นการที่เราจะ
ยืนยงคงมั่นเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมนั้น อยําลืมทุกข๑ ต๎องนึก ถึงทุกข๑เสมอ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าเวลาทํานจะแสดง
ธรรม จะแสดงอะไรก็ตามที ทํานมักจะปิดท๎ายด๎วยอริยสัจ เพื่อความรู๎แจ๎งเห็นจริงแกํสาวกทั้งหลาย อริยสัจ
ต๎องแจํมแจ๎งเรื่องทุก ข๑กํ อน เพื่ อให๎ รู๎วําที่นั่ งๆกัน อยูํนี่ นํะ มันเป็น ทุกข๑ แตํล ะคนนํะ แบกทุก ข๑ หาบทุก ข๑
สะพายทุกข๑ ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรเห็นโทษในกิเลส อันเป็นเหตุแหํงทุกข๑ ควร
ขวนขวายเจริญมรรคเพราะเป็นปัจจัยแหํงการดับทุกข๑ ถ๎าไมํเห็นทุกข๑จะเจริญมรรคไปทําไม ผู๎ปฏิบัติ
ธรรมนํะ อันความเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมก็ไมํเที่ยงอีก เราอยําคิดวําวันนี้เราเป็นผู๎ปฏิบัติ ธรรมแล๎วพรุํงนี้จะต๎อง
เป็นด๎วย ไมํแนํหรอก ชํวงที่ธรรมะอยูํในหัวใจเรา เราก็เป็นผู๎ปฏิบัติธรรม ถ๎ากิเลสขึ้นมาครองแทนที่ธรรมะ
เมื่อไหรํ ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอยํางอื่นก็ได๎ อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนขี้คุกก็ได๎ ถ๎ากิเลสขึ้นมานั่งบนหัวใจ
เราแล๎วพาเราไปทําบาปทําชั่วที่ผิดกฎหมาย มันไมํแนํนอนหรอก สิ่งทั้งปวงขึ้นกับเหตุปัจจัย
คําวําขึ้นกับเหตุปัจจัยเป็นคําที่ลึกซึ้งมาก ถ๎าเราขบแตกอยํางน๎อยก็เป็นพระโสดาบันได๎ ยืนยันไว๎เลย
เรียนนักธรรมคาถานี้ต๎องจําได๎ ตั้งแตํนักธรรมตรี เย ธัมมา เหตุปัพภะวา เตสังเหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย
นิโรโธจะ เอวัง วาที มะหาสะมะโณ ทํองกันชิน เรียนนักธรรมใหมํ ๆ จําได๎ เรียนพุทธประวัติต๎องรู๎เรื่องนี้
เมื่อพระอัสสชิทํานบิณฑบาต อุปติสสะปริพาชกคือพระสารีบุตรแสวงหาโมกขธรรมอยูํ พอเห็นพระอัสสชิก็
เข๎าไปกราบ ขอให๎ทํานแสดงธรรม พระอัสสชิก็กลําวคาถานี้ แปลวําธรรมใดเกิดแตํเหตุ พระตถาคตเจ๎าทรง
ตรัสเหตุแหํงธรรมนั้นและการดับแหํงธรรมนั้น พระมหาสมณเจ๎ามีปกติตรัสอยํางนี้ คือธรรมทั้งปวงเกิดแตํ
เหตุ พระสารีบุตรฟังขึ้นมาแจํมแจ๎ง ปัญญาแทงตลอด สามารถเป็นพระโสดาบันได๎
กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ
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แคํรู๎วําสิ่งทั้งปวงเกิดแตํเหตุ ทําไมฟังแคํนี้ก็เป็นโสดาบันได๎ เรามาวิเ คราะห๑กันเลํน ๆ ก็ได๎ ในฐานะผู๎
ปฏิบัติธรรม คือวําสิ่งทั้งปวงเกิดแตํเหตุ จะเป็นคนดีก็เกิดเพราะเหตุดี คือธรรมะขึ้นมาตั้งขึ้นที่ใจเรา เราก็
กลายเป็นคนดี เมื่อกิเลสมาตั้งขึ้นที่หัวใจเรา เราก็กลายเป็นคนชั่ว คนดีเดี๋ยวก็กลายเป็นคนชั่ว คนชั่วเดี๋ยว
กลายเป็นคนดี อันนี้ผู๎ประมาทในธรรม ก็คือผู๎ยํอหยํอน ไมํขวนขวายประพฤติ ไมํขวนขวายในการปฏิบัติ
กิเลสก็ขึ้นมาบํอย ก็กลายเป็นคนเลวโดยปรกติ โดยปรกติแล๎วคนเลวก็ไมํมีคนดีก็ไมํมี มันเกิดดับ เกิดดับ
ตามเหตุปัจจัย
หลวงพํอทํานชอบพูดวํา ผีอยูํในคน คนอยูํในผี คนชั่วอยูํในคนดี คนดีอยูํ ในคนชั่ว ก็คือตัวเรานี่แหละ
ไมํแนํนอนหรอก เป็นคนดีก็ได๎ เป็นคนไมํดีก็ได๎ ตอนเช๎าที่ญาติโยม ออกมารอพระเพื่อใสํบาตร ตอนนั้น
เป็นคนดี พอใสํบาตรเสร็จกลับเข๎าไปในบ๎าน ไมํถูกใจลูก ดําลูกโขมงโฉงเฉง ไอ๎บ๎าไอ๎บอ กลายเป็นคน
วาจาไมํไพเราะเสียแล๎ว ทั้งที่เพิ่งกลําววาจาไพเราะกับพระคุณเจ๎า นิมนต๑มาโปรดทุกวันนะคะ โยมมีศรัทธา
นิมนต๑พระคุณเจ๎ามาโปรดทุกวันนะคะ เข๎าบ๎านกลายเป็นคนวาจาหยาบคายดําลูกดําหลาน คือมันเกิดดับ
อยําคิดวําอะไรยั้งยืนยง ถ๎าคิดวําอะไรยั้งยืนยงเป็นผู๎ประมาท ผู๎ประมาทก็คือตายแล๎ว ไร๎สาระ คือตายกํอน
ตายจริง คือมีชีวิตอยูํมีลมหายใจ จะสร๎างความดีได๎ แตํมันเชือนแช คือเหมือนตายแล๎ว มีวันเวลาที่เปลํา
ประโยชน๑ อยูํหายใจ อยูํกินข๎าวไปวัน ๆ ไมํได๎เอาวันเวลามาสร๎างความดีเพราะประมาท คิดวําเราทําดีแล๎ว
มันจะดีคงทน
ความจริงมันเกิดดับทุกขณะจิต ยิ่งเรานักปฏิบัติธรรม ดูจิตดูเถอะ ทั้งกิเลสทั้งธรรมะเกิดดับตลอด ทําน
กลําวไว๎ในฐานธรรมในธรรม นิวรณ๑บรรพคือกิเลส โพชฌงค๑บรรพก็คือธรรมะ ไอ๎ของอยํางนี้มันเกิดในใจ
เรา ชื่อมันอยูํในตํารา ธรรมในธรรมก็คือวําธรรมะเนี่ย ถ๎าเราเห็นอยูํในตํารา ชื่ออยูํในตํารา แสดงวําเรายัง
หํางไกลนัก ธรรมะทุกข๎อต๎องมาเห็นที่ เกิดในใจเรา ทั้งธรรมะฝ่ายดี ธรรมะฝ่ายชั่วคือกิเลสเป็นธรรมะฝ่าย
ชั่ว ธรรมฝ่ายดีคือโพชฌงค๑ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา นี่คือโพชฌงค๑ทั้ง ๗ประการ
สํวนนิวรณ๑ ๕ ก็มี ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา กามฉันทะ พยาบาท รวมเป็นนิวรณ๑ ๕ ประการ
สิ่งเหลํานี้มันเกิดดับ เพราะฉะนั้นอยําประมาท อยําคิดวําวันนี้เราดีแล๎วเดี๋ยวเราจะดีอีก ความจริงทุก
ขณะจิตเปลี่ยนได๎ตลอด ไอ๎การปรุงแตํงของจิตนั้นยิ่งกวําลิง ผู๎ปฏิบัติธรรมยิ่งกําหนดสติดี ๆ แล๎วจะไมํมี
ความเยํอหยิ่งถือดีในตัวเอง เพราะมันเห็นแตํความเกิดดับ ไมํรู๎ สึกวําตัวเองมีธรรมะอะไร คือวําไมํรู๎สึกวํา
ตัวเองเป็นผู๎มีธรรมะ รู๎สึกวําเป็นผู๎เพียงแตํมีสติที่หยั่งรู๎ในกายที่เปื่อยเนํา และก็มีสติที่หยั่งรู๎ในจิตที่ซน
เหมือนลิง เพราะความจริงมันเป็นอยํางนี้ ถ๎าผู๎ปฏิบัติแจํมแจ๎งความจริงแล๎ว มันไมํถือตัวไมํถือดีหรอก ถ๎า
บรรลุธรรมขั้นต๎นนี่ยังถือตัว ดู ๆ เถอะคนไหนถือตัวมาก ๆ คือเพิ่งบรรลุขั้นต๎น ขั้นเด็ก ๆ ถ๎าเขาถึงภูมิจริง
ๆ แล๎ว จะไมํถือตัว เพราะมันเห็นแตํความเกิดดับ พวกที่บรรลุโสดาสกิทาคานี่จะถือตัว เพราะมันเพิ่งเห็น
ธรรมะ เห็นจริง ๆ ต๎องเห็นความเกิดดับ ไมํมีอะไร จิตเรามั นก็มีอารมณ๑ปรุงแตํง ปรุงแตํงอารมณ๑ดีบ๎าง
อารมณ๑ไมํดีบ๎าง คือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ที่ทํานกลําวไว๎วําธรรมใดเกิดแตํเหตุ พระตถาคตเจ๎าทรงแสดงเหตุแหํงธรรมนั้น และความดับแหํง
ธรรมนั้น คือสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง มันมีเหตุ ถ๎าเราอยากได๎ดี เราต๎องทําเหตุอยูํเสมอ ไมํป ระมาท เจริญสติทุก
อิริยาบถ เพื่อเป็นปัจจัยให๎โพชฌงค๑ทั้ง ๗ องค๑ครบอยูํเรื่อย สติเป็นตัวต๎น ครูบาอาจารย๑โบราณาจารย๑ทําน
กลําววํา ธรรมทุกหมวดนํะที่เราจะปฏิบัติ ทําตัวต๎นให๎ได๎ขึ้นมาแล๎ว แล๎วหมวดนั้นมันจะได๎ นี่กลําวไว๎ ทําน
วําอยํางนี้นะ จริงเท็จประการใดก็ลองไปฝึ กเอา ยกตัวอยํางวําในบารมี บารมี ๑๐ เริ่มต๎นด๎วยทาน เราทํา
ทานมาก ๆ เดี๋ยวตัวอื่นจะมาด๎วย อินทรีย๑ ๕ พละ ๕ เริ่มต๎นด๎วยศรัทธา พอเราเริ่มมีศรัทธาแล๎ว วิริยะก็จะ
มา สติก็จะมา สมาธิ ปัญญาก็จะตามมา อริยทรัพย๑ ๗ ก็เริ่มต๎นด๎วยศรัทธา พอศรัทธาตั้งต๎นแล๎วตัวอื่นก็จะ
มา เพราะฉะนั้นโพชฌงค๑ ๗ เริ่มต๎นด๎วยสติ เริ่ ม ต๎น ด๎ ว ยสติ นํ ะ เป็ นธรรมะสุ ด ยอดแล๎ว เริ่ ม ต๎ น ด๎ ว ยสติ
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โพชฌงค๑แปลวําอะไรลํะ ธรรมะเพื่อการรู๎แจ๎ง เป็นฝ่ายแหํงการตรัสรู๎ เป็นองค๑ตรัสรู๎ ตั้งต๎นด๎วยสติเลย อันนี้
เป็นเหตุปัจจัยแหํงความเจริญ
สติ การเจริญสติปัฏฐาน มีความเพียรเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เจริญ
สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ก็เริ่มต๎นด๎วยฐานกายในกาย ก็นี่แหละ ถ๎าเจริญฐานกายในกายมาก ๆ เดี๋ยว
ฐานอื่นมาหมด ทําให๎จริง โบราณาจารย๑ทํานวําอยํางนี้ จําทํานมาพูด ทําแล๎วรู๎สึกวําดี เราจะจับธรรมะ
หมวดไหน ทําข๎อต๎นให๎ได๎มาก ๆ เดี๋ยวข๎ออื่นจะมา เมื่อมีสติตั้งต๎นแล๎ว พร๎อมที่จะพิจารณาธรรมแล๎ว เมื่อมี
สติ มันจะเกิดวิปัสสนาได๎ มันไมํเป็นวิปัสนึก เพราะอะไร เพราะมันจะแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑แล๎ว
ที่ชอบแซวนักปฏิบัติ วําไมํเป็นวิปัสสนาเป็นแตํวิปัสนึก วิปัสคิด คือมันไมํเป็นปัจจุบั นอารมณ๑ สติไมํ
พร๎อม มันไมํคม มันตัดอารมณ๑ไมํได๎ ถ๎าวิปัสนึกมันตัดอารมณ๑ไมํได๎ ถ๎าวิปัสสนามันตัดอารมณ๑ได๎ขณะหนึ่ง
ๆ คือมันดับกิเลสขณะหนึ่ง ๆ วิปัสนึกมันรู๎หมด รู๎ทั้งพระไตรปิฎก แตํมันตัดอารมณ๑ไมํได๎ ดับกิเลสไมํได๎
ดับขณะหนึ่ง ๆ เป็นตทังคปหานนํะ มันดับไมํได๎ ดับไมํได๎เพราะสติไมํถึงพร๎อม มีแตํตัวคิด รู๎ธรรมะทั้ง
พระไตรปิฎก แตํไมํมีสติ คือสติเป็นปากทางแหํงการตรัสรู๎ เมื่อมีสติก็เกิดวิจัยธรรม เห็นแจ๎งไปเอง ธรรมะ
เกิดธรรมะดับ ทั้งกิเลสทั้งธรรมะอยูํที่ใจเรา อยูํในกายยาววาหนาคืบนํะ
เมื่อมีธัมมวิจยะแล๎วก็เกิดวิริยะ เหมือนอยํางพูดตั้งแตํเริ่มต๎นชั่วโมง ถ๎าเราอยากมีวิริยะเราต๎องเห็น
ทุกข๑ เห็นทุกข๑แล๎วจะมีความเพียร คือวิจัยธรรมเพื่อการเห็นแจ๎ง อริยสัจข๎อแรกคือเห็นทุกข๑ เห็นทุกข๑ก็คือ
เห็นโทษทําให๎คิดจะก๎าวเดินหน๎าทางธรรมะแล๎ว มันไมํยอมแล๎วที่จะอยูํติดโลกหลงโลกไปวันๆ ยอมสละได๎
ทุกอยําง ของรักของหวงที่แสนหวง สละได๎ เมื่อเห็นทุกข๑ คนรักที่รักปานจะกลืนก็สละได๎ สละได๎ทั้งหมด
เมื่อเห็นทุกข๑ สมบัติมีคําแคํไหน สละได๎
เหมือนพระรัฐปาละทํานเป็นลูกเศรษฐี ที่ทํานชื่อรัฐปาละหมายความวําเศรษฐีตระกูลนี้ สามารถคุ๎มรัฐ
ได๎ เ ลยคื อ สมบั ติ เ ยอะ คื อ วํ า ถ๎ า เศรษฐี ต ระกู ล นี้ ย๎ า ยไปอยูํ รั ฐ อื่ น รั ฐ นี้ เ จ๏ ง เลย รั ฐ นี้ ลํ ม จมเลย เหมื อ น
ยกตัวอยํางวําเศรษฐีตระกู ลหนึ่งมีเงินฝากในธนาคารธนาคารหนึ่งไว๎มาก ถ๎าถอนไปฝากธนาคารอื่ น
เมื่อไหรํละก็ ธนาคารนี้เจ๏งเลย ทํานชื่อรัฐปาละ คือวําสมบัติของทํานคุ๎มรัฐได๎เลย สามารถรักษารัฐนั้ นได๎
เลย รั ก ษาแคว๎น นั้ น ได๎เ ลย มี เงิ น มี ท รัพ ย๑ ส มบั ติ ม ากมาย ภรรยาก็ ง ดงามมากมาย พอดี ไ ปฟั ง ธรรมะ
พระพุทธเจ๎าตรัสธรรมอุเทศ ๔ ข๎อ ข๎อแรกตรัสแสดงความชรา วําโลกอันชรานําเข๎าไปใกล๎ไมํยั่งยืน โลกนี้
ถูกชราดึงไป ความแกํดึงไป ไมํยืนยาวหรอก โลกนี้อันชรานําเข๎าไปใกล๎ไมํยั่งยืน ข๎อแรกทํานตรัสแสดงชรา
ข๎อ ๒ ธรรมอุเทศข๎อ ๒ ทํานแสดงถึงพยาธิ -ความเจ็บไข๎ ทํานบอกวําโลกนี้ไมํมีเครื่องป้องกัน ไมํมี
อะไรเป็นใหญํเฉพาะตน เหมือนกับวํา โอ๎โฮ คิดจะป้องกันศัตรู มีศัตรูอยูํ ขึ้นไปอยูํปราสาท ๗ ชั้นปิดประตู
อยํางดี มีคนเฝ้ารักษามีทหารยืนยามยังพอป้องกันศัตรูภายนอกได๎ แตํไมํสามารถป้องกันโรคภัยไข๎เจ็บอัน
เป็นศัตรูภายในตัวได๎ ป้องกันไข๎หวัดไมํได๎ ปอดบวมเป็นหวัดคัดจมูก ปวดหัวตัวร๎อน ไอ๎พวกทหารที่ถือปืน
หน๎าประตูนี่ กันไมํได๎เลย พอทํานรัฐปาละฟังข๎อที่ ๒ ชักจะสะดุ๎ง ข๎อแรกก็สะดุ๎งไปทีนึงแล๎ว
ข๎อ ๓ ทํานตรัสถึงความตาย พระพุทธเจ๎าทํานตรัสบอกวํา โลกไมํมีอะไรเป็นของของตน จําต๎องละทิ้ง
สิ่งทั้งปวงไป นี่พูดถึงความตายแล๎ว บอกวํา นี่อยําคิดวํามีสมบัติมากมาย มีเงินทองแก๎วแหวนมาก เมื่อถึง
เวลาความตายเข๎ามา อยําวําถึงสมบัติภายนอกเลย ขาแขนของเองยังกระดิกกระเดี้ยไมํได๎ หายใจก็จะไมํ
ออก เสลดติดคอยังไมํมีแรงจะขากออกมา ทรัพย๑สมบัติก็ไมํมีอันไหนที่เอาไปได๎ เงินใสํปากสัปเหรํอยังเอา
ไปซื้อเหล๎ากินหมด ไมํได๎เอาอะไรไป เธออยําคิดวําเที่ยงนํะ ถึงเธอจะครอบครองสมบัติก็อยําคิดวําเที่ยง
ข๎อ ๓ ทํานตรัสเรื่องความตาย ไมํมีอะไรเป็นของเราหรอก ไมํ มีอะไรเป็นของเราสักอยําง แม๎แตํรํางกายก็
ต๎องทอดทิ้ง เป็นเหยื่อหมูํหนอนแร๎งกา สลายกลายคืนไปเป็นธาตุดิน ไมํมีอะไรเป็นของเรา
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ข๎อ ๔ ทํานแสดงถึงตัณหา ภาษาบาลีวํา อูโน โลเก ตัณหาทาโส โลกพรํองเป็นนิจ ไมํรู๎จักอิ่ม เป็นทาส
แหํงตัณหา มีสิบอยากได๎ร๎อย มีร๎อยอยากได๎ พัน มีพันอยากได๎หมื่น ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งเสพยิ่ง
อยาก ยิ่งตอบสนองตัณหา ตัณหาก็ยิ่งเพิ่มพูน ไมํจบสิ้น พรํองเป็นนิจ พระรัฐปาละเมื่อทํานยังเป็นฆราวาส
เป็นลูกเศรษฐี ทํานได๎ฟังก็เห็นทุกข๑เห็นโทษ ก็เบื่อหนําย คิดสละสมบัติกองทํวมหัว สละหมดเลย ออกบวช
นี่เมื่อเห็นทุกข๑ เมื่อมีธัมมวิจยะก็เห็นทุกข๑ ก็เกิดวิริยะ ขวนขวาย จะเพียร หาทางปฏิบัติ เวลาทําน
กลําวถึงวิริยะ ก็มีขันติอยูํด๎วย ที่ไหนมีวิริยะต๎องมีขันติ บางทีทํานไมํได๎กลําวไว๎ชัดแจ๎ง แตํเป็นกฎธรรมดา
วํามีความเพียรก็ต๎องมีความอดทน ไมํอดทนก็เพียรไมํได๎ อยูํที่ไหนก็ต๎องทนทั้งนั้น เป็นพระก็ต๎องทนอยําง
พระ เป็นโยมก็ต๎องทนอยํางโยม คนที่มีใจรักในพรหมจรรย๑ ก็พร๎อมใจที่จะทนอยํางพระ ทุกข๑อยํางพระนี่
ทุกข๑แคํไหนก็ยอมทน เมื่อมีใจรักในพรหมจรรย๑ ทุกข๑อยํางฆราวาสทนไมํได๎รู๎สึกเบื่อหนํายมากเบื่อ จิตของ
ผู๎มีเนกขัมมบารมีมันก็รู๎สึกเบื่อทุกข๑อยํางฆราวาส แตํทุกข๑อยํางพระนี่ทนได๎ ยอมทน รู๎สึกธรรมดา ยินดี อด
ข๎าวเย็น สบาย ชอบ คนมีเนกขัมมะนี่อดได๎ คนไมํมีเนกขัมมะมันไมํมาอดหรอก ไมํอด ไมํทน ไมํทนทุกข๑
อยํางพระ แตํทุกข๑อยํางฆราวาสก็ทนได๎ไมํบํน
มีคํากลําวในคัมภีร๑สารัตถสังคหะ บอกวํา สตรี นี่ ถ๎ารู๎วําเราไปหลงรักเธอเข๎า ตํอให๎บุรุษผู๎นั้นเป็นถึง
พระเจ๎า จั ก รพรรดิ สตรีนั้นก็ เ ห็ นเราเหมือ นขี้ข๎ า ดี ๆ นี่ เอง นี่ คํ า นี้ ม าจากคั ม ภี ร๑ ส ารั ต ถสั งคหะ คื อ คนมี
เนกขัมมบารมี เมื่อเห็นความระหองระแหงในเพศฆราวาสก็เบื่อ อยากออกบวช บางทีไมํได๎เกิดกับตัวเอง
หรอก เห็นบ๎านข๎าง ๆ เห็นอะไรมันก็เกิดเบื่อหนําย น๎อมไปในบรรพชา วําไมํอยากทนทุกข๑อยํางฆราวาส
แตํถ๎าจะมาทนทุกข๑อยํางภิกษุ ยอมทน มีวิริยะและขันติ
เมื่อมีความเพียรแล๎วนี่ก็เกิดปีติ เมื่อเพียรปฏิบัติทําอะไรสําเร็จไปอยําง มันภูมิใจ เกิดปีติ ปีติความ
ภูมิใจในทางปฏิบัติ มันยิ่งซาบซํานลึกซึ้งยิ่งกวําความภูมิใจแบบธรรมดา เมื่อเราปฏิบัติธรรมะได๎สําเร็จไป
ข๎อหนึ่งปีติมันเกิด บางทีปีติที่เคยเกิด เปรียบเหมือนกับวํา มีความรู๎สึกเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง มันเป็น
ยังไง คือมีความรู๎สึกอยํางนั้นทั้งวันทั้งคืนไปนาน ๆ หลายวันเป็นเดือน ๆ เมื่อกํอนนั้นเคยมีคนถามก็เลําให๎
ฟัง วําปฏิบัติแล๎วมันเกิดปีติ ไมํรู๎จะเปรียบเทียบยังไง ก็เลยเปรียบเทียบให๎เขาฟังวําความรู๎สึกเหมือนถูก
รางวัลที่หนึ่งนั้นมีความรู๎สึกตื่นเต๎นยังไง แล๎วก็รู๎สึกอยํางนั้นเป็นเดือนๆ คนฟังเขาก็บอกวํา ไมํรู๎สิไมํเคยถูก
รางวัลที่หนึ่ง เราก็ไมํเคยถูกรางวัลที่หนึ่ง แตํวําเดาเอา ตอนเป็นฆราวาสเคยถูกเลขท๎ายสองตัว ถึงกับกิน
ข๎าวไมํลงเลย มันอิ่มโดยยังไมํได๎กินข๎าว แตํไอ๎ความรู๎สึกปีติในธรรมนี่มันยิ่งกวําตอนที่เราถูกเลขท๎ายสอง
ตัวอีก ปีติมันเกิดนํะ แล๎วมันไมํเกิดแป๊ปเดียว เกิดเป็นเดือนๆ ปีติในธรรมะนี่มันแรง ความภูมิใจจากผลการ
ปฏิบัตินํะ
แตํปีติมากๆนี่อยําหลงเพลิน เดี๋ยวถ๎าปีติดับจะฟุ้งซําน นี่ทํานวางเรียงตํอไว๎คือปัสสัทธิ โพชฌงค๑ ๗ นํะ
สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ คือวําให๎เพลา ๆ หนํอยหนูเอ๏ย ทํานใสํเอาไว๎ด๎วย อยําฟูมาก จิตนํะ อยํา
ฟูมาก เราปฏิบัติไ ด๎ผลอะไร เมื่อปีติเกิดนี่ต๎องระวังให๎จงดี ต๎องเจริญปัสสัทธิเข๎าไปขนาบคูํด๎วย คือสงบ
ระงับ ระงับปีติให๎ได๎ แล๎วสมาธิจะเกิด ชํวงปีติมาก ๆ นี่สมาธิไมํแนํนอน มันคลอนแคลน จงคุมปีติให๎ได๎ คุม
ให๎ได๎ สมาธิจะเกิด โพชฌงค๑องค๑ที่ ๖ คือสมาธิ
แล๎วก็โพชฌงค๑องค๑ที่ ๗ คืออุเบกขา ที่เราเจริญมาทั้งหมดคือเพื่อตัวนี้ ตัวละวาง อุเบกขา ปลํอยวาง
ปลํอยวางอารมณ๑ อุเบกขาคือไมํยินดียินร๎าย ปฏิบัติสติปัฏฐานนี่ต๎องถึงพร๎อมด๎วยสติและอุเบกขา เรียกวํา
ครบกระบวนการ เพื่อตทังคปหาน ถ๎าไมํถึงพร๎อมด๎วยสติและอุเบกขาทั้งคูํนี้นํะ เป็นวิปัสนึก เพราะมัน
ประหารอารมณ๑ขณะหนึ่ง ๆ ไมํได๎
นี่ มันต๎องถึงพร๎อมด๎วยสติและอุเบกขา คือโพชฌงค๑ครบรอบ ตัวต๎นกับตัวท๎ายมันแสดงออกถึงตทังค
ปหาน สติและอุเบกขาพอเหมาะกัน มันก็ตัดอารมณ๑ได๎ขณะหนึ่ง ๆ นี้เป็นโพชฌงค๑ เป็นธรรมะฝ่ายดีในใจ
โพชฌงค๑ก็เกิดแตํเหตุ อาศัยเหตุเกิดขึ้นแล๎ วก็ดับไปเมื่อเหตุดับ ไมํเที่ยง ทํานกลําวโพชฌงค๑บรรพเอาไว๎
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เพื่อให๎นักปฏิบัติสําเหนียกไว๎ด๎วยวําธรรมะที่เกิดขึ้นในใจก็ไมํเที่ยงหรอก มันเกิดดับ ยิ่งถ๎าเกิดมาเยํอหยิ่ง
ถือดีในธรรมะที่เกิดดับนี่ยิ่งแล๎วเลย พลาดทําเลย เสียทีกิเลส ถูกกิเลสหลอก อยําไปเยํอหยิ่งถือดี วําธรรมะ
เกิดในใจ ไมํงั้นแสดงวําเราไมํได๎เจริญโพชฌงค๑บรรพที่ฐานธรรมในธรรม ธรรมะในใจเรานํะ ไมํเที่ยง เกิด
ดับ มันเกิดแตํเหตุ อาศัยเหตุเกิดขึ้น แล๎วก็ดับไปเพราะเหตุดับ
นี่แหละแสดงให๎ดูวํา ภาษิตที่วําพระสารีบุตรทํานบรรลุโสดาบันมันลึก มันลึกซึ้ง ถึงวําพระสารีบุ ตรฟัง
ทีเดียวบรรลุโสดาบัน ทั้งที่วําสั้นนิดเดียว มันลึก ผู๎มีปัญญาขนาดพระอัครสาวกเบื้องขวา ผู๎มีปัญญาฟังปุ๊ป
มันแทงลึกเข๎าไปเลย ผู๎มีปัญญาบารมีพอฟังอะไรหนํอยมันจะลึกเข๎าไปเลย ลึกซึ้ง ด๎วยความเป็นผู๎มีปัญญา
บารมีมาก เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ผู๎ยิ่งด๎วยปัญญา ฟังนิดเดียวมันลึกเข๎าไปเลย
สํวนธรรมะฝ่ายไมํดีในใจเราก็คือนิวรณ๑ วิจิกิจฉา ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ กามฉันทะ พยาบาท
วิจิกิจฉาแปลวําสงสัยในการปฏิบัติ จะมีหรือธรรมะนํะ วิจิกิจฉานี่ไมํให๎ทําเลย ถ๎าสงสัยขึ้นมาละก็ไมํได๎
ปฏิบัติหรอก ถีนมิทธะก็คือเป็นฝ่ายฟุบ ทําให๎จิ ตฟุบ หดหูํ เคลิบเคลิ้ม หงอยเหงา ขี้เกียจ คือใจมันฟุบ
อุทธัจจกุกกุจจะเป็นฝ่ายทําให๎ฟู ฟุ้งซํานรําคาญใจ คือไมํพอดี อุทธัจจกุกกุจจะก็เกินพอดีไปอีกด๎านหนึ่ง
คือมันไมํเป็นกลาง ๆ ทําให๎ไมํเป็นกลาง ๆ ถีนมิทธะก็คือฝ่ายโกสัชชะ ฝ่ายหดหูํเคลิบเคลิ้ม ฝ่ายแฟบ
อุทธัจจกุกกุจจะก็ฟูซะจนฟุ้งซํานรําคาญใจ ไมํมีที่อยูํ ฟุ้งแล๎วเดินไปทั่ววัดนี่วัดกว๎างๆก็มีที่ไมํพอให๎เดินนะ
จิตมันฟุ้งซํานนํะเดินไมํหยุด กามฉันทะกับพยาบาทก็ฝ่ายยินดียินร๎าย คนละคูํกัน กามฉันทะก็ยินดี ยินดี
จนเข๎าไปยึด จะหา จะดึงเข๎ามา พยาบาทก็โกรธ อาฆาต จะทําลายล๎าง จะถีบสํง นี่มันคนละด๎านกัน
ทั้ง ๕ ข๎อคือนิวรณ๑ ที่ทําให๎จิตของเราไมํควรแกํการงานทางจิต เป็นองค๑ประกอบของจิตฝ่ายชั่วที่มา
เบรกไมํให๎เราไปสูํความเจริญทางธรรม ขวางกั้นไมํให๎เราไปสูํความเจริญ เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตเรา เราก็
เดือดร๎อน แตํอยําไปเดือดร๎อนกับมันเลย กําหนดดูให๎เห็นวํามันเกิดดับ ทั้งธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไมํดี เกิด
ดับทั้งนั้น เป็นอารมณ๑มีอายุชั่วขณะหนึ่งๆ เกิดแล๎วดับทั้งนั้น อยําไปเป็นทุกข๑ซ้ําเข๎าไปอีก เป็นทุกข๑ซ้ํา
วําโอ๎ยนิวรณ๑เกิดแล๎วกิเลสเกิดแล๎ว ความจริงมันเกิดดับ กิเลสทั้งปวงมันเกิดดับ ดับหมด เกิดขณะหนึ่งก็
ดับขณะหนึ่ง เกิดด๎วยเหตุปัจจัยก็ดับเพราะเหตุปัจจัยดับ เกิดขณะหนึ่งก็ดับขณะหนึ่ง รวมความแล๎ว ฐาน
ธรรมในธรรมนี่ ชํวงต๎น ๆ ทํานให๎เจริญนิวรณ๑บรรพ โพชฌงค๑บรรพ เพื่อให๎รู๎แจ๎งวําธรรมะที่เกิดในใจเราทั้ง
ดีทั้งชั่วนี่ เกิดดับ มันไมํเที่ยง แตํในฐานะผู๎ปฏิบัติธรรมเราจําเป็นจะต๎องขวนขวายให๎ธรรมะฝ่ายดีเกิดบํอย
ๆ คือสร๎างเหตุแหํงโพชฌงค๑ ให๎โพชฌงค๑เกิดบํอย ๆ แตํโพชฌงค๑ก็ไมํเที่ยง อยําไปยึดมั่น จงสร๎างเหตุให๎
โพชฌงค๑เกิด แตํอยําไปยึดมั่น สร๎างเหตุไมํให๎นิวรณ๑เกิด อยําให๎นิวรณ๑เกิด แตํก็อยําไปยึดมั่นในนิวรณ๑
เวลานิวรณ๑เกิดก็อยําไปเป็นทุกข๑เพราะวํามันเกิดดับ
อารมณ๑ของผู๎ปฏิบัตินั้น เวลาปฏิบัติไปอารมณ๑มันไมํราบเรียบหรอก บางวันดีบางวันไมํดี วันไหน
อารมณ๑ดีอยําเหลิง วันไหนอารมณ๑ไมํดีอยําท๎อแท๎ กํอนอรุณจะรุํงไยมิใชํมืดสนิท กํอนจะสวํางมันก็มืด
ทั้งนั้นแหละ กํอนที่จิตเราจะดีมันก็ไมํดี มากํอน กํอนมันจะหายโรคมันก็ต๎องเป็นโรค กํอนมันจะรวยมันก็
ต๎องจน
สิ่งทั้งปวงเกิดแตํเหตุ เย ธัมมา เหตุปัพภะวา คาถานี้ลึกมากเลย พระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ๎า
ชํางลึกซึ้งจริง ๆ เรามาหยั่งให๎แยบคายในภาคปฏิบัติแล๎ว มันจะเกิดศรัทธาที่ไมํหวั่นไหวคลอนแคลน เขา
เรียกในภาษาบาลีวํา อะเวจจัปปะสาเทนะ ความปสาทะที่ไมํหวั่นไหวไมํคลอนแคลน เหมือนสุปปพุทธกุฏฐิ
ผู๎เป็นโรคเรื้อน ไปนั่งฟังธรรมนั่งอยูํท๎ายพุทธบริษัท กลัววําเข๎าไปแล๎วฝูงชนเขาจะรังเกียจ พระสัมมาสัม
พุทธเจ๎าทํานทรงทราบแล๎ว วําวันนี้ทํานต๎องเทศน๑โปรดคนโรคเรื้อนนั้นแหละ พอทํานเทศน๑จบสุปปพุทธ
กุฏฐิก็สําเร็จเป็นพระโสดาบัน พระอินทร๑ก็เลยแปลงกายมาลอง บอกวําสุปปพุทธะเอ๎ย แกนํะมันคนจน
ลําบากลําบน แกจงพูดวําพระพุทธเจ๎าไมํได๎เรื่อง พระธรรมไมํได๎เรื่อง พระสงฆ๑ไมํได๎เรื่อง เดี๋ยวฉันจะให๎
สมบั ติ ใ หญํ กั บ แกเลย ขอเพี ย งแคํ แ กยอมพู ด ตามเทํ า นี้ ล ะก็ แกจะรวยใหญํ ภาษาบาลี เ ขาใช๎ คํ า วํ า
กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ

๓๓

พระพุทธเจ๎าไมํมี พระธรรมไมํมี พระสงฆ๑ไมํมี สุปปพุทธะไมํเอาเลย ไลํตะเพิดเลย ไปๆๆ ฉันรวยแล๎ว ฉัน
รวยด๎วยอริยทรัพย๑ ฉันเป็นโสดาบัน มีอริยทรัพย๑ทั้ง ๗ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ
ปัญญา อริยทรัพย๑มีอยูํในใจฉันแล๎ว ฉันรวยแล๎ว เรียกวําศรัทธาของพระโสดาบันนี่ ไมํหวั่นไหวคลอนแคลน
เลย
เมื่อเราหยั่งลงในญาณปัญญาในภาคปฏิบัติ มันซึ้ง มันเห็นแจ๎งในความเป็นจริงของสังขาร คนตาดี
มองเห็นถํานอยูํในเตาร๎อนๆแดงๆนํะ จะเอามือไปจับไหม จับไมํลงแล๎ว ถ๎าตาบอดไมํแนํ ถ๎าตาดีมองเห็นๆ
นี่ไมํยอมจับหรอก ญาณปัญญาในภาคปฏิบัตินี่มันซึ้ง มันแจ๎งด๎วยภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติธรรม มันซึ้งยิ่งกวําปัญญาจากการฟัง(สุตตมยปัญญา) ปัญญาจากการคิด(จินตามยปัญญา) มันไมํ
ซึ้งเทําปัญญาจากการภาวนา(ภาวนามยปัญญา) พระสารีบุตรทํานฟังนิดเดียวแหละ แทงตลอด ประหาร
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ทํานมีบารมีปฏิบัติมาแตํชาติกํอน พอฟังปุ๊ปบรรลุเลย เขาเรียกวํา
อุคฆฏิตัญ๒ู วิปจิตัญ๒ู มีบารมีมาแตํชาติปางกํอน สะกิดนิดหนึ่งบรรลุเลย แจ๎งเลย
ฐานธรรมในธรรม ถ๎าเรามาหยั่งรู๎ดูในใจเรากําหนดขณะหนึ่ง ๆ เห็นแจ๎งอารมณ๑ที่มาประกอบกับจิต
มันเกิดดับหมดเลย ไมํเที่ยงทั้งหมด ไมํมีอะไรเที่ยงเลย ถ๎ามองเห็นแล๎ววํามันไมํเที่ยง เห็นด๎วยสติปัฏฐาน
ของเรานี่แหละ ถ๎าไมํเห็นมันก็คิดวําเที่ยง ไมํกําหนดหยั่งรู๎ก็คิดวําเที่ยง กําหนดหยั่งรู๎ด๎วยสติปัฏฐานก็เห็น
แตํเกิดดับ สิ่งทั้งปวงไมํวําดีหรือไมํดี เกิ ดดับทั้งนั้น เราเป็นผู๎รักษาจิต แตํต๎องรักษาจิตในฐานะวําอยํายึด
มั่น ของอะไรนํะไมํวําดีแสนดีถ๎ายึดมั่นนํะเดือดร๎อนทั้งนั้น ไมํได๎ผิดที่ของ ผิดที่การเข๎าไปยึดมั่น เพราะ
อุปาทานมันเป็นโทษ ไปยึดมั่นในของดีก็เป็นทุกข๑ ยึดมั่นในของเลวก็เป็นทุกข๑
พระอาจารย๑จําเนียร วัดถ้ําเสือ จ.กระบี่ ทํานไมํรักคนดีไมํเกลียดคนชั่ว เคยอยูํกับทํานเห็นอยํางนี้ คือ
ทํานไมํยึดมั่น ลูกศิษย๑ทํานทําดีทํานก็ไมํรัก ลูกศิษย๑ที่ทําไมํดีที่ไมํได๎เรื่อง ทํานก็ไมํเกลียด ไมํยึดมั่นของดี
ไมํยึดมั่นของเลว คืออุปาทานมันเป็นโทษ รักคนสวยกับรักคนดีก็โงํเทํา กัน เพราะกิเลสมาหลอกเรา ตอน
ใหมํ ๆ เราชอบของสวยของงาม พอพยายามหักห๎ามใจไมํให๎ไปชอบของสวยของงาม กิเลสมันก็เปลี่ยน
หน๎ามาวํา ครั้งนี้ที่ฉันไปชอบนี่ไมํใชํเพราะเขาสวย แตํชอบตรงเขาดี กิเลสมาหลอกอีกแบบหนึ่ง ความจริง
โงํเทํากัน รักคนสวยกับรักคนดีก็โงํเทํากัน เพราะมันก็รักเหมือนกัน
พระพุทธเจ๎าไมํได๎บอกวํารักคนชั่วเป็นทุกข๑รักคนดีไมํเป็นทุกข๑ ไมํได๎บอกอยํางนั้น แตํทํานตรัสวํา ที่
ใดมีรักที่นั่นมีทุกข๑ รักคนดีก็ทุกข๑ โอ๎นี่เขาดีก็เลยรัก โงํเทํากัน เพราะรักเหมือนกัน อันนี้ไมํได๎วําใครนะ นี่
เป็นคําที่วําเอาไว๎เตือนใจตัวเอง ใช๎มาตลอด ไมํได๎วําใคร เอาไว๎เตือนใจตัวเองวํา เอ๎อถ๎าใจเรานี่ ไปรักคน
สวยหรือรักคนดีก็โงํเทํากัน เพราะวําไปรักเขาเหมือนกัน ไมํงั้นกิเลสจะเปลี่ยนหน๎ามาหลอก วํานี่ฉันไมํได๎
รักเธอตรงที่เธอสวยหรอก รักเธอตรงที่ความดีของเธอ กิเลสมันหลอก หรือบางทีกิเลสมันก็มาหลอกวํา
โอ๎ยเจอปุ๊ปก็รักปั๊บเลยเนี่ย แสดงวําชาติกํอนเราเป็นเนื้อคูํกัน เพราะฉะนั้นความรักนี้ไมํผิดหรอก เพราะ
เป็นเนื้อคูํกันมา ตอนหลังตํอมาชักสงสัย เอทําไมเนื้อคู่เรามีแต่สวย ๆ เอ๊าะ ๆ ทั้งนั้นเลย ไอ้แก่ ๆ กินหมาก
เปรอะไม่มีเนื้อคู่เราเลย กิเลสมันหาโอกาสหลอกเราอี ก เราจึงต๎องผูกใจไว๎เลยละวํา “ไม่ว่าจะผูกพันกัน
มากี่ชาติก็ต้องมาตัดกันให้ขาดในชาตินี้” ไมํงั้นถูกกิเลสหลอกอีก แหมเนี่ยฉันเจอปุ๊ปรักปั๊ปเลย โอมัน
ไม่ใ ช่กิ เ ลสหรอกน่ ะ มัน เป็ นวาสนาบุ พ เพสั นนิ ว าส มั น เกิ น ความสามารถที่ ฉั น จะไปตั ด เพราะมั น เป็ น
บุพเพสันนิวาส นั่นโดนกิเลสหลอกแล๎ว ไมํได๎พูดถึงใครหรอก พูดถึงตัวเองเมื่อกํอนนี้ เราก็สงสัยวํา ทําไม
เนื้อคูํเราถึงมีแตํเอ๏าะๆ ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ต๎องมีบ๎าง เวียนวํายตายเกิดกันมาหลายภพชาติ บางทีเนื้อ
คูํเรามาเกิดกํอนนาน อ๎าวเดี๋ยวนี้เขาแกํแล๎ว แตํวําไมํมีเลย เนื้อคูํของเราไมํมีแกํ ๆเลย มีแตํเอ๏าะ ๆทั้งนั้น
อ๐อ นี่โดนกิเลสมันหลอก กิเลสมันพยายามสร๎างความชอบธรรมของมัน มันพยายามสร๎างความชอบธรรม
วํา ที่ฉันเกิดขึ้นมาในใจเธอนี่ฉันถูกต๎องไมํผิดหรอก เธออยําไปกําจัดออก นั่นโดนกิเลสมันหลอกแล๎ว
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นักปฏิบัติธรรมต๎องมีเทคนิคคือลูกลํอลูกชนที่จะสู๎กับ กิเลส ไมํงั้นโดนมันหลอก การปฏิบัติธรรมนี่เมื่อ
เราละกิเลสสํวนหยาบ มันก็จะไปเจอของละเอียดขึ้น เมื่อสามารถละของละเอียดได๎ มันก็จะไปเจอของที่
ละเอียดมากขึ้นไปอีก จงละไปเรื่อยๆ เหมือนเปิดแหนเห็นน้ํา เปิดน้ําเห็นโคลน เปิดโคลนเห็นดิน ทําไป
เรื่อย ๆ อยําคิดวําเราเกํง ถ๎าคิดวําเราเกํงแล๎วมันจะเลิกปฏิบัติ นี่คือเทคนิคที่ครูบาอาจารย๑ทํานสอนไว๎ คือ
อยําดูวําเราดีแล๎ว ต๎องดูที่เราไมํดี จะได๎แก๎ไข ตรงที่เราดีแล๎วไปดูมากๆเดี๋ยวมันจะเหลิงและเยํอหยิ่ง อยําง
เวลาจะซักผ๎าเราต๎องดูวําตรงไหนสกปรก เอาผ๎ามาผืนหนึ่งดูวํา ตรงนี้ก็สะอาด ตรงนี้ก็หอม เลยไมํต๎องซัก
ไอ๎ตรงเปรอะก็อยูํอยํางนั้น จะมาซักผ๎าก็ขอให๎หาดูตรงที่รอยเปรอะเปื้อนก็พอแล๎ว ตรงสะอาดไมํต๎องไปดู
หรอก ตรงไหนเปรอะขยี้เข๎าไปให๎มากๆ
เราอยําคิดวําเราดีแล๎ว ถ๎าเราคิดวําเราดีแล๎วจิตจะเสื่อม ถ๎าเราคิดวําเราเป็นพระจันทร๑เต็มดวง นั่นคือ
มันจะแหวํงแล๎ว ถ๎าเรายังคิดวําเรายังเป็นพระจันทร๑เสี้ยวนํะ นั่นแหละเดี๋ยวมันจะใหญํขึ้น มีเรื่องขําขันวํา
เมื่อสมัย พระนารายณ๑มหาราช โกษาฯ(ปาน) เป็นฑูตไปฝรั่งเศส ถูกพระเจ๎าหลุยส๑ถามวํา นี่ พระเจ๎ า
แผํนดินสยามกับฉันนี่เปรียบเทียบกันแล๎วเป็นยังไง โกษาฯ (ปาน) บอกวํา พระองค๑เหมือนพระจันทร๑ขึ้น
๑๕ ค่ํา พระเจ๎าแผํนดินสยามนี่เหมือนพระจันทร๑วันขึ้น ๑๔ ค่ํา พระเจ๎าหลุยส๑ได๎ยินก็ดีใจมาก แตํพอคณะ
ฑูตกลับมากรุงศรีอยุธยา คนที่ไปด๎วยกันก็ไปฟ้องพระนารายณ๑ วํา โกษาฯ(ปาน)ไปพูดอยํางนี้มาพระเจ๎า
ข๎า พระนารายณ๑ก็เลยตรัสเรียกโกษาฯ (ปาน) มาถาม เอ๏ะทําไมไปพูดอยํางนั้นลํะ ฉันด๎อยกวําพระเจ๎า
หลุยส๑หรือไง โกษาฯ (ปาน) ก็เลยกราบทูลวํา พระเจ๎าหลุยส๑เหมือนกับพระจันทร๑ขึ้น ๑๕ ค่ํา ตํอไปก็มีแตํ
จะเว๎าแหวํงไป พระองค๑เหมือนพระจันทร๑ขึ้น ๑๔ ค่ํา ตํอไปมีแตํจะเต็มดวง นี่ลิ้นการฑูตของโกษาฯ (ปาน)
วันนี้ได๎ใช๎เวลานักปฏิบัติธรรมมาสมควรแกํเวลา ก็ขอสมมุติยุติไว๎แตํเพียงเทํานี้ ท๎ายที่สุดขออาราธนา
บารมีคุณพระศรีรัตนตรัย จงประสิทธิให๎นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได๎บรรลุ มรรค ๔ ผล ๔ นิพาน ๑ อัน
พลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญฯ

กัณฑ์ที่ ๑๓ ธรรมใดเกิดแต่เหตุ
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กัณฑ์ที่ ๑๔ กาหนดจิตหยั่งรู้ภายใน
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรมอันพระผู๎มีภาคเจ๎าได๎ตรัสแสดงไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑
ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ผู๎ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู๎ทางด๎านมหาสติปัฏฐานสูตร ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล ขอเจริญ
พรเจริญสุขแดํสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นโอกาสดีที่ได๎มาปรารภธรรมซึ่งกันและกัน ในหมูํผู๎ปฏิบัติ กํอนจะ
ออกพรรษาอีกไมํกี่วัน ธรรมะของพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทํานจําแนกแยกแยะให๎ศิษย๑หาสาวกแจํมแจ๎งในเรื่อง
ตัวเอง รู๎แจ๎งในเรื่องตัวเอง รู๎ข๎างใน ไมํต๎องรู๎ไปข๎างนอกมากมาย ไมํต๎องไปรู๎เรื่องพิสดารพันลึก มาแจ๎งใน
เรื่องธรรมดา เรื่องธรรมดาของตัวเอง
เพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู๎มีพระภาคเจ๎าแสดงงําย ๆ แสดงงําย ๆ แตํปลํอยวางตามนั้นยาก เพราะ
คนเรามันหมักหมมอยูํด๎วยอาสวะ ความเคยชินที่จะลงต่ํา อาสวะแปลวําเครื่องหมักดอง คือนิสัยไมํดี
มากมายหลายหลากของคนเรา หมักหมมอยูํในขันธสันดาน คือ ทําตามยาก เพราะวําเรามันมีตัวฝืนอยูํข๎าง
ใน ฉะนั้ น ทํ า นจึ ง มี วิ ถี ท างปฏิ บั ติ ใ ห๎ งํ า ยคื อ ทํ า นบั ญ ญั ติ ส ติ ปั ฏ ฐาน ๔ คื อ ให๎ มี กิ จ กรรมกิ จ การงาน ที่
เกี่ยวเนื่องในการหันเข๎ามาดูตัวเอง แทนที่จะไปดูข๎างนอก ให๎หันเข๎ารู๎ดูเรื่องตัวเอง
มีนิทานขําขันอยูํเรื่องหนึ่ง ไอ๎หนุํมในเมืองจีนสมัยโบราณ ก็เห็นพวกเพื่อน ๆ ไปเรียนวิชาการตําง ๆ
วิชายิ งธนูบ๎ า ง ขี่ม๎า บ๎า ง วิชาลํ า สัตว๑บ๎ า ง วิชาใช๎อ าวุ ธ ใช๎ด าบ ใช๎ก ระบี่ อะไรทํา นองนี้ ไอ๎ ห นุํ ม คนนี้ ก็
อยากจะเรียนวิชาที่เยี่ยมกวําคนอื่น ก็เลยไปเจออาจารย๑คนหนึ่งสอนวิชาฆํามังกร วิชาลํามังกร แตํวําต๎อง
เสียคําเลําเรียนแพง ไอ๎หนุํมคนนี้ก็ยอม คือวําอยากจะได๎วิชาการที่พิเศษ ยอมไปขอเงินพํอเงินแมํ ขายไรํ
ขายนาด๎วย เพื่อเอาเงินไปจํายเป็นคําเลําเรียน อยากจะเรียนวิชาลํามังกร เรียนอยูํใช๎เวลา ๔-๕ ปีจึงเรียน
จบ อาจารย๑บอกให๎กลับบ๎านได๎แล๎ว จบหลักสูตรวิชาลํามังกร พอกลับมาถึงบ๎าน ไอ๎ คนที่ไปเรียนวิชาอื่นนํะ
พอเรียนกลับมาก็มีเรื่องทํา แตํไอ๎คนไปเรียนวิชาลํามังกร มันเรียนจบกลับมาแล๎ว ไมํรู๎จะไปเอามังกรที่ไหน
มาลํา เพราะวํามันไมํมีอยูํจริง มันเป็นสัตว๑ในเทพนิยาย เรียนวิชาจับปลาในลําธารหน๎าบ๎านยังมีประโยชน๑
กวําเลย
เขาวําคนที่รู๎เรื่องไกลตัว รู๎เรื่องพิเศษ รู๎เรื่องพิสดาร แตํแล๎วก็ไมํมีประโยชน๑แกํเราจริง ๆนั้น มารู๎เรื่อง
งําย ๆ ธรรมดาที่ใกล๎ตัวจะเป็นประโยชน๑มากกวํา เหมือนกับไอ๎หนุํมคนนั้นนํะ ถ๎ามันไปขอเรียนวิชาจับ
ปลาในลําธารหน๎าบ๎าน บางทีก็ไมํต๎องเสียเงินนํะ ไมํต๎องขายไรํขายนารวบรวมเงินไปจํายให๎ แกํซินแสเพื่อ
จะเรียนวิชาลํามังกร
อั น นี้ ย กตั ว อยํ า งเพื่ อ แสดงให๎ เ ห็ น ภาพวํ า บางที ค นเรานํ ะ เรื่ อ งใกล๎ ตั ว ไมํ ส น อยํ า งวั ว ควายนี่
หญ๎าปากคอกไมํกิน เที่ยวไปหาไกล ๆ โน๎น ธรรมะพระพุทธเจ๎า ก็หันมากินหญ๎าปากคอก ไอ๎ที่โงํเคยไป
เรียนวิชาลํามังกรมาแล๎วก็แล๎วไป เสียเงินให๎ซิน แสไปแล๎ว ไปขอคืนก็ไมํได๎ โงํไปแล๎ว ไมํเป็นไรกลับมา
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ดีกวํา กลับมาเรียนวิชาจับปลาที่ลําธารหน๎าบ๎านมีประโยชน๑กวํา เลี้ยงตัวได๎ เลี้ยงลูกเมียได๎ แตํวิชาลํามังกร
ไมํรู๎จะไปใช๎ยังไง
นี่อุปมาเหมือนกันนํะ คนเรา จิตเรานํะ มันอยากจะไปได๎เรื่องพิเศษพิสดาร จนหาตัวเองไมํ เจอ หาเจอ
แตํคนอื่นทั้งนั้น ไปหาที่ไหน ๆ เจอแตํคนอื่น ต๎องว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน อยูํทํามกลางฝูง
ชนนํะ แตํว๎าเหวํหงอยเหงา หาตัวเองไมํเจอ เจอแตํคนอื่น ยิ่งหาคนอื่นก็ยิ่งหงอยเหงา เพราะอะไร เพราะที่
เราไปหาคนอื่นนํะ มันไปด๎วยจิตหิว นึกวําคนอื่นเขาจะมาเติมให๎เราเต็มได๎ ไอ๎คนอื่นมันก็หิวเหมือนกัน
เหมือนกับมีน้ําอยูํคนละครึ่งแก๎ว ไอ๎เราก็จะไปเอาครึ่งแก๎วเขามาเติมใสํแก๎วเรา เห็นมันเดินยิ้มเข๎ามา ถือน้ํา
ครึ่งแก๎วมาหาเรา เรานึกดีใจแล๎ว กูจะได๎น้ําครึ่งแก๎วมันนํะ มาเติมครึ่งแก๎วกูให๎เต็มเสียที ที่ไหนได๎ มันยิ้ม
เข๎ามานํะ มันจะมาเอาน้ําครึ่งแก๎วเราไปใสํแก๎วมัน มันก็เลยไมํจบ
ทางโลกไมํจบหรอก ยิ่งแสวงหาความสุขจากคนอื่นยิ่งไมํจบ ไมํจบไมํสิ้น หาไปเถอะว๎าเหวํหงอยเหงา
อยูํทํามกลางฝูงชน หาไมํเจอตัวเอง หาแตํคนอื่นก็มีแตํความผิดหวัง เพราะไมํมีใครได๎อยํางใจเรา ผัวเมีย
นอนกอดกันก็ยังระแวงกัน รํางกายกอดกันอยูํ แตํจิตใจยังระแวงกันอยูํ คนเคยมีสามีภรรยาอาจจะเข๎าใจ
เรื่องนี้ เพราะอะไร เพราะบางทีเราไมํรู๎วําจิตใจเขาเรื่องนี้เป็นยังไงกับเรา ก็ระแวงไปตําง ๆ นา ๆ ระแวงไป
ตามธรรมชาติของจิตคนที่หิว จะให๎เขามาเติมให๎เราเต็ม ต๎องระแวงแล๎ว มันจะมาดีกับกูตลอดหรือเปลํา
มันนอนกับกูมันจะคิดถึงสาวอื่นหรือเปลํา ไมํจบสิ้น ยิ่งแสวงหาคนอื่นก็ยิ่งเหงา นั่นแหละว๎าเหวํหงอยเหงา
อยูํทํามกลางฝูงชน
เขาบอกวํา ถ้าเอาใจไปไว้กับคนอื่น จะสะอื้นจนวันตาย ถ้าเอาใจกลับมาที่กาย ความตายจะไม่
มี จะหลุดพ๎นได๎ ไปหาแตํคนอื่นเจอแตํความผิดหวังทั้งนั้น ไมํมีใครได๎อยํางใจเราหรอก ไมํมีใครที่เราจะสั่ง
มันซ๎ายหันขวาหันได๎อยํางใจเรา เขาพูดกันเป็นคําเลํนวํา มีอยูํอยํางเดียวแหละได๎อยํางใจ คือม๎าก๎านกล๎วย
นํะ ม๎าที่เด็ก ๆ เอาก๎านกล๎วยมาทําม๎าขี่ จะให๎มันหันไปทางซ๎ายทางขวาหันไปตามหมด นอกนั้นไมํไ ด๎
หรอก ม๎าจริง ๆ ก็ไมํได๎หรอก มันพยศ ไมํได๎อยํางใจเรา คนนี่ยิ่งไมํต๎องพูดถึง
นี่ทํานให๎เอาจิตกลับมาสูํตัวเรา มาเจริญสติปัฏฐาน มากําหนดที่กายในกาย เมื่อเรากําหนดแล๎วก็ไมํ
ต๎องไปหาใครเลย มันจะอบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะอะไร เพราะวําจิตมันอิ่ม พอจิต
อิ่มก็ไมํต๎องไปหาใคร ไมํต๎องไปรอใครให๎ใครมาชํวยอยํางโน๎นอยํางนี้ ไมํต๎องรอคอยรอยยิ้มจากใคร ไอ๎
พวกรอคอยรอยยิ้มจากคนอื่นนํะเดือดร๎อนที่สุด ต๎องให๎เขามาเอาใจอยํางนั้นถึงจะมีความสุข ต๎องให๎เขามา
ทําดีกับเรา ต๎องให๎เขานับถือเรา มันไมํหาตัวเอง โหยหิวกระหายอยูํทํามกลางฝูงชนนั้นนํะ ไมํมีความสุข
คนที่เจริญสติปัฏฐานนํะถึงจะมีความสุขได๎ เพราะดึงจิตกลับคืนมาสูํตัวเรา พอเริ่มต๎นก็เป็นสุขแล๎ว
เป็นสุขยังไง คือไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าทางใจของใครแล๎ว เริ่มต๎นปฏิบัติก็เป็นสุขแล๎ว ดึงจิตมากําหนดในกาย
ตรงไหนก็ตามทีเถอะ พอกําหนดปุ๊บก็เป็นสุข เพราะไมํต๎องเป็นขี้ข๎าเขาแล๎ว ไมํต๎องรอให๎ใครมาเติมให๎เต็ม
เราอิ่มในตัวเรา อิ่มอยูํกับปัจจุบันอารมณ๑
สํงจิตไปอดีตอนาคตก็ เดือ ดร๎อ น ยิ่ งสํงไปก็ ยิ่งโงํม ากขึ้ น อดีต ก็ ผํา นไปแล๎ว แก๎ไ ขไมํ ได๎ แล๎ว ไมํ วํ า
เลวร๎ายปานใด หน๎าแตกมา เดือดร๎อนมา เสียของรักมา ผํานไปแล๎ว แก๎ไมํได๎แล๎ว อนาคตก็ไมํรู๎จะเป็น
อยํางไร ฉะนั้นคนที่คิดถึงอดีตอนาคตนํะเดือดร๎อน ไมํมีความสุข สติปัฏฐานนํะดึงจิตมากําหนดภายในตัว
เราในปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่ง ๆ รู๎แล๎วก็วางไป รู๎แล๎วก็วางไป ดูขณะหนึ่ง ๆ ไมํต๎องรักษา ไมํต๎องหวงแหน
อารมณ๑ทั้งปวงมีแตํเกิ ดดับ กําหนดรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป รู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป เกิดขึ้นมาก็ดับไป
รูปธรรมก็ดับ นามธรรมก็ดับ ไมํมีอะไรเหลือ ถ๎าเห็นอยํางนี้ มันจะนําจิตเราเข๎าไปสูํความปลํอยวางและ
ความหลุดพ๎น
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ความหลุดพ๎นนี่เป็นคําพูดสั้น ๆ คําพูดเต็มสูตรนี่ทํานบอกวํา เป็นผู๎หลุดพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงได๎ ด๎วย
การเจริญสติปัฏฐาน ขนาดยังไมํไปถึงไหนเลยนะ แคํดึงจิตเรานํะกลับเข๎ามาในตัวเองในปัจจุบันขณะนี่ โอ๎
โห โลํงไปเลย ความทุกข๑ที่แบกหาบมา แบกหาบมาก็ด๎วยความโงํทั้งนั้น โงํคือไมํรู๎จริง วําสังขารไมํเที่ยง
ไมํยั่งยืน ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ไมํควรยึดมั่นถือมั่น
รํางกายสังขารนี้ ที่เห็น ๆ นั่งอยูํนี่ ก็ไมํใชํของเราเลย ยืมมาจากโลก ยืมธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุ
ลมของโลกมาอาศัยใช๎ ใช๎ตราบที่ยังหายใจอยูํ พอเลิกหายใจก็คืน ไมํได๎เอาอะไรไปเลย ตอนเกิดก็ไมํได๎เอา
มาเลย มาอาศัยอาหารที่แมํเขากิ นเข๎าไป พอก ๆ เป็นตัวเรา ของโลกนี้ทั้งนั้น ไมํได๎เอาอะไรมาเลย เวลา
เลิกหายใจแล๎ว ก็ไมํได๎เอาอะไรไปเลย รํางกายยาววาหนาคืบก็เนําพุพองเป็นเหยื่อแหํงหมูํหนอนแร๎งกา
สมัยนี้เขาไมํปลํอยให๎เป็นเหยื่อหมูํหนอนแร๎งกา ก็เอาไว๎เปลืองคําถําน ต๎องซื้อถําน ๒ กระสอบ น้ํามันก๏าด
ถังหนึ่ง มีเอาไว๎เปลืองถํานกับน้ํามันก๏าดเทํานั้นเอง ไมํมีคําอะไร ตํอให๎เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไมํมีคําแล๎ว
ไร๎คํา จะยิ่งใหญํมาจากไหนก็มีไว๎เปลืองถํานเทํานั้นเอง ถ๎าเอาไปทิ้งในป่า ยังเป็นประโยชน๑แกํสัตว๑บ๎าง
หากตายอยูํในเมืองก็มีแคํเปลืองถําน
ลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายก็ไมํมีแกํนสารอะไร เป็นเหมือนเมฆหมอกมายา เคยได๎เคยดีเคยเป็นเคย
มีก็จะไปสูํความดับสิ้นหมด ไมํเหลือสักอยําง เคยเป็นเจ๎าแมํเจ๎าพํอประจําจังหวัด ยิ่งใหญํขนาดวําคุม
นักเลงเป็นร๎อย ก็ไมํมีคําอะไร ถึงเวลาตายแล๎วก็ จะปัดแมลงวันสักตัวยังไมํได๎เลย ป้องกันตั วเองจาก
แมลงวันมาตอมยังไมํได๎เลย สมัยกํอนมีมือปืนเป็นร๎อยไว๎คอยคุ๎มครองคุ๎มกัน พอตายแล๎วจะเอามือปัด
แมลงวันสักตัวยังไมํสามารถทําได๎ สมัยนี้เขาต๎องเอาใสํโลงเย็นให๎ กันแมลงวันมาตอม เจ๎าพํอก็เล็กกวํา
แมลงวันเสียแล๎ว
นี่เป็นความจริง เรื่องใกล๎ตัว ไมํต๎องรู๎เรื่องไกลหรอก มาเจริญสติปัฏฐาน ญาณปัญญาแจํมแจ๎งอยูํใน
รํางกาย ในขันธ๑ ๕ ในอายตนะ ตาหูจมูกลิ้ นกายใจ รู๎ไปละไป รู๎ไ ปละไป รู๎น๎ อยก็ละไปน๎อย ๆ ละวาง
อุปาทาน ละไปเรื่อย ละไปจนกวําจะเป็นพระอรหันต๑เมื่อไหรํ ก็หมดเรื่อง ทําไปเรื่อย ไมํได๎ไปรู๎ไกลแคํไหน
ไมํต๎องไปเรียนวิชาลํามังกร นี่ กลับมาดูตัวเอง ดูไอ๎ของที่ไมํเคยสนใจดูเลยนํะ
การกําหนดจิตลงในรํางกายสังขารนี่ก็เป็นที่บรรลุอรหันต๑ของพระสาวกนับไมํถ๎วน ไมํได๎ไปบรรลุที่ไหน
หรอก มากําหนดหยั่งรู๎ในกายยาววาหนาคืบ มีสติในฐาน จนแจํมแจ๎ง เกิดญาณปัญญา ความหลุดพ๎นก็มา
เอง แยกรํางกายให๎เป็นสํวนยํอย มันก็ไมํเหลืออะไรเลย
ในสติปัฏฐานสูตรทํานกลําววํา เมื่อนายโคฆาตคนฆําโคจูงแมํโคมาเพื่อฆํา ตอนจูงมาก็ยังคิดวําเราจูง
แมํโค ตอนจับมาไว๎ที่ซอง ก็ยังคิดวําเราจับแมํโคมาไว๎ที่ซอง ตอนเอาค๎อนทุบหัวแมํโคก็ยังคิดวํา เออนี่เรา
เอาค๎อนทุบหัวแมํโค ตอนเอามีดแทงก็ ยังคิดวํานี่เราเอามีดแทงแมํโค และหลังจากนั้นก็แลํเป็นเนื้ออยูํกอง
หนังอยูํกอง กระดูกไว๎กอง ไปขายที่ทางสี่แพรํง คือไปขายที่ตลาดนํะ หลังจากนั้นแล๎วไมํคิดวําเรานั่งขาย
แมํโค ยํอมคิดวํา เรานั่งขายเนื้อ ขายหนัง ขายกระดูก ขายเครื่องใน
ฉันใดก็ดี พระโยคาวจร ผู๎มากําหนดรู๎ในกายแยกให๎เห็นวํารํางกายนี้ ประกอบมาจากธาตุดิน ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ ธาตุลม สิ่งใดเป็นของแข๎นแข็ง สิ่งนั้นเป็นของธาตุดิน สิ่งใดเอิบอาบ สิ่งนั้นเป็นธาตุน้ํา สิ่งใดอบอุํน
สิ่งนั้นเป็นธาตุไฟ สิ่งใดพัดไปมา สิ่งนั้นเป็นธาตุลม แยกแยะให๎เห็นวําอันนี้ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมี
ชาย ไมํมีตัวเรา ไมํมีตัวเขา เป็นสักวําธาตุ อุปาทานมันจะหายไป อุปาทานจะลดน๎อยถอยลง เมื่อเรารู๎สึก
วําไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย เห็นเป็นธาตุ ความรู๎สึกยึดมั่นในสิ่งที่ควรรัก ในสิ่งที่ควรเกลียด มัน
จะลดน๎อยถอยลงไป เพราะมันไมํรจู๎ ะเกลียดอะไร เกลียดธาตุ เกลียดดินอยํางนี้นํะหรือ เกลียดดินไปเตะดิน
ซะไป เตะดินเจ็บเท๎าอีก หรือมานั่งเกลียดน้ําอยํางนี้นํะ
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เมื่อแยกแยะด๎วยญาณปัญญาแล๎ว รํางกายนี้ไมํมีอะไร เป็นธาตุดินของโลก ดินข๎างนอกนํะที่เตะไปเตะ
มาเป็นอยํางไร ดินที่มาประกอบเป็นรํางกายเราก็ เป็นอยํางนั้นแหละ ไมํได๎ตํางกันเลย เวลาเราเตะก๎อนดิน
ตามถนนนํะ เราไมํคิดวําเตะตัวเราเตะของเราหรอก เห็นมันเป็นธาตุ แตํพอมันมาประกอบเป็นรํางกายนี้
โมหะอวิชชามันบังตา ญาณปัญญาไมํแจํมแจ๎ง ก็เลยมีที่ยึด ก็รู๎สึกวํามีกูคนหนึ่ง ชื่อนั้น ๆ ใครขํมขี่ไมํได๎
มันเป็นอุปาทาน ความจริงไมํมีเลย มีแตํธาตุของโลก
พอกําหนดหยั่งรู๎ ก็มีแตํนามธรรมเกิดดับ กําหนดที่จิตก็มีแตํตัวรู๎และสิ่งถูกรู๎เทํานั้นเอง มีแตํความเกิด
ดับ รํางกายสังขารทั้งแทํงทั้งก๎อนนี่ ก็เป็นธาตุของโลกทั้งนั้น มากําหนดดูที่จิตก็มีแตํความเกิดดับ กําหนด
หยั่งเข๎าไปจริง ๆ แล๎วก็ไมํมีใคร มีแตํจิตคือตัวรู๎ และสิ่งถูกรู๎คืออารมณ๑ อารมณ๑คือสิ่งถูกรู๎ อารมณ๑หยาบ
อารมณ๑ละเอียด ล๎วนเป็นสิ่งที่มาให๎จิตรู๎ รู๎แล๎วก็ดับไป ๆ
เวทนาที่รํางกาย ปวดเจ็บคันเมื่อย ก็คือจิตไปรับรู๎ในธาตุ ๔ ที่เราเอามาอาศัยในชํวงที่ยังหายใจอยูํ
ชํวงที่ยังไมํคืนให๎โลกไป ความปวดความเจ็บความเมื่อยทั้งหลาย ก็คือสิ่งที่เราไปรู๎กับก๎อนดินก๎อนหินเทํา
นั้นเอง ไมํใชํของเราเลย เมื่อแยกแยะด๎วยญาณปัญญาแล๎ว เวทนาที่เกิดในกายนี้ ก็ไมํใชํของเรา
เหมือนต๎นไม๎ที่เกิดในที่ดินของคนอื่น ต๎นไม๎นั้นไมํใชํของเราหรอก ความปวดความเจ็บ ความเมื่อยใน
รํางกายนํะ ก็ไมํใชํของเรา ฉันใดก็ฉันนั้น ความปวด ความเจ็บ ความเมื่อย ทุกขเวทนาในกายนี้ ก็คือ
อาการรับรู๎ตํอดินน้ําไฟลมที่เรายืมโลกเขามาใช๎ชั่วคราว ไมํใชํของเราเองหรอก เหมือนกับต๎นไม๎ที่ขึ้นในที่
คนอื่น ต๎นไม๎นั้นก็ไมํใชํของเรา เวทนาที่เกิดเพราะอาศั ยรํางกาย ซึ่งยืมดินน้ําไฟลมของโลกมาใช๎ ก็ไมํใชํ
ของเราเชํนกัน
เวลาเรากลับเข๎ามากําหนดหยั่งรู๎ในกาย ญาณปัญญามันก็จะเกิดให๎เราเห็นอยูํเรื่อย วําไอ๎นี่ไมํใชํเรา ไอ๎
นั่นก็ไมํใชํของเรา ทําให๎จิตเราถอนอุปาทาน ความยึดมั่นที่เคยมีมากมันก็คลายลง จากมีแนํนมันก็หยํอนลง
กิเลสเราไมํได๎หมดในเวลาวันเดียวหรอก เราไมํใชํพระที่มีบารมีมาก ๆ อยํางสมัยพุทธกาล แตํก็ได๎อาศัย
แตํละวันแตํละเวลาที่เราหยั่งรู๎ความจริง รู๎ไปวันหนึ่ง ๆ จิตมันก็คลาย รู๎ไปเรื่อย ๆ มันก็คํอย ๆ คลาย ทุกข๑
มันก็ลดลง ทุกข๑มันลดลงตามความยึดมั่นอุปาทานที่มันน๎อยลง จะเป็นอะไรหรือไมํก็แล๎วแตํเถอะ ถ๎าทุกข๑
ลดลงเป็นอันใช๎ได๎ จะเป็นปุถุชนหรือเป็นอริยชน หรือเป็นขั้นไหน ๆ ก็แล๎วแตํเถอะ ไมํสําคัญหรอก ถ๎าเรา
ปฏิบัติแล๎วทุกข๑ลดลงนํะใช๎ได๎แล๎ว ไมํต๎องมานั่งนึกวํา เอ เรานี่มันขั้นไหน ๆ แล๎ว คือเมื่อกํอนนี่ทุกข๑มาก ๆ
เวลากระทบอารมณ๑จะทุกข๑มาก เดี๋ยวนี้พอกระทบแล๎วทุกข๑น๎อยลงก็ใช๎ได๎แล๎ว จากการปฏิบัติของเราอยําง
ไมํทอดธุระ ปฏิบัติสติปัฏฐานก็ปฏิบัติสักชาติหนึ่ง ปฏิบัติจนตายนั่นแหละ ดูสิวํามันหมดทุกข๑ไหม ลอง
ปฏิบัติดู ถ๎าตายไปแล๎วหมดทุกข๑ก็กลับมาบอกกันบ๎างนะ หรือไมํแนํผู๎พูดอาจจะตายกํอนคนฟัง
เพราะวําชีวิตไมํเที่ยง ชีวิตนี้ไมํเที่ยง ความตายเป็นของเที่ยง ชีวิตไมํยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน
อันเราจะพึงตายเป็นแท๎ ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ คือตั้งต๎นด๎วยความเกิดแล๎วก็บํายหน๎าไปหา
ความตาย ตายแนํไมํต๎องหํวงหรอก ควรที่เราจะสังเวช ไมํใชํวํ าจะมามัวแตํหลงระเริง ควรที่เราจะสังเวชวํา
รํางกายนี้มิได๎ตั้งอยูํนาน ครั้นปราศจากวิญญาณ อันเขาทิ้งเสียแล๎ว จักนอนทับซึ่งแผํนดิน ประดุจดังทํอน
ไม๎หรือทํอนฟืน หาประโยชน๑มิได๎ ทํอนไม๎และทํอนฟืนยังมีประโยชน๑มากกวํา รํางกายสังขารพอหมดลม
หายใจไปก็เปลืองถํานแคํนั้นเองไมํมีประโยชน๑อะไร ทํอนไม๎ทํอนฟืนยังมีประโยชน๑กวํา
ฉะนั้นเมื่อเรามารู๎วํารํางกายสังขารไมํเที่ยง ก็อยําประมาทในชีวิต พระพุทธเจ๎าทํานตรัสไว๎ในธรรมบท
วํา รําเริงอะไรกันนัก ยินดีอะไรกันนัก ทํานทั้งหลาย ในเมื่อชีวิตนี้ของทําน กําลังบํายหน๎าเข๎าไปหาความ
ตายอยูํทุกเมื่อเชื่อวัน ควรจะมาทําความเพียรเพื่อถอนอุปาทานความยึดมั่นให๎ได๎เสียกํอนตาย ถ๎าเราตาย
ทั้งที่มีอุปาทานเต็มที่มันจะเป็นทุกข๑มาก ปฏิบัติให๎หมดอุปาทาน หมดความยึดมั่นถือมั่น วํารํางกายนี้เป็น
ตัวเราของเรา เวทนาทั้งหลายไมํใชํตัวเราของเรา สัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็ นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิด
เหตุปัจจัยนั้นดับไปก็ดับไป ไมํใชํตัวเราไมํใชํของเรา ไมํมีตัวเราเกิดอยูํตายอยูํ
กัณฑ์ที่ ๑๔ กาหนดจิตหยั่งรู้ภายใน
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วชิราภิกษุณีทํานกลําวไว๎วํา ทุกข๑เทํานั้นที่เกิดขึ้น ทุกข๑เทํานั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจาก
ทุกข๑ไมํมีอะไรเกิด นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรดับ ไอ๎ที่เกิด ๆ ตาย ๆ ก็คือทุกข๑นํะ ไมํควรเข๎าไปยึดมั่นเป็นตัวกู
แล๎วก็หวงแหนเอาไว๎ หวงแหนเอาไว๎มันก็ตายอยูํดี รํางกายสังขารนี่เราประคบประหงมอยํางดีที่สุด ไมํมี
อะไรที่เราประคบประหงมยิ่งกวํารํางกายเรา ถึงเวลามันก็จะไมํเชื่อฟัง นึกจะป่วยก็ป่วย นึกจะเจ็บก็เจ็บ นึก
จะพูดให๎สบาย ๆ ก็มีเสลดมาขัดคอ เพราะมันไมํใชํของเรา ยืมเขามา ยืมเขามาใช๎ชั่วคราว เลิกหายใจ
เมื่อไหรํก็สํงคืน ไมํมีใครพ๎น นี่ความจริงนํะไมํต๎องไปดูไกล ก็คือวําไมํต๎องไปรู๎เรื่องพิสดารมากมายข๎างนอก
ตัว รู๎วํารํางกายสังขารไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ไมํใชํ ตัวเรา เพราะวํามันฝืนความปรารถนา วําไมํฟัง
ห๎ามไมํเชื่อ สั่งไมํได๎ รู๎เรื่องนี้ดีกวํา รู๎เรื่องนี้แล๎วดับทุกข๑ได๎
ทํานกลําวไว๎วํา ทัสสนานุตตริยะคือการเห็นอันประเสริฐ บุคคลมากมายในโลก เห็นช๎างอันเป็นมงคล
เห็นม๎าอันเป็นมงคล ก็ดีอกดีใจวําเราได๎เห็นของอันเป็ นมงคล พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํานั่นยังไมํเป็นของอัน
เป็นมงคลยิ่งยวด การได๎เห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นสุดยอดมงคลของการเห็น คือเห็นทุกข๑ เห็นเหตุให๎เกิด
ทุกข๑ เห็นความดับทุกข๑ และเห็นข๎อปฏิบัติที่จะนําไปสูํความดับทุกข๑
เห็นทุกข๑ก็คือเห็นความจริงของสังขาร ทั้งรูปธรรมทั้ งนามธรรม ความจริงมันเป็นไตรลักษณ๑ ไมํเที่ยง
เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรละวาง ไมํควรยึดถือ ไมํควรแบกหาบ เรารู๎
ทุกข๑ รู๎เหตุให๎เกิดทุกข๑ก็คือที่เราทุกข๑นี่ไมํใชํเพราะใครมาทําให๎ ใจมันยังมีตัณหา มันไมํยอมรับความจริง
มันฝืนความจริง ความจริงคืออะไรลํะ
ความจริงก็คือธรรมทั้งหลายมันเกิดแตํเหตุ มีเหตุมันก็เกิดขึ้นมา ถ๎าเหตุดับมันก็ดับไป ทีนี้เรามีตัณหา
นํะ มันไปฝืน ไอ๎ของไหนเป็นที่ชอบใจนะถ๎ายังไมํมาอยากให๎มา ทั้งที่มันยังไมํมีเหตุที่จะให๎มา แตํใจเราไป
อยากให๎มา เขาเรียกกามตัณหา ไอ๎ของที่เราชอบใจที่มีอยูํเดี๋ยวนี้ พอถึงเวลามันก็ต๎องจากไป หรือถึงเวลา
มันก็ต๎องแตกดับ เมื่อเหตุปัจจัยมันหมดมันก็ต๎องสลายไป หรือมันก็ต๎องจากไป แตํใจเราไปฝืนไมํอยากให๎
มันจากไป อยากให๎มันอยูํนาน ๆ อันนี้เขาเรียกวําอยากให๎อยูํ ภาษาธรรมะเขาเรียกวํา ภวตัณหา แล๎วก็ไอ๎
ของอันไหนนํะที่เราไมํชอบใจ เกลียดขี้หน๎า เบื่อ อยากให๎ไป ๆ ซะที เมื่อไหรํจะไป ๆ ซะที อันนี้ก็เรียกวํา
วิภวตัณหา เป็นเหตุให๎เกิดทุกข๑คือตัณหา๓
จะทําไงลํะที่จะดับทุกข๑นํะ คือดับที่ตัณหานี่แหละ ก็ต๎องมาเจริญสติปัฏฐานนี่ เป็นเบื้องต๎นที่จะนําเรา
ไปสูํการดับตัณหา คือกําหนดหยั่งรู๎สิ่งทั้งปวงด๎วยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ๑ กําหนดหยั่งรู๎ สิ่งใดเกิดก็
กําหนดหยั่งรู๎มัน สิ่งใดตั้งอยูํก็กําหนดหยั่งรู๎มันวํามันตั้งอยูํ สิ่งไหนดับไปก็กําหนดหยั่งรู๎มัน สักแตํวํารู๎ ไมํ
ติดอยูํด๎วย ไมํมีความยินดียินร๎าย ถอนอภิชฌาและโทมนัสออกจากโลก สักแตํวํากํา หนดเห็นความผํานมา
ผํานไปของสังขารทั้งหลาย
สังขารทั้งหลายคือของที่ผํานมาแล๎วก็ผํานไป ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรม ทั้งของหยาบของละเอียด ทั้ง
ของเลวของประณีต ไมํใชํของเราทั้งนั้น เป็นของที่ผํานมาแล๎วก็ผํานไป เมื่อเรากําหนดด๎วยสตินํะ มันจึงจะ
ละความยินดียินร๎ายได๎ ก็คือละตัณหา
ตัณหาในสติปัฏฐานนี่ จะเรียกวําอภิชฌาหรือโทมนัสก็ได๎เหมือนกันแหละ แตํวําเรียกด๎วยศัพท๑ตํางกัน
เหมือนเรียกวัวหรือเรียกโคนั่นแหละ ตัณหาก็คืออยากให๎มาอยากให๎อยูํอยากให๎ไป รวมมาก็คือความยินดี
ความยินร๎าย รักชังนั่นแหละ เรามาปฏิบัติเพื่อดับอภิชฌาและโทมนัส ดับความยินดียินร๎ายในปัจจุบันขณะ
ก็คือฝึกดับตัณหา ฝึกดับตัณหาไปขณะหนึ่ง ๆ ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ จนชํานาญขึ้นมา
ทํานถึงกลําวไว๎ในสติปัฏฐานสูตรวํา เมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสูตร จะเป็นทางแหํงมรรคผล เพราะวําเรามา
ฝึกดับตัณหา เมื่อฝึกจนชํานาญเมื่อไหรํมันก็พ๎นจากปุถุชนไป เพราะมันดับตัณหาได๎ ดับได๎น๎อยหนํอยก็
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เป็นพระโสดาบัน ได๎ขึ้นมาได๎มากมาอีกนิดก็เป็นพระสกิทาคามี ดับได๎เกํงมากขึ้นก็เป็นพระอนาคามี ดับจน
ชํานาญเชี่ยวชาญก็เป็นพระอรหันต๑ ถ๎าไมํฝึกอยํางนี้ก็ไมํรู๎วําจะไปยังไง
เรามาฝึกสติปัฏฐานนี่แหละ มันจะเป็นปากทางไปสูํความเป็ นพระอริยบุคคล ใครทําได๎มากได๎น๎อยก็
แล๎วแตํ รู๎เฉพาะตัว ไมํต๎องโม๎ให๎คนอื่นฟัง เรารู๎เฉพาะตัววําเราดับทุกข๑ได๎หรือเปลํา อันนี้มีคํายิ่งกวําคนทั้ง
โลกจะมายกยํองชมเชยเรา ถ๎าคนทั้งโลกนะจะมายกยํองชมเชยเรา แตํเราดับทุกข๑ไมํได๎ ก็ไมํมีประโยชน๑
อะไรเลย
เหมือนเอาหินมาก๎อนหนึ่ง แล๎วก็โยนลงไปในบึง ตอนจะโยนก็เรียกคนทั้งเมืองมาล๎อมมาชมวํา โอ๎ยหิน
ก๎อนนี้ลอยฟ่องเชียว ลอยตุ๏บป่อง ๆ เชียว ไปเกณฑ๑คนมาทั้งเมืองซิไป ไมํมีผลอะไร หินมันก็จมอยูํดี ถ๎า
จิตใจเราเลวนะ จะให๎คนมากราบไหว๎ชมเชยยกยํองก็ตกนรกอยูํดี ยังไมํตายก็เป็นทุกข๑เดือดร๎ อนอยูํในโลก
ตายแล๎วก็ไปนรก คําชมของคนทั้งเมืองไมํมีคําอะไร
แล๎วก็เอาขนนกมาอันหนึ่ง โยนลงไปในบึง แล๎วก็ให๎คนทั้งเมืองแชํงไปซิ ไอ๎ขนนกอันนี้ดูซิจมดิ่งไปเลย
ดําดิ่งไปเลย ให๎มันพูดกันทั้งเมือง ขนนกมันก็ลอยอยูํนั่นแหละ คือความจริงอยํางหนึ่ง ปากคนอยํางหนึ่ง
มันคนละอันกัน นั่นแหละให๎เราเอาตัวเองออกมาจากปากคนซิ อยําขึ้นตามปากคน อยําลงตามปากคน
เวลาใครเขายอก็ดีใจ พอเขาดําก็เดือดร๎อนอีกแล๎ว ออกมาซะ ออกมาจากปากชาวบ๎านเสีย เราไปห๎ามปาก
เขาไมํได๎ แตํห๎ามหูเราได๎ ห๎ามใจเราได๎
การปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข๑ในใจเราได๎นั้นมันมีคํายิ่งกวําอะไร มีคํายิ่งกวําเขามาตั้งขึ้นให๎เป็นตําแหนํง
ใดๆทั้งนั้น การเจริญสติปัฏฐานเป็นไปเพื่อความดับทุกข๑ เมื่อเรามาขวนขวายเจริญสติปัฏฐาน แสดงวําเรา
ไมํประมาทในชีวิตแล๎ว ใครจะดําวําโงํ ใครจะดําวําบ๎า ก็ชํางเขา มันเป็นคําพูดคน เราออกมาจากคําพูดคน
ซะ จะได๎มาสูํใจตัวเอง การที่เราเอาจิตไปอิงอาศัยคนอื่น มันทุกข๑ไมํจบสิ้น ต๎องไปรอให๎เขาดีกับเรา เรา
คํอยเป็นสุข เดือดร๎อนไมํจบ เขาถึงบอกวํา ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เราถามใจตัวเองวําเราเป็น
อยํางนี้หรือเปลํา อยูํทํามกลางคนมากมายแตํว๎าเหวํหงอยเหงา มันหาตัวเองไมํเจอ
เวลาเรามาเจริญสติปัฏฐานนํะ พอนั่งลงปุ๊บ กําหนดจิตลงปุ๊บ มันอิ่ม มันอิ่มมันสบาย มันไมํไปหาใคร
ไมํรอคอยอะไรจากใคร ไมํต๎องเป็นขี้ข๎าทางใจของใคร พอหยุดมันก็อิ่ม จิตเรานํะ ดึงออกมาจากคนอื่นซะ
มากําหนดหยั่งรู๎ภายในซะ มันหยุด อิ่ม สบาย คนเรานํะ หาเทําไหรํก็ไมํมี ความสุขหรอก มันหยุดมันพอถึง
จะสุข อิ่มถึงจะสุข รถคันหนึ่งนํะ เรานั่งรถไป แลํนไปเถอะ แลํนไปถึงไหน แลํนไปเทําไหรํ ก็ไมํถึงหรอก
ต๎องจอด จอดเมื่อไหรํจึงจะถึง คนในโลกนํะ มีสมบัติกองทํวมหัว รวยล๎นฟ้า แตํหาความสุขไมํได๎ เพราะวํา
มันไมํมีตัวพอ เหมือนรถคันหนึ่ง วิ่งไปซิ ขับไปซิ วันนี้จะมาวัดนี้นะ ขับมาจากกรุงเทพฯ พอมาถึงวัดก็ขับ
ตํอไปอีกนํะ ไมํถึงหรอก ถ๎ายังขับอยูํนั้นยังไมํถึง จะถึงตอนหยุด
เพราะฉะนั้นนะ เวลาเรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนํะ มันเป็นสุข เพราะมันถึง มันหยุด มันพอ มันอิ่ม
มันไมํต๎องเป็นขี้ข๎าทางใจของใคร ไมํต๎ องรอให๎ใครมาเติมให๎เต็ม สบาย อบอุํน ไมํต๎องรอคอยอะไรจากใคร
ไมํต๎องไปตั้งเงื่อนไขวําต๎องให๎คนนั้นมันดีกับเราแล๎วเราถึงคํอยเป็นสุข ถ๎าอยํางนี้เราสบายเลย พอนั่ง
กําหนดปุ๊บ มันสบาย
เพราะฉะนั้น ความสุขจากการปฏิบัติธรรมมันตีคําเป็นราคาเงินไมํได๎ ถามวํามีความสุขกี่บาท ความสุข
จากการปฏิบัติธรรมมันอิ่ม มันพอ มันถึง สํวนคนไมํถึงมันเป็นไงลํะ เหมือนกับตอนเขาแขํงกรีฑานํะ มันมี
จุดตั้งต๎น ให๎มันวิ่งไป มีจุดตั้งต๎นแตํไมํมีจุดสิ้นสุดถ๎าอยํางนี้ เดือดร๎อนมาก วิ่งไป เหนื่อยแคํไหนก็ไมํถึง
จุดสิ้นสุดเสียที ไมํถึงตัวพอ ชาวโลกนํะ หาไปเถอะ หาไป ได๎แคํนี้ก็อยากได๎แคํนั้นอีก มีสิบก็อยากได๎ร๎อย
มีร๎อยอยากได๎พัน พอมีพันอยากได๎หมื่น เหมือนกับโดนบังคับให๎ไปวิ่งในที่ไมํมีจุดสิ้นสุด โอ๎ย เดือดร๎อน ถ๎า
เรายังต๎องวิ่งอยูํนํะ วิ่งสักร๎อยเมตรก็พอแล๎ว
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เหมือนกับจิตเรานะ เรายังมีความปรุงแตํง อยากได๎ โนํน อยากได๎นี่ พอรู๎ตัว อ๎าวห๎ามมัน มากําหนด
ใหมํ นี่เรียกวําแคํวิ่งร๎อยเมตรหยุด ก็ได๎นั่งพักแล๎ว หรือเผลอวิ่งตํอไปอ๎าวสี่ร๎อยเมตร หยุดซะ อ๎าวเผลอมาก
หนํอยวิ่งพันห๎า หยุดแล๎ว ไอ๎ไมํรู๎จักหยุดคือโดนบังคับให๎วิ่งมาราธอน จากกรุงเทพฯไปขั้วโลกเหนือ ดีไมํดี
ถูกบังคับให๎วิ่งไปโลกพระจันทร๑ คือไมํรู๎จักพอ ของในโลกนี้มันยังไมํพอหรอก
เพราะฉะนั้นก็คือการปฏิบัติสติปัฏฐานมันมีความสุขเห็น ๆ ชาวโลกเขาต๎องอิจฉาเราซิ แตํมันไมํรู๎ มัน
ก็ไมํอิจฉาหรอก อยํางไรก็ตามเราสบายของเราก็แล๎วกัน เราไมํต๎องไปอิจฉาใคร ชาวโลกเขาจะมีเงินเป็น
หมื่นล๎านพันล๎าน เราก็ไมํต๎องอิจฉาเขา สบาย เราสบายของเรานะ มันอิ่ม อบอุํน อบอุํนอยูํในธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ที่พระองค๑ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว เป็นธรรมที่ควรเรียกคนอื่นมาดู ควรน๎อมเข๎ามาสูํตัว อัน
วิญ๒ูชนจะพึงเห็นได๎ด๎วยตนเอง
วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรม ก็พยายามแสดงด๎วยเมตตาจิต หวังประโยชน๑แกํ
ผู๎ฟัง ไมํต๎องการกระทบกระเทียบใคร ถ๎าคําใดไปลํวงเกินทํานทั้งหลายโดยที่รู๎เทําไมํถึงการณ๑ ก็ขออภัย
ด๎วย ไมํมีเจตนา เจตนาคืออยากให๎เป็นประโยชน๑แกํผู๎ฟังเทํานั้น ขอให๎ทํานทั้งหลายจงได๎รู๎ธรรมเห็นธรรม
เถิด สาธุ

๔๒

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๑๕ โสดาปัตติยังคะ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอกราบอภิวาทพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณผู๎มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ในสติ
ปัฏฐาน ๔ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญพรสามเณร ญาติ
โยม อุบาสกอุบาสิกา ผู๎ใครํในธรรมปฏิบัติ
วันนี้ก็มีโอกาสได๎มากลําวธรรมะในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่ง ธรรมะคือยามาแก๎โรคใจ รักษา
ทุกข๑ ใจมันเป็นทุกข๑ ธรรมะเป็นโอสถที่มาแก๎ไข มาเยียวยาโรคทั้งปวงภายในใจเรา เยียวยาก็คือพัฒนาจิต
ของเราให๎ดีขึ้น สร๎างคุณคําทางจิตให๎มีคุณธรรมมากขึ้น เมื่อมีคุณธรรมมากขึ้น มันก็ไปขั บไลํความชั่ว
ภายในใจ เมื่อจิตใจเราดีขึ้นทุกข๑ก็น๎อยลง
ความชั่วที่บังเกิดขึ้นในใจเรา กํอนที่จะไปทําร๎ายคนอื่น มันต๎องทําร๎ายใจเราอยํางไมํมีชิ้นดีกํอน คํอย
ไปทําร๎ายคนอื่น เหมือนก๎านไม๎ขีด เราจะจุดก๎านไม๎ขีดไปเผาสิ่งอื่นให๎มันมอดไหม๎ ก๎านไม๎ขีดจะไหม๎กํอน
อยําคิดวําเราจะไปทําร๎ายคนอื่นโดยที่ไมํทําร๎ายตัวเอง กํอนที่เราจะไปทําร๎ายคนอื่น เราทําร๎ายตัวเองกํอน
แล๎ว เพียงแตํไมํมีปัญญาลํวงรู๎
พระอริยเจ๎าทั้งหลายทํานมีปัญญาเห็นดังนี้ ทํานจึงมีหิริความละอายตํอบาป โอตตัปปะความเกรงกลัว
ตํอบาป ละอายตํอความชั่ว เกรงกลัวตํอความชั่ว เพราะมีญาณปัญญาเห็นวํา ความชั่วที่ตั้งขึ้นมาในใจ
เรานํะ ทําร๎ายตัวเราใจเราเดี๋ยวนั้นเลย ไมํต๎องรอเวลา ไมํต๎องรอเวลาไปตกนรก ขณะที่ความชั่วตั้งต๎นขึ้น
ในใจเรานํะ เราถูกทําร๎ายแล๎ว
ในทํานองกลับกัน ความดีก็เป็นเชํนเดียวกัน เมื่อความดีตั้งต๎นขึ้นในใจเรานํะ อยํางเชํ นความเมตตา
กรุณา โอบอ๎อมอารี กํอนที่มันจะบันดาลให๎เราไปชํวยเหลือคนอื่นนํะ มันชํวยเหลือตัวเราอยํางเต็มที่แล๎ว
ด๎วยการสร๎างจิตใจที่อิ่มเอิบเบิกบาน เป็นสุข รํมเย็น ปีติ อิ่มเอิบในธรรม เพราะฉะนั้นพระอริยะทั้งหลาย
ทํานมีปัญญาเห็นดังนี้แล๎ว ทํานจึงมีความขวนขวายที่ จะสร๎างกุศลทั้งปวง เพราะวํามีความเพียรที่จะก๎าว
ออกไปข๎างหน๎า ที่จะสร๎างกุศลให๎ถึงพร๎อม
มีเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งวํา พระโมคคัลลานะทํานไปทรมานเศรษฐีขี้เหนียว ร่ํารวยมาก มีปราสาท
๗ ชั้น บังเอิญเดินไปเห็นคนข๎างถนนนั่งกินขนมเบื้อง ก็เลยอยากจะกินขนมเบื้องขึ้ นมา จะทํากินก็กลัวคน
จะขอ กลัวจะเปลือง ก็ให๎เมียเอาแป้ง เอาสิ่งของตําง ๆ ขึ้นไปปราสาทชั้น ๗ ไปปิ้งขนมเบื้องกินคนเดียว
แหละ เมียก็ไมํให๎กิน แตํให๎เมียชํวยหิ้วของขึ้นไป พระพุทธเจ๎าทํานแผํขํายพระญาณไปถึง ทํานตรัสให๎พระ
โมคคัลลานะไปทรมาน เศรษฐีก็อุตสําห๑มาปิ้งขนมเบื้องที่ชั้น ๗ พระโมคคัลลานะแสดงอภิญญาไปยืนอยูํ
บนอากาศนอกหน๎าตํางที่ชั้น ๗ เศรษฐีก็ โอ๎ ที่หนีขึ้นมาถึงชั้น ๗ นํะ จําเพาะจะหนีคนประเภทนี้มากที่สุด
คือพวกนักบวชทั้งหลาย ผู๎ภิกขาจาร คือขออาหารผู๎อื่นกิน พระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์ทรมานจนเศรษฐี
นั้นละพยศ มีการเดินจงกรมบนอากาศบ๎าง บังหวนให๎เกิดควันไฟบ๎าง ทํานทรมานเศรษฐีด๎วยการแสดง
ฤทธิ์ ตํอมาเศรษฐีผู๎นั้นนํะ ได๎บรรลุเป็นพระโสดาบัน
กัณฑ์ที่ ๑๕ โสดาปัตติยังคะ
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ในธรรมบทกลํ า วไว๎ วํ า เมื่ อ เศรษฐี ผู๎ นั้ น บรรลุ โ สดาบั น แล๎ ว เป็ น ผู๎ เ กลี่ ย ทรั พ ย๑ ทั้ ง ๘๐ โกฏิ ลงสูํ
พระพุทธศาสนา ตั้งแตํบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั้ นแล๎ว ทรัพย๑สมบัติที่เคยหวง แม๎แตํจะกินเองยังหวง
ยังเสียดาย เมียจะกินยังหวง แตํเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล๎ว จิตเปลี่ยนไปเลย กลายเป็นผู๎ยินดีในกุศล
ยินดีในการบริจาค คํานี้ ทํานกลําวไว๎นําฟังมากวํา เมื่อเศรษฐีผู๎นั้นบรรลุโสดาบันแล๎ว ได๎เป็นผู๎เกลี่ยทรัพย๑
ทั้ ง ๘๐ โกฏิ ล งสูํ พ ระพุ ท ธศาสนา คื อ อุ ป ถั ม ภ๑ พ ระศาสนาเต็ ม ที่ เป็ น สํ า นวนโวหารของภาษาบาลี
หมายความวํา ตั้งแตํบัดนั้นก็เริ่มอุปถัมภ๑พระพุทธศาสนา ถวายอาหารพระบิณฑบาต จีวร เสนาสนะ
คิลานเภสัช ถวายปัจจัย ๔ อุปถัมภ๑บํารุงพระภิกษุสงฆ๑
อันนี้คือวํา เมื่อจิตดวงหนึ่งได๎เห็นธรรมะแล๎ว จะขวนขวายละชั่วประพฤติดีอยํางยิ่งยวด เห็นวัตถุใน
โลกไมํมีคําเทํากุศลธรรม เพราะวําเห็นความไมํเที่ยง ความไมํยั่งยืนของชีวิต ทรัพย๑สมบัตินี้ก็เป็นของที่
ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ แม๎แตํรํางกายสังขาร ที่ยึดวําเป็นของเราก็ต๎องทิ้ง ไปเป็นเหยื่อสุนัข แร๎งกา หมูํหนอน
เชื้อโรค ไมํมีอะไรเป็นของเราจริง จําต๎องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
อันนี้เมื่อมีญาณปัญญาเบื้องต๎นแล๎ว จะต๎องเห็นความไมํเที่ยงคือความตาย ไมํลืมความตาย พระ
โสดาบันซึ่งเป็นพระอริยะขั้นต๎นนี่ ไมํลืมความตายแล๎ว นึกถึงแตํความตายตลอด เห็นความไมํเที่ยงของ
ชีวิต เห็นความไมํเที่ยงของสังขาร สังขารนี้ก็เป็นเป้าให๎ทุกข๑ระดมยิง ความวิบัติพินาศฉิบหายทั้งปวง ยํอม
หยั่งลงมาสูํสังขารรํางกาย ความไมํเที่ยง ความแตกดับ ความฉิบหายทําลาย มันเกิดขึ้นแนํ
ถ๎าถามวําอะไรที่ทําร๎ายสังขารรํางกาย กายยาววาหนาคืบให๎ไปสูํความตาย อะไรลํะที่ทําร๎าย ความ
เกิดนั่นเองทําร๎าย ความเกิดนํะเป็นผู๎ทําร๎ายทําลาย เมื่อเกิดมาแล๎วก็ตั้งต๎นบํายหน๎าไปสูํความตาย ไมํเคย
หยุด ความเกิดนี่แหละมันแชํงให๎เราตาย ใครเกิดมาก็ตายแนํ อันนี้เป็นความไมํเที่ยงของสังขาร
แตํบุคคลผู๎มีดวงตาเห็นธรรมนํะ จะต๎องแจํมแจ๎งในความไมํเที่ยง เห็นวําสิ่ งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นแล๎วล๎วนจะต๎องแตกดับไปเป็นธรรมดา อันนี้เรียกวําปัญญา ปัญญาเห็นความเกิดดับ ปัญญา
ของพระโสดาบันนี่ ต๎องแจํมแจ๎งเรื่องความตายแล๎ว ไมํลืมความตาย ไมํคิดวําคนอื่นจะตายเทํานั้น คิดวํา
ตัวเรานี่แหละจะตาย เมื่อคิดถึงความตายแล๎วปัญญามันเกิด ถ๎าไมํเห็นความตายปัญญาไมํเกิด ถ๎าไมํคิดถึง
ความตาย โอกาสปฏิบัติธรรมนํะยาก จิตทํานนํะจะมองเห็นความตายอยูํทุกเมื่อ ชีวิตนี้ไมํยั่งยืน ความตาย
เป็นของยั่งยืน อันเราจะพึงตายเป็นแท๎ ชีวิตเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตนี้ไมํเที่ยง ความตายเป็นของ
เที่ยง
อันนี้ก็เรียกวําดวงตาเห็นธรรม เห็นความเกิดดับ เห็นมาก ๆ ก็ไมํไว๎ใจในสังขาร เมื่อไมํไว๎ใจในสังขาร
แล๎วไปไว๎ใจในอะไรลํะ ไมํไว๎ใจในสังขารก็จะเปลี่ยนเป็นไปไว๎ใจในพระรัตนตรัยแทน จิตของทํานผู๎มีดวงตา
เห็นธรรม เมื่อบรรลุธรรมเข๎าสูํมรรคผลเบื้องต๎นแล๎ว เป็นผู๎เห็น โทษในสังขารอยํางยิ่ง เพราะเห็นความไมํ
เที่ยง เห็นความไมํนําไว๎ใจ อาศัยไมํได๎ พึ่งพิงไมํได๎ สะดุ๎งอยูํ สะดุ๎งเพราะเห็นความจริง เห็นความไมํเที่ยง
เห็นทุกข๑ เห็นความเป็นอนัตตา ความเป็นอนัตตาคือไมํใชํของเรา มันฝืนความปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํ
เชื่อ สั่งไมํได๎ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํเป็นไปตามอํานาจของเรา ไมํเป็นไปตามความต๎องการของเรา
เหมือนวําบุคคลนี่ นั่งนอนเอกเขนกอยูํในเรือนที่ไฟไหม๎ หรือนอนเลํนอยูํในถ้ําที่มีเสือร๎ายนํะ ไมํไว๎ใจ
แล๎ว ถ๎าบุคคลนั้นเห็นอยูํรู๎อยูํวําบ๎านกําลังไฟไหม๎ เห็นอยูํรู๎อยูํวําในถ้ําที่ตัวเองนอนอยูํนํะมีเสือ สะดุ๎งแล๎ว
ไอ๎ที่นอนเลํนสบายใจเพราะมันไมํเห็น ไมํรู๎เลยวําบ๎านที่เรากําลังนั่งนอนอยูํนี่ ไฟมันกําลังไหม๎ เพราะมันไมํ
มีตาปัญญา ตาบอดทางธรรม ไมํเห็นธรรมะ
ธรรมะก็คือความเกิดดับ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยํอมดับเป็นธรรมดา ไมํมีอะไรเที่ยงสัก
อยําง ไมํเที่ยงทั้งนั้น อันนี้เป็นความจริง เมื่อปัญญาเห็นธรรมะ จิตมันจะไมํไว๎ใจในสังขาร ทั้งรูปธรรมทั้ง
นามธรรม ถ๎ า หากญาณปั ญ ญายั ง หยาบอยูํ เ รายั ง เห็ น แจ๎ ง ความไมํ เที่ ย งของรู ป ธรรมอยํ า งเดี ย วกํ อ น
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นามธรรมยังเห็นยากอยูํ เห็นรูปธรรม ความแตกดับของรํางกายเนี่ยมันเห็นงํายด๎วยตาเปลํา ไมํต๎องมีญาณ
ปัญญาลึกซึ้ง เห็นความไมํเที่ยง ความแกํ ความเจ็บ ความตาย เป็นรังของโรค เป็นที่อาศัยแหํงหมูํหนอน
พยาธิ และเชื้อโรคทั้งหลาย เป็นของไมํนําไว๎ใจ เป็นทุกข๑เป็นโทษเหมือนลูกศรปักอก เหมือนโดนลูกศรปัก
อกอยูํนะ ทุกข๑ ทุกข๑มาก สังขารรํางกายอยูํด๎วยการเยียวยารักษาทั้งนั้น
โรคที่ใหญํที่สุด ก็คือ โรคหิว โรคหิวโรคกระหาย พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํา ความหิวเป็นโรคอยํางยิ่ง
กินตอนเช๎าตอนเพลหิวแล๎ว กินตอนเพลตอนเย็นหิวอีก กินตอนเย็น น้ําปานะ กาแฟ โอวัลติน อะไรก็ตาม
ที ตอนเช๎าหิวแล๎ว ไมํจบ ต๎องลําบากลําบนมากมาย ยิ่งชีวิตฆราวาสยิ่งลําบากมาก ลําบากวําจะหาอะไรมา
เลี้ยงปากเลี้ยงท๎อง เพราะมันไมํอิ่ม มันไมํจบ กินตอนเช๎า ตอนเที่ยงหิว กินตอนเที่ยงตอนเย็นหิวอีก กวํา
จะทํามาหากินมาได๎ก็ลําบาก ทําไปกินไป จนตายยังไมํได๎อะไรเลย เขาถึงวําเลี้ยงปากเลี้ยงท๎องนี่ คือการ
เอาไปทิ้งเหว มันไมํเต็ม
พระพุทธเจ๎าทํานอุปมาไว๎ เอาสมบัติเลี้ยงปากเลี้ยงท๎องก็คือทิ้งเหว เอาสมบัติไปทิ้งเหว มันไมํรู๎จักเต็ม
กินเช๎าเที่ยงหิว กินเที่ยงเย็นหิว กินวันนี้พรุํงนี้หิว กินพรุํงนี้มะรืนหิว ไมํจบ แกํงแยํงชิงดี แยํงกันมา กวําจะ
ได๎อาหารมา ถึงมีความสามารถที่จะหาอาหารมาได๎ครบ ๓ มื้อ ก็ยังไมํพ๎นทุกข๑ เพราะตัณหามันยังไมํพอ
อีก คนที่ไมํมีอาหารครบ ๓ มื้อ อยากจะมีอาหารครบ ๓ มื้อกิน คนที่มีอาหารครบ ๓ มื้อแล๎วนี่ อยากจะกิน
ให๎อรํอย พอมันมีกินให๎อรํอยแล๎วนี่ อยากจะเปลี่ยนไปกินอาหารจีนบ๎าง อาหารฝรั่งบ๎าง มันไมํจบ
ชีวิตนี้มองด๎วยญาณปัญญาแล๎วมีแตํทุกข๑ ควรเบื่อหนํายควรคลายกําหนัด อยําเยํอหยิ่งถือดีในสังขาร
เมื่อมีญาณปัญญาแล๎วมันจะไมํไว๎ใจในสังขาร สังขารที่เราดูแลกันอยํางดีทุกวันนี่แหละ ปรนนิบัติดูแลอยําง
ดี ขัดสีฉวีวรรณ มันอยากกินอะไรอรํอยก็เที่ยวไปหามา ดูแลมันยิ่งกวําพํอแมํตัวเอง สักวันหนึ่งมันจะทรยศ
เราอยํางไมํมีชิ้นดี มันนึกจะเจ็บก็เจ็บ นึกจะปวดก็ปวด นึกจะตายมันก็ตาย มันไมํฟังคํา มันไมํขอความเห็น
เราหรอก ไมํถามเรากํอน เออนี่ฉันจะเจ็บแขนนะ เธอจะอนุญาติให๎เจ็บไหม ไมํถามหรอก เออนี่ฉันจะตาย
เนี่ย เธออนุญาติให๎ตายไหม มันไมํถามหรอก มันจะเจ็บปวดเดือดร๎อนอยํางไมํมีชิ้นดี เจ็บจนตาย
รํางกายสังขารนี่เป็นทุกข๑เป็นโทษของผู๎มีปัญญาเห็นธรรมะ หมดความไว๎ใจในสังขาร พอหมดความ
ไว๎ใจในสังขารก็เปลี่ยนไป จิตดวงนั้นก็เปลี่ยนไปไว๎ใจในพระรัตนตรัย พระพุทธเจ๎า พระธรรม พระอริยสงฆ๑
เห็นวําพระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง ในโลกที่ทุกข๑เดือดร๎อนนี้มีแตํพระพุทธเจ๎า พระธรรม พระสงฆ๑
เทํานั้นที่จะเป็นที่พึ่ง ที่จะนําเราออกพ๎นจากทุกข๑ได๎ จิตที่ไมํนับถือพระรัตนตรัยเพราะมันไมํเห็นโทษใน
สังขาร มันไมํมีปัญญา ยิ่งมีญาณปัญญาแกํกล๎ามากขึ้นเทําไหรํ ยิ่งเห็นโทษของสังขารมากขึ้นเทําไหรํ ก็ยิ่ง
เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากขึ้นเทํานั้น
พอเห็นโทษของสังขาร เห็นทุกข๑ เห็นโทษอยูํทุกขณะจิต พระรัตนตรัยจะบังเกิดในญาณปัญญาเราวํา
เป็นที่พึ่งที่แท๎จริงเทํานั้น นอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑แล๎ว ในโลกนี้ไมํมีสาระแกํนสาร ธรรมะของ
ทํานนี่ จะเป็นที่พึ่งที่เราจะเอามาดับทุกข๑ ให๎พ๎นจากทุกข๑พ๎นจากสังขาร
เพราะฉะนั้นบุคคลผู๎มีญาณปัญญาเห็นความไมํเที่ยงของสังขารก็จะละวิจิกิจฉา ไมํมีความสงสัยในพระ
รัตนตรั ย เขาถึ งวํา พระโสดาบั นนํะ เป็น ผู๎ ไ มํ มี ค วามสงสั ย ในพระรั ต นตรั ย ที่ ไ มํ ส งสั ย ในพระรั ต นตรั ย
เพราะวําไมํสงสัยวําสังขารมันเป็นทุกข๑อยํางแสนเข็ญทุกข๑อยํางสุดขีด
อุปมาวํา สมมติวํา มีคนคนหนึ่งนํะ อยูํในเกาะ เกาะหนึ่ง เกาะนั้นก็มีไฟลุกทํวมเต็มไปหมดเลย เต็มทั้ง
เกาะเลย ไมํมีที่จะเว๎นวํางเลย และก็คนนั้นกําลังจะโดนไฟไหม๎อยูํ ไมํเห็นที่วํางที่จะหลบจากไฟไปได๎ มีราช
รถคันหนึ่งลอยมาจากอากาศมาที่ใกล๎ ๆ คนนั้นนํะ แล๎วก็เรียกให๎ขึ้นไป ถามวําคนคนนั้นจะมาสงสัยหรือ
เปลําวําไอ๎ราชรถนี่มันจะพาเราไปฆําทิ้ง ไมํสงสัยหรอก ไมํมีความสงสัยหรอกวําราชรถนั้นจะพาเราไปฆํา
ทิ้ง เพราะมันเห็นโทษ เห็นโทษในที่เดิมอยํางยิ่ง
กัณฑ์ที่ ๑๕ โสดาปัตติยังคะ
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สังขารและรํางกายที่เราอาศัยอยูํเนี่ย มันไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา เดินไปสูํความตาย ถ๎ามีญาณ
ปัญญาเห็นดังนี้นะ ความสงสัยในพระรัตนตรัยไมํเกิด จะให๎คุณคําของพระรัตนตรัยไว๎สูงมาก เหมือนกับที่
ทํ า นกลํ า วไว๎ ใ นธรรมบท วํ า เศรษฐี ขี้ เ หนี ย วผู๎ นั้ น นํ ะ มาเปลี่ ย นเป็ น ผู๎ เ กลี่ ย ทรั พ ย๑ ทั้ ง ๘๐ โกฏิ ลงสูํ
พระพุทธศาสนา เหมือนเรื่องสุปปพุทธกุฏฐิก็เหมือนกัน สุปปพุทธะผู๎เป็นโรคเรื้อนไปฟังธรรม ที่พระผู๎มี
พระภาคเจ๎าทรงแสดง ด๎วยความที่ตัวเองเป็นโรคเรื้อน ก็ไมํกล๎าที่จะเข๎าไปในหมูํชน นั่งฟังอยูํหําง ๆ พอได๎
ยินเสียงธรรม เมื่อฟังธรรมะของพระผู๎มีพระภาคเจ๎าเกิดได๎บรรลุโ สดาบัน พระอินทร๑เมื่อรู๎วําสุปปพุทธกุฏฐิ
ได๎บรรลุโสดาบันแล๎วนะ จะยังให๎เกิดความอัศจรรย๑ของพระศาสนา ก็เลยแปลงกายมาลองใจ แปลงกายมา
แล๎วก็มาถามสุปปพุทธะ นี่สุปปพุทธะเธอนํะเป็นคนจนนะ ลําบาก เธอพูดอยํางนี้สิ วําพระพุทธเจ๎าไมํมี
พระธรรมไมํมี พระสงฆ๑ไมํมี แล๎วฉันจะให๎ทรัพย๑สมบัติมากมายแกํเธอ เธอจะเป็นเศรษฐี สุปปพุทธะไลํ
ตะเพิดไปเลย ไป ไป ไป แกมาวําอะไรวําฉันจน ฉันนี่รวย รวยอริยทรัพย๑ ทรัพย๑ภายใน ฉันเป็นสุขด๎วย
อริยทรัพย๑นี่แล๎ว ไป ไป ไปซะ จะให๎ฉันพูดพระพุทธเจ๎าไมํมี พระธรรมไมํมี พระสงฆ๑ไมํมี ฉันไมํพูดหรอก
เอาทรัพย๑มากองทํวมหัวแคํไหนก็ไมํพูด มันซึ้ง มันซาบซึ้งแล๎ววํา พระรัตนตรัยจะนําไปสูํความพ๎นทุกข๑ จะ
นําไปสูํความสุขอันไพบูลย๑
อันนี่นะ แยกแยะให๎ดูวํา เมื่อมีปัญญาขึ้นมามันก็เกิดศรัทธา พอมีปัญญามันก็ละสักกายทิฏฐิ พอละ
สักกายทิฏฐิมันก็ตัดวิจิกิจฉา จะซาบซึ้งในธรรมะ ไมํสงสัยในธรรมะ ไมํสงสัยในคุณของธรรมะ คิดแตํจะ
ขวนขวายบําเพ็ญธรรมแล๎ว ไมํเห็นคุณคําของวัตถุแล๎ว เมื่อเห็นความไมํเที่ยงความเกิดดับ เห็นความตาย
ก็จะเห็นวําสมบัติทั้งหลายไมํมีอะไรเป็นของเราจริง ทรัพย๑สมบัติที่กองทํวมหัวอยูํข๎างหน๎านี่ ไมํใชํของเรา
เลย ตายแล๎วเอาไปไมํได๎
เพราะฉะนั้นถึงวําพระโสดาบันทํานไมํเสียดายในทรัพย๑สมบัติ มีปัญญาแล๎ว มันเป็นอัตโนมัติแหละ พอ
บรรลุธรรมมันก็เห็นความไมํมีแกํนสารของวัตถุ ก็คิดสละเพื่อสร๎างบารมี ให๎วัตถุที่ไมํเที่ยงเพื่อแลกเอาบุญ
บารมี เหมือนกับสละขี้หมาไปแลกกับทองคํา คนฉลาดหรือคนโงํ คนฉลาด แตํ ชาวโลกดูวําโงํ เพราะ
ชาวโลกชอบขี้หมามากกวํา พระอริยะทํานมองเห็นความไมํเที่ยง เห็นความไมํเที่ยงของการครอบครอง ก็
เลยสละวัตถุ เพื่อแลกเอาพระนิพพาน ก็เหมือนสละขี้หมาไปแลกกับทองคํา
คนมีตาดีคนไหนมันก็ทําทั้งนั้น ยกเว๎นคนโงํ ถ๎าคนเอาทองคํามาขอแลกขี้หมาในบ๎านเรา ถ๎า เราไมํโงํก็
เอา พระโสดาบันทํานเห็นวํา ทรัพย๑สมบัติจะสามารถฉิบหายได๎ด๎วย โจรภัย ราชภัย วาตภัย อุทกภัย หรือ
ฉิบหายด๎วยลม น้ํา ด๎วยโจร พระราชามาริบคือราชภัย โดนยึด โดนเวนคืน สมัยนี้ไมํมีพระราชามาริบ
เหมือนสมัยกํอน ก็ถูกกฎหมายเวนคืน แตํบุญนี่ไมํมีใครมาแยํงไปได๎
มีคํากลําวเป็นพุทธภาษิตวํา บุญอันโจรลักไม่ได้ บุญอันโจรนาพาไปไม่ได้ ไอ๎ของที่เรายังไมํได๎ให๎
มันยังไมํใชํของเรา ไอ๎ของที่เราให๎ไปแล๎วนํะถึงจะเป็นของเราจริง อันนี้เป็นความหมายที่วําบุญของเรานี่โจร
ลักไมํได๎ ทรัพย๑สินสมบัตินํะยังไมํแนํ วันนี้เป็นของเรา พรุํงนี้ อาจจะเป็นของเขา เราตายก็เอาไปไมํได๎ แตํ
บุญบารมีนี่เอาไปได๎ จงสร๎างบุญบารมีไว๎เพื่อเป็นปัจจัยแกํพระนิพพาน
ผู๎ที่จะถึงนิพพานต๎องมีบุญเป็นเหตุปัจจัย บุญก็คือกุศลจิต ถ๎าจิตไมํเป็นกุศลจะบรรลุธรรมยาก มันไมํ
พร๎อม การที่เราเห็นธรรมะแล๎วจะก๎าวขึ้นสูํความเป็นพระอริยะนี่ มันต๎องประกอบไปด๎วยกุศลจิต บุคคลเห็น
ความไมํเที่ยงไมํยั่งยืนของวัตถุ คิดจะสละ คือวําผู๎นั้นมีจาคะแล๎ว ยินดีในการสละ ยินดีในการแสวงหา
ธรรมะ ขวนขวายในการควบคุมตนอยูํในศีล ตั้งตนอยูํในกรอบของศีล
ถ๎าหากเราถามวําศีลนี่ มันทําให๎เราเป็นอิสระหรือทําให๎เราโดนกั กขัง มองเผิน ๆ ก็เหมือนกับคนมา
รักษาศีลนี่โดนกักขัง คนไมํรักษาศีลมันสบาย อิสระ มันมีเสรีภาพ คือเสรีภาพในการเป็นทาส มันจะไปเป็น
ทาสอะไรก็ได๎ตามสบาย ตามเสรี บุคคลผู๎ไมํมีศีลนี่มันได๎เสรีภาพในการเป็นทาส มันไปเป็นทาสอบายมุขก็
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ได๎ เป็นทาสสุรา ทาสยาเสพติด เป็นทาสของการเที่ยวกลางคืน ที่บอกวํามีเสรีภาพคือมันมีเสรีภาพที่จะไป
เป็นทาสเขา แตํบุคคลผู๎มีศีลนี่ ไมํมีอิสระ คือไมํสามารถมีอิสระจะไปเป็นทาสใคร ถูกห๎ามเอาไว๎ด๎วยศีล
มองให๎ลึกแล๎วก็คือวํา ศีลนี่นําไปสูํอิสระยิ่งกวํา เพราะไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าใครในสิ่งไมํดี ถูกห๎ามเอาไว๎
บุคคลที่ไมํห๎ามตัวเองอยูํในกรอบของศีลนํะ ท๎ายที่สุดก็จะไปโดนสังคมห๎ามเอง สังเกตดูเถอะถ๎าเราเดินไป
เจอหมาตัวไหน ที่มันใสํครอบปากอยูํนํะ ถามวําไอ๎หมาตัวนี้มันเป็นยังไง แสดงวําหมาตัวนี้มันใจดี ไมํเคย
ทําร๎ายใครเลยใชํไหม ไมํใชํหรอก ถามเขาดูซิ ไอ๎นี่มันกัดคนเรื่ อย ก็เลยต๎องครอบปากมันไว๎ ไอ๎หมาที่ใจดี
เจอใครก็กระดิกหางใสํ ไมํมีใครไปครอบปากมันหรอก คือหมาตัวที่มันทําอะไรตามอําเภอใจ มันก็เลยโดน
เขาบังคับไว๎
เหมือนคนนํะ บันดาลโทสะไมํอดกลั้น ไมํมีขันติ โกรธขึ้นมาไมํควบคุมใจ เอาปืนไปยิงเขาตาย ก็เลย
ต๎องโดนไปคุมไว๎ในคุก ๒๐ – ๓๐ ปี ถ๎าหากบุคคลมีศีล มีการอดกลั้นควบคุมตน มันไมํมีเสรีภาพที่จะเข๎า
คุกเลย เขาไมํให๎เข๎า ไอ๎คนที่ไมํมีศีลนะมันมีเสรีภาพ มีอิสระเสรีที่จะเข๎าคุกนํะ
พูดไปพูดมา ก็คือวํา ศีลนี่เราอยําคิดวํามันเป็นข๎อห๎ามให๎เราลําบาก ข๎อห๎ามของศีลที่พระพุทธเจ๎า
บัญญัตินํะ เอามาควบคุมเพื่อให๎เราอิสระ บุคคลใดที่เขาไว๎ใจ สังคมไว๎ใจวําไมํทําร๎ายใครนํะ เขาจะเปิด
โอกาสให๎ไปไหนตํอไหนได๎เสรี บุคคลไหนที่เขาไมํไว๎ใจวําไอ๎นี่จะไมํทําร๎ายเขา เขาจะจับไปคุมไว๎ในคุก
เพราะฉะนั้นนะถ๎าเรามองเผินๆ เหมือนกับวํา เรามาถือศีลนี่ยุํงยากลําบาก ไมํอิสระเลย นั่นมองตื้น ๆ
ถ๎ามองด๎วยปัญญาแล๎ว ศีลนํะให๎อิสระ ให๎อิสระเสรีอยํางยิ่ง
ถ๎าเราไมํคุมใจนํะ ท๎ายที่สุดนะ จะต๎องโดนเขาจับไปคุม เขาเอาตรวนมาใสํมือ ใสํขา ถูกเขาคุมไว๎
เพราะวําไอ๎นี่ไมํรู๎จักคุมใจตัวเอง มันไมํมีศีล คนไหนที่มีศีล ที่สังคมเขายอมรับ รับรู๎วําคนนี้ มีศีล ควบคุม
ตัวเอง อยูํในกรอบ อยูํในระเบียบวินัย เขาจะให๎อิสระ ไมํมีใครเอาตรวนไปใสํหรอก เหมือนกับหมาที่เขาใสํ
ครอบปากนํะ มันชอบกัดเขา เริ่มต๎นเราคิดวําจะไปทําร๎ายคนอื่น แท๎ที่จริงมันทําร๎ายตนเอง เริ่มต๎นที่เราคิด
วําจะไปชํวยคนอื่นนํะ แท๎ที่จริงก็คือชํวยตัวเอง ทําอะไรแกํคนอื่นมันก็คือทํากับตัวเอง
เพราะฉะนั้นนํะ ผู๎ปฏิบัติธรรมเมื่อมีญาณปัญญาเห็นดังนี้ จึงขวนขวายรักษาศีล และรักษาจริง ๆ เพื่อ
ขัดเกลาตัวเอง ไมํใชํรักษาเพื่อเอาหน๎า รักษาเพื่ออวดคน อันนั้นไมํใชํ รักษาเพื่ออวดคนนํะพวกไมํเห็น
คุณคําของศีลที่แท๎จริง ต๎องการเอามาอวดคน ถ๎าคนเห็นคุณคําของศีลที่แท๎จริงนี่ ใครเห็นไมํเห็นก็ไมํสนใจ
หรอก เหมือนอยํางเรากินข๎าว เรารู๎วํากินแล๎วท๎องอิ่ม ต๎องมีคนเห็นไหมถึงคํอยกินนํะ ไมํมีหรอก ไมํต๎องให๎
มีคนเห็น ถ๎าเราหิวก็กิน ถ๎าเราเห็นคุณคําของอาหาร ไมํต๎องไปทําอวดคนหรอก เหมือนกับวําเราจะกิน
ข๎าวนํะ กินคนเดียวก็กิน ไมํต๎องอวดใคร พอถึงเวลาจะอวดก็ มันอวดเพราะวํา มันมาเจอกันพอดี ไมํใชํวํา
ตั้งใจจะอวด นี่ คนที่เห็นคุณคําของอาหาร
ฉะนั้นทํานถึงบอกวําบุคคลที่ยังไมํมีดวงตาเห็นธรรม มันไมํเห็นคุณคําของศีล ถือศีลลูบ ๆ คลํา ๆ
เรียกวํา สีลัพพตปรามาส รักษาศีลเพื่อจะบังหน๎า เอาความดีมาอ๎างเพื่อจะเป็นโอกาสในการทําชั่ว แสดงให๎
คนอื่นเห็นวํามักน๎อยสันโดษเพื่อจะได๎เอาเยอะ ๆ อันนี้เขาเรียกวําสีลัพพตปรามาส ลูบคลําศีลพรต ไมํได๎
ใฝ่หาแกํนแท๎ของศีลและวัตร เพื่อจะมาขัดเกลากิเลส เพื่อจะเป็นเหตุปัจจัยแกํพระนิพพาน เขาถึงเรี ยกวํา
สีลัพพตปรามาส ลูบคลําศีลและพรต ไอ๎พวกนี้มันยังไมํเห็นธรรมะ
พระอริยะทํานเห็นธรรมะแล๎ว ละสีลัพพตปรามาสได๎ขาดกระเด็นไปเลย เห็นคุณคําของศีลนะ ไมํต๎อง
หํวง ยอมตัวตายดีกวําศีลขาด เพราะเห็นคุณคําของศีลยิ่งกวําชีวิต อันนี้เขาเรียกวํา องค๑แหํงพระโสดาบัน
องค๑แหํงพระโสดาบันก็คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ภาษาบาลีเขาเรียกวํา โสดาปัตติยังคะ คือวํามีศรัทธา
เป็นผู๎มีศรัทธาตํอพระรัตนตรัยอันไมํหวั่นไหวคลอนแคลน ภาษาบาลีเขาเรียกวํา อะเวจจัปปะสาเทนะ คือ
วํามีศรัทธาเลื่อมใสอยํางไมํหวั่นไหวคลอนแคลนในพระรัตนตรัย
กัณฑ์ที่ ๑๕ โสดาปัตติยังคะ
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เหมือนกับอุปมาที่ วํา เมื่อเราอยูํในเกาะที่ไฟลุกทํวม กําลังจะโดนไฟไหม๎อยูํ มีราชรถลอยมารับเรา
ความศรัทธาที่วําอยากจะขึ้น หวังไว๎ หวังใจไว๎ในราชรถนั้นจะมีเต็มที่ ศรัทธาในพระรัตนตรัยนํะไมํหวั่นไหว
คลอนแคลน มั่นคงในศีลก็คือวําเป็นผู๎มีความยินดีในการรักษาศีลอยํางจริง ๆ จัง ๆ ไมํใชํรักษาเพื่ออวดเขา
ไมํใชํรักษาศีลเพื่อเห็นแกํลาภ ไมํใชํรักษาศีลเพื่ออยากให๎ใครมานับถือ เป็นผู๎มีความยินดีในการรักษาศีล
อยํางจริง
จาคะคือมีความคิดสละ ไมํยึดมั่นในวัตถุ พร๎อมที่จะสละวัตถุเพื่อสร๎างบุญบารมี สละวัตถุเพื่อความ
หลุดพ๎น สละเพื่อความพ๎นทุกข๑ เหมือนกับเอาขี้หมาไปแลกกับทองคํา คือเห็นวําวัตถุก็เหมือนขี้หมาก๎อน
หนึ่ง ธรรมะนี่เหมือนทองคํา อันนี้แหละจาคะ พร๎อมจะสละ ปัญญาก็เห็นความเกิดดับ เห็นแจ๎งในความเกิด
ดับ เห็นความตาย รํางกายสังขารไมํเที่ยงและความตายใกล๎เข๎ามาแล๎ว เราบํายหน๎าเข๎าสูํความตายทุกวัน
๔ ข๎อนี่ เป็นองค๑แหํงพระโสดาบัน ถ๎าจิตเรามี ๔ ข๎อนี้มากขึ้นๆ เราก็ถือวําเราใกล๎สูํความเป็นพระ
โสดาบันเข๎าไปทุกที เป็นพระโสดาบันก็หมดทุกข๑ไปมากมาย
มีคําอุปมาของพระพุทธเจ๎าทํานตรัสไว๎ กํอนที่ทํานจะถามนั้น ทํานเอาเล็บทํานนํะจิกดินขึ้นมาติดปลาย
เล็บ ทํานถามภิกษุวํา ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความข๎อนั้นเป็นไฉน ฝุ่นที่ติดปลายเล็บเราตถาคต
อยูํ กับฝุ่นทั้งแผํนดิน อยํางไหนมากกวํากัน พระก็บอกวํา โอ๎ ฝุ่นที่ติดปลายเล็บของพระองค๑มีปริมาณน๎อย
กวําน๎อย เทียบกันไมํได๎เลยพระเจ๎าข๎า พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสตอบวํา ฉันใดก็ฉันนั้นแลภิ กษุทั้งหลาย
ทุกข๑ทั้งหลายทั้งปวงที่พระโสดาบันได๎ละไปแล๎วนั้น เปรียบเสมือนฝุ่นในแผํนดิน สํวนทุกข๑ของพระโสดาบัน
ที่ยังมีอยูํนํะเปรียบประดุจฝุ่นที่ปลายเล็บของเราตถาคตนี่เอง
พระโสดาบันหมดทุกข๑ไปมากมายขนาดนั้นนํะ อันนี้เป็นความอัศจรรย๑ของพระธรรม บุคคลใดที่มารู๎
ธรรมะเห็นธรรมะ แม๎จะเป็นขั้นต๎นก็ดับทุกข๑ไปแทบไมํเหลือเลย ยังเหลือทุกข๑แคํปลายเล็บ จะทุกข๑อยําง
มากที่สุดก็เกิดอีก ๗ ชาติ ถ๎าดีขึ้นมาก็เกิดน๎อยกวํานั้น หรือไมํเชํนนั้นก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูง
ในปัจจุบันชาตินี้ เหมือนพระอานนท๑ ทํานบรรลุโสดาบันแล๎วทํ านก็ไมํต๎องไปเกิดอีก ๗ ชาติ ทํานก็ปฏิบัติ
จนหมดกิเลสในชาตินี้เลย
อันนี้พูดกันถึงวําความอัศจรรย๑ของธรรมะของพระพุทธเจ๎า ธรรมะทํานอัศจรรย๑มาก แม๎แตํการรู๎ธรรม
เห็นธรรมเบื้องต๎น ก็หมดทุกข๑ไปแทบหมดเลยนะ เหลือแคํปลายเล็บ อุปมาเทียบปริมาณกันนะ เหมือนกับ
ยังเหลือความทุกข๑เทํากับฝุ่นที่ปลายเล็บ
ฉะนั้น เป็นบุญกุศลที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติ ที่ได๎โอกาสเป็นปลาลอดรํางแห หลุดจากรํางแห
ออกมาปฏิบัติธรรม คนที่หลงมัวเมาในโลกียสุขนํะมีมากมายนับไมํถ๎วน เปรียบเหมือนปลาในแห เรานํะ
ปลาลอดรํางแหมาแล๎ว ฉะนั้นอยําท๎อถอย ท๎ายที่สุดนะเราก็จะบรรลุธรรมได๎สักวันหนึ่ง
วันนี้เป็นโอกาสดี ที่ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมแกํทํานทั้งหลาย ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ๎า พระ
ธรรม และพระอริยสงฆ๑สาวกทั้งหลาย มาสถิตอยูํเหนือเศียรเกล๎าของเราทํานทั้งหลาย ให๎รู๎ธรรมเห็นธรรม
แจ๎งธรรม ท๎ายที่สุดให๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขออภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมั ส การพระธรรมอั น พระผู๎ มี พ ระภาคเจ๎ า ได๎ ท รงตรั ส ไว๎ ดี แ ล๎ ว ขอนอบน๎ อ มพระสงฆ๑ ผู๎ ท รงไว๎ ซึ่ ง
พระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณผู๎เป็นอาจารย๑ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํข๎าพเจ๎า
ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกรูป เจริญสุขสามเณรและญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้ได๎มีโอกาสดีที่ได๎มาปรารภธรรม วันนี้วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก็เหมือนกับทุกวันที่สํานักเรา
มีการปฏิบัติธรรม เพื่อความรู๎แจ๎งเห็นจริง อานิสงส๑แหํงการปฏิบัติธรรมก็คือ สิ่งใดที่ยังไมํรู๎ก็จะได๎รู๎ สิ่งใด
ยังไมํแจ๎งก็จะได๎แจ๎ง สิ่งใดยังไมํลดจะได๎ลด สิ่งใดยังไมํละจะได๎ละ
จุดประสงค๑สูงสุดของการปฏิบัติธรรมก็คือ การรู๎ละ เมื่อรู๎แจ๎ง รู๎แจ๎งแล๎วก็นําไปสูํความรู๎ละ ถ๎ารู๎แล๎วยึด
ก็ผิดหลักการปฏิบัติธรรม การรู๎ต๎องเป็นปัจจัยไปเพื่อการละวางอุปาทานในขันธ๑ห๎า เพราะวําอุปาทานใน
ขันธ๑ทั้งห๎าเป็นตัวทุกข๑ อุปาทานในรูปขันธ๑ อุ ปาทานในเวทนาขันธ๑ อุปาทานในสัญญาขันธ๑ อุปาทานใน
สังขารขันธ๑ และอุปาทานในวิญญาณขันธ๑ การปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อรู๎แจ๎งเห็นจริง รู๎แจ๎งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยูํ
ไมํต๎องปรุงแตํงเพิ่ม มีอะไรก็หยั่งรู๎ดูมัน สิ่งใดเกิดขึ้น เราก็หยั่งรู๎ดูความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น สิ่ง ใดดับไป เราก็
หยั่งรู๎ดูความดับไปของสิ่งนั้น สักแตํวําตามดูด๎วยสติในปัจจุบันอารมณ๑ ฉะนั้นคือวํา การที่เราจะมาเจริญ
วิปัสสนา จะต๎องมาเจริญสติเพื่อให๎เกิดความรู๎แจ๎ง ในสิ่งที่เกิดในสิ่งที่ดับ จะเป็นปัจจัยแกํธรรมจักษุคือ
ดวงตาเห็นธรรม
“สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดา” เพราะวําความเกิดก็คือ
ความดับ ความดับก็คือความเกิด ถ๎าไมํมีความเกิดก็ไมํมีความดับ ความเกิดและความดับก็คือของอัน
เดียวกัน เหมือนกับเหรียญหน๎าหัวและหน๎าก๎อยที่มาด๎วยกัน การเลํนปั่นแปะพอเราเอามือประกบเหรียญ
ลงกับพื้นนํะ เปิดขึ้นมาเห็นแตํหน๎าหัว หน๎าก๎อยก็มีอยูํ มันมาด๎วย แตํมันอยูํข๎างลําง พลิกเมื่อไรก็เห็น
ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อมีความเกิด ความดับก็มาด๎วย มาพร๎อมกัน แตํมันอยูํข๎างลําง พลิกมาเมื่อไรก็จะ
เห็น พลิกก็คือวํามีปัญญา ผู๎มีปัญญาจะเห็น เห็นด๎วยญาณปัญญา นําไปสูํดวงตาเห็ นธรรม ดวงตาเห็น
ธรรมต๎องรู๎แจ๎งทั้งอาการเกิดอาการดับ เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ เกิดร๎อยตายร๎อย เกิดพัน
ตายพัน เกิดหมื่นตายหมื่น เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก พบครั้งหนึ่งก็จากกันครั้งหนึ่ง พบสิบครั้งก็จากกันสิบ
ครั้ง พบร๎อยครั้งก็จากกันร๎อยครั้ง
อาการที่อายตนะกระทบกัน เหมือนตาพบรูป พบกันครั้งหนึ่งก็จากกันครั้งหนึ่ง มีแตํความเกิดดับ ทุก
อายตนะที่กระทบกัน มีแตํการพบเพื่อจาก มีแตํการเกิดเพื่อดับ ไมํตั้งมั่น ไมํคงอยูํ ไมํมีอะไรถาวร เปลี่ยน
แปรอยูํทุกขณะจิต ไมํมีอะไรอยูํยั้งยืนยงแม๎ขณะจิตเดียว กระทบปุ๊บดับไป กระทบปุ๊บก็ดับไป
ญาณปัญญาที่เห็นแจ๎งนํะ มันจะแจํมแจ๎งวํา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไมํมีที่ตั้งแหํงความเป็นตัวกูของกูเลย
มีแตํความเกิดดับ เกิดเพื่อดับ มีแตํความฉิบหายทําลาย ไมํคงทนถาวร ญาณปัญญาจะบอกให๎เรารู๎วํา สิ่งที่
ยังไมํแตกกําลังแตก สิ่งที่ยังไมํดับกําลังดับ สิ่งที่ยังไมํตายกําลังตาย กํอนตายก็คือมีชีวิต คนที่กํอนจะตาย
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คือมีชีวิต เพราะฉะนั้นมีชีวิตก็คือกํอนตายใกล๎ตาย คนที่มีชีวิตทุกคนกําลังจะตาย เพราะวํากํอนตายมันคือ
การมีชีวิต เพราะฉะนั้นการมีชีวิตก็คือใกล๎ตาย คือกํอนตาย ไมํมีอะไรจีรังยั่งยืน ยึดไว๎ก็ทุกข๑ ยึดมากก็ทุกข๑
มาก ยึดน๎อยทุกข๑น๎อยหนํอย ไมํยึดไมํทุกข๑
สังขารรํางกายก็เป็นรังของโรค รํางกายสังขารนี่ประกอบขึ้นมาจากอาหาร อาหารที่เรากินเข๎าไป มัน
เป็นของที่จะบูดเนําไปตามกาลเวลา ไมํข๎ามวัน ไมํทันข๎ามวัน...บูด หรือข๎ามวันไมํบูด สองวันก็บูด รํางกาย
ของเรานี้ประกอบขึ้นมาจากของที่บูดเนํา ตุ๏กตาที่สร๎างมาจากทองคํา มันยํอมแสดงคุณสมบัติของทองคํา
คือเปลํงปลั่งสวยงามนําดู ตุ๏กตาที่ทํามาจากอุจจาระมันก็ยํอมแสดงคุณสมบัติของอุจจาระเชํนเดียวกัน
ฉะนั้นรํางกายเรา มันจึงแสดงคุณสมบัติของของบูดเนําอยํางเต็มที่
ดูงํายๆก็คือ ไมํวําอะไรที่หลั่งออกมาจากรํางกายเราจะเป็นของโสโครกทั้งนั้น ในรํางกายเราก็มีแตํโรค
โรคร๎อยแปดพันเก๎า มันแสดงออกมาจากรํางกายนี่ เพราะวํารํางกายนี้เป็นตุ๏กตาที่ทํามาจากอุจจาระ บุคคล
ผู๎ไมํมีปัญญายํอมมองเห็นประดุจเป็นตุ๏กตาที่ทําขึ้นมาจากทองคํา อยากได๎ อยากเอามาเทิดทูน ของเราก็
เนําพอแล๎ว อยากได๎ของเนํามาเพิ่ม หลงใหลใฝ่ฝันในของบูดเนํา
นี่คื อ ความเป็นจริงของรํา งกาย พระพุ ทธเจ๎ า จึ งตรั ส วํ าเป็ น รั งของโรค เพราะวํ า วัส ดุ อุ ป กรณ๑ ที่ม า
ประกอบขึ้นเป็นรํางกายเป็นของบูดเนํา มันเป็นของดีขึ้นมาไมํได๎เลย เพราะวําถ๎าเราเอาไม๎มากํอสร๎างเป็น
กุฏิ มันก็ต๎องเป็นกุฏิไม๎ ถ๎าเอาปูนมากํอสร๎างเป็นกุฏิ มันก็ต๎องเป็นกุฏิปูน ทีนี้รํางกายของคนเรานํะ ไมํได๎
เอาทองคํ า มาสร๎ า งแนํ น อนเลย ไมํ ไ ด๎ เ อาทองคํ า มาสร๎ า งเป็ น รํ า งกายนี้ เอาไม๎ ม าสร๎ า งกุ ฏิ มั น ก็ ต๎ อ ง
กลายเป็นกุฏิไม๎ เอาปูนมาสร๎างกุฏิก็ต๎องกลายเป็นกุฏิปูน
ฉะนั้นรํางกายจึงเป็นรังของโรค กําลังบูดกําลังเนํา จําเป็นอยํางยิ่งต๎องชําระล๎างขัดสีฉวีวรรณทุกวัน ไมํ
งั้นมีเรื่อง มันงั้นมันเนํา ไมํอาบน้ําสักเดือนหนึ่งตัวมันก็จะเนํา ไมํแปรงฟันเดือนหนึ่งปากมันก็จะเนํา ไมํ
ถํายสัก ๗ วัน ก็เสร็จเลย ตาย ถ๎าไมํถํายออกมา ถํายออกมาก็มีแตํของโสโครก ฉะนั้นญาณปัญญาเราเมื่อ
แจํมแจ๎งในกายนี้ อุปาทานความยึดมั่นที่สวนทางกับพระไตรลักษณ๑มันก็จะน๎อยลง ความยึดวําเที่ยง ความ
ยึดวําเป็นสุข ความยึดวําเป็นตัวเราของเรามันก็น๎อยลง ต๎องน๎อยลงไป น๎อยลงไป น๎อยลงไป จนมันหมด
อุปาทาน มันก็หมดทุกข๑ ถ๎ามันยังมีอุปาทานความยึดมั่ นวําอะไรเป็นตัวเราของเราสักนิดเดียว ก็ยังมีทุกข๑
อยูํนั่นแหละ ไมํวํารูปธรรมหรือนามธรรม
เมื่อเรารู๎สึกจางคลายอุปาทานตํอรูปธรรม คือกายนี้ จะเห็นวํา นามธรรมมันปรากฏชัดขึ้นมา แม๎ใน
นามธรรมนั้นก็ไมํเที่ยง เกิดดับ ไมํใชํตัวเราของเรา มันจะขึ้นมาในญาณของเราขณะปฏิ บัติวํา ไมํวําจะรู๎สึก
ไปตรงไหน ก็ไมํใชํตัวเราของเราไปถึงเราตรงนั้นนํะ กําหนดสติอยูํในกายนะ มันจะมีความรู๎สึก รู๎สึกไป
ตรงไหนก็ไมํใชํเราไปถึงตรงนั้น ไมํใชํของเราเลย
เมื่อญาณปัญญาเข๎าถึงพระไตรลักษณ๑ ธรรมะมันก็ผุดขึ้นมา ให๎แจํมแจ๎งด๎วยญาณปัญญา วําสังขาร
รํางกาย ขันธ๑ห๎านี้ เป็นของควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรละวาง ควรถอนความยึดมั่น
ถือมั่น ไปสูํสังขารุเปกขาญาณคือวางอุเบกขาในสังขาร มันแจ๎งขึ้นมาจากสติและปัญญามันนํามาสูํสังขารุ
เปกขาญาณ เมื่อเห็นความจริง พอเห็นความจริงแล๎วความหลงมันก็ไป ที่มันหลงก็เพราะมั นไมํเห็นความ
จริง ไมํแยกแยะ ไมํมีโยนิโสมนสิการ ที่มันไมํมีโยนิโสมนสิการเพราะมันไมํมีสติสัมปชัญญะ ผู๎ที่ไมํเจริญสติ
ปัฏฐานเป็นผู๎หลง ไมํแจ๎ง ไมํแจํมแจ๎ง ยํอมกําหนัดในอารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงความกําหนัด ยํอมขัดเคืองใน
อารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงความขัดเคือง ยํอมลุํ มหลงในอารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงความลุํมหลง ยํอมมัวเมาใน
อารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงความมัวเมา ไมํมีปัญญาอันเป็นปัจจัยเพื่อความหลุดพ๎น จิตไมํมีตัวละ
หลวงพํอใหญํจะบอกวํา “การปฏิบัติธรรมน่ะ เมื่อญาณปัญญาเราสูงขึ้น อยู่กับอารมณ์แต่ไม่ข้อง
กับอารมณ์” ทํานเปรียบเทียบไว๎วํา คนหลายคนมานั่งกินขนมเขํงด๎วยกัน คนหนึ่งเอาน้ํามันหมูทามือกํอน
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มากินขนมเขํง กินเสร็จแล๎วขนมเขํงไมํติดมือ ธรรมะก็คือตัวไมํติดข๎องอารมณ๑ เราจะหนีอารมณ๑ไปก็หนีไมํ
พ๎น หนีไปที่ไหนก็หนีไมํพ๎น หนีเข๎าไปในป่าก็เอาความปรุงแตํงไปด๎วย หนีเข๎าไปในถ้ําสัญญาเกําความจํา
ในอดีตก็เอาไปด๎วย ไปไหนก็ไมํพ๎นจากตัวเอง ไปไหนก็ไมํพ๎นจากความปรุงแตํงของตัวเอง หนีไมํพ๎น มา
เจริญสติกําหนดหยั่งรู๎มันดีกวํา ไมํต๎องหนี ไมํต๎องสู๎ สักแตํวํากําหนดหยั่งรู๎ดูด๎วยสติ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อ
เกิดมามันดับหมดเลย ไมํมีอะไรเที่ยง อารมณ๑ทั้งปวงไมํวําดี ไมํวําเลว...ดับหมด เกิดขึ้นมาแล๎วก็ดับไป
ทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายจึงไมํเป็นปัญหาแกํบุคคลผู๎นั้น เพราะปัญหาทั้งหลายมันเป็นความเกิดดับ
ปัญหาทั้งหลายมันไมํเป็นที่หนักใจ เพราะญาณปัญญารู๎วํามันเป็นความเกิดดับ เหมือนพยับแดดไมํมีจริง
เป็นความเกิดดับ เป็นภาพมายา ของที่เห็นอยูํนั่นแลมันเป็นมายาเพราะวํามันเกิดดับ ที่ได๎ยินอยูํนั้นมัน
เป็นมายาเพราะมันเกิดดับ ที่ได๎รับรู๎มันก็เป็นมายาเพราะมันเกิดดับ
สิ่งทั้งหลายที่มาขัดขวางขัดข๎องใจของเรา สิ่งทั้งปวงมันก็เกิดดับ มันเป็นอุปสรรคแกํผู๎ไมํหยั่งรู๎ ไมํรู๎
แจ๎ง คือไมํตั้งอยูํที่ปัจจุบันอารมณ๑ ถ๎าเราเจริญปัจจุบันอารมณ๑จะเห็นแตํความเกิดดับ เราจะกําหนดสติเวลา
ยกมือก็ตาม เดินจงกรมก็ตาม อารมณ๑ที่ติดค๎างติดข๎องมา มันจะหลุดไปในขณะที่เรากําหนดสติในปัจจุบัน
อารมณ๑ ไมํต๎องไปนั่งนึกนั่งคิดนั่งเพํงให๎มันหลุด เราเจริญสตินํะมันจะหลุด มันจะหลุด ปัญหาทั้งหลายไมํ
เป็นปัญหา อุปสรรคทั้งหลายไมํเป็นอุปสรรค เพราะมันเกิดดับ
เมื่อมีญาณปัญญารู๎แจ๎งเห็นจริง ความทุกข๑มันก็น๎อยลง เมื่อความทุกข๑น๎อยลงจากการปฏิบัติ ศรัทธา
ตํอพระรัตนตรัยก็หยั่งรากมั่นคง เข๎มแข็ง แนํวแนํ ไมํหวั่นไหวคลอนแคลน เพราะมันเห็นความดับทุกข๑จาก
การปฏิบัติของเรา การปฏิบัติของเราก็ไมํได๎รู๎มาด๎วยตัวเอง เราได๎ฟังมาจากทํานผู๎ดําเนินไปกํอนลํวงหน๎า
เรา
ทํานผู๎ประเสริฐทั้งหลายที่ได๎สั่งสอนตํอกันมา องค๑ต๎นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า และก็พระอริยสาวก
ทั้งหลาย ได๎ทรงศาสนาสืบตํอกันมา จนกระทั่งถึงครู บาอาจารย๑ของเรา ที่ขวนขวาย เกื้อหนุนเรา อุตสําห๑
สร๎างวัดไว๎ให๎เราเป็นที่ปฏิบัติ อันนี้แหละความสํานึกในพระคุณของพระรัตนตรัย ของครูบาอาจารย๑ด๎วย จึง
มีเต็มเปี่ยม แตํเราต๎องดับทุกข๑ได๎จากการปฏิบัติ ถ๎าเราดับทุกข๑จากการปฏิบัติไมํได๎เลย ความสํานึกใน
บุญคุณพระรัตนตรัยมันก็ไมํเกิด จะมีแตํความสงสัย จะดีอยํางนั้นหรือ จะดีอยํางนั้นหรือ สงสัย ที่สงสัย
เพราะไมํมีธรรมะที่เกิดในจิตตัวเองเป็นพยาน
เราจะหมดสงสัยในพระรัตนตรัยนั้น เราต๎องปฏิบัติจนเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของทําน คือทําตามทําน เอา
อยํางทําน จนกลายเป็นสํวนหนึ่งของทํานไปเลย เป็นสํวนหนึ่งในองค๑กรของพระรัตนตรัย เป็นผู๎ปฏิบัติตาม
ธรรมะ ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ว จิตเราเป็นที่รองรับ เป็นที่บรรจุพระธรรมที่พระองค๑ทรงแสดง
ไว๎ดีแล๎ว เรามาเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จนเห็นแจํมแจ๎ง เมื่อความทุกข๑ในใจเราที่เคยมีมากมันลดน๎อยลง
อันนี้ แสดงวําเราได๎ผลจากการปฏิบัติแล๎ว
การที่จะดูวําเราได๎ผลจากการปฏิบัติหรือไมํนํะ อยําไปดูวําคนนั้นชมเชย คนนั้นมากราบ คนโน๎นมายก
ยํอง วําเป็นหลวงพํอ ครูบาอาจารย๑ ไมํมีประโยชน๑เลย การยกยํองสรรเสริญของบุคคลทั้งหลาย ไมํมี
ประโยชน๑ ถ๎าจะดูต๎องดูที่ใจเรา วําทุกข๑เราน๎อยลงหรือเปลํา จิตเราดีขึ้น สมาธิมั่นคงขึ้น สติมั่นคงเป็น
อัตโนมัติขึ้นหรือเปลํา เมื่อเราปฏิบัติ และได๎ผลจากการปฏิบัติ สติมันจะกลายเป็นสติอัตโนมัติทุกอิริยาบถ
คํายกยํองชมเชยสรรเสริญของคนทั้งโลกไมํมีคําเทํากับการดับทุกข๑ในใจเรา เพราะวําธรรมะที่เราอุตสําห๑
ขวนขวาย ออกมาหาที่ปฏิบัติ ยอมสละผลประโยชน๑มากบ๎างน๎อยบ๎าง ออกมาขัดเกลาตัวเอง สละออกจาก
เรื อ น มั น ต๎ อ งเพื่ อ ความดั บ ทุ ก ข๑ หลวงพํ อ ใหญํ ช อบพู ด วํ า “คนที่ จ ะฆ่ า ช้ า ง มั น ต้ อ งหวั ง ประโยชน์
เพื่อที่จะเอางา ไม่ใช่ว่าฆ่าเพื่อที่จะเอาขน หรือฆ่าช้างเพื่อที่จะตัดเอาใบหูไป ไม่ใช่ คนจะฆ่ าช้างมัน
ต้องเอางา”
กัณฑ์ที่ ๑๖ จิตเป็นผู้นาไป
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เราที่อุตสําห๑สละความสุขทางเพศฆราวาสออกมาบําเพ็ญธรรม ต๎องเพื่อประโยชน๑แหํงความดับทุกข๑
เพื่อความดับไมํมีเชื้อ เพื่ออนุปาทานิพพาน อยําเพียงเพื่อหาลาภสักการะ คําสรรเสริญเยินยอของหมูํชน
และก็ ค วามเคารพบู ชาในตระกู ล ทั้งหลาย อยํ า งนั้ น เราก็ ไ มํ ไ ด๎ งาช๎า ง เพราะวํ า จุ ด มุํ ง หมายสู งสุ ด ของ
พรหมจรรย๑ ก็คือความดับไมํมีเชื้อ คืออนุปาทานิพพาน
อยํางที่พระปุณณมันตานีบุตรกับพระสารีบุตรทํานธรรมสากัจฉากัน พระสารีบุตรทํานถามพระปุณณ
มันตานีบุตรวํา “ทํานออกบวชเข๎าสูํพรหมจรรย๑ เพื่อผลประโยชน๑อะไร” ตามภาษาปริยัติ ทํานก็ถามวํา เพื่อ
สีลวิสุทธิหรือ? เพื่อจิตตวิสุทธิหรือ? เพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือ? เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ? เพื่อมัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสุทธิหรือ? เพื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ? พระปุณณมันตานีบุตรบอกวํา “ไมํใชํ ไมํใชํสัก
อยําง ไมํใชํเพื่อศีลบริสุทธิ์ ไมํใชํเพื่อจิตบริ สุทธิ์ ไมํใชํเพื่อทิฏฐิบริสุทธิ์ ฯลฯ” ทํานบอกวําทํานออกบวชสูํ
พรหมจรรย๑ในศาสนาของพระสมณโคดม เพื่อประโยชน๑แหํงอนุปาทานิพพาน เพื่อความดับไมํมีเชื้อ ไมํ
ต๎องเกิดอีก ไมํต๎องแกํอีก ไมํต๎องเจ็บอีก ไมํต๎องตายอีก เพราะวําเกิดทุกชาติก็เป็นทุกข๑ร่ําไป เกิดทีไรก็เป็น
ทุกข๑ทุกที
ทํานอุปมาวํา “ความทุกข๑ของคนทั้งหลายแตํละคนที่เวียนวํายตายเกิดในสังสารวัฏ น้ําตาของแตํละคน
ที่หลั่งออกมาเพราะความทุกข๑นี่ ถ๎าเก็บรวมกันไว๎นํะ จะมากยิ่งกวําน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ มันทุกข๑ ความเกิด
เป็นทุกข๑ ความแกํเป็นทุกข๑ ความตายเป็นทุกข๑ ความโศกเศร๎าพิ รี้พิไรรําพันทุกข๑กายทุกข๑ใจเป็นทุกข๑
ความคับแค๎นใจก็เป็นทุกข๑ ความพลัดพรากจากของรัก ประสบกับสิ่งที่ไมํเป็นที่รัก ความปรารถนาสิ่งใด
ไมํได๎สิ่งนั้นก็เป็นทุกข๑ ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันเป็นอยํางไร ก็คือเพลงทั้งหลายนั่นเอง ลองฟังดู เพลงที่
เขาร๎องๆกัน เพลงที่แตํงๆกันมานํะ เป็นอาการโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันทั้งนั้น กูรักมึงแตํมึงไมํรักกู มึงเคยรัก
กูแตํเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปเสียแล๎ว ตอนนี้มึงรักกูอยูํแตํกูกลัววําตํอไปมึงจะไมํรักกู มีแคํนี้แหละ ฟังเพลงฟัง
เป็นธรรมะ มันจะมาแสดงให๎เราเห็นวํา มันโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันให๎ฟัง วํามีแตํทุกข๑
หลวงพํอใหญํทํานชอบทํองกลอนให๎ฟังวํา “ทางโลกีย์มันกว้างกว่าทางหลวง ถ้าหลงลวงไปนัก
ไกลมรรคผล มันรักรักชังชังเฝ้ากังวล สาคัญตนว่าสุขทุกข์แทบตาย”
ฟังจากเพลงทั้งหลาย เพลงที่เปิดในวิทยุนํะ มันทุกข๑ทั้งนั้น เป็นความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน การจะไมํ
มีความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน มันก็ต๎องนี่ มันต๎องทําอยํางภัทเทกรัตตสูตรวํา “ไม่ควรคานึงถึงอดีตที่ล่วง
ไปแล้วด้วยอาลัย ไม่ควรคาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ” สิ่งที่เป็นอดีตก็ผํานไปแล๎ว อนาคตก็ยังมา
ไมํถึงไมํรู๎จะเป็นยังไง ผู๎ใดมีสติแจํมแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ ขณะหนึ่ง ๆ อันนี้แหละ จะตัดความโศกเศร๎า
พิรี้พิไรรําพันได๎ คืออยําไปคํานึงถึงอดีตอนาคต เจริญสติอยูํในปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่ง ก็จะเห็นแตํความ
เกิดดับ อารมณ๑ทั้งหลายไมํวําใหญํปานใด คิดวําเป็นปัญหาใหญํมากมาย ก็จะกลายเป็นความเกิดดับ
อันวําการเจริญสตินี่ ทั้งที่ยังไมํพัฒ นาไปถึงไหนเลย มันก็ดับทุกข๑ให๎เราตั้งเยอะแล๎ว เป็นทุกข๑มาแตํ
ไหน มานั่งยกมือนี่ตัดไปเยอะ อยูํไหนก็ทําได๎ ญาติโยมที่บวชเนกขัมมะสึกกลับไปบ๎านก็เอาไปทําได๎ การ
เจริญสติปัฏฐานนี่ ไมํต๎องใสํเสื้อขาวกางเกงขาวก็ทําได๎ ทําได๎ตลอด ถ๎าเรามาเจริญสติอยูํในปัจจุบันอารมณ๑
ตัดอดีตอนาคต ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันมันก็ดับ ทีนี้ก็ฟังเพลงก็ไมํหลงไปตามมัน ฟังก็ได๎ แตํฟังแล๎ว
รู๎สึกวํา บุคคลผู๎ที่จมอยูํในอารมณ๑อยํางนั้น มันมีแตํทุกข๑ คืออารมณ๑หํวงอดีตกังวลอนาคตนํะ มันมีแตํความ
ทุกข๑
การเจริญปัจจุบันอารมณ๑ มันไมํทําให๎เป็นชีวิตที่จืดชืด บางคนก็กลัววําชีวิตจะจืดชืด ตัดอดีตอนาคต
ไมํคํานึงอดีตอนาคตแล๎วชีวิตจะจืดชืด เราทําจริง ๆ ไมํจืดชืดหรอก มันเอิบอิ่ม เวลาเรากําหนดสติตั้งอยูํ
ปัจจุบันในกายของเรานํะ มันอิ่ม เพราะมันเจอตัวเอง คนเราเที่ยวไปรักคนโน๎นรักคนนี้ เอาจิตไปฝากไว๎ที่
เขา ไมํเจอตัวเอง เจอแตํคนอื่น ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางพวกฝูงชน รอคอยหิวโหย อยากให๎เขามา
เอาใจ อยากให๎เขามาเห็นคุณคําของเรา เป็นจิตที่หิวทั้งนั้น จิตถ๎ามันหิวแล๎วไมํมีความสุข คนเราถ๎าจิตยัง
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หิวก็ไมํมีความสุข รํางกายหิวก็ไมํมีความสุข จิตหิวยิ่งไมํมีความสุขยิ่งกวํา เมื่อเราเอาจิ ตมากําหนดปัจจุบัน
อารมณ๑ในกายของเรา ฐานใดฐานหนึ่ง มันอิ่มเอิบ มันอบอุํน อบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย
พวกที่เที่ยวไปรักคนโน๎นรักคนนี้ มันก็ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน อยูํกับคนมากมายใจก็เป็นทุกข๑
ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย เที่ ยวเอาใจไปไว๎กับคนอื่น จะสะอื้นจนวันตาย ว๎าเหวํ
หงอยเหงา ต๎องมานั่งรอนอนคอยให๎เขามาเอาใจ ต๎องมานั่งรอนอนคอยให๎เขามาเห็นคุณคํา ไมํมีความสุข
ด๎วยตัวเอง ก็เหมือนกับเราเป็นขี้ข๎ามัน รอให๎มันมาเอาใจ เรารอให๎คนไหนมาเอาใจเรา เราก็เป็นขี้ข๎าคน
นั้นนํะ ชีวิตที่เป็นขี้ข๎ามันก็ไมํมีอิสระ ไมํมีความสุข เครียดมาก ๆ เลยต๎องฆํากัน เหมือนอยํางที่ขําวเขาลง
วําฆํากันด๎วยรักสามเส๎า ความรักกับความโกรธนี่มันอันเดียวกัน ราคะกับโทสะเป็นสิ่งเดียวกัน คือวําจะเอา
ให๎ได๎ดั่งใจ ชอบอะไรจะเอาให๎ได๎ดั่งใจ จะเอามาให๎ได๎ พอเบื่ออะไรจะถีบสํงไปให๎ไ ด๎ จะเอาให๎ได๎ดั่งใจให๎ได๎
ชอบอะไรต๎องไปเอามาให๎ได๎ เกลียดอะไรต๎องถีบมันสํงไปให๎ได๎ นี่รวมแล๎วก็คือวํา “ไอ๎ความจะเอาให๎ได๎
ดั่งใจนี่ มันเกิดราคะ มันเกิดโทสะ มันเกิดความรัก มันเกิดความโกรธ มันเกิดความเครียด เพราะในความ
เป็นจริงแล้ว กฎธรรมดาของโลกคือ มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจ”
สังขารรํางกายมันก็แกํลงทุกวัน เดินหน๎าไปสูํความตาย ไมํเคยหยุด ไมํเคยยั้ง ไมํเคยรอ โยมแถมแก
บอกวํา “ว่าจะไม่แก่นะ อดแก่ไม่ได้” คารมโยมแถมแกพูดเข๎าทํา “ว่าจะไม่แก่นะ อดแก่ไม่ได้” ฟังแล๎วก็ได๎
ปัญญาดี คือคนทุกคนไมํมีใครอยากแกํหรอก แตํมันต๎องแกํ เขํ าก็ต๎องเสื่อม ข๎อก็ต๎องเสื่อม ลุกก็โอยนั่งก็
โอย ลุกก็ลุกยาก เขํามันเสื่อมข๎อมันเสื่อม
สังขารรํางกายนี่ ตั้งแตํวันที่เกิดมามันก็เริ่มเสื่อม มีอายุก็คือมีความเสื่อม เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรัก
เพื่อทุกข๑ มีรักอะไรทุกข๑ทั้งนั้น สังเกตดูเถอะ ของอันไหนที่เราเป็นทุกข๑กับมันมากๆเลยนํะ ลองสาวไปให๎ดี
เถอะ จะเห็นวําเราเคยรักมันมาก ๆ มากํอน รักมากก็ทุกข๑มาก ความรักมันไมํมาคนเดียวหรอก ความรัก
มันไมํไปไหนมาไหนคนเดียวหรอก พอมีความรักก็มีความหวงความหํวงความหลงความหึงตามมาด๎วย
พอเริ่มต๎นมีความรักมันก็ตามมาเลย ใครเคยมีความรักก็รู๎ดี ตอนแรกคิดวําแหม บรรเจิดเพริศแพร๎ว ความ
รักนํะ พอมีความรักแล๎วนํะ อ๎าว! ต๎องหวง ต๎องหํวง ต๎องหลง ต๎องหึง โอ๏ะ! วุํนวายไมํรู๎จักจบสิ้น ความรักนี้
ยังไมํเทําไหรํ ความหวงนี่ ฆําได๎ ฆํากันได๎ เราไมํเอาไมํเป็นไรไมํอยากให๎คนอื่นได๎ไป เพราะมายึดวําเป็น
ของกู กูไมํได๎ครอบครองไมํเป็นไร แตํไมํอยากให๎คนอื่นได๎ไป
จิตของคนเรานี้ถ๎าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหน แล๎วจะไมํมีทุกข๑เดือดร๎อนเพราะสิ่งนั้นนํะ ไมํมีหรอก ไมํมี
ทางเป็นไปได๎ ไปยึดอะไรเอาไว๎นํะ แล๎วจะไมํทุกข๑ เดือดร๎อน ไมํมี ไมํมีเลย ยึดอะไรเอาไว๎แม๎นิดเดียวก็
จะต๎องทุกข๑ ถ๎าไมํรู๎จักปลํอยไมํรู๎จักวาง ทุกข๑เดือดร๎อนที่สุด
ธรรมะให๎ตัวหยุดตัวพอแกํใจเรา เหมือนมีเบรกอยูํในรถ รถไมํมีเบรกจะชนก็หยุดไมํเป็น หยุดไมํได๎ ไมํ
มีเบรกจะเหยียบให๎รถหยุด คนที่ไมํรู๎จักหยุด ไมํรู๎จักพอ ไมํรู๎จักแพ๎ บุคคลนั้นเดือดร๎อนที่สุด มันต๎องไปฆํา
เขา เหมือนรักสามเส๎า ไมํยอมมันต๎องไปฆํากัน เพราะมันไมํรู๎จักหยุด มันไมํรู๎จักปลง วําเออ เอาแคํนี้แหละ
ชํางมันเถอะ
คําวํา “ช่างมันเถอะ” บางครั้งนะ ชํวยให๎เราไมํต๎องไปติดคุกติดตะราง ยอมได๎ ปลงได๎ปลงตก ไมํรู๎จัก
ปลงก็เดือดร๎อน เดือดร๎อนไมํรู๎จักเลิก ถ๎าปลํอยกิเลสให๎พอกพูนในใจเราไว๎นํะ สักวันมันจะทําให๎เราฉิบหาย
เข๎าสักวัน เหมือนอยํางขําวที่มันฆํากัน หมอฆําหมอเพราะรักสามเส๎า มันปลํอยให๎กิเลสอยูํในใจของมัน จะ
เอาอะไรต๎องเอาให๎ได๎ ไมํได๎ไมํยอม ต๎องได๎ทุกวิธีการ มันปลํอยให๎กิเลสตัวนี้อยูํในใจมัน ไมํกําจัด วันดีคืนดี
ก็เลยชักนําไปเสื่อม ต๎องไปฆําคนรักที่ไมํเป็นไปอยํางใจ แล๎วอนาคตก็ดับวูบ ทุกคนก็เหมือนกัน ถ๎ายัง
สงวนรักษากิเลสเอาไว๎ในใจเรา ไมํควบคุม ไมํกําจัด ไมํริดรอน จะต๎องเข๎าไปสูํความฉิบหายเข๎าสักวัน
เพราะอะไรลํะ เพราะในเมื่อสาเหตุแหํงความฉิบหายมันมีอยูํในใจเราแล๎ว ไมํต๎องหํวงเลย มันฉิบหายแนํ
กัณฑ์ที่ ๑๖ จิตเป็นผู้นาไป
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เหมือนยกตัวอยํางวํา “ถ๎าขี้หมามันมาอยูํในห๎องนอนเรา มันเหม็นแนํ ไมํต๎องหํวงหรอก มันเหม็นแนํ ”
คนเราไมํฆํากิเลส สุดท๎ายกิเลสมันจะมาทําร๎ายเรา ทํานจึงบอกวํา “การตั้งจิตไว๎ผิดนํะ เป็นโทษแกํบุคคลผู๎
นั้นยิ่งกวําศัตรูที่ร๎ายกาจใด ๆ จะมาทําร๎าย และการตั้งจิตไว๎ถูกนํะ จะเป็นประโยชน๑แกํบุคคลนั้นเองยิ่งกวํา
มิตรใดๆ จะมาชํวยเหลือเกื้อกูล” ทํานจึงกลําวพุทธภาษิตวํา “จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อม
นาสุขมาให้”
เพราะฉะนั้น ไมํเสียเวลาเปลําเลย ที่เรามาประพฤติธรรม ไมํเสียผลประโยชน๑เลย ไมํเสี ยเวลาฟรีเลย
ไมํเปลืองเวลาเลย ที่ลางานมาห๎าวันเจ็ดวันสิบวัน ไมํนําเสียดายเวลาเลย ในเมื่อเรามาฝึกจิต เพราะวํามี
คุณคํายิ่ง เพราะวํามาทําให๎ตัวเองเจริญรุํงเรือง ไมํเสียเวลาเลย พวกที่ทําให๎ตัวเองฉิบหายวอดวายนั่นนํะ
เสียดายเวลา เอาเวลาไปใช๎ในอบายมุขนํะ เสียเวลา ดื่ มน้ําเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเลํน เลํนการพนัน
คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร๎านการทํางาน เสียเวลา เพราะวําอบายมุขมันเป็นทางเสื่อม เป็นทางฉิบหาย
วอดวาย ทํานวําก็ถูกต๎องของทําน วํา จิตที่ฝึกดีแล๎ว นําสุขมาให๎จริง ๆ อยําสงสัย อยําวิจิกิจฉา ในแนวทาง
การปฏิบัติที่ครูบาอาจารย๑ทํานสอนทํานแนะนํา ทํานอุตสําห๑ลําบาก สร๎างสํานักจนรุํงเรือง มีลูกศิษย๑ลูกหา
มากมาย เดี่ยวนี้สุขภาพรํางกายสังขารของทํานก็ไมํไหวแล๎ว แตํวําเราปฏิบัติตามที่ทํานสั่งสอนเอาไว๎ ถือ
วําเป็นการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย๑ที่ดีที่สุดแล๎ว
วันนี้ได๎มีโอกาสมาบรรยายธรรมะเล็ก ๆ น๎อย ๆ พอสังเขปแกํเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็เป็นเวลา
อันสมควร ขอสมมุติยุติลง ณ เวลานี้ ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายก็ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจง
ปกป้องคุ๎มครองรักษาให๎เราเหลําผู๎ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จงรู๎ธรรม เห็นธรรม แจ๎งธรรม ตัดกิเลส
เป็นสมุจเฉทปหานเข๎าสูํมรรคผล นิพพานทุกทํานทุกคนเทอญ สาธุ
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กัณฑ์ที่ ๑๗ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขออภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม อันเป็นธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑ผู๎ทรงไว๎
ซึ่งพระศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ผู๎มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ใน
ด๎านสติปัฏฐานสี่ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาล และปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสวัสดี
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก็เป็นโอกาสดี ที่ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรม ในหมูํเราผู๎เป็นนัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย การที่เรามาปฏิบัติธรรม ก็เนื่องจากวําชีวิตนี้เป็นทุกข๑ ธรรมภาษิตบทหนึ่งทํานกลําว
ไว๎วํา ทุกข๑เทํานั้นที่เกิดขึ้น ทุกข๑เทํา นั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรเกิด นอกจาก
ทุกข๑ไมํมีอะไรดับ วําโดยยํออุปาทานในขันธ๑ทั้งห๎าเป็นตัวทุกข๑ อุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่น ยึดมาก
ทุกข๑มาก ยึดน๎อยทุกข๑น๎อย ไมํยึดไมํทุกข๑
ยิ่งยึดมากก็มาสร๎างให๎เกิดความหวงหํวงตน ยึดมั่น ถือมั่นวํามีตัวเราคนหนึ่ง แล๎วต๎องได๎ดีอยํางนั้น
ต๎องได๎ดีอยํางนี้ ต๎องประเสริฐอยํางนั้น ต๎องวิเศษอยํางนี้ และก็วาดภาพปรุงแตํงไปอดีตบ๎างอนาคตบ๎าง
เมื่ อ วาดภาพไปถึ ง อดี ต ที่ เ คยได๎ ดี มี สุ ข ก็ เ สี ย ดายอยูํ อยากจะมี อี ก พอปรุ ง แตํ ง ไปถึ ง อดี ต ที่ เ ป็ น ทุ ก ข๑
เดือดร๎อน ก็สะดุ๎ งหวั่นไหว น๎อยอกน๎อยใจ เมื่อวาดภาพไปอนาคต คิดวําจะได๎ดีมีสุข ก็ฮึกเหิม ลําพอง
เยํอหยิ่ง ถือดี ทั้งที่สิ่งนั้นยังไมํเกิดขึ้น มาปรุงแตํงวําอนาคตจะทุกข๑ เดือดร๎อน ลําเค็ญ ลําบาก ยากจน ก็
ต๎องสะดุ๎งหวั่นไหว ทั้งที่สิ่งนั้นยังไมํเกิดขึ้น
ไอ๎ความยึดมั่นถือมั่น หวงหํวงตัวเอง ยึดวํามีตัวเราคนหนึ่ง ก็หวงหํวงตนเองขึ้นมา ทําให๎จิตต๎องแสํ
สํายไปในอดีตอนาคต ให๎เสพอารมณ๑เสวยอารมณ๑ ยินดีบ๎าง ยินร๎ายบ๎าง ในอดีตในอนาคต การที่จิตแสํสําย
ไปอดีตอนาคต ไมํเป็นผลดีแกํบุคคลผู๎นั้นเลย เพราะวําเป็นที่ตั้งแหํงความมัวเมา ในสิ่งที่ไมํมีอยูํ จริง หลง
ผิด ไมํเห็นแจ๎ง วําอดีตก็ดับไปแล๎ว อนาคตก็ยังมาไมํถึง ชํวงเวลาที่จะเป็นที่ตั้งแหํงญาณปัญญา จะเป็น
ปัจจัยแหํงการดับทุกข๑ จะเป็นปัจจัยแหํงความเจริญงอกงามของอริยมรรคมีองค๑แปด ต๎องเป็นในปัจจุบัน
อารมณ๑ ปัจจุบันขณะ
เรามาฝึกสติปัฏฐานนี่ เพื่อให๎ได๎ปัจจุบั นขณะ จิตหยั่งลงในปัจจุบัน ดับความปรุงแตํงและห๎ามจิตที่แสํ
สํายไปในอดีตอนาคต เพื่อจะได๎เจอของจริง ถ๎าแก๎ปัญหาได๎ก็จะเป็นการแก๎ปัญหาที่แท๎จริง ถูกจุด เกาถูกที่
คัน ฉะนั้นอารมณ๑วิปัสสนาก็ตั้งขึ้นที่ปัจจุบัน เริ่มต๎นที่ปัจจุบัน ไปอดีตอนาคตก็กลายเป็นวิปัสนึก มันไมํเจอ
โจร ไมํเจอปัญหา คิดจะไปยิงโจร เราจะไปยิงโจร เราก็ต๎องยิงขณะที่โจรมันยังอยูํ ถ๎าโจรมันไปแล๎วกับโจร
ที่ยังไมํได๎มา ยิงไปก็เสียลูกปืนเปลํา
ฉะนั้นการมาเฟ้นธรรม พึงมาเฟ้นธรรมให๎แยบคายในปัจจุบัน เพื่อยิงปืน สับไกปืน ขณะที่โจรอยูํ
เฉพาะหน๎า ไมํเปลืองลูกปืนเปลํา ญาณปัญญาที่เข๎าไปเจาะลึกในสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปในขณะหนึ่งเฉพาะหน๎า
มันจะเจอกิเลสของจริง เจอปัญหาจริง ถ๎ามีโอกาสจะได๎แก๎ไปเลย มันได๎เหนี่ยวไกปืนขณะที่โจรมันมา อดีต
กัณฑ์ที่ ๑๗ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
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ยิ่งใหญํเพียงไหน ทุรนทุราย กระวนกระวาย เดือดร๎อนเพียงไหนก็ดับไปแล๎ว อนาคตคาดหวังวํา จะมี
ปัญหาอยํางโน๎น อยํางนี้ ก็ยังมาไมํถึง แก๎ปัญหาไมํได๎
ฉะนั้นการมาเจริญสติปัฏฐานนี่ มาเกาถูกที่คันนะ ในปัจจุบันขณะ เรากําหนดสติที่ฐานใดฐานหนึ่ง
อยํ า งการยกมื อ ก็ ไ ด๎ ขยั บ นิ้ ว กระทบกั น ความรู๎ สึ ก เกิ ด ดั บ ขณะหนึ่ ง ความแจํ ม แจ๎ ง ในปั จ จุ บั น ขณะ
ขณะหนึ่ง มันเป็นการเปิดโลกธาตุเลย คําวําเปิดโลกธาตุคือมันจะแก๎ปัญหาได๎ แก๎ปัญหาก็คือวํา เราจะจับ
โจรนะเนี่ย เราต๎องเจาะจงสติปัญญาของเรามาในปัจจุบัน มารอโจร พอผํานมาก็ยิงมันเลย ได๎แจํมแจ๎งเป็น
เรื่อง ๆ ไป เปิดโลกธาตุเลย คือมันเจอศัตรูแท๎จริง เมื่อกํอนแตํไหนแตํไรมา จิตเรานํะ ถูกปลํอยไป อดีต
บ๎างอนาคตบ๎าง จึงแก๎ปัญหาไมํได๎แม๎แตํปัญหาของตัวเอง ไมํต๎องพูดถึงจะไปแก๎ปัญหาให๎คนอื่น
เราจะไปเป็นที่พึ่งแกํผู๎อื่น เราก็ต๎องเป็นที่พึ่งแกํตัวเองกํอน บุคคลที่จะเป็นที่พึ่งแกํผู๎อื่นก็คือบุคคลผู๎ดับ
ทุกข๑ได๎ ในโลกนี้บุคคลทั้งหลายมีทุกข๑กันทั้งนั้น ทุกข๑เดือ ดร๎อน ไมํเดือดร๎อนกายก็เดือดร๎อนใจ ไมํเป็นโรค
ทางกายก็เป็นโรคทางใจ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎วํา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้จะไม่ถูกโรค
ทางกายเบียดเบียน ในช่วงเวลาหนึ่งวันบ้าง เจ็ดวันบ้าง หนึ่งเดือนบ้าง หนึ่งปีบ้าง สิบปีบ้าง แม้
ร้อยปีก็ยังพอมีอยู่ แต่บุคคลผู้ไม่ถูกโรคทางใจเบียดเบียน แม้ขณะจิตเดียว ถ้ายกเว้นพระขีณาสพ
แล้วไม่มีเลย
บุคคลทั้งหลาย เป็นทุกข๑ทางใจ ทุกข๑ทางใจนี้มีมาก แม๎จะอยูํในห๎องแอร๑ที่ไมํมีอันตราย ไมํมีเสือมากัด
ไมํมีลูกปืนมายิง แตํบุคคลที่นั่งอยูํในห๎องแอร๑ ยังเป็นทุกข๑เดือดร๎อนมากมาย เพราะอะไร เพราะจิตไมํได๎ฝึก
จิตที่ฝึกดีแล๎ว ยํอมนําสุขมาให๎อยํางยิ่ง บุคคลที่ฝึกจิตดีแล๎ว ยํอมได๎ที่พึ่งอันบุคคลทั้งหลายทั้งปวงได๎โดย
ยาก บุคคลผู๎ไมํได๎ฝึกจิต ยํอมมีศัตรูอยูํข๎างที่นอนนั่นเอง ยํอมเดือดร๎อน
แม๎โจรหัวโจกตํอโจรหัวโจก จะทําร๎ายทําลายกันให๎ฉิบหายปานใด ยั งไมํยิ่งใหญํเทํากับจิตของบุคคลที่
ไมํได๎ฝึก เพราะเหตุไรเลํา เหตุที่จิตเขาไมํได๎ฝึก ยํอมนําพาเขาผู๎นั้นเอง ไปสูํความฉิบหาย วอดวาย ทุกข๑
เดือดร๎อนนานับประการยํอมถึงแกํเขาผู๎นั้นผู๎ไมํฝึกจิต สํวนบุคคลใดที่ฝึกจิต ยํอมได๎ที่พึ่งอันบุคคลทั้งหลาย
ได๎โดยยาก จิตที่ฝึกดีแล๎วยํอมนําสุขมาให๎ เพราะวําจิตยํอมเป็นใหญํ จิตยํอมนําไป ดังภาษิตทํานวํา มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า แล้วล้วนที่ใจ
คือรํางกายมันเป็นบําว จิตใจนี่มันเป็นนาย นายนํะเป็นผู๎นํา นําไป จะนําไปทุกข๑เดือดร๎อนหรือ ได๎ดีมีสุขก็
ล๎วนแล๎วแตํนาย รํางกายมันเป็นขี้ข๎าของจิต จิตเป็นผู๎สั่งการ
ฉะนั้น บุคคลผู๎ฝึกจิต ยํอมชื่อวําบุคคลผู๎นั้นได๎ทรัพย๑อันประเสริฐ เป็นอริยทรัพย๑ ทรัพย๑ภายใน อันไมํ
เป็นสาธารณะแกํโจรทั้งหลาย ทรัพย๑ภายนอกยํอมเสียหายฉิบหายไปได๎ มีโจรภัยบ๎าง อัคคีภัยบ๎ าง วาตภัย
บ๎าง อุทกภัยบ๎าง ราชภัยบ๎าง ไมํเที่ยงแท๎แนํนอน ทรัพย๑ภายในคือจิตที่บุคคลฝึกไว๎ดีแล๎วยํอมเป็นที่พึ่งแกํ
เขาจริง ๆ ไมํมีบุคคลผู๎ใด โจรใหญํที่ไหน มหาโจรเยี่ยงไร จะมาขโมยไปได๎เลย
ฉะนั้นบุคคลทั้งหลาย เมื่อมาเห็นคุณแหํงการฝึกจิตแล๎ว ขอให๎มีความเพียร จงก๎ าวออกไป ยินดีอยําง
ยิ่งในการประพฤติธรรม เจริญกรรมฐาน เข๎าหาตัวเอง หยั่งรู๎ดูตัวเอง ที่กายยาววาหนาคืบกว๎างกํามาพร๎อม
ด๎วยสัญญาและใจครอง เป็นสิ่งที่เศร๎าหมองเพราะวําอุปกิเลสมาเป็นเจ๎าหัวใจ ฉะนั้นนํะจึงทุกข๑ เดือดร๎อน
บุคคลทั้งหลายในโลกผู๎ประมาท ยํอมทุกข๑เดือดร๎อน เพราะไมํแก๎ไขใจตัวเอง
ใจของเราถ๎ามีสาเหตุแหํงความเดือดร๎อนเตรียมอยูํละก็ ไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎ สาเหตุแหํงความเดือดร๎อนก็
คือกิเลสทั้งหลาย อาการปรากฏออกมาคือยินดียินร๎ายตํออารมณ๑กระทบ กิเลสทั้งหลายทําให๎จิตเรามี
คุณภาพต่ํา จะต๎องยินดียินร๎ายตํออารมณ๑ที่มากระทบ ทางตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณ หูได๎ยินเสียงเกิด
โสตวิญญาณ จมูกได๎กลิ่นเกิดฆานวิญญาณ ลิ้นลิ้มรสเกิดชิวหาวิญญาณ กายถูกต๎องโผฏฐัพพะเกิดกาย
วิญญาณ จิตรับธรรมารมณ๑เกิดมโนวิญญาณ
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ชํองทางที่บุคคลทั้งหลายยินดียินร๎ายตํอโลกมี ๖ ชํองนี้ เรามาเฝ้าคุมด๎วยสติและสัมปชัญญะที่ เราฝึก
ของแท๎มันเกิดที่ตัวเราเอง ฝึกแล๎วมันเห็นแจ๎ง เห็นจริง ของจริง จะพูดหรือไมํพูด จะใช๎ภาษาอะไรอธิบาย
มาก็ได๎ ภาษาอีสาน ภาษาเหนือก็ได๎ หรือไมํอธิบายออกมาก็ได๎ แตํเราต๎องปฏิบัติให๎เกิดแจ๎งขึ้นมาในใจเรา
ให๎รู๎แจ๎งความจริง
อันวําสิ่งทั้งปวงเกิดแล๎วยํอมดับ ไป มีแล๎วยํอมหมดไป ไมํมีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่น อารมณ๑ทั้งปวงที่
กระทบตามทวารทั้งหก กระทบแล๎วดับไป กระทบแล๎วดับไป เมื่อสติและญาณปัญญาเข๎าไปหยั่งรู๎ดู ก็เห็น
แตํความเกิดดับ ไมํมีอะไรเที่ยง ไมํมีอะไรเหลืออยูํพอที่จะเป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่น มีแตํความนําเบื่อหนําย
คลายกําหนัด อันเป็นปัจจัยแกํความหลุดพ๎นตํอไป เมื่อบารมีเราเต็มรอบ หรือแม๎แตํวําบารมีเรายังไมํเต็ม
รอบก็ทําตํอไป เพราะวําไมํทําที่นี่แล๎วก็ไมํรู๎จะไปทําที่ไหน เพราะนี่เราเข๎าไปหาเหตุแล๎ว ธรรมทั้งปวงเกิด
แตํเหตุ ฉะนั้นจะดับก็ต๎องดับที่เหตุ
เหตุจะอยูํที่นี้แหละ ที่อารมณ๑กับใจนี่ มีแคํนี้เอง ทีนี้ความไมํแยบคาย ไมํมีโยนิโสมนสิการ จึงเกิดความ
ยินดียินร๎ายในอารมณ๑ เพราะวําอะไรลํะ เพราะวําไมํมีความเพียร ไมํมีสัมปชัญญะ ไมํมีสติ ที่จะมีกําลังแรง
กล๎า พอที่จะถอนความยินดียินร๎ายออกจากโลกเสียได๎ จิตก็จึงเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น ไปกลืนเป็นอันเดียวกับ
อารมณ๑ ทั้งที่คนละอันกัน จิตก็อยํางหนึ่งอารมณ๑ก็อยํางหนึ่ง
ถ๎ า เรากํ า หนดไปที่ ฐ านจิ ต ใจจิ ต กํ า หนดหยั่ ง รู๎ ดู ไ ป ฐานจิ ต ในจิ ต ที่ หั ว ใจเต๎ น กํ า หนดดู ไ ปจะเห็ น
ความรู๎สึกของการกระทบอารมณ๑ ไมํวําอารมณ๑ชนิดไหนชนิดใด ทั้งหยาบ ละเอียด เลว ประณีต กระทบ
แล๎วก็ดับไป กระทบแล๎วก็ดับไป ไมํมีอะไรตั้งอยูํยั้งยืนยงเลย มีแตํกระทบแล๎วก็ดับไป ที่บุคคลทั้งหลายถูก
หลอกวํามันยั่งยืนเที่ยงแท๎ เพราะวําไมํได๎หยั่งรู๎ ไมํได๎อยูํในรอยไถของพุทธบิดา ไมํได๎อยูํในทําเลอันเป็นที่
หากินของพระพุทธบิดา คือในสติปัฏฐานทั้ งสี่นํะ ฉะนั้นญาณปัญญาจึงไมํแยบคาย จึงเห็นวําอารมณ๑
ทั้งหลายเป็นของเที่ยง ควรยึดมั่น ควรกอดรัด ควรยินดี ควรหวงแหน เป็นตัวเรา เป็นของเรา เป็นตัวเขา
เป็นของเขา
ความจริงสิ่งทั้งปวง เมื่อกําหนดหยั่งรู๎ด๎วยความแยบคายของสติ มันมีแตํความเกิดดับ สิ่งที่เกิดข๎าง
นอกก็ดับข๎างนอก สิ่งที่เกิดข๎างในก็ดับข๎างใน สิ่งที่เกิดในอดีตก็ดับไปแล๎วในอดีต สิ่งที่เกิดในปัจจุบันก็ดับ
ลงในปัจจุบัน สิ่งที่จะเกิดในอนาคตก็จะดับไปในอนาคตนั่นเอง สิ่งทั้งปวงไมํมีอะไร มีแตํมายาภาพ
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎วํา สูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตระการตาประดุจราชรถ ที่บุ คคลผู้โง่
เขลา พากันหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ บุคคลผู๎รู๎โดยแยบคาย ยํอมสลัดออกสลัดคืน มีแตํจะแกะแล๎ว
เคยยึดมามากมายเทําใดก็ตาม พยายามจะแกะแล๎ว คนเรามันก็เคยมีกิเลสมา ถ๎าไมํมีกิเลสก็ไมํได๎เกิดมา
เป็นมนุษย๑แล๎ว ไปนิพพานกันหมดแล๎ว
เรามาเกิดเป็นมนุษย๑เพราะเรามีกิเลสมา แตํเคยมีมาแล๎วก็ไมํเป็นไร เพราะวําครั้งนั้น เราไมํได๎พบพระ
ศาสนา เราไมํได๎พบครูบาอาจารย๑ผู๎มีปัญญาแยบคาย มาแยกแยะ แจกแจงความจริง บอกทาง ให๎ปฏิบัติ
เห็นกิเลสตัวเอง เพราะฉะนั้นเราจึงเวียนวํายตายเกิดไมํรู๎กี่ภพกี่ชาติ น้ําตาที่หลั่งไหลเพราะความทุกข๑
เดือดร๎อนทั้งหลาย รวมกันแล๎วมากกวําน้ําในท๎องมหาสมุทรทั้งสี่ เพราะวําไมํได๎พบพระศาสนา ไมํได๎พบ
ทางสายเอก ไมํได๎มาเจริญในสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอก อันจะนําบุคคลทั้งหลายออกสูํพระนิพพาน
เพื่อให๎แจ๎งญายธรรม ธรรมที่ควรรู๎ควรเห็น
ชีวิตนี้ไมํใชํของยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน ชีวิตนี้ไมํเที่ยง ความตายตํางหากที่เป็นของเที่ยง ควร
ที่เราจะสังเวช ชีวิตนี้มิได๎ตั้งอยูํนาน บุคคลทั้งหลายที่ตายไปแล๎ว ก็เป็นพยานให๎เราเห็น ชีวิตนี้ไมํยั่งยืน
เมื่อบุคคลเกิดมาคิดจะมาครองโลก คิดจะมีไอ๎นั่นมีไอ๎นี่ เมื่อมีแล๎วก็หวงกลัวจะหาย กลัวคนอื่นจะมาแยํง
กัณฑ์ที่ ๑๗ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
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เห็นใครมาด๎อม ๆ มอง ๆ ก็ระแวง เพราะวําอะไร เพราะนึกวําสมบัติของโลกเป็นสมบัติของเรา จริง ๆ มัน
เป็นของโลกทั้งนั้น ไมํมีอะไรเป็นของเราสักอยําง โดนหลอกมาตั้งแตํวันเกิด จนวันตายเขาจะเฉลย
เหมือนวัวที่เขาขุน หมูที่เขาขุน กวําจะรู๎สํานึกรู๎สึกตั วนํะ เขาจูงเข๎าซองไปจะฆําเสียแล๎ว หลงนอนใจ
หลงตายใจ เสพสุข เช๎ามาก็มีกิน เย็นมาก็มีกิน หมูก็ตามวัวก็ตามนํะ ที่เขาเลี้ยงอยูํในคอก คิดวําสบายนอน
ใจ พอถึงเวลาเขาจูงเข๎าซองนํะ คํอยรู๎สํานึก แตํถึงเวลานั้นก็สายเสียแล๎ว ถึงเวลาใกล๎ตายขึ้นมา จิตดวงที่
ยึดมาตลอดชีวิต ไมํเคยรู๎จักผํอนคลายละวางเลย จะมาบอกให๎ทํองพระอรหัง ทํองพุทโธ มันก็ทําไมํได๎ จิต
จะน๎อมไปทางกุศลมันก็ไมํได๎ เพราะไมํเคยฝึกมาเลย มัวเมาแตํในสิ่งของที่ไมํเที่ยง
ควรสังเวช เหมือนลิเกหลงโรง หลงฉาก คิดวําเรามีสมบัติเป็นจ๎าว เป็นนาย เป็นกษัตริย๑ ตอนเช๎าไมํ
ยอมไปดํานาทํานาแล๎ว ติดวําเราเป็นกษัตริย๑ ความจริงเป็นของไมํเที่ยงไมํยั่งยืนในบทบาทชีวิตนํะ ทุกสิ่ง
ทุกอยํางที่เรามีเราเป็น มีแตํความเกิดดับทั้งนั้น ไมํเที่ยง ไมํมีอะไรเที่ยงสักอยําง เวลาเราเกิดมาไมํมีอะไร
มาเลย เวลาตายไปก็ไมํได๎เอาอะไรไปเลย สมบัติทั้งหลายคือสิ่งผํานมาเพื่อที่จะผํานไปทั้งนั้น ไมํมีอะไรเลย
ไมํเหลืออะไรเลย ไมํมีอะไรเป็นของเราจริงสักอยําง ถูกมันหลอก
จะมีที่เป็นของเราจริงก็ธรรมะที่เราเฟ้นนี่แหละ ใครทํามากก็ได๎มาก จะได๎เป็นของตัวเองแนํนอน ยิ่งรู๎
แจ๎งเห็นจริงในธรรมที่พระผู๎มีภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ ยิ่งมีแตํคุณ มี แตํความเจริญ เป็นไปเพื่อความดับร๎อน ดับ
ทุกข๑ทั้งปวง เป็นไปเพื่อความดับไมํมีเชื้อ ยึดอะไรไว๎มากมายก็ไมํได๎เอาอะไรไปสักอยําง คนอื่นหลอกยัง
พอทําเนา เรายังหลอกตัวเองอีก จึงไมํยอมมองความจริง ไมํยอมรับรู๎ ไมํยอมที่จะยอมรับวําสิ่งทั้งหลายไมํ
เที่ยง ไอ๎รํางกายสังขารเนี่ยอุตสําห๑ประคบประหงมมาตั้งแตํเด็ก ก็อาศัยมันไมํได๎ ถึงเวลามันจะเกมันก็เก
ถึงเวลามันเป็นโรคมันก็เป็นโรค ถึงเวลามันแกํมันเจ็บมันตายมันไมํเคยขออนุญาตเรา
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสเอาไว๎วํา ชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน ตั้งแตํเกิดมา
เราก็บํายหน๎าไปสูํความตายเลย ไมํเคยหยุดไมํเคยยั้งเลย เหมือนน้ําที่ไหลลงจากที่สูง ไมํหยุดแม๎ขณะ
เดียว เราไมํรู๎วันตายวันไหนแตํวําใกล๎เข๎าไปทุกวัน บุคคลทั้งหลาย ที่ประมาทในวันเวลา ยํอมไมํทําความ
เพียรไมํประพฤติธรรม บุคคลผู๎นั้นเมื่อมีชีวิตอยูํก็เหมือนผู๎ตายแล๎ว เพราะเป็นผู๎ประมาท
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสวํา บุคคลผู๎ประมาทแล๎วก็เหมือนผู๎ตายแล๎ว กํอนทํานจะนิพพานทํานตรัสเป็น
ปัจฉิ มวาจาวํ า ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สัง ขารทั้ ง หลายย่ อ มมี ค วามเสื่ อ มสิ้ น ไปเป็ น ธรรมดา ท่ า น
ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ธรรมะทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ๑ ทํานสรุปมาเทศน๑ให๎
ฟังงําย ๆ สั้น ๆ แตํกินความลึก คิดได๎เยอะแยะเลย กินความลึก แผํขยายเป็นธรรมะมากมายได๎ เมื่อ
สังขารทั้งหลายเป็นของไมํเที่ยงไมํยั่งยืน ทํานทั้งหลายจงอยําประมาท กินความลึกมาก
คืออยําแชเชือนอยํานอนใจ เรารู๎วันเกิดแตํไมํรู๎วันตาย วันเกิดเรารู๎วันไหน วันตายเราไมํรู๎วําวันไหน รู๎
อยํางเดียวตายแนํ ต๎องคืนเขาหมด ยิ่งหวงแหนยึดมั่นถือมั่นวําฉันมีโนํนมีนี่โดนหลอกทั้งนั้น ถูกธรรมชาติ
มันหลอกบ๎าง ตัวเองหลอกตัวเองบ๎าง คิดวําเรามีลูกมีเต๎ามีหลาน ต๎องรักคนโน๎นต๎องหํวงคนนี้
เราลองเอาดินมาปั้นเป็นตุ๏กตาสองตัว แล๎วเราลองถามดูซิวําตุ๏กตาสองตัวนั้นเป็นอะไรกัน มันไมํได๎
เป็นอะไรกัน คนเราก็เหมือนกันอยูํในโลกนี้ รํางกายก็ทํามาจากดินน้ําไฟลม รํางกายของลูกหลานก็ทํามา
จากดินน้ําไฟลมเป็นธาตุของโลก ไมํได๎เป็นอะไรกัน เป็นโดยสมมุติ โดยปรมัตถ๑แล๎วไมํได๎เป็นอะไรกัน เป็น
แตํความเกิดดับความไมํเที่ยงเป็นธาตุของโลก มีกรรมมาอาศัย เพราะมีกรรมเนื่องกันจึงมาอาศัยในบ๎าน
เดียวกัน ชั่วขณะเวลาชํวงหนึ่ง เมื่อถึงเวลาก็ตํางคนตํางไป ไมํมีใครอยูํด๎วยกันเกินร๎อยปีพันปี ท๎ายที่สุดก็
แตกสลายทําลายกลายเป็นธาตุดินน้ําไฟลมของโลก ไมํเหลือ
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การที่เรามานั่งเที่ยวหวงเที่ยวหํวง เพราะวําโดนมายาภาพมันหลอกบังตา ถูกอวิชชาโมหะมาบังตา
หลอกเอาไว๎ ต๎องไปนั่งยึดมั่นถือมั่นวํา นั่นลูกกู นั่นผัวกู นั่นเมียกู นั่นคนที่กูรัก นั่นคนที่กูเกลียด ความจริง
เป็นมายาภาพหมดเลย โดยความจริงของปรมัตถ๑นี่มันเป็นอยํางนี้
ที่มีโนํนมีนี่มากมายเพราะชาวโลกเขาหลอกกัน หลอกวํารักกัน รักกันก็วันนี้รักกัน พรุํงนี้ก็ดํากันเสีย
แล๎ว ไมํแนํนอน บุคคลที่เคยกลําวคําพูดวําฉันรักเธอที่สุดในโลกมันยังฆํากันได๎ ยังเอาปืนยิงหัวกันได๎
อารมณ๑ในใจก็ไมํเที่ยง มีแตํความเกิดดับ ความรู๎สึกรักชังก็เกิด ๆ ดับ ๆ ไอ๎ใจเราเองก็เหมือนกันเดี๋ยวรัก
บ๎างเดี๋ยวชังบ๎าง เกิด ๆ ดับ ๆ ไมํมีอะไรจริง อยูํในโลกถ๎าโดนธรรมชาติหลอก เราก็เลยไมํสามารถโงหัว
ขึ้นมาพบสัจธรรมได๎เลย แม๎สัจธรรมนั้นจะอยูํใกล๎ตัวนี่เอง ไมํสามารถจะโงหัวขึ้นมาได๎เลย ถูกหลอก เราก็
หลอกตัวเองด๎วยซ้ําไป เราไมํยอมดูความจริง ไมํยอมดูความไมํเที่ยง กลัว กลัว กลัวความจริง มันไมํพ๎น
หรอก หนีความจริงไมํพ๎นหรอก หนีผัวหนีเมียหนีพํอหนีแมํหนีลูกหนีเต๎ายังหนีพ๎น หนีความจริงไมํพ๎น ไป
ไหนก็เอาไปด๎วย
ยิ่งหนีความจริงก็ยิ่งอํอนแอลงทุกวัน จิตใจมันอํอนแอเปราะบาง จิตที่ไมํยอมรับความจริงมันเปราะบาง
ยิ่งอํอนแอลงเรื่อย ๆ เพราะมันไมํได๎แก๎ไขปัญหา คนที่ไมํยอมรับความจริงมันไมํได๎แก๎ปัญหาเลย กํอนที่เรา
จะแก๎ปัญหาได๎นี่มันต๎องยอมรับความจริงกํอน มันถึงจะรู๎ปัญหา เมื่อรู๎ปัญหาแล๎วจึงจะแก๎ไขปัญหาได๎
ฉะนั้น พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสอริยสัจเริ่มต๎นด๎วยทุกข๑ ทํ านไมํได๎เริ่มด๎วยความสุข เพราะอะไร
เพราะความสุขไมํมีอยูํจริง ในทางธรรมะเขาเรียกวําวิปริณามทุกข๑ ความสุขที่ชาวโลกวําสุข ๆ ทางธรรม
เขาเรียกวําวิปริณามทุกข๑ วิปริณามทุกข๑คือเป็นทุกข๑เพราะเหตุวํามันเปลี่ยนแปรไปได๎ มันไมํคงที่ ความสุข
ทั้งหลายไมํคงที่เลย จึงเป็น ทุกข๑ในสายตาบัณฑิต เขาเรียกวําวิปริณามทุกข๑ สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข๑หมดใน
สายตาบัณฑิต ทํานจึงกลําววํา ทุกข๑เทํานั้นที่เกิดขึ้น ทุกข๑เทํานั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจาก
ทุกข๑ไมํมีอะไรเกิด นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรดับ
ฉะนั้นอุปาทานเป็นตัวรับทุกข๑มา บุคคลใดมีอุปาทานมากก็รับไปเต็ม ๆ รับเนื้อ ๆ เลย รับทุกข๑ไมํได๎
รับสุข เพราะสุขมันไมํมี โดนหลอก โดนกิเลสมันหลอก กิเลสมันหลอกให๎กระเดือกไส๎เดือน พอกระเดือก
ไส๎เดือนลงไปก็โดนเบ็ดเกี่ยว เพราะความสุขนั้นเองเป็นเหยื่อลํอให๎บุคคลทั้งหลายจมปลักอยูํในทุกข๑อยําง
ถอนตัวไมํขึ้น จนฉิบหายวอดวายเพราะความสุข ติดสุข ติดไส๎เดือน จึงต๎องกลายเป็นแกงส๎ม ดุจดังปลา
ทั้งหลายที่ติดเบ็ดเพราะไส๎เดือนนํะ
เออ แม่อีหนูเอ้ย เตรียมตําน้ําพริกไว้หนาเดี๋ยวพี่ไปปักเบ็ดสักหน่อยเดี๋ยวก็ได้มาแกงส้ม ปลาทั้งหลาย
ฉิบหายวอดวายเพราะอะไร เพราะหลงกินเหยื่อ เขาเอาเหยื่อมาให๎ไมํใชํด๎วยความหวังดี โลกนี้เป็นทุกข๑
เดือดร๎อน เอาสุขไว๎เป็นเหยื่อลํอให๎เราติดกับมัน
ยกตัวอยํางงําย ๆ วํา อยํางกามารมณ๑การสมรสการสืบพันธุ๑ การสมรสการสืบพันธุ๑นี่มันเป็นทุกข๑ มัน
ต๎องสร๎างบ๎านเรือน ต๎องทํามาหากิน ต๎องตั้งครรภ๑ ต๎องรักษาครรภ๑ ต๎องออกลูก ต๎องเลี้ยงดูบุตร ต๎องระวัง
ป้องกันบุตร ต๎องหัดทํามาหากินมาเพื่อให๎ได๎ปัจจัยมาเลี้ยงดูบุตร มันลําบาก ลําบากมาก มันทุกข๑ กวํา
ลูกเต๎าจะโตมาสักคน ทุกข๑ทั้งนั้น งานหนักหนาสาหัส ต๎องคอยระวังไมํให๎ลูกไปติดยาบ๎ายาอียาเมา ต๎อง
คอยกลุ๎มกลัววําลูกจะไปเสียคน การสมรสการสืบพันธุ๑นี่มันเป็นทุกข๑ทั้งนั้น อ๎าวแล๎วทําไมบุคคลยอมทําลํะ
เพราะวํามันมีกามารมณ๑เป็นเหยื่อลํอ ลํอมาให๎ทํา มีไส๎เดือนลํอเอาไว๎
โลกนี้มันมีเหยื่อลํอ บุคคลทั้งหลายจึงติดเบ็ด ไมํยอมพ๎นโลก ไมํยอมแสวงหาโมกขธรรม เพราะโดน
เหยื่อลํอไว๎ ความสุขนั่นเองที่เป็นเหยื่อลํอให๎เราจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้น ถูกหลอกให๎ทุกข๑แสน
เข็ญลําเค็ญ เพราะวําเขาเอาไส๎เดือนมาลํอไว๎ เลยต๎องกลายเป็นแกงส๎มเย็นนี้ โดนโขลกเข๎ากับน้ําพริกแกง
กัณฑ์ที่ ๑๗ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
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ส๎ม บุคคลที่มาเสพเสวยโลกก็เป็นเชํนเดียวกัน มารับทุกข๑ไปเต็ม ๆ มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงในโลกนี่
มารับทุกข๑ไปเต็ม ๆ
ยึดมากก็ทุกข๑มาก ยึดน๎อยก็ทุกข๑น๎อยหนํอย ไมํยึดไมํทุกข๑ จะไมํยึดก็ต๎องหมดกิเลสเป็นพระขีณาสพ
หมดโรคทางใจ ดั่งคําที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสไว๎ สัตว์ทั้งหลาย ยกเว้นพระขีณาสพแล้วจะไม่มีโรค
ทางใจ ไม่มีเลย มีโรคทางใจ มีกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาโมหะ มีอภิชฌาและโทมนัส มีความกําหนัดขัด
เคืองลุํมหลงมัวเมาในอารมณ๑ อันเป็นที่ตั้งแหํงความกําหนัดขัดเคืองและลุํมหลงมัวเมานั้น ๆ ทํานจึง
เรียกวําสังสารวัฏ
เวียนแล๎วเวียนอีก เวียนแล๎วเวียนอีก ไมํจบ ถ๎าไมํเลิกไมํจบ เหมือนกับมดแดงไตํขอบกระด๎ง เดิน
เมื่อไหรํมันจะจบทาง เรียกวํามดแดงไตํขอบกระด๎ง เกิดแล๎วเกิดอีกตายแล๎วตายอีก ไมํหยุดไมํสิ้นเพราะ
อะไร เพราะเรายั ง หลงไส๎ เ ดื อ นอยูํ ยั ง หลงเหยื่ อ เหยื่ อ ของโลก เขาให๎ เ อาไว๎ แล๎ ว ก็ ทุ ก ข๑ เ ดื อ ดร๎ อ น
เหมื อ นกั บ เลี ย น้ํ า ผึ้ ง ที่ ป ลายมี ด โกน เจ็ บ มากกวํ า หวาน ชี วิ ต มั น ทุ ก ข๑ ม ากกวํ า สุ ข แม๎ สุ ข บั ณ ฑิ ต มี
พระพุทธเจ๎าเป็นต๎น ทํานยังกลําววําเป็นทุกข๑อีก วิปริณามทุกข๑
ในเวลาเรียนนักธรรมเอกต๎องมาแยกแยะตัวนี้วํา ทุกข๑มีกี่อยําง ทุกขเวทนาทํานเรียกวําทุกขทุกข๑ คือ
ทุกข๑จริง ๆ สุขเวทนาเขาเรียกวําวิปริณามทุกข๑คือทุกข๑โดยความที่มันเปลี่ยนแปลงได๎มันไมํเที่ยง อุเบกขา
เวทนาทํานเรียกวําสังขารทุกข๑ ทุกข๑โดยความเป็นสังขาร มีสิ่งประกอบปรุงแตํงอยูํ
ในสายตาของบัณฑิตนํะเป็นทุกข๑ทั้งนั้น สังขารทั้งหลายทั้งปวง เพราะมันเกิดดับ สิ่งใดที่ไมํเที่ยงไมํ
ยั่งยืนนํะ จะไปยึดแล๎วไมํเป็นทุกข๑นํะไมํมีในโลก ไมํมี รู๎สึกวําภาษิตนี้จะอยูํในนักธรรมตรีที่วํา ในสังขารที่
ไมํยั่งยืนไมํเที่ยงแท๎และที่จะไปยึดแล๎วไมํเป็นทุกข๑ นํะไมํมีในโลก
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาทราบความจริง จากการปฏิบัติธรรม เมื่อสติแยบคายปัญญายํอมแยบคาย เมื่อ
ปัญญาแยบคายถึงพร๎อมด๎วยสติ ยํอมเป็นปัจจัยแหํงความวิมุตติหลุดพ๎น พ๎นจากทุกข๑ เมื่อปั ญญามาเห็น
แจ๎งแทงเข๎าไปถึงก๎นบึ้งหัวใจแล๎ว มันกอดรัดไมํลง เพราะมันซึ้ง มันซึ้งเข๎าไปถึงก๎นบึ้งหัวใจ มันซึ้งจากการ
ที่เราเจริญสติปัฏฐาน
ถ๎าเราไมํเจริญสติปัฏฐานมัวแตํไปนั่งทํองนั่งจํามันไมํซึ้งไปก๎นบึ้งหัวใจ คือยิงโจรไมํโดนโจร เพราะมัน
ยิงโจรเมื่อโจรไปแล๎วบ๎าง ยิงโจรเมื่อโจรยังไมํมาบ๎าง เราไปทํองจําชื่อโจรเหมือนทํองจําชื่อกิเลสทั้งหลาย
นั้น คิดจะฆําจะฟันกิเลสจากการอํานตํารามานี่ก็เป็นเชํนนั้นเหมือนกัน คิดจะฆํากิเลสเมื่อกิเลสยังไมํเกิด
บ๎าง คิดจะฆํากิเลสเมื่อกิเลสเกิดไปแล๎วบ๎าง มันฆําไมํได๎ มันต๎องฆําในปัจจุบันขณะนั้ นเลย เห็นมันเข๎าไป
แจ๎งมันเข๎าไปด๎วยสติของเรา สติที่เราฝึก ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี่ ที่ครูบาอาจารย๑เราสอนตั้งแตํเราเริ่มเข๎ามา
ในวัดนี่ ฝึกมันเข๎าไปซิ กําหนดหยั่งรู๎มันเข๎าไปซิ นี่เราจะไปฆํากิเลสขณะที่กิเลสเกิด ยิงโจรขณะที่โจรมันมา
ถ๎าเราไมํปฏิบัติธรรมไมํเจอหรอก เจอแตํชื่อในหนังสือ ยิ่งเราปฏิบัติเราก็ยิ่งแจ๎ง เพราะมันรู๎ละ ยิ่งรู๎ยิ่ง
ละ เมื่อละมันก็ดับทุกข๑ได๎ มีตัวเองเป็นพยาน มีใจตัวเองเป็นพยานที่วําธรรมะของพระผู๎มีพระภาคเจ๎า
ปฏิบัติแล๎วดับทุกข๑ได๎ ฉะนั้นความสงสัยในพระรัตนตรัยจึงไมํมีแกํจิตดวงนั้น เพราะมีความดั บทุกข๑ได๎ในใจ
ตัวเองเป็นพยาน ยํอมซาบซึ้งในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณวํา เออหนอเราทําแคํเล็ก ๆ น๎อยก็ยังดับทุกข๑
ได๎เป็นอัศจรรย๑ใจปานนี้ ถ๎าครูบาอาจารย๑ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ๎าเป็นองค๑เอก ทํานมีบารมีมากมาย ทํานจะ
วิมุตติหลุดพ๎น พ๎นทุกข๑พ๎นโศกไปแคํไหน
เมื่อมีตัวเองเป็นพยานแล๎ว ความสงสัยในพระรัตนตรัยไมํเกิด ไมํมี มีไมํได๎ มีตัวเองเป็นพยาน มีใจเรา
ที่ปฏิบัติจนดับทุกข๑ได๎เป็นพยานขึ้นมาในหัวอกเรานํะ กํอนนั้นเราเคยทุกข๑มากเดี๋ยวนี้ทุกข๑น๎อยลง ถึงเรา
ยังไมํถึงขั้นวิมุตติหลุดพ๎นเป็นพระขีณาสพก็ตามที แตํธรรมที่เราปฏิบัติขึ้นมาบางสํวนเนี่ย มันยํอมยืนยัน
ความจริงแท๎ของสวากขาตธรรม ด๎วยคําวํา ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิ บุคคลอันเป็นวิญ๒ูชน ยํอมรู๎ได๎ด๎วย
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ตนเองแจ๎งด๎วยตนเอง ในความเป็นจริงของพระธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว มันแจ๎งที่ใจเรา
ที่วิมุตติหลุดพ๎น ไมํมีใครเป็นพยานยืนยันให๎เราได๎นอกจากตัวเองทําเอง แจ๎งเอง ตํางคนตํางทําตํางคนตําง
แจ๎ง
วันนี้ก็ได๎ปรารภธรรมเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพื่อเป็นเครื่องบํารุงศรัทธา แกํทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย สิ่งใด
ลํวงเกินโดยมิได๎ตั้งใจก็ขอขมาด๎วย ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายนี้ก็ขออ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ๎ มครอง
ทํานทั้งหลายให๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๑๗ ทุกข์ที่เกิดขึ้น
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กัณฑ์ที่ ๑๘ ธรรมเพื่อหน่ายคลาย
๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอกราบอภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ ชอบได๎โดยพระองค๑เอง
ขอนมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณ
หลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ ผู๎เป็นพระอาจารย๑ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ในภาคปฏิบัติ นมัสการพระ
เถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกรูป เจริญพรญาติโยมอุ บาสกอุบาสิกาทุกทํานที่ใครํในการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม
วันนี้วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมในหมูํพวกพ๎องที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมกัน
ในหมูํทํานที่เห็นภัยในวัฏสงสาร คนเราถ๎าไมํเห็นภัยในวัฏสงสารก็ไมํคิดปฏิบัติธรรม ยังหลงระเริงอยูํใน
กามคุณทั้ง๕ ยินดีพอใจในสุขอันเกิดจากเหยื่อเกี่ยวเบ็ด สดชื่นรื่นเริงอยูํในการลิ้มรสจากการเลียหยาด
น้ําผึ้งที่ปลายมีดโกน ยินดีในการชิมรสหวานเลียน้ําผึ้งที่ปลายมีดโกน
ความจริงอายุของมนุษย๑ทั้งหลายนี่เป็นของน๎อย นิดหนํอย รวดเร็ว มีทุกข๑มาก มีความคับแค๎นมาก
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย๑ เพราะสัตว๑ที่เกิดขึ้นมาแล๎วจะไมํตายไมํมี
ในสายตาบัณฑิตแล๎ว ชีวิตนี่เป็นของน๎อย ไมํยั่งยืนไมํมั่นคง ไมํควรหลงระเริง ไมํควรประมาทในชีวิต
ผู๎มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาจักษุ ยํอมเห็นความไมํเที่ยงเป็นนิตย๑ แล๎วจึงขวนขวายออกสูํการปฏิบัติธรรม
ไมํติดในโลก
ถ๎าตามรากศัพท๑พระบาลี ทํานกลําววําโลก แปลวําสิ่งอันพึงจะฉิบหายทําลาย รากศัพท๑ภาษาบาลีทําน
วําอยํางนี้ สังขารทั้งหลายไมํเที่ยง รากศัพท๑ของคําวําโลกนี่ คือความไมํเที่ยง เหมือนพยับแดด เหมือน
ฟองน้ํา ฟองน้ําที่น้ําเวลามันไหลจากที่สูงลงที่ต่ํามันจะมีฟองขึ้นมา พอเป็นฟองปุ๊บมันก็แตกไป เหมือน
พยับแดด ไมํมีจริงเป็นมายาภาพ เวลาเรานั่งรถไปมองดูข๎างหน๎าไกล ๆ เหมือนมีน้ํา พอเข๎าไปมันไมํมี
สังขารทั้งปวงเป็นอยํางนี้ มองเผิน ๆ มันก็มี พอหยั่งรู๎ดูจริงๆมันไมํมี มันเป็นมายา
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวงนี่ ไมํต๎องเกํงกาจสามารถมาจากไหน
ไมํต๎องเรียนรู๎ทํองจําได๎จนจบพระไตรปิฎก แคํเอาจิตที่มีอยูํของเรานํะ ตั้งสติ แล๎วก็มากําหนดหยั่งรู๎ภายใน
กายยาววาหนาคืบนี่พอแล๎ว การดับทุกข๑จะเกิดได๎แล๎ว จะเป็นทางแหํงความดับทุกข๑ พอจะละอุปาทานได๎
ในสังขารทั้งปวงนี่ มันมีธรรมชาติอ ยํางนี้ทุกอยํางเลย มองเผิน ๆ มันก็มีจริง แตํพอหยั่งรู๎ดูจริงๆแล๎วไมํมี
อะไรเลย
ฉะนั้นเวลาเราเจริญสติ มากําหนดหยั่งรู๎ในกายในจิตเรานํะ ยิ่งดูไป ๆ จะเห็นแตํมายาภาพ มีความเกิด
ดับ ถ๎าพูดเป็นภาษาธรรมะก็ มาหยั่งรู๎ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมเนือง ๆ อยูํ ยิ่งหยั่งรู๎ยิ่งหยั่งดูจะเห็นแจ๎งในมายาภาพขึ้นทุกที เห็นสิ่งที่ไมํ
ควรไปยึดวําเป็นตัวเราของเรา เห็นแตํความไร๎สาระไมํมีอยูํจริง ไมํมีอะไรเลย ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา ไมํมีที่ตั้ง
แหํงสาระแกํนสารจริงที่จะไปยึด เหมือนต๎นกล๎วยนํะ ต๎นกล๎วยไมํมีแกํน หาแกํนไปใช๎งานไมํมี ดูข๎างนอกก็
เหมือนกับเป็นต๎นไม๎อวบ ๆ ลําต๎นอวบ ๆ เหมือนกัน พอฟันเข๎าไปแยกแยะเข๎าไปไมํมี ไมํมีแกํน
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เมื่อสติปัญญาของเรามาหยั่งรู๎ในกายยาววาหนาคืบของเรานี่ จะเห็นแตํความนําเบื่อหนําย นําคลาย
กําหนัด ควรละวาง ต๎องถอนความยึดมั่น ไมํมีอะไรเลย กําหนดไปตรงไหนหยั่งรู๎ไปตรงไหนมีแตํความเกิด
ดับ รู๎สึกไปถึงไหนก็ไมํใชํตัวเราของเรา ยึดไว๎ตรงไหนก็ทุกข๑ถึงตรงนั้น ยึดเรื่องดีก็ทุกข๑ ยึดเรื่องไมํดีก็ทุกข๑
ทุกข๑ทั้งนั้น
การเจริญสติกําหนดหยั่งรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ปลํอยไป รู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ป ลํอยไป แตํให๎มีสติทุกเมื่อ อยํา
ไปยึดอารมณ๑ อารมณ๑ทั้งปวงอยําไปยึด สักแตํวําหยั่งรู๎ กําหนดหยั่งรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ปลํอยไป อารมณ๑ทั้ง
ภายนอกภายใน อารมณ๑ที่ดีมาก ๆ ถ๎าหากเราไปยึดมันเดี๋ยวมันจะกัดเอา มันจะเป็นทุกข๑ ถามวําทําไม ก็
อารมณ๑นี่มันไมํเที่ยง มันเลยยึดไว๎ไ มํได๎ ปฏิบัติจริง ๆ ไปยึดอะไรไมํได๎สักอยําง สักแตํวําหยั่งรู๎แล๎วก็ปลํอย
ไป หยั่งรู๎แล๎วก็ปลํอยไป
ของที่ดีแสนดีมันก็จะเปลี่ยนได๎ ถ๎าเราไปกักเก็บไว๎มันจะบูดเนําเสีย อาหารที่เราจะตักใสํปาก ทุกคน
กวําจะตักใสํปากตัวเองได๎นี่ เป็นของที่เลือกแล๎วเลือกอีกวําดี ไมํ มีใครเอาของชั่วตักใสํปากตัวเอง ความคิด
เราวําไอ๎นี่ของดี อาหารที่ตักใสํปากนํะ ใสํไปอยูํในท๎องนี่วันสองวันก็ต๎องให๎มันออกไป มันเปลี่ยนแล๎ว ที่วํา
ดีมาก ๆ นี่ สะอาดอยํางเยี่ยมเลย มันเปลี่ยนแล๎ว ต๎องถํายมันออกไป ไมํยอมถํายออก ไปยึดอยูํนั่นนํะ จะมี
ปัญหานะ ของทีเ่ ราวํามันดีแสนดี ไปยึดไว๎มันจะมีปัญหา ต๎องปลํอยไป
อารมณ๑ในภาคปฏิบัติก็เหมือนกัน เราไปเจออารมณ๑ที่ดีที่นําจะยึดจะหวงไว๎ อารมณ๑ทั้งปวงก็เป็นความ
เกิดดับอีก ยึดไว๎ก็เดือดร๎อนอีก ไปยึดอารมณ๑ที่ไมํวําดีแคํไหน จะถูกกัดหมด ไมํใชํวําอารมณ๑นั้นมากัดเรา
แตํการยึดการถืออะไรก็ตาม เป็นการตั้งจิตไว๎ผิด การตั้งจิตไว๎ผิดมันจะกัดจิตตัวเองอยํางไมํมีชิ้นดี เขาถึง
วํายึดไปถึงไหนก็ทุกข๑ไปถึงนั่น ไมํมีอะไรเที่ยงแท๎แนํนอน สิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรม ที่วํายืนยงคงอยูํ
เห็นอยูํในปัจจุบัน ถึงเวลาแล๎วไมํแนํนอนทั้งนั้น ไมํแนํนอนสักอยําง เปลี่ยนแปลงไปได๎ไมํแนํนอน
เขาถึงมีคําพูด พูดเลํน ๆ อยูํในเพลงบอกวํา บ๎านนาดียังอดข๎าวขาดแคลน คนชื่อแบนท๎องยังป่อง
บ๎านโคกสูงน้ํายังทํวมบ๎านนอง บ๎านปากคลองยังอดน้ําแมํนบํ
ไมํแนํ เมื่อกาลเวลาผํานไปก็เปลี่ยนไปได๎ คนที่วําดีกับเรามาก ๆ มันก็เปลี่ยนได๎ คนที่ วําจะเป็นศัตรู
กับเรามันก็เปลี่ยนได๎ ไมํแนํนอน มันไมํเปลี่ยนมันตายมันก็เปลี่ยน พอมันเนํานํะ ปรกติมันไมํยอมให๎เราเข๎า
บ๎าน พอมันตายแล๎ว เราเข๎าบ๎านมัน มันไมํวําอะไร คือมันไมํแนํ
ของทั้งปวง สิ่งทั้งหลายทั้งปวง กฎเกณฑ๑ทั้งหลายทั้งปวงในโลกมันมีวันจบ มีเวลาจบ มี เวลาเปลี่ยน
ยึดไว๎ก็ทุกข๑ อารมณ๑ทั้งปวงเป็นสิ่งที่ผํานมาเพื่อผํานไป อารมณ๑ดีก็ผํานไป อารมณ๑ไมํดีก็ผํานไป ใครคิดจะ
ยึดของที่ผํานมาเพื่อจะผํานไปก็จะเดือดร๎อน เหมือนเรานั่งรถสองแถว รถโดยสาร นั่งไป นั่งไปจนมันจอด
ป้าย พอมันจอดป้ายเราก็เห็นกิ่งไม๎ข๎างทาง ต๎นไม๎ข๎ างทาง เราก็เอามือจับเอาไว๎ พอรถจะออก ถ๎าเราไมํ
ปลํอยมือจากกิ่งไม๎นั่นนะ มือจะขาด รถมันจะออก ต๎นไม๎มันอยูํที่เดิม ยึดไว๎ด๎วยมือ มือจะขาด สิ่งทั้งหลาย
ที่เรายึดไว๎ด๎วยใจ ใจก็จะขาดเหมือนกัน
เพลงบางเพลงก็มี มันทุกข๑จริง ๆ มันร๎องนํะ ใจจะขาดแล้วเอ๋ย มันทุกข๑จริง ๆ มันไปยึด ฟังแล๎วคนจะ
บํนขึ้นมาวํา ใจจะขาดแล้วเอ๋ย ใจจะขาดแล้วเอย นี่มันต๎องทุกข๑มาก ฟังแล๎วเราหวนมาพิจารณาตัวเอง มี
เรื่องมากมายที่มันจะมาทําให๎เราใจจะขาด ทุกข๑ใจจะขาด ทุกข๑อยํางนี้ต๎องมานั่งบนเพ๎อรําพัน ร๎องไห๎เป็น
วรรคเป็นเวร เพราะยึดเอาไว๎ทั้งนั้น ตอนยึดเอาไว๎คิดวํามันจะสุขทั้งนั้น ไมํมีใครยึดเอาไว๎ตอนที่มันทุกข๑
หรอก ตอนทุกข๑มีแตํอยากจะถีบหัวสํง เผลอยึดก็ตอนมันเป็นสุขทั้งนั้น เอาความสุขมาเป็นเหยื่อลํอให๎เรา
จมปลักลงไปในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้น

กัณฑ์ที่ ๑๘ ธรรมเพื่อหน่ายคลาย

๖๓

ไส๎เดือนนี่เป็นเหยื่อลํอให๎ปลามาติดเบ็ด ติดเบ็ดแล๎วก็ถึงแกํความฉิบหายของปลาตัวนั้น ไปเป็นปลาร๎า
ปลาส๎ม ปลาทอด แล๎วแตํ เวลาเราจะยึดนี่ยึดตอนที่เราเห็นวํามันดี ยึดเอาไว๎จนมันเป็นทุกข๑ ทุกข๑จนต๎องมา
นั่งบํนร๎องไห๎รําพันวําใจจะขาด
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ไมํเที่ยงแท๎ทั้งนั้น ผํานมาเพื่อผํานไป เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่ อทุกข๑ ถ๎า
เอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย เอาใจไว๎กับกายความตายก็จะไมํมี สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้ง
รูปธรรมนามธรรมที่มาสัมผัสสัมพันธ๑กับเรา เป็นของไมํเที่ยงทั้งนั้น ไมํมีสาระ
การที่เราเอาจิตมาหยั่งรู๎ดูภายใน ก็ได๎เห็นแตํความไร๎สาระ ได๎โดนหลอกน๎อยลงเรื่ อย ๆ ถูกหลอกมา
เยอะเเล๎ว เวียนวํายตายเกิดมาไมํรู๎จักกี่ภพกี่ชาติแล๎ว เพราะไมํรู๎ธรรมเห็นธรรม ไมํรู๎แจ๎งในอริยสัจ ๔ ถูก
หลอก ถูกกิเลสมันหลอก กิเลสหลอกให๎ไปรักชังเกลียดโกรธ ยึดมั่นถือมั่น มีตัวกูของกู ถึงเวลาตายเงินใสํ
ปากยังเอาไปไมํได๎ ที่ดินร๎อยไรํพันไรํไมํได๎เอาไปสักตารางวาเดียว ถูกหลอก
ลูกเมียผัวรักเขาก็ชักหน๎าหนี เขาเหม็นซากผี เปื่อยเนําพุพอง หมูํญาติพี่น๎องเขาหามเอาไป เขาวางลง
ไว๎ เขานั่งร๎องไห๎ แล๎วก็กลับคืนมา เขาไปสํงแคํเชิงตะกอน เขาไมํตามเข๎าไปในเชิงตะกอนกับเราหรอก สํง
แคํเชิงตะกอน แล๎วเขาก็กลับไป หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจัง เป็นอะไรกันผูกพันแคํไหนก็เหมือนมานั่ง
รอรถป้ายเดียวกันเทํานั้นแหละ ถึงเวลาก็ตํางคนตํางไป ถึงเวลาตายแล๎วก็หมดสมมุติ
เผาเหลือแตํกระดูกก็จํากันไมํได๎ ถ๎าไมํเขียนชื่อไว๎จําไมํได๎เลย นี่กระดูกของใครจําไมํได๎ เอากระดูกผัว
กระดูกเมียมาวางข๎างกันก็ไมํรู๎จักกันแล๎ว หมดสมมุติ สมมุติหมดแล๎ว ความจริงเปิดเผย คนไหนถูกหลอก
ไว๎มากจะเดือดร๎อน กิเลสเราเองแหละที่หลอก เราเป็นผู๎จํายอม สมยอม อยากให๎มันมาหลอก ชอบกิน
เหยื่อ ชอบกินไส๎เดือน ไมํอยากกินเบ็ดแตํอยากกินไส๎เดือน กินไส๎เดือนแล๎วก็อดติดเบ็ดไมํได๎
เรามายึดนี่ ยึดในทุกข๑ทั้งนั้น แตํไมํมีสายตา ไมํมีปัญญาจักษุ พระอริยเจ๎าทั้งหลายทํานเห็นเป็นทุกข๑
ทํานขวนขวายปฏิบัติเพื่อความคลาย ความหนําย ความหลุดพ๎น เพื่อสละละวาง คนโงํเขลาเบาปัญญาก็ยึด
ตํอไป พระพุทธเจ๎า ทํานสละแล๎ว พระพุ ทธเจ๎าทํานตรัสไว๎วํ า สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอันตระการตา
งดงามประดุจราชรถ ที่พวกคนโง่เขลาพากันหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ นี่เป็นพุทธพจน๑
ทํานผู๎เห็นแจ๎งในโลก เห็นแตํความไมํเที่ยง โลกนี้มีแตํความไมํเที่ยง โลกนี้มีแตํความไมํเที่ยง จึงคิด
ออกจากโลก คิดออกจากโลกก็มาออกตรงใจเรานี่แหละ ไมํต๎องไปออกตรงไหน ใจเรามันมายึด ยึดเพราะ
ไมํเห็นความจริง สายตาเราก็ดูแตํข๎างนอก มองออกไปแตํข๎างนอก มองออกไปแตํข๎างนอกไมํมาหยั่งรู๎
ภายใน มองไปข๎างนอกก็เห็นแตํคนนี้ผิดคนโน๎นผิดคนนี้เลวคนนี้ชั่ว ไมํรู๎วําตัวเองชั่วตัวเองเลวตรงไหน
เรามาดูตัวเองชั่วตัวเองเลว ก็มาดูกิเลสตัวเองไมํใชํวําจะมาดูอะไร กิเลส กิเลสนี่ มันเกิดขึ้น เรามา
กําหนดหยั่งรู๎ภายใน เหมือนหมอจะมารักษาโรคก็มาหยั่งรู๎ดู มาวิจัยวิจารณญาณดู ถ๎าไมํดูกิเลสตัวเราเอง
มันก็ไปดูกิเลสคนอื่น ดูกิเลสคนอื่นก็เทํานั้นแหละ ดูไปก็ไมํมีประโยชน๑อะไร ดูไปร๎อยปีพันปีก็ดับทุกข๑ไมํได๎
มาดูกิเลสตัวเราดีกวํา มาดูกิเลสตัวเราแล๎วเดี๋ยวจะดับทุกข๑ได๎สักวัน กิเลสของเรานี่มันจะสอนให๎เรารู๎ วํามัน
เป็นโทษแคํไหน แล๎วเราจะละมันยังไง มันจะสอนเราเองแหละ เรากําหนดรู๎ดู พอเราดูก็จะได๎เห็นโทษแล๎ว
เหมือนกับเราไปดูบ๎านคนอื่นรก บ๎านนี้ก็รก บ๎านโน๎นก็รก ดูแล๎ วก็ไมํได๎ประโยชน๑อะไร เขาไมํให๎เราไป
กวาดบ๎านเขา เขากลัวเราไปขโมยของเขา ดูบ๎านเราดีกวํา ดูบ๎านเรารกตรงไหนเดี๋ยวได๎กวาด กวาดตอน
เที่ ย งคื น ก็ ไ ด๎ กวาดตอนตี ห นึ่ ง ก็ ไ ด๎ ทํ า บ๎ า นเราเองมั น สบาย บ๎ า นคนอื่ น เขาไมํ ใ ห๎ เ ราทํ า หรอก คนก็
เหมือนกัน ตํางคนก็ตํางมีทิฏฐิ มานะ สอนคนอื่ นสอนยาก เหมือนกับจะไปกวาดบ๎านคนอื่นมันกวาดยาก
กวาดบ๎านเรามันกวาดได๎เลย เที่ยงคืนตีหนึ่งนึกอยากจะกวาด กวาดได๎เลย บ๎านคนอื่นนํะจะเข๎าไปกวาด
บ๎านเขาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง เดี๋ยวเขายิงหัวเอา
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ฉันใดก็ฉันนั้น เราสอนตัวเองนํะ สอนเมื่อไหรํก็ได๎ เที่ยงคืนตีหนึ่งสองยาม สามทุํม ห๎าทุํม นึกขึ้นมา
ปฏิบัติ มานั่งยกมือทําความเพียรหยั่งรู๎ดูภายใน เมื่อไหรํได๎ทั้งนั้น บัณฑิตยํอมฝึกตน
มีพุทธภาษิตวําไว๎ ชํางศรจะดัดลูกศร ชํางเกวียนก็ถากไม๎ ชาวนายํอมไขน้ําเข๎านา สํวนบัณฑิตยํอมฝึก
ตน มาฝึกจิตเราดีกวํา มาหยั่งรู๎ดูภายใน เดี๋ยวมันเห็นความไร๎สาระ กรรมฐานที่อุปัชฌาย๑ให๎ แคํ ๕ ข๎อนี่ โอ๎
ยิ่งทํามันยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหยั่งลงไป เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ กําหนดหยั่งรู๎ไป ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เกสาแปลวําผมทั้งหลาย โลมาก็แปลวําขนทั้งหลาย นะขาก็เล็บทั้งหลาย ทันตาก็ฟันทั้งหลาย ตะโจก็หนัง
กายภายนอกที่เห็นกันนํะ มันเห็นกัน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่แหละ
อุปัชฌาย๑สอนให๎ตั้งแตํวันบวชนํะ เรามาหยั่งรู๎แคํนี้ก็ โอ๎ มันลึกไมํจบ ยิ่งแยบคายไป ยิ่งเห็นแตํรํางกาย
นี้ไมํมีอะไรเลย ตัวเราที่ตั้งชื่อวําชื่อนั้นชื่อนี้ก็เป็นสมมุติทั้งนั้น ถ๎าจะเรียกกันจริง ๆ ก็ต๎องเรียกวํา คุณผม
ทั้งหลาย คุณขนทั้งหลาย คุณเล็บทั้งหลาย คุณฟันทั้งหลาย คุณหนังคุณเนื้อ มานี่หนํอยคํะ มาเรียกอยําง
นั้นแล๎วมันไมํรู๎จักกัน ก็เลยสมมุติวํามันชื่อนั้นชื่อนี้ จะมาชื่อนั้นชื่อนี้จริง ๆ ในกายยาววาหนาคืบนี่หาไมํ
เจอ เจอแตํผมทั้งหลาย ขนทั้งหลาย เล็บทั้งหลาย ฟันทั้ง หลาย หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต
หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ
มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว เจอแตํอาการพวกนี้ หาพระชุมพลหาไมํเจอ
ทํานตรัสไว๎ในสติปัฏฐานสูตรวํา ดูกํอน ภิกษุทั้งหลาย สมมุติวํามีไถ๎สองปาก ภายในบรรจุด๎วยธัญพืช
ตําง ๆ เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ข๎าวสาร เป็นต๎น เมื่อบุรุษผู๎มีจักษุ แก๎ไถ๎นั้นออก
ยํอมเห็นด๎วยจักษุตนเองวํา เหลํานี้คือข๎าวสาลี เหลํานี้คือข๎าวเปลือก เหลํานี้คือถั่วเขีย ว เหลํานี้คือถั่ว
เหลือง เหลํานี้คืองา เหลํานี้คือข๎าวสาร ฉันใดก็ฉันนั้น ภิกษุมากําหนดหยั่งรู๎ในกายยาววาหนาคืบ ก็จะเห็น
วําเหลํานี้คือผม เหลํานี้คือขน นี่คือเล็บ นี่คือฟัน นี่คือหนัง แยกออกมาทีละชิ้นไมํเห็นใคร ไมํเห็นผู๎ใด มีแตํ
มายาภาพ ไมํเห็นมีใครอยูํในนี้ ไมํเห็นตัวเรา ไมํเห็นของเรา เห็นแตํผมทั้งหลาย ขนทั้งหลาย เล็บทั้งหลาย
ฟันทั้งหลาย หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด อวัยวะภายใน ไมํรู๎จักซึ่ง
กันและกัน
อวัยวะแตํละอันไมํรู๎จักกันเลย ไมํรู๎จักชื่อตัวเองด๎วย พอถึงเวลาก็แยกสลายกระจัดกระจายพลัดพราก
จากกัน ไมํมีอะไรจริง มีแตํมายาภาพ
สังขารทั้งหลายนี่ ยิ่งเราไปหยั่งรู๎หยั่งดู จะยิ่งเห็นความไร๎สาระ เห็นมายาภาพ เว๎นแตํเราไมํเคยหยั่งดู
เราที่เวียนวํายตายเกิดมาไมํรู๎กี่ภพกี่ชาติ เพราะอะไร เพราะไมํเคยดูตัวเอง นี่พูดงําย ๆ นะ ไมํเคยดูตัวเอง
ก็คือไมํเคยเจริญสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ก็ไมํมีอะไรหรอก คือมาดูตัวเองนั่นแหละ เลิกดูคนอื่นมา
ดูตัวเอง เลิกจับผิดคนอื่นมาจับผิดตัวเอง ดูที่กายยาววาหนาคืบนี่เอง ถ๎าจะพูดตามภาษาปริยัติก็ มาหยั่งรู๎
ที่กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม อันนี้เป็นภาษาปริยัติ
เรามากําหนดหยั่งรู๎ที่กายยาววาหนาคืบนี่ เดี๋ยวมันเห็นเอง เราจะเรียกถูกหรือเรียกไมํถูก เรียกภาษา
ปริยัติถูกหรือเรียกไมํถูกก็ไมํเป็นไร ก็ให๎กําหนดหยั่งรู๎ เห็นความเกิดดับขณะหนึ่ง ๆ หยั่งรู๎กําหนดไป มี
ความเพียรกําหนดไป เดี๋ยวมันแจ๎งเอง มันแจ๎งในภาคปฏิบัติ พูดไมํเป็นก็ไมํเป็นไร ให๎ดับทุกข๑ได๎ใช๎ได๎ เรา
ไมํใชํนักเทศน๑พูดไมํเป็นก็ไมํเป็นไร นักเทศน๑ก็พูดเอามาโม๎ให๎ฟังเทํานั้นเอง พอถึงเวลาจะดับทุกข๑จริง ๆ
ตํางคนตํางต๎องทําเอง ไมํมีใครให๎กันได๎ ที่มาเทศน๑นี่ก็มาโม๎ให๎ฟังเทํานั้นแหละ ฟังอยํางเดียวไมํได๎ไปฝึกก็
ไมํมปี ระโยชน๑อะไร
เพราะฉะนั้น บางทีเราโม๎ไมํได๎แตํเราทําได๎นํะ ขอให๎เราดับทุกข๑ได๎ด๎วยตัวเราเอง มากําหนดหยั่งรู๎
เจริญสติปัฏฐาน กําหนดในกายยาววาหนาคืบนี่ กําหนดไป กําหนดไปถึงไหน กําหนดไปจนตายนั่นแหละ
กําหนดไปจนตาย จะมาเอาอะไรในโลกนี้ มันจะเอาอะไรไปได๎ลํะ
กัณฑ์ที่ ๑๘ ธรรมเพื่อหน่ายคลาย
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อะไรที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎นี่ นึกถึงให๎น๎อย ๆ ลงหนํอย อันไหนที่ตายแล๎วเอาไปได๎นํะ สมบัติทั้งหลาย
ญาติพี่น๎องผัวเมีย เอาไปไมํได๎หรอก เอาไปได๎ก็จิตที่เราฝึกนี่ เอาไปได๎ บุญบารมีที่เราสร๎าง บาปกรรมที่เรา
ทํา ขอให๎เราสร๎างบารมีมาก ๆ อันนี้เอาไปได๎
เราลองแยกแยะดูซิ ของที่เรามีทุกวันนี้ อันไหนบ๎างที่ตายแล๎วเอาไปได๎บ๎าง ถ๎าเรามีแตํของที่ตายแล๎ว
เอาไปไมํได๎นี่ แสดงวําชีวิตเราจะซวยแล๎ว เราจะซวยแล๎ว ถึงเวลาตายก็เสร็จเลย เสร็จเลย ซวยแล๎ว เอาไป
ไมํได๎สักอยํางเลย อุตสําห๑เก็บเอาไว๎ สะสมเอาไว๎
ขอให๎เรามาหาของที่ตายแล๎วเอาไปได๎ วาสนาบารมี ที่เราบําเพ็ญ กรรมฐานที่เราสร๎างเราบําเพ็ญ สติ
ปัฏฐานที่เราบําเพ็ญอยูํทุกวันนี่ จะได๎เป็นปัจจัยแกํความหลุดพ๎น ชาตินี้ยังไมํหมดก็จะได๎ไปทําตํอ มันจะได๎
เบาบางลงไป ถ๎าทําได๎หมดในชาตินี้ก็จะได๎สบายเลย ไมํต๎องมาเกิดแกํเจ็บตายอีก แม๎ยังไมํตายก็ดับทุกข๑
ได๎ บุคคลใดเจริ ญสติปัฏฐานทั้ง ๔ ยํอมดับทุกข๑ได๎ ไมํเป็นทุกข๑ อยูํทํามกลางทุกข๑อยํางสุขสบายใจ อยูํ
ทํามกลางกองไฟอยํางเย็นชื่นบาน มันเป็นอานิสงส๑ที่เราได๎มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
รักกันเทําไหรํก็ต๎องจากกันอยูํดี รักมากหวงมาก ตายไปไมํเห็นเอาไปได๎ ตํางคนตํางไป ยิ่งรักกันมาก
ๆ ตายไปไมํคํอยอยากจะเจอหรอก กลัวผี เราตายไปแล๎วเอาศพไปสวดในบ๎าน พอศพออกไปจากบ๎านแล๎ว
นิมนต๑พระมาปัดรังควานอีก ก็ไหนวํารักกัน ไมํรักกันจริงหรอก
โดนเขาหลอก ที่วํารักจริง ๆ ถูกเขาหลอก ตํางคนตํางหลอกกัน เราก็ไปหลอกเขา เราไปบอกใครวํา
เรารักจริง ก็ไปหลอกกัน เราไปฟั งจากใครวํามันรักเราจริง มันก็หลอกเรานั่นแหละ ตํางคนตํางหลอกกัน
ไมํรักกันจริงหรอก
สมมุติวําหนุํมคนหนึ่งนํะ มันไปแตํงเมียมาคนหนึ่ง เสียสินสอดไปแสนหนึ่ง พออยูํได๎สักห๎าวันสิบวัน
เมียตาย หนุํมคนนั้นมันไมํเสียดายเงินแสนเลย ต๎องเอาไปเผาเอาไปไว๎วัด ไมํมีใครเสียดายวํา โอ๏ะ แตํงมา
ตั้งแสน เก็บเอาไว๎ในห๎องนอนนี่แหละ ไมํมีหรอก ไมํรักกันจริงหรอก มันไมํมีใครรักกันจริง ขนาดไปแตํงมา
เสียเงินตั้งแสน ยังไมํยอมเก็บไว๎ในบ๎านเลย ไมํเสียดายเงินแสนเลย เอาไปเผาวัดแหละ เอาไว๎สวดที่บ๎าน
หนํอยกันคนเขานินทา เสร็จแล๎วรีบเอาไปวัด เงินแสนก็ ไมํเสียดายแล๎ว แตํงมาสักล๎านก็ไมํเสียดายแล๎ว ไมํ
มีใครยอมเก็บไว๎หรอก มันไมํรักกันจริง
หมาตายตัวหนึ่งมันยังยอมฝังไว๎หน๎าบ๎าน เมียตายนี่ไมํยอมฝังหน๎าบ๎านเลย มันเกลียดเรายิ่งกวําหมา
อีก มันไมํรักกันจริงหรอกคนเรานํะ ไมํมีใครรักกันจริง เรารักตัวเองดีกวํา โดยการปฏิบัติธรรมมากๆ อยํา
ไปเชื่อวําใครเขาจะมารักเราจริง เรารักตัวเองดีกวํา
การปฏิบัติธรรมนี่คือรักตัวเอง ใครทําใครได๎ เราปฏิบัติเองเราได๎เอง ไมํมีใครมาได๎แทนเลย สมบัติ
พัสถานอุตสําห๑หาไว๎ เวลาตายก็ต๎องให๎คนอื่นเขา การปฏิบัติธรรมนี่เราได๎เอง เป็นของคูํกายคูํใจเราทุ กเมื่อ
เวลาตายก็ตายด๎วย ไปนรกไปสวรรค๑ก็ไปด๎วยกัน ธรรมะจะชํวยอุ๎มชูไมํให๎เราตกไปที่ชั่ว
อันนี้เป็นคุณของพระธรรม คือธรรมะยํอมรักษาผู๎ประพฤติธรรมมิให๎ตกไปที่ชั่ว ธรรมะนี้ยํอมคุ๎มครอง
รักษาเราทุกเมื่อ เมื่อเรารักษาธรรม ธรรมยํอมรักษาเรา เป็นของเราแท๎จริง ไมํมี โจรที่ไหนจะมาปล๎นได๎
เวลาตายก็จะตายกับเรา เป็นที่พึ่งได๎
นอกนั้นก็โดนเขาหลอกมาทั้งนั้นแหละ ยิ่งโยมผู๎หญิงนํะโดนเขาหลอก เขาหลอกวํารักจริง ไมํจริง
หรอก ไมํมีใครรักจริง เขาไปสํงเราแคํเชิงตะกอนแล๎วเขาก็ไป ไมํมีใครไปด๎วยกับเรา ธรรมะนี่แหละเป็นที่
พึ่ง ประพฤติธรรมดีกวํา ให๎ทาน รักษาศีล เจริญกรรมฐาน นี่เป็นของเรา
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ธรรมะนี่เป็นของวิเศษสูงสุด เป็นเยี่ยมในโลก เป็นที่พึ่งของสัตว๑ทั้งหลาย แม๎เรายังไมํตายนี่ก็เห็นผล
แล๎ว จิตนี่มันทุกข๑น๎อยลง มันทุกข๑น๎อยลงเรื่อย ๆ นี่ เห็นผลแล๎ว ให๎มันกลืนไปเป็นเนื้อเดียวกับจิต ยิ่งฝึกไป
ปฏิบัติไปจนมันชิน วํางเมื่อไหรํจิตมันก็ลงสูํกรรมฐาน วํางเมื่อไหรํ มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตอนเรายังไมํปฏิบัติ หรือตอนปฏิบัติใหมํ ๆ เผลอก็ต๎องคิดไปโนํน คิดไปนี่ เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อย ๆ
ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ จนมันเป็นอัตโนมัติแล๎ว เผลอมันก็ลงไปกรรมฐาน เผลอมันก็ลงไปกรรมฐาน เผลอก็จิต
เข๎าสมาธิ เหมือนกับคนติดฝิ่น เดินไปไหนเผลอ ๆ อ๎าว ไปโรงฝิ่นเสียแล๎ว
หลวงพํอชอบพูดวํา ทําวิปัสสนานี่ ทํา ๆ ไปแล๎ว ติดยิ่งกวําคนติดฝิ่นอีก คือมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกับใจ
เรา ให๎มันแนบแนํนลงไป แล๎วมันได๎ผล ได๎ผลตรงจิตไมํเป็นทุกข๑ ทุกข๑น๎อยลง
ความทุกข๑ในจิตเราเป็นเครื่องวัด ปฏิบัติไปแล๎วมันทุกข๑มากทุกข๑น๎อย ดูไป ถ๎าปฏิบัติเพื่อหนํายคลายนี่
มันจะทุกข๑น๎อยลง ถ๎าปฏิบัติเพื่อยึดมั่นถือมั่น มันจะทุกข๑มากขึ้น ปฏิบัติเพื่อยึดมั่นถือมั่นคือปฏิบัติแล๎ว
เยํอหยิ่ง ถือดี กูเกํงกวําคนอื่น เดี๋ยวนี้กูเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมแล๎ว คุณธรรมสูงแล๎ว ใครมาลํวงเกินกู มันต๎องไป
ตกนรก นี่ เรียกวําเยํอหยิ่งถือดี ยึดมั่น
ถ๎าปฏิบัติเพื่อหนํายคลาย มันปฏิบัติเข๎าไปยิ่งหยั่งรู๎ยิ่งเห็นมายาภาพ หาตัวหาตนไมํเจอ ไมํมีตัวเรา
ของเราแท๎จริง ไมํรู๎จะยึดตรงไหน มีแตํมายาภาพ ไมํมีอะไรที่เป็นของเราจริง สิ่งทั้งปวงผํานมาเพื่อจะผําน
ไป เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีเพื่อหมด มาก็เพื่อไป ไมํมีอะไรเป็นของเราจริงสักอยําง อารมณ๑ทั้งปวงก็เป็น
ความเกิดดับ ยึดไปถึงไหนก็ทุกข๑ไปถึงนั้น รู๎สึกไปถึงไหนก็ไมํใชํของเราไปถึงนั้น
เราลองกําหนดหยั่งรู๎ดูเถอะ กําหนดความรู๎สึก รู๎สึกที่ไหน รู๎สึกที่หัวใจเต๎นมาถึงหัวคิ้ว กําหนดหยั่งรู๎ไป
ๆ มีแตํความเกิดดับ รู๎สึกไปถึงไหนก็ไมํมีตัวเราของเราตรงนั้น เพราะความไมํแยบคาย จึงทําให๎ไปยึดมั่น
ถือมั่น ยึดเป็นกูเจ๐งกูเกํงกูดีกูเยี่ยมไปอีก ทั้งที่เขาให๎มาปลํอยวาง มันก็ยึดอีก แล๎วทุกข๑มันจะดับได๎ยังไง
ต๎องกําหนดหยั่งรู๎ เพื่อหนําย เพื่อคลาย เพื่อละ เพื่อวาง เพราะวําตัวดับทุกข๑มันตัววางนั่นแหละ
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนํะ อิทัง โข ปะนะ ภิกขเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเส
สะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย นี่ ทุกขนิโรธคือความดับทุกข๑ ทํานกลําวไว๎ในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร ทุกขนิโรธก็คือวํา จาโค ความสละ ปฏินิสสัคโค สลัดคืน มุตติ หลุดพ๎น อนาลโย ไมํอาลัย
อันนี้แหละคือความดับทุกข๑
ถ๎าเราปฏิบัติไปแล๎วไมํเจอตัวนี้มันไมํดับทุกข๑หรอก ปฏิบัติเพื่อยึด ปฏิบัติเพื่อถือดี ปฏิบัติเพื่อ เยํอหยิ่ง
นี่ มันไมํใชํทุกขนิโรธแล๎ว ไมํใชํดับทุกข๑แล๎ว ปฏิบัติถูกจะต๎องไปเจอตัวจาโค เจอปฏินิสสัคโค เจอมุตติ เจ
ออนาลโย จาโคก็สละ ปฏินิสสัคโคก็สลัดคืน คือมันเป็นของธรรมชาติ จะมายึดเป็นตัวเราของเราได๎ยังไง
คืนมัน คืนให๎ธรรมชาติ มุตติ พ๎นออกมาแล๎ว พ๎นจากการที่ไปยึดมั่นถือมั่น อนาลโย ไมํอาลัย ไมํเสียดาย
ไมํหวนคืน
วันนี้ก็ได๎กลําวธรรมีกถาพอสังเขป เพื่อจูงจิตใจทํานผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎อาจหาญ รําเริง สมาทาน ในธร
รมีกถา เพื่อจะได๎มีจิตใจรื่นเริงในธรรม มีความยินดี มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรม ท๎ายที่สุด
แหํงการบรรยาย ก็ขออ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ จงมาปก
ปักรักษาอภิบาลทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ให๎เจริญก๎าวหน๎าในกุศลจิตกุศลธรรม ยินดีในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ท๎ายที่สุดก็ขอให๎ได๎ถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๑๙ จงเตือนตน
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขออภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระครู
ภาวนานุศาสก๑ ผู๎ได๎มีเมตตาเผยแพรํพระพุทธศาสนาในภาคการปฏิบัติธรรม ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎
มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกรูป เจริญสุขสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้เป็นวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมะภาคปฏิบัติ อันธรรมะที่แท๎จริงคือ
การรู๎ละ โดยเราต๎องมารู๎แจ๎งภายใน การปฏิบัติธรรมคือมาดูภายใน มาดูภายในให๎เห็นแจ๎งภายใน มาดู
ตัวเอง ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือ ปิดตานอก เปิดตาใน เข๎ามาดูภายใน หยั่งรู๎ กําหนด ในปัจจุบันขณะ
เจริญสติสัมปชัญญะ อยูํภายในกายยาววาหนาคืบของเรา เพื่อให๎เห็ นแจ๎งภายใน ไมํต๎องไปดูที่ไหน ดู
ภายใน
ธรรมะนี่เป็นของมีอยูํแล๎ว เรามากําหนดหยั่งรู๎ มีอยูํแล๎วทุกทําน เรามากําหนดหยั่งรู๎ของที่มีอยูํแล๎ว แตํ
ของที่มีอยูํแล๎วนี่ เดิมทีมันประกอบไปด๎วยอุปาทาน ความยึดมั่น จึงเป็นปัจจัยเกิดแหํงทุกข๑ เมื่อมีอวิชชา
ความไมํรู๎แจ๎งความจริง กระทําให๎เป็นตัวเริ่มต๎นปัจจยาการแหํงทุกข๑ กระบวนการแหํงทุกข๑ก็ได๎ดําเนินไป
เพราะวําจิตมีอวิชชา
การที่เรามาหยั่งรู๎ภายใน เพื่อให๎เกิดญาณปัญญาที่จะเพิกถอนอวิชชา ความเห็นผิดจากความจริง เห็น
ผิดจากความจริง เพราะวําจิตไมํแยบคาย ไมํมากําหนดหยั่งรู๎ของที่มีอยูํ แล๎ว เราปฏิบัติธรรมนี่ ไมํต๎องซื้อ
เครื่องมือ ถ๎าเป็นชํางไม๎ ชํางเหล็ก มันต๎องซื้อเครื่องมือ เป็นนักปฏิบัติธรรมไมํต๎องซื้อเครื่องมือ มีอยูํแล๎ว
เพียงแตํเอาดวงจิตที่สอดสํายไปทั่วโลกธาตุ กลับมาหยั่งรู๎ดูตัวเอง กลับมาดูบ๎านตัวเอง แคํนี้เอง
เพราะฉะนั้ น การปฏิ บั ติ ธ รรมนี่ เ ป็ น ของงํ า ย งํ า ยจนไมํ ทํ า กั น งํ า ยจนคนไมํ ย อมทํ า กั น เป็ น
หญ๎าปากคอกที่วัวทั้งคอกไมํกิน เพราะฉะนั้นไมํมีข๎ออ๎างเลยที่จะบอกวําฉันจะปฏิบัติธรรมไมํได๎ ไมํมี
ข๎ออ๎าง ยกเว๎นแตํวําใจตัวเองไมํมีศรัทธา ไมํมีศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรม เพราะวําการปฏิบัติธรรมไมํต๎องซื้ อ
เครื่องมือ ไมํต๎องหาฆ๎อน ไมํต๎องหาสิ่ว ไมํต๎องหาเลื่อย เพียงแตํวําดึงใจของเราที่เถลไถลไปทั่วโลกธาตุ คิด
เรื่องโน๎น คิดเรื่องนี้ อยากดูโนํน อยากดูนี่ มาดูตัวเอง มาดูตัวเองทําไมลํะ มาดูให๎เห็นความจริง ให๎เห็นวํา
ทุกข๑เทํานั้นที่เกิดขึ้น ทุกข๑เทํานั้นที่ตั้งอยูํ ทุกข๑เทํานั้นที่ดับไป นอกจากทุกข๑ไมํมีอะไรเกิด นอกจากทุกข๑ไมํ
มีอะไรดับ
ดูๆไปก็ เวลาจะแยกแยะก๎อนทุกข๑ ในกลุํมของความเกิดดับ กลุํมของทุกข๑ จะเห็นความเกิดดับ มันจะ
แยกแยะออก ด๎วยความละเอียดแยบคาย ความละเอียดแยบคายจะแยกแยะออกเป็นขันธ๑ ๕ อายตนะ ๑๒
อันนี้เขาเรียกวําวิปัสสนาภูมิ วิปัสสนาภูมิหมายความวําสนามรบของผู๎ทําวิปัสสนา
คําวําวิปัสสนาแปลวําเห็นแจ๎ง จะเอามาใช๎ฆํากิเลส เอาความเห็นแจ๎งมาฆํา ไมํใชํเอาความมืดมัว
วิปัสสนาแปลวําเห็นแจ๎ง สนามรบ สถานที่ ที่จะแผํขยายความเห็นแจ๎งของเรานํะ ในสถานที่นั้นเขาเรียกวํา
วิปัสสนาภูมิ เป็นสนามรบ เป็นที่ทํางานของจิต ที่จะใฝ่รู๎ เพื่อความหลุดพ๎น เพื่อความพ๎นทุกข๑ เพื่อดับทุกข๑
ทั้งปวง เพื่อเข๎าสูํความดับไมํมีเชื้อ เพื่อเข๎าสูํนิพพาน ที่วิปัสสนาภูมิ
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วิปัสสนาภูมิก็คือขันธ๑ ๕ อายตนะ ๑๒ ขันธ๑ ๕ คือ รูปขันธ๑ เวทนาขันธ๑ สัญญาขันธ๑ สังขารขั นธ๑ และ
วิญญาณขันธ๑ ขันธ๑ทั้ง ๕ มันก็อยูํที่อายตนะ ๑๒ ขณะตากระทบรูปขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรงนั้น ตรงที่ตากระทบรูป
หูกระทบเสียงขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรงนั้น ตรงที่หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่นขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรงนั้น ตรงที่จมูก
กระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรสขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรงนั้น ตรงที่ลนิ้ กระทบรส กายถูกต๎องโผฏฐัพพะขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรง
นั้น ตรงที่กายถูกต๎องโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ขันธ๑ ๕ ก็เกิดตรงนั้น ตรงที่ใจกระทบธรรมารมณ๑
เพราะฉะนั้น สิ่งนี้จะเนื่องอยูํกับกายอยูํกับจิตเรานี่แหละ วิปัสสนาภูมิก็คือภายในนี่ เพราะฉะนั้นการ
ปฏิบัติวิปัสสนาก็คือการหยั่งรู๎ภายใน รูปขันธ๑ก็เป็นของหยาบ คือของหยาบ ที่อิงอาศัยของหยาบ อาศัยดิน
น้ําไฟลม ประกอบกันขึ้นเป็นรูปขันธ๑ สัมผัสได๎ด๎วยอายตนะรับรูปหยาบ ๆ คือสัมผัสได๎ด๎วยตาหูจมูกลิ้น
กายนี่แหละ คือรูปขันธ๑
เวทนาคือตัวเสวย ตัวเสพ ตัวเสวยรส เสพเสวยรสจากการกระทบของอายตนะ เข๎าไปเสพ เสพด๎วย
ความยินดีบ๎าง เสพด๎วยความไมํยินดีบ๎าง เสพความเฉย ๆ บ๎าง อันนี้เรียกเวทนาขันธ๑
สัญญาขันธ๑คือตัวกําหนดหมาย ตัวข๎อมูล เวลาเรากระทบอารมณ๑นี่ จะรู๎วําไอ๎นี่คืออะไร สิ่งนี้คือไอ๎นั่น
สิ่งนั้นคือไอ๎นี่ ข๎อมูล กําหนดหมาย อันนี้เป็นสัญญาขันธ๑
สังขารขันธ๑เป็นตัวปรุงแตํง ปรุงแตํงความคิดตํอไป วําจะทํายังไงกับสิ่งนี้ จะเอายังไงกับสิ่งนั้น ปรุงไป
ทางดีบ๎าง ปรุงไปทางไมํดีบ๎าง ปรุงทางดีด๎วยกุศลจิต ปรุงทางไมํดีด๎วยอกุศล ปรุงทางกลาง ๆ ด๎วยอัพยาก
ฤต
วิญญาณขันธ๑คือตัวรับรู๎ รับรู๎ตามทวารทั้ง ๖ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
รวมแล๎วก็คือมาหยั่งรู๎ มาหยั่งรู๎ภายในให๎มันแจ๎งขึ้นมา แจ๎งขึ้นมาด๎วยสติปัญญาในขณะนั้นของเรา
ฝึกใหมํก็กําหนดของหยาบ ๆ ไปกํอน กําหนดในการกระทบของรูปขันธ๑ คือยกมือ เดินจงกรม เพราะ
นามธรรมมันกําหนดยาก เรากําหนดที่รูปธรรม ของหยาบ ๆ ขณะยกมือ นิ้วกระทบกัน นามธรรมมันก็อยูํ
ตรงนั้น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันอยูํตรงนั้น เรามาหยั่งรู๎เพื่อถอนความยึดมั่น เพื่อความหนําย
คลาย เพื่อความเห็นแจ๎ง เห็นแจ๎งความจริง
สัญญาณเตือนที่จะให๎เรากําหนดหยั่งรู๎เพื่อแจํมแจ๎งแยกแยะในการปฏิบัติมีอยูํ คือ ตัวยินดียินร๎ายนี่
แหละ ความยินดี ยินร๎ายนี่ เป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนวําไฟไหม๎ อันนี้ เมื่อเราเกิดความยินดียินร๎าย
ขึ้นมานี่ ก็เหมือนมีสัญญาณเตือนไฟไหม๎แล๎ว ก็ต๎องเอาเครื่องดับเพลิงไปดับ หรือหาต๎นเหตุของไฟ
ไฟก็ มี ส ามกอง ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ราคะก็ คื อ ความยิ น ดี โทสะความยิ น ร๎ า ย โมหะนี่ คื อ
รากเหง๎าของความยินดียินร๎าย ความไมํรู๎แจ๎ง โมหะนี่เป็นของละเอียด การปฏิบัติเมื่อเริ่มต๎น เราจะเห็น
ความยินดียินร๎าย เมื่อความยินดียินร๎ายเกิด ทํายังไงถึงจะดับความยินดียินร๎ายได๎ อันนี้แหละจะเป็นตัววัด
วําเราปฏิบัติถูกทางหรือไมํ ปฏิบัติตรงหรือไมํ เพราะวําการปฏิบัติ นี่ก็ปฏิบัติเพื่อดับความยินดียินร๎าย เรา
จะดูวําปฏิบัติไมํผิด ให๎เอาความยินดียินร๎ายเป็นเครื่องวัด นี่แหละไมํผิด ไมํหลง ไมํต๎องกลัวหลง ครูบา
อาจารย๑ไปไหนไปกับเรา อันนี้เป็นตัววัด ครูบาอาจารย๑ที่สําคัญคือกิเลสของเรา ให๎โจทก๑ตัวเองไว๎เสมอ
เพื่อแก๎ไข เราปฏิบัติธรรมเพื่อแก๎ไข หาเหตุแหํงความชั่วร๎ายในใจเรา ไมํต๎องไปหาที่อื่น ถ๎าไปหาที่อื่นมัน
ไมํได๎พัฒนาตัวเอง
เราจะฝึกเป็นนักพายเรือที่เกํง เราจะไปโทษวําคลื่นมันใหญํไมํได๎ โทษวําคลื่นมันใหญํจึงทําให๎เรือเรา
คว่ํา ถ๎าโทษอยํางนั้นเราจะเป็นนักพายเรือที่เกํงไมํได๎ เราอยากเป็ นนักปฏิบัติธรรมที่เกํง เลิกดูวําข๎างนอก
ผิด เลิกคิดวําคนอื่นผิด เลิกคิดวําสภาพแวดล๎อมทั้งหลายผิด ต๎องคิดวําเราผิด เราผิดที่ทนไมํได๎ อยําไป
กัณฑ์ที่ ๑๙ จงเตือนตน
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โทษวําคลื่นมันใหญํ ต๎องโทษวําเราคัดท๎ายไมํเกํง อันนี้เราถึงจะเป็นนักพายเรือที่เกํงได๎ ถ๎ามัวแตํไปโทษ
ข๎างนอกจะไมํเกํง โทษฟ้าโทษดินไปเรื่อยจะไมํพัฒนา
เหมือนกับเขาจะทําตู๎เย็นเบอร๑ ๕ ตู๎เย็นประหยัดไฟ ให๎คะแนนวําตู๎เย็นเบอร๑ ๕ หมายความวําประหยัด
ไฟมาก ถ๎าเรามัวโทษวํา อากาศเมืองไทยเป็นเมืองร๎อน จะทําให๎ตู๎เย็นประหยัดไฟนี่ยาก ทําไมํได๎หรอก อัน
นี้ก็เลยไมํได๎ทําเลย เราอยําไปโทษวําอากาศมันร๎อน เรามาทําฉนวนตู๎เย็นให๎มันหนาขึ้น ทําตัวกันความ
ร๎อนของตู๎เย็นให๎มันหนาขึ้น ให๎เหมาะกับเมืองร๎อน เราจะได๎ตู๎เย็นประหยัดไฟ ฉะนั้นที่เราทําตู๎เย็นขึ้นมาได๎
ก็เพราะวํา เราไมํไปโวยวายวําอากาศมันร๎อน เรามาโวยวายวําตู๎เย็นเราฉนวนมันหนาไมํพอ
ใจเราก็เหมือนกัน ถ๎าเราจะเป็นนักฝึกจิต อยําไปโทษวําข๎างนอกผิด มาโทษวําตัวเราทนไมํได๎ ใจเรา
ไมํแข็งพอ สติเรายังน๎อย ปัญญาเรายังไมํแยบคาย เวลาโดนคนเขาดํามา อยําไปโทษวําเขาปากจัด ต๎องมา
โทษตัวเองวําเขาดําแคํนี้เราทนไมํได๎ อยํางนี้เราถึงจะได๎ฝึกตัว ถ๎าเราไปโทษแตํคนอื่นปากจัดละก็ เราจะ
ไมํได๎ฝึกฝนใจเราให๎เข๎มแข็งขึ้น
อันนี้แหละ นักปฏิบัติธรรม ถ๎าเราจะปฏิบัติให๎เกํง ต๎องเลิกดูวําคนอื่นผิด อยําไปดูคนอื่นผิด อยําไป
จับผิดคนอื่น มาดูตัวเอง แก๎ไขตัวเอง ฝึกตัวเอง ให๎ทนได๎
โลกนี้มันเป็นมายา ไมํมีอะไรจริงจัง ยึดมากก็ทุกข๑มาก ยึดน๎อยก็ทุกข๑น๎อ ยหนํอย ก๎อนหินในโลกนี้มี
มาก แตํมันจะหนักหัวเฉพาะไอ๎ก๎อนที่เอามาวางบนหัวเรา ก๎อนหินในโลกไมํได๎หนักสักก๎อน หนักเฉพาะ
ก๎อนที่เอามาวางบนหัวเรา เรื่องราวในโลกนี้มีเยอะ แตํที่มันจะมาทําให๎เรากลุ๎มได๎ก็เฉพาะเรื่องที่เราเอามา
วางบนหัวเรา จะรอให๎โลกนี้สงบเสียกํอน แล๎ว จิตเราคํอยสงบ อยํางนี้คิดผิด เราต๎องพัฒนาตัวเองให๎จิตเรา
ทนได๎ตํอความวุํนวาย เพราะวําโลกนี้มันไมํสงบเพื่อเราตลอดเวลาหรอก เราจะหนีไปไหนก็หนีไมํพ๎น หนี
ไปป่าไหนก็เอาความปรุงแตํงไปด๎วย หนีไปถ้ําไหนก็เอาความจําเกํา ๆ ไปด๎วย เรื่องที่เป็นทุกข๑ คิดแล๎ว
เป็นทุกข๑ก็เก็บไปคิด ผู๎ที่ไมํฝึกจิตหนีไมํพ๎นหรอกความทุกข๑ ตํอให๎หนีไปป่าไหนถ้ําไหน ไมํพ๎นหรอก
ต๎องฝึกจิตของเรา ฝึกจิตของเราให๎ทนตํอความวุํนวายได๎ ความไมํสมปรารถนา ความไมํเป็นไปอยําง
ใจ อันนี้มันก็คืออนัตตา ที่มันไมํได๎อยํางใจ เราต๎องมาเข๎าใจความจริง วําโลกนี้มันเป็นอยํา งนี้ หนีไปไมํพ๎น
มันไมํได๎อยํางใจ ไมํมีอะไรเป็นระเบียบเรียบร๎อยไปตลอดกาล ไมํมีหรอก สิ่งทั้งปวงผํานมาแล๎วผํานไป
จิตเราก็ไมํเที่ยง เกิดดับ ลองกําหนดดูเถอะ จิตเรานํะ ทั้งความปรุงแตํง ทั้งอารมณ๑ มีแตํความเกิดดับ
คิดเรื่องโน๎นบ๎าง คิดเรื่องนี้บ๎าง คิดแล๎วเป็นทุ กข๑บ๎าง คิดแล๎วเป็นสุขบ๎าง คิดแล๎วตื่นเต๎นบ๎าง คิดแล๎วเศร๎า
สร๎อยบ๎าง คิดแล๎วลิงโลดบ๎าง คิดแล๎วเหงาหงอยบ๎าง คิดแล๎วสมหวังบ๎าง คิดแล๎วผิดหวังบ๎าง คิดแล๎วยินดี
บ๎าง คิดแล๎วยินร๎ายบ๎าง คิดแล๎วฮึกเหิมบ๎าง คิดแล๎วหํอเหี่ยวบ๎าง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด คนที่ไมํเห็น
ความเปลี่ยนแปลงเพราะไมํเคยหยั่งรู๎ดูจิตตัวเอง
พอเราเข๎ามากําหนดภายในแล๎ว เห็นแตํความไมํเที่ยง เห็นแตํความเกิดดับ เห็นแตํความเปลี่ยนแปลง
เห็นแตํความไร๎แกํนสาร เห็นแตํมายา ไมํรู๎จะยึดอะไร อันนี้แหละที่นักปฏิบัติธรรมต๎องมาเจอความจริง
ภายในด๎วยญาณปัญญาของตัวเอง เพื่อเราจะมาเป็นผู๎ละ ละอะไรลํะ ละอุปาทาน ความยึดมั่น
อุปาทานมันเกิดมาจากอะไร อุปาทานมันเกิดมาจากคิดวําเป็นจริง คิดวําเป็นเรื่องจริง ทั้งที่มันเกิดดับ
ทั้งที่มันเป็นทุกข๑ ทั้งที่มันไมํเที่ยง แตํวําจิตเรามันโดนหลอก โดนหลอกเพราะไมํแยบคาย ไมํมากําหนด
หยั่งรู๎ภายใน ถูกอวิชชาหลอก วํามีตัวเราของเรา มีตัวกูของกู กูเป็นคนนี้ชื่อนี้ มีศักดิ์ศรีอยํางนี้ ใครมาดูถูก
กูทํานองนี้กูต๎องโกรธ มันถูกอวิชชาหลอกเอาไว๎ มันใสํโปรแกรมเอาไว๎ ถ๎าใครมาทําอยํางนี้ มันต๎องโกรธให๎
ได๎เลย ไมํโกรธไมํยอม ต๎องโกรธให๎ได๎ เพราะโดนอวิชชามันสั่งเอาไว๎ ความโงํมันสั่งเอาไว๎
นี่เราเป็นขี้ข๎าความโงํ เป็นขี้ข๎าความโงํกันทุกคนแหละที่มาเกิดอยูํนี่ เพราะถ๎าเราไมํเป็นขี้ข๎าอวิชชาก็
ไปนิพพานกันหมดแล๎ว ไมํต๎องมาเกิดแล๎ว อวิชชาความโงํมันตั้งเงื่อนไขมาให๎ตัวเรา วําใครจะทําอยํางนี้
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ไมํได๎นะ เราก็ต๎องแบกหาบไปตามเงื่อนไขที่อวิชชามันตั้งให๎ ความจริง ใครตั้งเงื่อนไข ใครก็นําจะแบกเอง
แตํไมํใชํ อวิชชาความโงํมันตั้งเงื่อนไข แล๎วมาให๎จิตแบก จิตก็เลยเดือดร๎อน จิตก็เลยซวยไป ทุกข๑ไมํจบ
บุคคลผู๎ไมํแยบคาย ไมํเข๎าใจความจริง ทุกข๑อยูํนั่นแหละ ยึดเอาไว๎ ทิ้งไมํได๎ กูไมํยอม ยังไงกูก็ไมํ ยอม นั่น
ยึดเอาไว๎ เฮอะ เราก็เคยเป็นกันทุกคนแหละ ไมํได๎วําใครหรอก วําตัวเอง นี่เอากิเลสตัวเองมาพูด ไมํได๎
เจาะจงไปแซวใคร พูดกับกิเลสตัวเองทั้งนั้นแหละ ถ๎าบังเอิญไปตรงกับกิเลสของคนอื่นก็ขอโทษด๎วย ไมํได๎
มีเจตนาวําใคร พูดเรื่องกิเลสตัวเอง
กิเลสตัวเองก็คือความโงํ ไมํรู๎ความจริง โงํมานับภพนับชาติไมํถ๎วน เกิดแล๎วเกิดอีก เกิดแล๎วตายอีก
เกิดทุกชาติเป็นทุกข๑ร่ําไป เกิดทีไรตายทุกที มันก็ยังโงํมาเกิดจนทุกวันนี้ เพราะมันยังบูชาความโงํอยูํ มัน
บูชากิเลสวําดี ธรรมะรอไว๎กํอน กิเลสต๎องทําเดี๋ยวนี้ รักชังเกลียดโกรธต๎องทําเดี๋ยวนี้ ลดละปลํอยวางเอาไว๎
กํอน นี่ กิเลสเราทั้งนั้นที่มาสั่งวําอยําเพิ่งปฏิบัติธรรม
หลวงพํอทํานชอบพูดให๎ฟังกํอนนั้นวํา พายเถอะนะแม่พาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย ปลายายจะเน่า
กํอนนั้นหลวงพํอใหญํชอบพูดให๎ฟัง พายเถอะนะแม่พาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย ปลายายจะเน่า ฟังแล๎ว
มันได๎คิดนํะ คือทํานให๎เราขวนขวาย วําชีวิตของเราแตํ ละคน ไมํรู๎จะตายเมื่อไหรํ ไมํสามารถยึดเป็ น
กฎเกณฑ๑ได๎วําต๎องแกํกํอนถึงตาย ต๎องอายุเจ็ดสิบแปดสิบถึงตาย ชีวิตไมํแนํ โอกาสที่ได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑
ได๎พบพระพุทธศาสนานี่ เป็นโอกาสที่หายาก โอกาสที่ได๎มารู๎แจ๎ง เข๎าใจ ศึกษา อริยสัจ ๔ หายาก โอกาสที่
จะได๎มาเจริญสติปัฏฐาน ยิ่งยากเข๎าไปใหญํ
ฉะนั้นชาตินี้ก็จะเป็นโอกาสทอง ให๎เอาทองมาทําสร๎อยให๎สวย พระพุทธเจ๎า เมื่อทํานเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว๑ ทํานจะปรารถนาสร๎อยสรรเพชรพระสัมมาสัมโพธิญาณ ปรารถนาความรู๎แจ๎ง เราไมํต๎องสร๎าง
บารมีมาก ที่จะไปบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเอง เราเป็นสาวกภูมิ ได๎อาศัยฟังจากทําน เพียงแตํทํา
ตามเทํานั้น เมื่อไหรํที่จิตเราเห็นโทษในสังขาร เห็นโทษในขันธ๑ ๕ มันจะเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยอยํางสูง
คืออยากจะทําตามที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าสอน อยากจะวางจิตตามทําน ต๎องเห็น โทษในสังขาร ถ๎าไมํเห็น
โทษในสังขาร เราก็จะมีศรัทธาในสังขาร ศรัทธาในขันธ๑ ๕ พอมีศรัทธาในขันธ๑ ๕ ศรัทธาในพระรัตนตรัยก็
ไมํมี
จิตเรานี่ศรัทธาได๎ทีละอยําง ผู๎จะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยได๎นี่ต๎องเบื่อหนํายในขันธ๑ ๕ เห็นโทษ เห็น
ความไมํเที่ยง ความเป็นทุกข๑ ความไมํมีตั วตน ไมํมีที่สุขที่พอจะหยั่งจิตลงเลย สิ่งใดก็ตามที่เอาจิตเข๎าไป
ยึดแล๎ว จะไมํนําทุกข๑มาให๎ ไมํมีในโลก ไมํมีเลย
สังขารทั้งปวงนี่ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าจึงตรัสวํา เป็นสิ่งที่ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น
ตอนที่ทํานจะเสด็จปรินิพพาน ด๎วยความเมตตาตํอสาวกทั้งหลายนี่ ทํานกลั่นพระมหากรุณาธิคุณของทําน
ออกมาเป็นคําสั้น ๆ เรียกวํารวมเลย ความกรุณาตํอสาวกทั้งหลาย กลั่นคําตรัสออกมาสั้น ๆ วํา ดูก่อน
ภิก ษุทั้ ง หลาย สัง ขารทั้ ง หลายเป็ นของที่ เ สื่ อ มสิ้ น ไปเป็ น ธรรมดา ท่ า นทั้ ง หลายจงยั ง ความไม่
ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อันนี้นํะ ทํานกลั่นออกมาเลย คือสั้น แตํกินความลึก
คือให๎สาวกทั้งหลาย กําหนดหยั่งรู๎ให๎เห็นความไมํเที่ยงของสังขารเสีย จะได๎ไมํประมาท จะได๎ไมํ
เพลิดเพลิน ไมํมัวเมา ไมํหลงใหล ไมํนอนเอกเขนกอยูํในเรือนที่กําลังไฟไหม๎อยูํ บุคคลบางคนในโลกนี้
ขณะที่เรือนกําลังไฟไหม๎ เขาผู๎นั้นนั่งนอนเอกเขนกอยูํในโต๏ะเก๎าอี้ชุดรับแขกที่นุํมนิ่ม ภายในเรือนที่ถูกไฟ
ไหม๎ คือเสพสุขอยูํภายในสังขารที่ไมํเที่ยง เพราะวําไมํเห็น ไมํเห็นแจ๎งวํา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้น
ไปเป็นธรรมดา ไมํมีดวงตาปัญญามาเห็นความไมํเที่ยงของสังขาร จึงเป็นผู๎ประมาท
ผู๎ประมาทแล๎วก็คือผู๎ตายแล๎ว ตายจากพระธรรม นี่ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสกํอนที่ทํานจะเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน วําให๎กําหนดหยั่งรู๎ให๎เห็นวําสังขารนี้ไมํเที่ยง ความตายนํะเดินตามเราไปทุกเมื่อ สังขารทั้ง
กัณฑ์ที่ ๑๙ จงเตือนตน
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รูปธรรมนามธรรมไมํเที่ยง เกิดดับอยูํทุกขณะจิต อยําประมาท อยําประมาทในวันเวลา หาโอกาสสร๎าง
ความดี มีการเจริญสติปัฏฐาน เป็นต๎น
ทุกขณะจิตที่เราไมํคิดถึงอารมณ๑ภายนอก ให๎มาหยั่งรู๎ภายใน ให๎เข๎าสูํฐาน ฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ อัน
เป็นทางเดินของพุทธบิดา เหมือนนกมูลไถ ที่หากินอยูํในรอยไถ ยํอมไมํถูกเหยี่ยวคือกามคุณโฉบ ยํอมไมํ
ถูกเหยี่ยวโฉบไปกิน ฉันใดก็ดี ภิกษุผู๎กําหนดจิตหยั่งรู๎อยูํในสติปัฏฐาน ยํอมรอดพ๎นจากมาร มีกามคุณทั้ง
๕ ที่นํายั่วยวนนําหลงใหล มีรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย สัมผัสทางกายที่นําชื่นใจ อันนี้เป็น
เหยื่อของมาร ที่หยํอนมาให๎เรากินเบ็ด เพื่อความฉิบหายวอดวายของเรา
สติปัฏฐานนี่เป็นเครื่องอยูํเพื่อความพ๎นทุกข๑ เรากําหนดหยั่งรู๎มาภายใน เห็นแตํความเกิดดับ ไมํมีตัว
เราของเรา ไมํรู๎จะยึดทําไม คือญาณปัญญามันเห็นความไมํมีตัวตน ยึดไปถึงไหนก็ทุกข๑ไปถึงนั่น เพราะมัน
ไมํเที่ยง มันไมํอยูํในอํานาจของเรา เราบังคับมันไมํได๎ โดยความเป็นจริงแล๎วเราบังคั บมันไมํได๎ แม๎แตํจิต
เราก็ยังบังคับไมํได๎ ทํานถึงอุปมาวําจิตเรานี่มันซนเหมือนลิง เลยต๎องฝึก ฝึกไปตามเหตุปัจจัย ถ๎ามันเป็น
ของเราก็ไมํต๎องฝึกหรอก สั่งให๎มันนิ่ง ไมํต๎องฝึก นี่มันไมํใชํของเรา มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํมีของใคร
คําวําเป็นคนนั้น เป็นผู๎นั้น เป็นผู๎ชาย เป็นผู๎หญิง เป็นคน เป็นสัตว๑ นั้นเป็นเพียงการสมมุติ
เมื่อญาณปัญญาเพํงไปดูแล๎ว มีแตํความวํางเปลําทั้งนั้น มีแตํความแตกดับ ฉิบหายทําลายสลาย มีแตํ
ความเกิดดับ เปลี่ยนแปลง ไมํมีสถานที่ที่ควรจะไปยึดวําเป็นตัวกูของกู อันนี้ความจริง ความจริงนี่เราเถียง
ไมํได๎ เราเถียงอยูํตราบใดก็ทุกข๑อยูํตราบนั้นแหละ คือจิตเรานี่ ตราบใดที่เรายังไมํหมดกิเลส มันก็ต๎องเถียง
อยูํนั่นแหละ มันเถียงอยูํภายใน แตํวําเถียงอยูํตราบใดก็ทุกข๑อยูํตราบนั้นแหละ ฝืนความจริงอยูํเมื่อไร ก็
ทุกข๑เดือดร๎อนอยูํไมํเลิก
ฝืนอะไรก็พอฝืนได๎ ฝืนความจริงฝืนไมํได๎ ฝืนสัจจะ อริยสัจอันประเสริฐ ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัส
รู๎ด๎วยพระพุทธญาณ คือของจริง ทํานกลําวไว๎ในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร วํา ไมํมีสมณพราหมณ๑ผู๎ใดที่จะ
หมุนย๎อนศรได๎ ธรรมจักรของพระองค์ที่ขับเคลื่อนไป ไม่มีสมณพราหมณ์ท่านใดจะมาดันให้ย้อนศร
ได้ วํา ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง คําวําไมํสามารถดันย๎อนศรได๎หมายความวํา ไมํสามารถมา
เถียงมาแย๎งสัจจะที่พระองค๑ประกาศได๎ ที่พระองค๑ประกาศวํา สิ่งนี้เป็นทุกข๑ สิ่งนี้เป็นเหตุให๎เกิดทุกข๑ สิ่งนี้
คือความดับทุกข๑ สิ่งนี้คือเหตุให๎ไปสูํความดับทุกข๑ ไมํมีใครมาแย๎งได๎ ไมํมีใครมาดัน ให๎ธรรมจักรของ
พระองค๑หมุนทวนกลับได๎ ไมํวําสมณพราหมณ๑เทวดามารพรหมผู๎ใดก็ตาม คือหมายความวํา บุคคลใดก็
ตาม ไมํวํามีฤทธาศักดานุภาพปานใด ถ๎าฝืนความจริงเมื่อไรก็เดือดร๎อนเอง จะเกํงมาจากไหนก็ตามที ถ๎า
ฝืนความจริงเมื่อไหรํก็เดือดร๎อนเมื่อนั้น
จิตเราก็มักจะมี มานะ ทิฏฐิ มันฮึกเหิม กูเกํง กูเจ๐ง มันตั้งอัตตาอยูํข๎างใน มันยึดมั่น ไมํยอม ไมํยอมละ
ไมํยอมถอนอุปาทาน ไมํยอมสละมานะทิฏฐิ ไมํยอมลดตัวลดตน ไมํยอมลดความเยํอหยิ่งถือดี ทําไปก็
ตัวเองทุกข๑ ทุกข๑ทั้งนั้น ตัวเองนํะทุกข๑ ไมํมีใครทุกข๑หรอก เพราะวําไปดันธรรมจักรของทํานย๎อนศร ใครทํา
ก็เดือดร๎อน รับไปเองเต็ม ๆ เพราะไปฝืนสัจจะ
โดยความจริงแล๎วไมํมีอะไรหรอก มีแตํความวํางเปลํา แตํจิตที่มีอุปาทานมันไปยึด ยึดกันมาไมํรู๎กี่ชั่ว
โคตรแล๎ว ก็ตายไปหมดแล๎ว เกลี้ยง ไมํมีใครหรอก มีดินน้ําไฟลม ตายเกลี้ยง คืนไปสูํธรรมชาติ ตอนยังมี
ชีวิตอยูํตํางคนก็วํา กูเกํง กูเจ๐ง กูเยี่ยม ท๎ายที่สุดก็ตาย เหลือแตํกระดูกผุพัง ไมํมีอะไร นาน ๆ ไป ชื่อก็ลืม
หมด ถึงชื่อไมํลืมพอเกิดใหมํก็ไมํมีใครจําได๎แล๎ว
ถ๎าสมมุติวําชาติกํอนใครสักคนเกิดเป็นพระราชาองค๑หนึ่ง สร๎างปราสาทเอาไว๎ ตายไปแล๎วมาเกิดชาติ
ใหมํนํะ จะไปเข๎าปราสาทที่ตัวเองสร๎างไว๎ เขายังไมํให๎เข๎าเลย ทั้งที่คนนั้นเป็นคนสร๎างไว๎เองแหละ ทหาร
เฝ้าประตูมันไมํยอมให๎เข๎าหรอก
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อันนี้เรายกตัวอยํางให๎ฟังดูเลํน ๆ มันหมดสมมุติแล๎ว สมมุติวําเป็นของเรา มันมีชั่วกาลเวลา ระยะหนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอยํางที่สมมุติขึ้นมายึดถือครอบครองวําเป็นของเรา เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเทํานั้น ครอบครอง
ขณะหนึ่ง เป็นผู๎ยิ่งใหญํในแผํนดินมันก็ขณะหนึ่ง มีเดชที่ครอบคลุมไปทั่วมหาสมุทรทั้ง ๔ สั่งให๎ใครตายสั่ง
ให๎ใครเป็นได๎ มันก็ชั่วขณะหนึ่งเทํานั้น ไมํเที่ยง มีแตํความเกิดดับ ไมํมีใครใหญํจริง มีแตํความวํางเปลํา
มาเยํอหยิ่งถือดี วํากูมีนั่น กูมีนี่ กูเจ๐งเรื่องนั้น กูเยี่ยมเรื่องนี้ มันก็โดนหลอก โดนกิเลสตัวเองหลอก ถูก
กิเลสตัวเองหลอก หลอกให๎ทุกข๑ ยึดไว๎ก็ทุกข๑ อันนี้ พูดถึงกิเลสตัวเอง ถ๎าไปตรงกับกิเลสใครก็ขอโทษด๎วย
ไมํมีเจตนา คือเราต๎องมาเตือนตน อัตตนาโจทยัตตานัง ต๎องเตือนตนด๎วยตนเอง ไมํมีใครที่จะไปกวาดห๎อง
สํวนตัวเราได๎ดีเทํากับตัวเอง ใจเรานี่เป็นที่สํวนตัวที่สุดแล๎ว ถ๎าเราไมํคิดกวาดเองนี่ไมํมีใครกวาดให๎ได๎ ไมํมี
ใครสอนให๎กันได๎จริง ๆ ฉะนั้นตัวเองต๎องสอนตัวเอง จงเตือนตนของตนให๎พ๎นผิด ตนเตือนจิตตนได๎ใครจะ
เหมือน ตนเตือนตนไมํได๎ใครจะเตือน ตนแชเชือนใครจะชํวยให๎ป่วยการ
คือวําเราต๎องแก๎ไขข๎อบกพรํองของเราเอง แก๎ได๎มากก็ได๎ประโยชน๑แกํตัวเองมาก แก๎ได๎น๎อยก็ได๎
ประโยชน๑น๎อย ใครทําก็ใครได๎ เราทําเราก็ได๎ เราทําของเราเองดีกวํา มัวมานั่งจับผิดคนอื่นก็ปวดหัวเปลํา
ๆ
การปฏิบัติธรรมเริ่มต๎นอยํางแรกเลยก็ อยําไปมองคนอื่น มองตัวเรา แล๎วเราจะได๎เจริญ เจริญขึ้นทุกปี
คนที่เพํงโทษตน เจริญขึ้นทุกปี คนที่เพํงโทษผู๎อื่น เสื่อมลงทุกปี อันนี้จากประสบการณ๑ที่เห็นเพื่อน ๆ
ภิกษุมาเยอะ เพราะวําอยูํสํานักใหญํมาตลอด เห็นตลอดวํา บุคคลที่เพํงโทษตนเจริญขึ้ นทุกปี สํวนบุคคลที่
เพํงโทษผู๎อื่นเสื่อมลงทุกปี เป็นอยํางนี้มาตลอด จากบวชมา ๑๗ ปีนี่ เห็นมาเป็นอยํางนี้ตลอด
เพราะฉะนั้นเราใฝ่เจริญนี่ เราจงดูตัวเอง เพํงโทษตัวเอง อยําไปเพํงโทษคนอื่น เพํงโทษคนอื่นมันไมํ
จบ กวาดบ๎านตัวเราดีกวํา แล๎วเจริญทุกปี เจริญในพรหมจรรย๑ เจริญในศาสนา เจริญในโลกุตตรธรรม
เจริญในมรรคผลนิพพาน เจริญทุกอยําง บุคคลผู๎เพํงโทษตัวเองเจริญทุกอยําง คนผู๎เพํงโทษผู๎อื่นเสื่อมทุก
อยําง
ณ โอกาสวันนี้ ได๎มีโอกาสมากลําวธรรมเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพื่อให๎ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได๎เกิด
ความอาจหาญรําเริงสมาทานในธรรมีกถา ถ๎าสิ่งใดคําพูดใดได๎ไปลํวงเกินทํานทั้งหลายด๎วยความไมํตั้งใจ ก็
ขอขมาลาโทษไว๎ด๎วย เพราะวําไมํมีเจตนา จิตขณะแสดงธรรม มีแตํจิตเมตตา ปรารถนาให๎เป็นประโยชน๑
แกํทํานผู๎ฟัง ไมํมีเจตนาที่จะไปยกตนขํมผู๎อื่น เพื่อขํมขี่ เพื่อวําให๎เจ็บ อันนี้ไมํมี มีแตํจิตเมตตา ปรารถนา
ให๎เป็นประโยชน๑แกํทํานผู๎ฟัง
ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ขออ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย จงมาปกปักรักษาเหลําทํานนักปฏิบัติธรรม
ทั้งหลาย ให๎เจริญด๎วยมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๑๙ จงเตือนตน
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขออภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎าผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น ขอ
นมัสการพระธรรมอันพระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑ และสมมุติสงฆ๑ผู๎ทรงไว๎
ซึ่งพระศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุ ณผู๎เป็นพระอาจารย๑ผู๎ประสิทธิ์ประสาทความรู๎ ขอนมัสการ
พระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน ขอเจริญสุขแดํสามเณรและเจริญพรอุบาสก
อุบาสิกาทุกทําน
วันนี้วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ได๎มาปรารภธรรมในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติธรรม
การปรารภธรรมก็ปรุงแตํงมายาขึ้นมา มาให๎ฟังกัน ความจริงภาษาทั้งปวงเป็นมายาทั้งนั้น เราอาศัยมายา
ใช๎เทคนิคการอาศัยใช๎มายา เพื่อให๎ผู๎ฟังซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด๎วยกัน มีความอาจหาญรําเริงสมาทาน มี
ความอดทนที่จะใฝ่ในการปฏิบัติ เพื่อให๎รู๎แจ๎งสัจจะ ที่กายในกายของทําน เวทนาในเวทนาของทําน จิตใน
จิตของทําน และธรรมในธรรมของทําน
ภาษาที่ปรุงออกมาพูดเป็นมายาทั้งนั้น อยําไปยึดมั่นถือมั่น วําอยํางนั้นถูกอยํางนี้ผิด สิ่งทั้งปวงเป็น
มายา แตํของแท๎คือที่เรากําหนดหยั่งรู๎นี่ เราจะต๎องกําหนดหยั่งรู๎ด๎วยตัวเอง เห็นเอง แล๎วละอารมณ๑ ละ
ความผูกพันในอารมณ๑ ละความยินดียินร๎ายด๎วยตัวของเราเอง อันนั้นนํะของจริง ที่เรามาเทศน๑นํะเป็น
มายาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอยํามาขัดแย๎งกันเรื่องมายา
สัจจะไมํขัดกัน สัจจะนี่ตํางคนตํางพยายามดูวํา การเทศน๑ออกมาเป็นมายา แตํเราใช๎เทคนิค อาศัยใช๎
มายาเพื่อให๎คนมาแจ๎งในสัจจะ ก็ถือวําเป็นมายาฝ่ายดี แตํก็อยํายึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง เพราะวําพระผู๎มีพระ
ภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎วํา พระองค๑ทรงแสดงธรรมประดุจเรือ เพื่ออาศัยข๎ามฝั่ง เพื่อให๎จิตอาศัยเกาะเพื่อข๎ามฝั่ง
ไปสูํความดับไมํมีเชื้อคือพระนิพพาน เมื่อถึงฝั่งก็ทิ้งเรือ ทรงตรัสสอนให๎ถอนความยึดมั่นอุปาทานแม๎ใน
ธรรม ไมํต๎องกลําวถึงอธรรม อธรรมก็ยิ่งทรงตรัสสอนให๎ถอนความยึดมั่นให๎ละเสียซึ่งความชั่วทั้งปวง
โอวาทปาฏิโมกข๑ หมายถึงคําสั่งสอนของทํานผู๎รู๎ทั้งปวง พระพุทธเจ๎าทุกพระองค๑ ทํานสอนวํา ละชั่ว
ทั้งปวง ทาความดีให้ถึงพร้อม และทาจิตให้ขาวรอบ ทําจิตให๎ขาวรอบก็คือไมํติดดีไมํติดชั่ว
สิ่งทั้งปวงเป็นมายาทั้งนั้น ความชั่วก็เป็นมายา ความดีก็เป็นมายา ถ๎าใช๎ไมํถูกความดีก็กลายเป็นสิ่ง
ที่มากัดเรา ไปติดดี เราไปติดดีจนเกิดความเยํอหยิ่งถือดี ตํอมาความดีนั้นเสื่อมไปก็ยังเอาความดีนั้นมา
อวดอ๎างบังหน๎าเพื่อจะทําความชั่ว
บุคคลผู๎ที่จะทําชั่วได๎ใหญํหลวงนํะ จะต๎องเอาความดีมาบังหน๎าทั้งนั้น ไมํงั้นจะทําความชั่วที่ใหญํหลวง
ไมํได๎ ไอ๎คนไหนที่หํมหนังเสือไปลําเหยื่อ ลําเหยื่อได๎น๎อย ถ๎าหํมหนังกวางไปลําเหยื่อมันลําเหยื่อได๎มาก
ที่ทํานบอกวําอยําติดดี คือวําทําความดีเพื่อจะละอยํา ยึดมั่น อยําทําความดีเพื่อแอบอ๎างเอามาบังหน๎า
เพื่อจะทําความชั่ว ทําความดีขึ้นมาเพื่อจะเป็นข๎ออ๎างเพื่อจะไปขํมขี่ผู๎อื่นวํากูดีกวํามึง อันนี้แสดงวําติดดี
ติดดีเอาไปใช๎ในทางไมํถูก ความดีที่เราทํา ให๎สักแตํวําอาศัยที่จะละความชั่ว เพื่อเป็นบันไดไปสูํความรู๎แจ๎ง
หลุดพ๎น
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ความดีเป็นบันไดที่ทุกคนต๎องทํา ทุกคนต๎องก๎าวขึ้นไปบนบันได แตํอยําไปนอนบนบันได ก๎าวให๎
สูงขึ้นจากบันไดขึ้นไปอีก ตรงนั้นคือความหลุดพ๎น ความหลุดพ๎นเกิดจากการแจํมแจ๎งในความเป็นมายา
ของทั้งความชั่วและความดี สิ่งทั้งปวงไมํเที่ยงทั้งนั้น จิตที่เราคิดชั่วก็ไมํเที่ยง จิตที่เราคิดดีแคํไหนก็ไมํเที่ยง
มั น เกิ ด ดั บ ไอ๎ คํ า วํ า เกิ ด ดั บ ก็ คื อ วํ า ไมํ เ ที่ ย งนั้ น แหละ เป็ น โวหารอี ก โวหารหนึ่ ง เกิ ด ดั บ ก็ คื อ ไมํ เ ที่ ย ง
เหมือนกับเรียกวําควายหรือเรียกกระบือนั่นแหละคืออันเดียวกัน เป็นมายา ภาษาเป็นมายาทั้งนั้น
อันนี้ที่เรามากําหนดปัจจุบันอารมณ๑ เมื่อมาแจํมแจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ เราจะข๎ามพ๎นภาษาทั้งปวงไป
มีแตํความเกิดดับของปัจจุบันอารมณ๑ ถ๎าภาษาปริยัติเขาเรียกวํา เพราะละวิตกวิจารเสียได๎ ละวิตกวิจารก็
คือปัจจุบันอารมณ๑มันแจ๎ง การที่เรามาเจริญสติปัฏฐาน มันจะแจ๎งลงไปในฐานยิ่งขึ้น ๆ ความที่จิตจะยกขึ้น
มาปรุงแตํงเป็นภาษามนุษย๑ทั้งปวงนํะ มันก็หายไป ถ๎าเราแจ๎งในฐาน ฉะนั้นความดีความชั่วก็ขาดไปแล๎ว
ความดีความชั่วมันอยูํที่สังขารขันธ๑ ปรุงแตํงดีชั่วบุญบาป คือตัวคิด การที่เรามาเจริญสติปัฏฐานกัน
เจริญปัจจุบันอารมณ๑ให๎มาก ๆ เพื่อเอาตัวรู๎ไปแทนที่ตัวคิด เพราะวํา ใจของคนเรา มันทําได๎สองอยําง คือรู๎
กับคิด ตัวรู๎ไมํได๎ทําให๎เราเป็นทุกข๑หรอก ตัวคิดนี่มันทําให๎เราเป็นทุกข๑ ตัวคิด คิดเป็นภาษาทั้งหลายแหลํ
ภาษาทั้งหลายทั้งปวง เป็นตัวใสํผงชูรส ให๎อารมณ๑มันรุนแรงยิ่งขึ้น คนเราจะเกลียดกันมาก ๆ ต๎องมีภาษา
เป็นเครื่องปรุง ไมํงั้นก็เกลียดกันได๎พอหอมปากหอมคอเทํานั้นแหละ ถ๎าอยากให๎เขาเกลียดเรามาก ๆ ก็ไป
พูดขํมขี่เขาด๎วยคําที่วําเขาเถียงไมํออก เถียงไมํทันเทํานั้นแหละ รับรองวําเขาจะเกลียดเรามากขึ้น
ภาษาเป็นตัวเพิ่มอารมณ๑ เพิ่มความรุนแรงของอารมณ๑ ภาษาก็คือตัวคิด คิดปรุงแตํงขึ้นมา เวลาเรา
กําหนดปัจจุบันอารมณ๑ตามฐาน ที่ยกมือก็ได๎ ที่ก๎นสัมผัสพื้นก็ได๎ ตรงไหนก็ได๎ที่เราชํานาญ ความปรุงแตํง
หรือความคิดมันจะลดลงไป ภาษาที่หลวงพํอใหญํชอบพูดเรื่อย ๆ ที่เรียกวําตัดสัญญานั่นแหละ คือตัด
ความนึก ความคิด ความปรุงแตํงในอดีตบ๎าง คืออดีตนํะ ความคิดในอดีตมาก คนเรานํะ มันรัก ๆ ชัง ๆ
เฝ้ากังวล สําคัญตนว่าสุข ทุกข์แทบตาย ความสุขนํะคือเหยื่อลํอให๎เราไปจมปลักอยูํในทุกข๑จนถอนตัวไมํขึ้น
ความดีก็เหมือนกันนะ เป็นตัวลํอให๎เราไปติดความเลว
ของไหนที่ เ ราติ ด จนทิ้ ง ไมํ ไ ด๎ ทั้ ง ที่ มั น มี โ ทษ พิ จ ารณาดู ใ ห๎ ดี เ ถอะ คื อ มั น มี ข องดี ม าลํ อ เราไว๎ อยูํ
เพราะฉะนั้นนะโลกนี้มันมีสองภาค ภาคดีภาคเลว จะทิ้งภาคใดภาคหนึ่งก็ต๎องตัดใจกับอีกภาคหนึ่งด๎วย
เราไมํชอบเหรียญหน๎าหัว ก็ต๎องตัดใจกับเหรียญหน๎าก๎อยด๎วย เราไมํอยากติดเบ็ดต๎องตัดใจกับไส๎เดือนซะ
เราไมํอยากทุกข๑เดือดร๎อนกับโลก เราต๎องตัดใจสละเหยื่อของโลกซะ เหยื่อของโลกก็คือ รูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรํอย โผฏฐัพพะที่นําชอบใจ การตัดให๎ตัดในใจเราด๎วยปัจจุบันอารมณ๑ ด๎วยสติปัฏฐาน
นี่แหละ ตัดด๎วยอยํางอื่นไมํได๎
สมัยที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎ายังไมํอุบัติขึ้นมาในโลก พวกโยคีทั้งหลายเห็นโทษในกาม โยคีที่มีปัญญา
ขึ้นมาบ๎างก็เห็นโทษในกามเหมือนกัน คิดจะตัดกาม ก็โดยใช๎วิธีการทรมานตนไปเลย คือเอียงไปสุดโตํงอีก
ข๎าง ก็ไปไมํได๎เหมือนกัน คือเปลี่ยนจากราคะมาเป็นโทสะไป ประชดชีวิตไปเลย ดับทุกข๑ไมํได๎ เป็นสุดโตํง
อีกข๎างหนึ่ง ภาษาบาลีวําอัตตกิลมถานุโยค
ฉะนั้น ทางสายกลางที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าบัญญัติให๎พุทธบุตรทั้งหลายดําเนิน ก็คือสติปัฏฐานนี่แหละ
เป็นไปเพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได๎ และกระทํานิพพานให๎แจ๎ง เข๎าถึงความ
ดับไมํมีเชื้อ หมดเชื้อเกิด พ๎นทุกข๑ทั้งปวง พ๎นที่ใจเรา
การปฏิบัติธรรมที่เรามาขวนขวายปฏิบัติ ปีแล๎วปีเลํา เพื่ออะไรลํะ ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพของจิตเราให๎มี
ศีลยิ่งขึ้น ให๎มีสมาธิแกํกล๎าขึ้น ให๎มีญาณปัญญาแทงตลอดกองสังขารทั้งปวง ฉลาดทันสังขาร รอบรู๎ เข๎าใจ
หมด มันจะมาปรุงแตํงให๎จิตเราเป็นทุกข๑ยากขึ้น เพราะปัญญาคือความรู๎รอบในกองสังขาร ไมํต๎องไปรู๎ที่
ไหน รู๎ในกายในจิตเรานี่แหละ ยิ่งหยั่งเข๎ามาภายในมากยิ่งได๎กําไรชีวิต
กัณฑ์ที่ ๒๐ โลกอุดร
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ผู๎ปฏิบัติธรรมนี่ ยิ่งรู๎ภายในมากขึ้นยิ่งกําไรมากขึ้น ยิ่งเจริญรุํงเรืองมากขึ้น ยิ่งพ๎นจากความเสื่อม ยิ่ง
พลาดทํายากขึ้น ทุกครั้งที่จิตเราพลาดทําเสียทีกิเลสนํะ สังเกตดูให๎ดีเถอะ ล๎วนเพราะจิตสํงออกไปข๎างนอก
แสํไป แสํไปเพราะความประมาททั้งนั้น ที่ทําให๎จิตเราเป็นทุกข๑ เพราะความประมาท จึงไมํหากินอยูํในรอย
ไถของพุทธบิ ดา คื อสติปัฏฐานทั้ง ๔ อันจะเป็นแหลํงทํา มาหากินที่พ๎ นจากพญามาร พญาเหยี่ ยว ไมํ
สามารถจะโฉบนกมูลไถซึ่งหากินในถิ่นอันเป็นที่หากินของบิดาของตน ก็คือสติปัฏฐานทั้ง ๔
การเจริญก็โดยการ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เห็นกายในกายเนือง ๆ อยูํ เวทนาในเวทนาเนือง
ๆ อยูํ จิตในจิตเนือง ๆ อยูํ และธรรมในธรรมเนือง ๆ อยูํ เป็นไปเพื่อความสังเวชใหญํ เพื่อสลัดความยึดมั่น
อุปาทานในสังขาร ขันธ๑ ๕ รูปธรรม นามธรรมทั้งปวง ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น วําเป็นตัวกูของกู กูถูกเทํานั้น
กูเยี่ยม กูเจ๐ง กูเกํง ยึดเอาไว๎เถอะ ยึดมามากแล๎ว เราเกิดมาหลายภพหลายชาติกันทั้งนั้น มีกิเลสอาสวะ
นอนเนื่องอยูํในสันดานกันมาแตํละคนก็มิใชํน๎อย เพราะวําถ๎าเราบริสุทธิ์ก็ไมํมาเกิดเป็นมนุษย๑แล๎ว ไป
นิพพานแล๎ว
แตํทีนี้วําเรานําจิตดวงที่มีกิเลสนี่แหละเอามาขัดเกลา ให๎เป็นจิตของพระอริยะ ให๎เป็นจิตที่เข๎าถึงพระ
นิพพานได๎ พระอรหันต๑ทั้งหลายก็เคยเป็นคนมีกิเลสมากํอน พระอริยเจ๎าทั้งหลายก็เคยเป็นคนมีกิเลสมาก
ๆ เหมือนเราเหมือนกัน
ในความอัศจรรย๑ของพระธรรมมีอยูํวํา เมื่อพระธรรมไปอยูํ ที่ไหนยํอมสามารถเปลี่ยนจิตที่เคยมากด๎วย
กิเลสให๎เบาบางลงได๎ อันนี้เป็นความอัศจรรย๑ของพระธรรม เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งปวงเราจะไปดูถูกเขา
ไมํได๎ วําไอ๎หน๎าตาอยํางนี้ มันจะไปได๎ดีอะไร ไปดูถูกเขาไมํได๎ เพราะอะไร เพราะวําคุณของพระธรรมนั้นมี
เป็นอัศจรรย๑ เมื่อไหรํพระธรรมเข๎าไปสูํหัวใจของเขานะ ความอัศจรรย๑ของพระธรรมจะแสดงให๎ปรากฏ
ขึ้นมา บุคคลที่เคยเป็นผู๎ดุร๎าย อยํางองคุลีมาลโจร ยังกลายเป็นพระอรหันต๑ได๎
ฉะนั้นเราจะไปดูถูกใครไมํได๎ เพราะวําพระธรรมเป็นของอัศจรรย๑ เขาเรียกวํา อะโห ธัมโม จะ พระ
ธรรมนี้น่าอัศจรรย์จริง เป็นคําที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว เป็นธรรมที่ผู๎บรรลุพึงเห็นได๎ด๎วย
ตนเอง เป็นธรรมที่ไมํประกอบด๎วยกาลและเวลา เป็นธรรมที่ควรเรียกให๎บุคคลอื่นมาดู เป็นธรรมที่ควรน๎อม
เข๎ามาใสํตน เป็นธรรมที่วิญ๒ูชนจะพึงรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ใครดับทุกข๑ได๎ก็จะแจํมแจ๎งในใจของตัวเอง ไมํต๎อง
รอให๎คนอื่นเขามาเป็นพยาน ไมํต๎องรอให๎ใครมามอบประกาศนียบัตร
ขณะที่เรารับพระธรรมเข๎ามาแทนที่กิเลสในใจเรานะ เราก็ดับทุกข๑ได๎ขณะนั้น รู๎แจ๎งด๎วยตัวเอง ไมํต๎อง
รอให๎ใครมายกยํองชมเชย เพราะการยกยํองทั้งหลายมันเป็นโลกธรรม สรรเสริญนินทา โดนปากชาวบ๎าน
เขาหลอกเอา มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทา สุขทุกข๑ เป็นโลกธรรม ผู๎ปฏิบัติธรรมต๎องข๎าม
ให๎พ๎น ถ๎าไปติดตรงนี้ก็โดนชาวบ๎านเขาหลอก เป็นขี้ข๎าเขา แทนที่จะไปนิพพานเขาก็หลอกให๎เราอยูํทุกข๑
กับเขาตํอไป เขาเอาลาภยศสรรเสริญสุขมาลํอไว๎
ธรรมของพระผู๎มีพระภาคเจ๎ายํอ มเป็นไปเพื่อความสลัดคืน ในบาลีทํานกลําวไว๎วํา ปฏินิสสัคโค สลัด
คืน สลัดคืนจากที่เราเคยเอามากอดรัดเอาไว๎นํะ โดยไมํรู๎ เหมือนบุคคลผู๎ไปหาปลา ไปสุํมปลา ล๎วงเข๎าไป
ในสุํม หยิบปลาไหลขึ้นมา เข๎าใจวําเป็นปลาไหล เอามา จับเอามา หยิบเอามา พอมองเห็นอ๎าว เป็นงูเหํา
เมือ่ มองเห็นความจริงนํะ มันไมํกอดรัดเอาไว๎หรอก มันคิดจะสลัดคืนไป มาจากไหนไปที่นั่น
จิตของเราก็เหมือนกัน มาแบกหาบหอบหิ้วธาตุดินของโลก ธาตุน้ําของโลก ธาตุไฟของโลก ธาตุลม
ของโลก แบกแล๎วก็มายึดเอาไว๎วํานี่เป็นตัวฉัน ชื่อนายคนนั้น นาย ก นาย ข ซึ่งมีตําแหนํงนั้น มีฐานะนั้น มี
สมบัติเทํานั้น อันนั้นเป็นของฉัน อันนั้นเป็นของพํอฉันของแมํฉัน เหมือนกันเราไปจับงูเหํามา นึกวําเป็น
ปลาไหล ไปผูกพันยึดมั่นกับสังขารอันเป็นทุกข๑แสนเข็ญ
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สิ่งใดในโลกนี้ ไมํวําจะเป็นรูปธรรม นามธรรม ที่จิตจะเข๎าไปยึดมั่นแล๎วไมํนําทุกข๑มาให๎ ไมํมี ไมํมีเลย
ยึดไปถึงไหนทุกข๑ไปถึงนั่น อุปาทานเป็นปัจจัยแหํงภพ คือต๎องมีที่มีทางจะเดือดร๎อนตํอไป เมื่อมีอุปาทานก็
ต๎องมีชํองทางจะเดือดร๎อนแนํ
อารมณ๑ของเรานี่ ไมํวํายึดอะไรไว๎ มันจะทุกข๑ เพราะไอ๎นั่นแหละ แตํจะเห็นหรือไมํเห็น จะรู๎ตัวเอง
หรือไมํรู๎ บางทีทุกข๑อยูํก็ยังไมํเข๎าใจ เพราะโมหะมันบังไว๎ เหมือนแมลงเมําบินเข๎ากองไฟ แมลงเมํามันรู๎แตํ
วําสวย มันไมํรู๎วําร๎อน จิตของคนผู๎มีกิเลสก็เหมือนกัน รู๎แตํวํามันนําจะได๎ ไมํรู๎วํามันทุกข๑ เมื่อไหรํมีญาณ
ปัญญาขึ้นมา มันก็รู๎วํามันสวย แตํรู๎วํามันร๎อนด๎วย มันสวยก็รู๎อยูํ แตํรู๎วํามั นร๎อน พอรู๎วํามันร๎อน ก็เข๎าใจ
แล๎ววําไมํควรจะบินเข๎าไป
บุคคลทั้งหลายนํะ ที่เวียนวํายตายเกิด นับภพนับชาติไมํถ๎วน ก็เพราะรู๎วําสวยแตํไมํรู๎วําทุกข๑ เหมือน
แมลงเมําทั้งหลาย ไมํเต็มนํะบินเข๎ามาเถอะ กองไฟไมํเคยเต็ม บินเข๎ามา บินเข๎ามาเทําไหรํก็ไหม๎เทํานั้น
เพราะฉะนั้นนะโลกจึงไมํเคยเต็ม ไมํเต็มไปด๎วยบุคคลผู๎มากไปด๎วยโมหะ แล๎วก็มาทุกข๑เดือดร๎อนกันใน
โลก ไมํเคยเต็ม ถ๎ารอให๎มันเต็มแล๎วเราไมํต๎องไปทุกข๑นํะ มันไมํมี ถ๎ารอวําคนมากมายมาทุกข๑เดือดร๎อน
แล๎วทุกข๑มันจะเต็ม แล๎วเราไมํต๎องทุกข๑นํะ มันไมํมี ถ๎าเราโงํเมื่อไหรํก็ ร๎อนเมื่อนั้น ความโงํก็คืออวิชชา ไมํรู๎
แจ๎งอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าพยายามจะประกาศเปิดเผยให๎สัตว๑ผู๎เป็นทุกข๑
ทั้งหลายได๎รู๎
บุคคลทั้งหลายสมัยพุทธกาล เมื่อได๎ฟังอริยสัจที่พระองค๑ทรงแสดง จะซาบซื้งมาก เพราะวําชีวิตตั้งแตํ
เกิดมาไมํเคยรู๎เรื่องนี้เลย คนในสมัยพุทธกาลเขาจะอุทานวํา “แจํมแจ๎งนักพระเจ๎าข๎า ไพเราะนักพระเจ๎าข๎า
พระองค๑ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยาย ประดุจหงายของที่คว่ํา เปิดของที่ปิด บอกทางแกํคนหลงทาง
เหมือนตามประทีปเอาไว๎ในที่มืด เพื่อให๎บุคคลที่มีจักษุได๎แลเห็นรูป ข๎าพระองค๑ขอถึง พระองค๑ พร๎อมด๎วย
พระธรรม พระสงฆ๑ เป็นสรณะไปจนตลอดชีวิต” หรือไมํก็ ข๎าพระองค๑ขอบวชในสํานักของพระองค๑
เขาจะซาบซื้งแล๎วก็เขาลุยเลย คนเรานี่พอซาบซื้งแล๎วก็ลุยเลย คือคําวําลุยนี่หมายความวําออกเลย
ออกอยํางขั้นต๎นก็คือออกจากที่เคยนับถืออะไรมามากมาย ตํอไปนี้จะถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ให๎เต็ม
หัวใจไปเลย หรือไมํก็ออกจากเรือนเลย ขอบวชในสํานักของพระองค๑ เพื่อจะทําที่สุดแหํงกองทุกข๑
เหมือนทํานพระรัฐปาละ พอได๎ยินพระผู๎มีพระภาคเจ๎า แสดงธรรมุเทศ ๔ ข๎อ มันแทงเข๎าไปในหัวใจ
ของทําน ทําให๎ทํานตัดสินใจออกบวช คิดแตํจะออกบวชแล๎ว ทรัพย๑ส มบัติ ๘๐ โกฏิ ภรรยาที่งดงามหลาย
นางก็ผูกไว๎ไมํได๎แล๎ว เมื่อจิตซาบซื้งเห็นแจ๎งในอริยสัจที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดง ก็ฉุดจิตดวงนั้นไว๎
ในทางโลกไมํอยูํแล๎ว
ความมืด แม๎มันจะมืดมาสักร๎อยปีพันปี หรือมืดมาสักหมื่นปีแสนปีก็ตาม ลองเอาเทียนเข๎าไปจุดนํะ จุด
เดี๋ยวนั้นมันก็สวํางเดี๋ยวนั้น เมื่อญาณปัญญาเห็นแจ๎งความจริง จิตที่เคยหลงมานานนักก็สวํางกระจํางแจ๎ง
ขึ้นมาได๎ เพราะฉะนั้นเราดูถูกใครไมํได๎วํา ไอ๎คนนี้มันโงํมาตั้งร๎อยปีแล๎ว คนนี้มันโงํมาตั้งพันปีแล๎ว คนนี้โงํ
มาตั้งอสงไขยกัปแล๎ว ดูถูกไมํได๎เลย สถานที่มืดมาร๎อยปีพันปี จุดไฟมาเมื่อไหรํก็สวํางเมื่อนั้น
เพราะฉะนั้นเราอยําดูถูกตัวเอง อยําดูถูกตัวเองเพื่อจะเป็นข๎ออ๎างที่จะไมํทําความเพียร วําเราเป็นคน
โงํคงไมํได๎บรรลุธรรมแนํนอน อยําดูถูกตัวเองเพื่อเป็นข๎ออ๎างในการล๎มเลิก อยําดูถูกตัวเองเพื่อเป็นข๎ออ๎าง
จะสึก คนเราโงํมาสักร๎อยปีพันปี เกิดปัญญามันก็สวํางเดี๋ยวนั้น มันจะมืดมาสักกี่ร๎อยปีลํะ อวิชชาโมหะมัน
ครอบอยูํ กี่อสงไขยกัป พอปัญญาเห็นแจ๎งในอริยสัจธรรมขึ้นมาเมื่อไหรํมันก็สวํางกระจํางแจ๎งขึ้นมา
ธรรมะนี่ทํานบอกวําเป็นคุณากร ที่วําธรรมะคือคุณากร คุณากรแยกออกมาวํา คุณ บวก อากร อากร
แปลวํ า บํ อ เกิ ด ที่ เ กิ ด บํ อ เกิ ด แหํ ง คุ ณ ทั้ ง หลาย ธรรมะนี่ คื อ คุ ณ ากร สํ ว นชอบสาธร สํ ว นชอบสาธร
หมายความวําทางที่ชอบ ดุจดวงประทีปชัชวาล แหํงองค๑พระศาสดาจารย๑ สํองสัตว๑สันดาน สวํางกระจํางใจ
กัณฑ์ที่ ๒๐ โลกอุดร
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มล สวํางนะ ประทีปธรรมนี่ สํองไปถึงขันธสันดานอันใดที่เคยชั่วมากํอน เคยเลวมากํอน ก็ สวํางกระจําง
แจ๎งได๎ คือสวํางกระจํางใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล และเก๎ากับทั้งนฤพาน ธรรมนี้
ประกอบด๎วย มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ รวมเป็นเก๎า นวโลกุตตรธรรมเก๎า สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึก
โอฬาร โลกอุดรคือพ๎นโลก
คําวําหลวงปู่โลกอุดรคือ หลวงปู่ทั้งหลายที่ทํานพ๎ นโลกนํะ หลวงปู่โลกอุดรนี้ทํานไมํตายหรอก ไมํตาย
ทํานอมตะ อมตะที่ไหนลํะ ก็อมตะที่ใจใคร ใจใคร อาจจะเป็นที่นั่งอยูํแถวนี้ก็ได๎ เมื่อไหรํพ๎นโลกขึ้นมาก็
กลายเป็นหลวงปู่โลกอุดรขึ้นมา เพราะธรรมะนี่เป็นอกาลิโก ถึงบอกวําหลวงปู่โลกอุดรทํานไมํตายหรอก
จนถ๎วนห๎าพันพระพรรษาของพระศาสนา ตราบใดที่ยังมีผู๎ประพฤติในอริยมรรคมีองค๑ ๘ ตราบนั้นพระ
อริยบุคคลไมํวํางจากโลก หลวงปู่โลกอุดรทํานก็เลยไมํตาย
ทํานก็มาอยูํนี่แหละ มาอยูํในพระ ก พระ ข ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตรง รู๎แจ๎งใน
ธรรมทั้งสอง คือธรรมอันเป็นสมมุติ และธรรมอันเป็นปรมัตถ๑ ปลํอยวางจากความยินดียินร๎ายในโลก ถึงวํา
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร มันลึกเราหยั่งรู๎เข๎าไปในขันธสันดานเราแล๎วมันยิ่งลึก ที่มันจะลึกได๎
เพราะวําเราหยั่งไปละไป หยั่งไปละไป ถ๎าหยั่งแล๎วไมํละมันก็ไมํลึก เพราะอะไร เพราะมันไมํเกิดปีติในการ
ที่เราดับทุกข๑ขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง
รู๎แล๎วมันต๎องละ เห็นโทษแล๎วต๎องละ เห็นโทษแล๎วก็สลัดออก สลัดคืน มันลึก ลึกตรงที่วําจิตของเราแตํ
เดิมนี่มันทุกข๑ ไมํเคยจะมีเลยที่วําไมํทุกข๑ ไมํเคยมีความสุข หวนนึกถึงชีวิตเราตอนเป็นฆราวาสนํะ โดนเขา
หลอกวําไปทําอยํางนั้นแล๎วจะสุข ไปทําอยํางนี้แล๎วจะสุข พอไปทําจริง ๆ ก็เปลํา ไมํเคยเจอ
ผู๎พูดนี่ นึกถึงชีวิตตอนเป็นฆราวาส เขาบอกวําทําอะไรแล๎วเป็นสุขก็ไปลองทําหมด ที่ชาวโลกเขาบอก
กันนํะ ทําหมด แล๎วไมํเห็นสุขที่แท๎จริง ไมํเคยเจอความสุขที่แท๎จริง จนกระทั่งเข๎ามาบวชแล๎วก็มาเจริญสติ
ปัฏฐานอยํางที่หลวงพํอสอนนํะ ถึงเจอความสุขที่แท๎จริง เมื่อกํอนนั้นไมํเคยเจอ เป็นฆราวาส เขาบอกวํา
ต๎องไปเที่ยวกลางคืนตั้งแตํเย็นจรดเช๎านะแล๎วจะสุข ไปลองแล๎วก็ไมํเห็นมีความสุข เขาแนะให๎ต๎องไปทํา
อยํางนั้นอยํางนี้อีกหลายอยํางแล๎วจะมีความสุข ไปทําจริงก็ไมํเห็นมีความสุข
พระธรรมนี่ ผู๎ ใ ดมาประพฤติ ต ามพระธรรมนะผู๎ นั้ น จะเจอความสุ ข ที่ แ ท๎ จ ริ ง สุ ข อั น ไมํ จ อมปลอม
เพราะฉะนั้นถึงวํายิ่งปฏิบัติไปมันยิ่งลึก ยิ่งซึ้ง คือเมื่อเรายิ่งดับทุกข๑ได๎ กิเลสหนา ๆ ที่เคยมากไปด๎วยกิเลส
หยาบนํะมันเบาบางลง ที่เคยปรุงแตํงมาก ก็เบาบางลง ทุกข๑น๎อยลง นั่นแหละมันยิ่ งลึก มันยิ่งซึ้ง มันซึ้ง
ตอนดับทุกข๑ได๎ ถ๎าดับทุกข๑ไมํได๎มันไมํซึ้งหรอก เดี๋ยวก็เบื่อ ไปใสํกางเกงดีกวํา มาอยูํอดข๎าวเย็นทําไม มา
อยูํลําบากทําไม ถ๎าออกไปแล๎ว นึกจะไปเที่ยวไหนก็ไปได๎ เที่ยงคืนตีหนึ่งนึกจะไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนก็ไป
ได๎ มาบวชอยูํทําไมให๎ลําบาก ถ๎ามันดับทุกข๑ไมํได๎ละก็ มันก็ฟุ้งซํานอยากจะออกไป
ถ๎าเราดับทุกข๑ได๎แล๎วนี่ ผ๎ากาสาวพัสตร๑จะมีคําแกํเรายิ่งนัก จีวรไมํร๎อน อยํางพระที่บวชสามวัน เจ็ดวัน
จีวรร๎อนนํะ เพราะวําไมํได๎มาเจริญสติปัฏฐาน ถ๎ามาดับทุกข๑ที่ใจตัวเองได๎แล๎วจะรู๎สึกวําผ๎ากาสาวพัสตร๑นี่
มันเป็นชุดของเรา คือวํามันเย็น
ความสุขในพระธรรมนํะมันเย็น ความสุขทางโลก ก็เหมือนได๎เกาขี้กลาก มันไมํมีความสุขจริง ๆ
หรอก เหมือนไปเลียน้ําผึ้งที่ปลายมีดโกนนํะ มันก็หวานเหมือนกัน นั่นแหละความสุขชาวโลก เหมือนกับ
ไปเลียน้ําผึ้งที่ปลายมีดโกน มันหวานนํะหวาน แตํลิ้นมันจะขาด มันเป็นความสุขที่มีภัย ความสุขทางธรรม
นี่ ยิ่งดับความปรุงแตํงมันก็ยิ่งเย็น ยิ่งถอนความยึดมั่นมันก็ยิ่งสบาย ยิ่งรู๎แจ๎งในมายามันก็ไมํหนัก
ก๎อนหินในโลกนี่มีมาก แตํมันจะหนักหัวก็เฉพาะไอ๎ก๎อนที่เอามาไว๎บนหัวเรา ฉันใดก็ฉันนั้น อุปาทาน
มันทําให๎เรื่องราวทั้งหลายในโลกมันหนักสําหรับเรา ทํานถึงบอกวํา อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส อีก
ธรรมต๎นทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือมรรคผลนิพพานจะเกิดได๎ตํอเมื่อเรามา
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ปฏิบัติแล๎วก็เรียนรู๎แนวทางปริยัติ ปฏิบัติไปตามปริยัติที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงแสดงเอาไว๎ ธัมมจั ก
กัปปวัตตนสูตรก็ดี มหาสติปัฏฐานสูตรก็ดี อันนี้เป็นปริยัติเป็นแนวทาง เป็นแผนที่ให๎เราเดิน ถ๎าเราไมํเดิน
แผนที่ก็ไมํมีประโยชน๑แกํเรา แผนที่ไมํสามารถจะเป็นเชียงใหมํเชียงรายให๎เราได๎ ถ๎าเราไมํเดินทาง
ฉะนั้นเมื่อบุคคลมีทั้งปริยัติ มีทั้งปฏิบัติ นี้ก็เป็นทางแล๎ว ที่จะไปสูํปฏิเวธคือความดับทุกข๑ มรรค ๔ ผล
๔ นิพพาน ๑ คือทางดําเนินดุจคลอง ให๎ลํวงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง จะไปเป็นหลวงปู่โลกอุดรนี่ก็ ด๎วย
การเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ ข๎าขอโอนอํอนอุตมงค๑ นบธรรมจํานง ด๎วยจิตและกายวาจา
บุคคลเห็นคุณคําของพระธรรม เมื่อเราเห็นคุณคําของพระธรรมก็จะโอนอํอนอุตมงค๑ นบธรรมจํานง
คือมีความเคารพ ขอให๎มีความเคารพในพระธรรม ด๎วยจิตและกายวาจา ใจความก็คือวํา เราต๎องถือวําพระ
ธรรมเป็นใหญํกวําเรา อยําไปเชื่อวําความคิดเรามันถูก ถ๎าคิดขึ้นมาแล๎วเราเข๎าใจวําถูก แตํถ๎ามันแย๎งกับ
พระธรรมนํะแสดงวําความคิดเรามันผิด บุคคลผู๎มีทิฏฐิจัด คิดอะไรก็กูถูก กูถูก กูถูก ทิฏฐิ ทิฏฐิมากเลย กู
ถูกทั้งนั้น เมื่อไหรํเราเคารพพระธรรมนํะ จนถือวําพระธรรมนี่ถูกเหนือเรานํะ พระธรรมนํะใหญํกวําเรา พระ
ธรรมนํะถูก แล๎วจะละสักกายทิฏฐิได๎ จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได๎ อันจะเป็นต๎นทางไปสูํมรรคผลเบื้องสูงได๎
จะเป็ น พระโสดาบั น ได๎ ก็ ต๎ อ งรู๎ สึ ก วํ า พระธรรมถู ก ต๎ อ งกวํ า เรา พระธรรมใหญํ ก วํ า เรา ถึ ง จะละ
สักกายทิฏฐิได๎ คือมองสิ่งทั้งปวงอยํางที่มันเป็นจริง ไมํมองอยํางที่เราอยากให๎มันเป็น สักกายทิฏฐิที่พระ
โสดาบันละ คือมองสิ่งทั้งปวงอยํางที่เราอยากให๎เป็น กูวําอยํางนี้ กูวําอยํางนี้ก็มองอยํางนี้ ไมํมองความจริง
ไมํมองตามพระธรรม เถียงกับพระธรรมก็เดือดร๎อน ไปเถียงกับความจริง เถียงเข๎าไปซิ
พระอาทิตย๑ขึ้นทางตะวันตก เถียงเข๎าไปซิ เถียงความจริงก็เทํานั้น วําพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงแสดง
ธัมมจักรฯนี่ ทํานตรัสไว๎วําไมํมีสมณะพราหมณ๑ใด ๆ เลยในโลก ที่จะปฏิวัติทําน ดันธรรมจักรนี่กลับคืน คือ
หมายความวําเถียงที่ทํานพูดนํะ เถียงไมํได๎ เถียงก็ทุกข๑เอง เถียงไปซิ คนในสมัยพุทธกาลนํะมากด๎วยทิฏฐิ
คนทั้งหลายมากด๎วยทิฏฐิ มากด๎วยทิฏฐิยังไง ไอ๎ตัวเราคิดวํายังไงก็ปักไว๎เลย ความคิดกูถูก อันนี้ไมํสนใจ
จะหาเหตุผลอีกตํอไปแล๎ว ไมํสนใจจะหาความจริงอีกตํอไปแล๎ว คิดแตํวํากูถูก
เพราะฉะนั้นจึงไมํสามารถเปิดปัญญาเพื่อจะให๎ไปรู๎ธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นได๎เลย เพราะโดนสักกายทิฏฐิอัน
เป็นสังโยชน๑ตัวแรกปิดไว๎ ปิดตายเลย เพราะฉะนั้นทํานจึงกลําววํามรรคผลทั้งหลายนี่มันยากตรงโสดาบัน
เทํานั้นแหละ ถ๎าละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได๎นํะ ขั้นตํอไปก็ไมํยากแล๎ว อยํางน๎อยภายใน
เจ็ดชาติก็ได๎แนํ ช๎าที่สุดคือเจ็ดชาติ
แตํวําบุคคลผู๎มีทิฏฐินี่เวียนวํายตายเกิดไมํรู๎กี่อสงไขยกัป ก็ยังดับทุกข๑ไมํได๎ เขาเรียกวําวัฏฏขาณุ เป็น
หลักตอของวัฏฏะ เป็นหัวตอของวัฏฏะ เวียนวํายตายเกิดไป เพราะยึดวํากูเจ๐ง กูคิดถูก กูถูกกวําพระธรรม
ฉะนั้น ทิฏฐิทั้งหลายนํะ จึงเป็นสิ่งปิดกั้นพระนิพพาน คือยึดถือความเห็นของตัวเป็นใหญํ ไมํเอาความจริง
เป็นใหญํ
ความจริงคือสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข๑ สิ่งทั้งปวงเป็น อนัตตา บังคับบัญชาไมํได๎ ฝืนความ
ปรารถนา วําไมํฟัง ตัวเราไมํมี ตัวเราของเราไมํมี มันเป็นธรรมชาติ เป็นไปตามกฎเกณฑ๑ของโลก ไมํมีใคร
บังคับบัญชาให๎เป็นไปตามใจปรารถนาได๎ นี่คือความจริง
แตํคนมีทิฏฐิมันไมํดูความจริง มันดูวํากูไมํตาย กูมีของกู กูไมํหมด ความจริงนํะคนเราเกิดมาก็ไมํมี
อะไรมาเลย เวลาตายไปก็ไมํได๎เอาอะไรไปเลย สมบัติทั้งหลายคือสิ่งที่ผํานมาแล๎วผํานไปทั้งนั้น ทั้งคําชม
คําดํา นินทา สรรเสริญ ก็ไมํรู๎ถูกใคร คําชมมาวําชื่อนาย ก ดี นาย ข ดี ชื่อนาย ก นาย ข ก็เป็นนามสมมติ
ก็สมมุติกันมาสํงเดช เขาชมมาเขาดํามาก็ไมํรู๎ไปถูกใคร ไปถูกสมมุติ
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เมื่อกํอนนี้พอเด็กออกมาก็เอาไปให๎หลวงพํอตั้งชื่อ ไอ๎เด็กนะมันก็ไมํได๎ตั้งชื่อตัวเอง ตั้งวํานาย ก นาย
กอศักดิ์ พอเขาดํานาย กอศักดิ์ นํะก็ไมํรู๎ถูกใคร สงสัยเลํน ๆ วํา อาจจะไปถูกหลวงพํอที่ตั้งชื่อบ๎างหรือ
เปลํา ไมํรู๎วําถูกใคร สมมุติขึ้นมา ชมมาก็ไมํถูก มันอยูํในขอบเขตสมมุติทั้งนั้น
คนเราที่สังขารปรุงแตํงติดอยูํในภาษาโลก ต๎องไปยินดียินร๎ายกับภาษา ที่เขาชมบ๎าง เขาดําบ๎าง
เรียกวําบ๎าไมํจบ ต๎องยินดียินร๎าย ตื่นเต๎น เศร๎าสร๎อย ลิงโลด เหงาหงอย สมหวัง ผิดหวังไป ถูกเขาหลอก
ทั้งนั้น เป็นมายาทั้งนั้น ยึดมากก็ทุกข๑มาก แบกไว๎มากก็ทุกข๑มาก ท๎ายที่สุดก็ตายกันหมด ไมํเหลืออะไรเลย
ตํอให๎คนใหญํที่สุดก็ตายเกลี้ยง เจงกิสขํานมันรบชนะไปทั่ว กินไปถึงยุโรป จากมองโกล รบชนะจีน ตีไปถึง
ยันยุโรป มันก็ตาย ตายหมด
ไมํมีใครใหญํจริง ไมํมีใครรวยจริง ดิน น้ํา ไฟ ลม ธาตุของโลก สมบัติทั้งปวงมันก็เป็นของโลก ถูก
หลอก ถูกหลอกวําเรามีนั่น เรามีนี่ ความจริงแม๎แตํกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลก ขอบเขตที่จะกินพื้นที่สักนิด
วําตัวเราไมํมีเลย ไมํมีเลย
สมัยกํอนตอนเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปงานวันเกิดอายุ ๙๕ หลวงปู่บุดดา ถาวโร ที่วัดกลางชูศรี
เจริญ สุข อ.บางระจัน จ.สิงห๑ บุรี ขากลั บออกมาจากงานแล๎ว นั่ งรถกลั บ มาถึงอํ าเภอวิ เศษชัย ชาญ จ.
อํางทอง มีเด็กเอาหนังสือพิมพ๑ขึ้นมาขาย หนังสือพิมพ๑ไทยรัฐ พาดหัวขําววํา เศรษฐีพันล๎าน ชิน โสภณพ
นิช หนีความตายไมํพ๎น นี่ยังจําได๎เลยตั้งหลายปีแล๎ว ชิน โสภณพนิช นี่เป็นผู๎กํอตั้งธนาคารกรุงเทพ รวย
มาก ไทยรัฐพาดหัวขําวอยํางนี้ ยังจําได๎
คือวําท๎ายสุดไมํมีอะไรเป็นของเราจริง มีจริงก็พระธรรมนํะ ที่เราฝึกฝนปฏิบัติ การที่เราทั้งหลายได๎มา
ประพฤติปฏิบัติธรรมะนํะ จะได๎จริง ๆ ดับทุกข๑ได๎ สํวนทรัพย๑สมบัติทั้งหลายก็กองทํวมโลกตํอไป
วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได๎มาปรารภธรรมเพื่อให๎พุทธบริษัททั้งหลายเกิดความอาจหาญ รําเริง สมาทาน
ในธรรมีกถา เกิดศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อินทรีย๑และพละทั้งหลายแกล๎วกล๎า เพื่อจะได๎ตํอสู๎กับ
กิเลสทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให๎ถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกคนทุกทํานเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๒๑ ธรรมะเป็นที่พึ่ง
๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎ด๎วยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม อันเป็นธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสไว๎ดีแ ล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติ
สงฆ๑ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระศาสนา กราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ผู๎เป็นพระ
อาจารย๑ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน ขอเจริญสุขสามเณรและ
ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
วันนี้วันที่ ๖ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๖ ชํวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง สุขภาพรํางกายก็ไมํคํอยดี ไข๎หวัดใหญํมัน
ระบาด เป็นชํวงลมหนาวมา รํางกายสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํมีตัวตน สัตว๑ บุคคล เรา เขา เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย มีเหตุปัจจัยให๎ต๎องป่วยไข๎มันก็ป่วยไข๎ มีเหตุปัจจัยให๎เกิดขึ้นมันก็ เกิดขึ้น มีเหตุปัจจัยให๎สืบ
ตํอมันก็สืบตํอ หมดเหตุปัจจัยก็ดับ ตาย ความเกิดกับความตายก็เป็นอันเดียวกันอยูํ
ถามวําชีวิตคืออะไร ชีวิตก็คือสิ่งที่ตั้งต๎นด๎วยความเกิด แล๎วก็ลงท๎ายด๎วยความตาย กํอนตายก็คือมี
ชีวิต มีชีวิตก็คือใกล๎ตายนํะ เพราะฉะนั้น ถ๎าเราจะสวัสดีกั บผู๎มีชีวิตทั้งหลาย ก็สามารถพูดวํา สวัสดีทํานผู๎
ใกล๎ตายทั้งหลาย เพราะวําชีวิตก็คือความใกล๎ตาย
สังขารไมํเที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอด เป็นไปตามเหตุปัจจัย รํางกายสังขารนี่ประกอบด๎วยธาตุใหญํ ๔
ธาตุ คือธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ผสมกัน ธาตุทั้งหลายก็ยํอมยิ่งหยํอ นบ๎าง มากไปบ๎างน๎อยไปบ๎าง
บุคคลต๎องนําเข๎าบ๎าง นําออกบ๎าง เพื่อบริหารกายนี้ ชีวิตนี่ต๎องการเหตุปัจจัยมากมายเหลือเกิน ถึงจะทรง
ชีวิตอยูํได๎แตํละวัน แตํการที่จะตายนี้งํายมาก สามารถที่จะตายได๎อยํางงําย ๆ การทรงอยูํของชีวิตนั้นเป็น
ของยาก
เหมือนกับการขับรถ จะขับรถให๎ตรงถนนนี่มีที่อยูํไมํมากหรอก จะขับรถลงทุํงลงเหวนี่มีมาก ขับรถไป
ในอาณาเขตที่เป็นถนนนํะมีนิดเดียว ที่เป็นทุํงเป็นป่าเป็นไรํเป็นบ๎านคนเขา มันเยอะ ฉันใดก็ฉันนั้น โอกาส
ความตั้งของชีวิตนี่มีนิดเดียว โอกาสแหํงความแตกดับของชีวิตมีมากมาย
รํางกายของเรานี่ต๎องบริหารตลอด ต๎องเอาอาหารเข๎า อาหารนี่เลือกแล๎วเลือกอีก คํอยกินเข๎าไป กิน
เข๎าไปภายในก็บูดเนํา ต๎องการเอาออก เอาออกไมํได๎ก็เดือดร๎อน กินเข๎าไปมากก็เดือดร๎อน กินน๎อยไปก็หิว
กินพอดี ๆ ก็ลิ้นมันยังอยากอยูํ ท๎องมันพอแล๎วแตํลิ้นมันยังไมํพอ ต๎องทุกข๑ทรมานเดือดร๎อน ต๎ องตํอสู๎กับ
ความอยากของตน ตํอสู๎ไมํได๎ก็ต๎องหาเครื่องมืออีก
เหมือนสาว ๆ ที่อยากสวยนํะ อยากจะหุํนเพรียว ๆ แตํระงับความอยากของตนไมํได๎ คือกินน๎อยไมํได๎
ต๎องไปซื้อยาลดความอ๎วน ยาลดความอ๎วนมันมีฤทธิ์ทางประสาท ให๎อยากอาหารน๎อยลง เพราะวําตัวเอง
บังคับใจตัวเองไมํได๎ ต๎องไปแก๎ที่ปลายเหตุ ซื้อยามากิน
อันนี้เราจะเห็นวําสังขารนี่มีแตํเรื่อง มีแตํทุกข๑โทษ การตั้งอยูํของสังขารก็มีแตํโรคภัยไข๎เจ็บ ในสายตา
ของพระอริยเจ๎าแล๎วนี่ แม๎แตํความสุขทํานก็ยังเรียกวําทุกข๑ เพราะวํามันไมํเที่ยง เพราะมันตั้งอยูํไมํนาน
กัณฑ์ที่ ๒๑ ธรรมะเป็นที่พึ่ง
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เพราะมันต๎องอาศัยเหตุปัจจัยมากมาย แล๎วไมํคงสภาพอยูํนาน ฉะนั้นรํางกายสังขารนี่เป็นทุกข๑ ทนอยูํได๎
ยาก
สาเหตุแหํงความแตกดับของรํางกายสังขาร ไมํต๎องไปหาจากภายนอก นั่งไมํต๎องเปลี่ยนทําก็ตายแล๎ว
นั่งสัก สามวันซิ ยื นสัก สิบ วัน นี่มันทุก ข๑ ทุก ข๑ม าก ทุ ก ข๑ อ ยํ า งอื่ น อยํ า ไปกลั ว มั น เลย ทุ ก ข๑ ใ นสั งขารมั น
มหาศาลกวํา ไอ๎ทุกข๑เรื่องแฟนทะเลาะกัน ไมํเข๎าใจกัน นั่นมันเรื่องเล็ก แตํรํางกายของเรานํะ รํางกาย
สังขารของเรานํะ จะตายอยูํเดี๋ยวนี้ นั่งไมํเปลี่ยนนํะจะตายแล๎ว มันไมํขยับเขยื้อนคือทุกข๑ จะตาย ปวด
อุจจาระ ปัสสาวะ ถ๎าไมํถํายให๎มัน ลองดูซิ ทุกข๑ เดือดร๎อน จะตายแล๎ว ทุกข๑เรื่องอื่นนํะเล็กน๎อยไปเลย
นี่เรามากําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ในสังขารนี่ จะเห็นวําไอ๎ทุกข๑จากการไมํเข๎าใจกัน คนโน๎นขัด คนนี้ข๎อง คน
โน๎นนินทาเรา คนนั้นเข๎าใจผิดเรา จิ๊บจ๏อย เป็นเรื่องเล็ก เหมือนกับมีเงินพันบาทแล๎วมันหลํนหายไปบาท
หนึ่ง เรื่องเล็ก หรือวําได๎เกินมาบาทหนึ่งนํะเรื่องเล็กเลย เทียบกันไมํได๎ ที่เราไปปรุงแตํงกังวลโนํนกังวลนี่
จิ๊บจ๏อยเลย
เรามากําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑นี่ ที่สังขารนํะ ดูมันเข๎าไป ดูมันเข๎าไปซิ ทุกข๑ เที่ยวไปกังวลเรื่องเล็กเรื่องน๎อย
นึกวําใหญํโต ความจริงเรื่องเล็กน๎อยนิดเดียว นั่งไมํเปลี่ยนทําดูซิ ปวดแทบตาย นั่งขัดสมาธิเพชรนี่ สัก
หลายๆ ชั่วโมง โอ๏ยมันปวดมาก ทุกข๑เรื่องข๎างนอกมันกลายเป็นจิ๊บจ๏อยเลย รํางกายสังขารเรานี่แหละมัน
ตัวทุกข๑อยํางมหาศาลที่สุด
อยําไปคิดวําคนโน๎นจะทําให๎เราเป็นทุกข๑ คนนี้จะทําให๎เราเป็นทุกข๑ อยําไปคิดเลย เลิ กคิดไปเลย เลิก
กลัวไปเลย กังวลวําไอ๎คนนี้จะมาเอาเปรียบเรา คนนี้จะมาเบียดเบียนเรา มันจิ๊บจ๏อย
ทุกข๑ในสังขารนี่เดือดร๎อนไมํสิ้น ทุกข๑ตั้งแตํวันเกิดจนวันตาย ตายนํะเต็มที่แล๎ว ทุกข๑จนตาย กังวลมาก
กังวลมายนํะเลิกซะเถอะ กลัวคนโน๎นจะเข๎าใจผิดเรา กลัวคนนี้จะเข๎าใจผิดเรา มันไมํถึงตายหรอก ทุกข๑ใน
สังขารนี่ ไมํกินให๎มันก็จะตายแล๎ว ไมํดื่มน้ําให๎มันก็จะตายแล๎ว มีแตํความจะตาย เจ็บปวดเดือดร๎อน มัน
หนาวขึ้นมาไมํหํมผ๎าให๎มัน มันก็จะตายเหมือนกัน เคยไปบางที่ มันหนาว แล๎วก็ไมํมีเครื่องทําความอบอุํน
แทบจะเอาผ๎าขี้ริ้วมาหํม โอ๏ย มันทุกข๑จริงทุกข๑จัง
รํางกายนํะมันทุกข๑ ทุกข๑แสนเข็ญที่สุด อันนี้เราไมํรู๎จักตัวเอง เพราะถูกสิ่งตําง ๆ ปกปิดเอาไว๎ ปกปิด
เอาไว๎ไมํได๎ชํวยเรานะ ทําให๎เราเดือดร๎อน ไปรู๎ความจริงเสียเลยดีกวํา ทําใจให๎ได๎ อยําหนีความจริง
คนเรานี่ หนีพํอหนีแมํหนีผัวหนีเมียยังพอหนี พ๎น หนีความจริงไมํพ๎น หนีไปก็ยิ่งทําให๎จิตอํอนแอ
หลอกตัวเอง กลบเศษแก๎วไว๎ด๎วยขี้เถ๎า มองไมํเห็นแก๎วหรอก แตํอยําไปเดินเหยียบเข๎านะ หลอกตัวเองหนี
ความจริงนํะไมํพ๎นเลย
เราควรมาหยั่งรู๎ในรํางกายสังขาร ให๎เห็นความไมํเที่ยง เห็นอยูํทุกขณะ ที่พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํ า
ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นความไมํเที่ยงนี่แหละ เห็นวําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นแล๎วล๎วนต๎อง
ดับเป็นธรรมดา ที่เห็นวําความเกิดกับความดับเป็นอันเดียวกัน แจํมแจ๎งดังนี้ แจํมแจ๎งลึกซึ้ง จนปลดทิฏฐิ
หยาบช๎าไปได๎ ทิฏฐิคือความเห็นที่หนาแนํน ปกปิดตัวเอง ไมํยอมเห็นสัจจะ มันจะสละละไปได๎ ถ๎าหากวํา
เรามาเห็นความไมํเที่ยง ความเกิดดับ มีดวงตาเห็นธรรม จึงต๎องแจ๎งดังนี้แหละ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นแล๎วล๎วนต๎องดับไปเป็นธรรมดา เห็นความเกิดปัญญาญาณมันแจ๎งไปถึงความดับ
เรามาสละอุปาทานที่หยาบออก ละสักกายทิฏฐิออก สักกายทิฏฐิก็คือกิเลสขั้นหยาบเลย คือพวกหลอก
ตัวเอง ไมํดูความจริง หลงระเริงแตํความสุขจอมปลอมของโลก หลอกตัวเองไว๎ด๎วยความเท็จ วําโลกนี้นํา
อยูํ บ๎านเราอยูํเป็นสุข วัดเราอยูํเป็นสุข ไมํมีที่ไหนเป็นสุขหรอกเพราะวํารํางกายสังขาร ขันธ๑ ๕ มันเป็น
ทุกข๑ ขันธ๑ ๕ มันเป็นทุกข๑ ไมํมีที่ไหนเป็นสุขหรอก นิพพานนํะเป็นสุข พ๎นจากขันธ๑ ๕ จึงเป็นสุข
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ยึดไว๎ด๎วยกิเลสตัณหาอุปาทานมากเทําไหรํก็ทุกข๑เทํานั้นแหละ เพราะสิ่งทั้งปวงมันไมํเที่ยง ยึดไว๎ก็
ทุกข๑เข็ญเปลํา แบกหาบไว๎ก็หนัก หนักหัวใจตัวเอง สมบัติของเรานี่ไมํมีอะไรแท๎จริงเลย พอถึงเวลาเราตาย
ตายไปเหลือแตํกระดูก ลองดูตัวเรา ดูเป็นโครงกระดูก ยืนอยูํก็เห็นเป็นโครงกระดูก จะมีอะไรเป็นสมบัติ
ของเราอีก แม๎แตํเนื้อหนังยังไปแล๎วเลย เอ็นยังไปแล๎วเลย เหลือแตํกระดูกที่จะผุพังตํอไป ไมํต๎องพูดถึง
สมบัตินอกตัว เมื่อถึงเวลาที่สมบัติทั้งหลายจะจากไป ไมํมีอะไรเรียกไว๎ได๎ อยําไปยึด คนนั้นเคยรักเราแล๎ว
ตอนนี้ไมํรัก คนนั้นไมํเคยเกลียดเราแล๎วกลับมาเกลียด ไมํแนํหรอก จิตคนก็ไมํเที่ยง แม๎แตํความรู๎สึกที่เรา
มีตํอคนอื่นก็ไมํเที่ยง ความรู๎สึกของคนอื่นที่มีตํอเรามันจะไปเที่ยงได๎ยังไง อยําไปหวังอะไรกับคนอื่ น ทําจิต
ของเราให๎อิ่มพอในตัวเองเถอะ
เจริญสติปัฏฐานนะหยั่งรู๎ที่กายในกายนํะ มันอิ่มแล๎ว อยําเอาจิตไปไว๎กับคนอื่น ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับ
คนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย อยําไปรอคอยให๎คนอื่นมาเติมให๎เราเต็ม เราต๎องอิ่มในตัวเอง เต็มในตัวเอง ไมํรอ
คอยใคร ไมํรักใคร ไมํคิดถึงใคร เวลาเราทําสติปัฏฐานนี่ จิตมันปักเข๎าไปในกาย ไมํต๎องคิดถึงใคร เห็นแตํ
ความรู๎สึกเกิดดับอยูํภายใน ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย ไมํมีข๎อแม๎เลย วําคนนั้นจะดีแคํ
ไหน จะวิเศษแคํไหน เพราะวําการเอาจิตไปฝากไว๎กับคนอื่นนํะ เป็นการตั้งจิตไว๎ผิด การตั้งจิ ตไว๎ผิดนํะมัน
จะกัดจิตเราเอง จิตออกนอกฐาน ไปเกาะกับคน
อยําหวังอะไรแม๎แตํหมูในอวย แม๎แตํหมูในอวยก็ยังไปเป็นของหมาได๎ อยํานึกวําคนนั้นเป็นของเราคน
นี้เป็นของเรา แม๎แตํรํางกายสังขารยังไมํเป็นของเราเลย รํางกายสังขารที่นั่ง ๆ อยูํนี่ พญามัจจุราชรอคิว
เอาไปเข๎าโลง เข๎าเมรุ เข๎าเตากันทั้งนั้น มันยังไมํใชํของเรา ถ๎าเป็นในเขตพระนครเมืองบางกอกยุคกํอน
เวลาตายเขาก็เอาศพไปทิ้งไว๎ที่วัดสระเกศ เอาไปให๎แร๎งวัดสระเกศจิกกิน
รํางกายสังขารนํะเป็นอาหารแร๎ง อาหารกา เป็นเหยื่อหนอน เป็นสาธารณะแกํหมูํหนอนและเชื้อโรค
แม๎แตํยังอยูํนี่ก็มีหมูํหนอนและเชื้อโรคทั้งปวงรุมกินโต๏ะอยูํภายใน เหมือนกับกายของเรานั้น เป็นสาธารณะ
แกํหมูํหนอนและเชื้อโรค เรามาหยั่งดูก็จะเข๎าใจความจริง
เพราะหวังผิดจึงผิดหวัง ไปหวังอะไรจากคนลํะ นั่นแหละจะเดือดร๎อนจนวันตาย ไปหวังวําคนนั้นจะมา
ทําให๎เราเป็นสุข คนนี้จะมาทํา ให๎เราเป็นสุข นั่นแหละคิดผิดแล๎ว คิดผิดแล๎ว เตรียมตัวเดือดร๎อนได๎ เพราะ
ตั้งจิตไว๎ผิด เพราะวําเราบังคับใจคนอื่นให๎เป็นอยํางเราต๎องการไมํได๎หรอก แม๎แตํใจเราเองยังบังคับไมํได๎
จะไปบังคับใจคนอื่นทําไม มันบังคับไมํได๎
ใจเราเองนํะ ลองดู จะไมํคิดอะไรจะตั้งอยูํแตํ ในกรรมฐาน อ๎าวเดี๋ยวไปโน๎นแล๎ว เดี๋ยวไปนี่แล๎ว ใจเรา
เองยังบังคับไมํได๎ จะไปบังคับใจคนอื่นให๎มารักเราให๎มาชอบเราสักร๎อยปีพันปี มันเดินไปไหน มันก๎มหน๎าดู
ดินอยํางเดียว มันไมํมองผู๎หญิงคนไหน ในโลกของความจริงแล๎ว คนอยํางนี้ไมํมีหรอก
มีอาจารย๑องค๑หนึ่งทํานพูดวํา คนเรานี่ ใจไมํเคยตรงกันเลย เพราะอะไร เพราะวํามันไมํเคยคิดที่เดียว
พร๎อมกัน แตํละคนนํะ ใจของคนแตํละคนนํะ การที่จะบังคับกายละก็ยังพอจะบังคับกันได๎ บังคับเขาได๎แตํ
กายนํะ คนนอนกอดกันอยูํยังระแวงกันเลย การที่เรามาปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเป็นการมาดับทุกข๑จริง ๆ คือ
เลิกหวังอะไรกับคนซะ ถอนจิตที่เคยไปผูกพันกับใครนํะ ผูกมาร๎อยชาติพันชาติ อสงไขยกัป อสงไขยกัลป์
ที่ทุกข๑เดือดร๎อนก็เพราะอยํางนี้ เอาจิตไปผูกไว๎กับคนอื่น
สติปัฏฐานนี่เป็นทางออกจริง ๆ คือถอนจิตออกจากคนนํะ อันนี้วําถ๎าเราไมํมีที่หยั่งของสติมันก็ถอน
ไมํได๎ เดี๋ยวจิตก็ไปเกาะคนโน๎นอีกคนนี้อีก เกาะโน๎นเกาะนี้ จิตเราไปเกาะ เมื่อดึงจิตเข๎าสูํสติปัฏฐานนํะ มัน
เป็นฐานที่ตั้งแหํงสติ แล๎วมันถอนจิตออกจากการเกาะได๎ ไมํต๎องไปผูกพันกับใคร
ถ๎าเราจะปฏิบัติธรรมให๎ดีเนี่ย อยากให๎ชีวีเป็นสุขนํะ ให๎คิดอยูํเสมอวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็น
อะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียว ข๎าไปคนเดียว ไมํเป็นอะไรกับใครทั้งนั้น ถึงจะปฏิบัติธรรมได๎ดี แล๎วจะหมดทุกข๑
กัณฑ์ที่ ๒๑ ธรรมะเป็นที่พึ่ง
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ได๎ พันธะตําง ๆ ให๎มันมีแตํข๎างนอก ในใจเราอยําให๎มี สมมุติวําทะเบียนสมรสมันผูกกันไว๎ ก็ให๎มันอยูํที่
ทะเบียนสมรส ในใจเรานํะตัดไปเลย เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา นี่มันดับทุกข๑ได๎ อยําไป
ยึด อยําไปยึด
รํางกายสังขารก็ทํามาจาก ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมํเป็นอะไรกัน เอาดินมาสองก๎อน มาปั้นเป็นตุ๏กตาสองตัว
แล๎ วก็ เอาตุ๏ก ตาสองตัวนี่บ ดบี้ รวมกัน บี้ ให๎ เข๎า กัน ให๎ หมดเลย ให๎ ดิ นสองก๎อ นเข๎ ากั น ซะ แล๎ ว ก็แยกปั้ น
ออกเป็นตุ๏กตาอีกสองตัว ถามวําตุ๏กตาที่เห็นสองตัวนั้นมันเป็นอะไรกัน ไมํเป็นอะไรกันหรอก ทั้งที่วําเอา
ดินคละเคล๎ากันแล๎วก็ปั้นออกมาจากดินที่คละเคล๎าเข๎ากันอยํางดีนํะ มันก็ไมํเป็นอะไรกันหรอก มันเป็นดิน
มันเป็นดิน มันไมํได๎เป็นอะไรกัน มันไมํได๎เป็นพํอแมํพี่น๎องผัวเมียกันทั้งนั้น มันเป็นดิน
รํางกายสังขารของเราก็เหมือนกัน เวลาตายซากแล๎วเผาก็กลายเป็นฝุ่นปลิวไปปลิวมาอยูํแถวป่าช๎า
เป็นผงปลิวอยูํแถวป่าช๎า ปลิวอยูํแถวนั้นมีทั้งผงผู๎หญิง ผงผู๎ชาย ไมํเห็นจีบกัน ไมํมีหรอก มันหมดสมมุติ
แล๎ว คืนสูํธาตุ จิตของเราเองนี่หลอกตัวเองตลอดมาตั้งแตํเกิดจนตาย ถูกกิเลสหลอก วําเรานี่เป็นผู๎ชายคน
หนึ่ง จะต๎องการให๎มีผู๎หญิงคนหนึ่งมาเป็นคูํ คนที่เป็นผู๎หญิงก็โดนหลอก คือหลอกตัวเองวํา เรานํะเป็น
ผู๎หญิงคนหนึ่งก็ต๎องมีผู๎ชายคนหนึ่งมาเป็นคูํ ถูกหลอก หลอกตัวเอง โดนหลอก โดนกิเลสมันหรอก
รํางกายสังขารที่จริงนํะ มันเป็นดินน้ําไฟลม มันไมํเป็นอะไร เผาเหลือแตํกระดูกก็ดูไมํรู๎เลย นี่กระดูก
ผู๎ชายหรือกระดูกผู๎หญิงนํะ ดูไมํเป็น ดูไมํออก ต๎องให๎เขาบอก วํานี่กระดูกใคร ถ๎าเขาไมํบอกก็แยกไมํออก
แยกไมํเป็นเลย
ข๎าพเจ๎านี่เวลาไปเก็บกระดูกแมํ พิธีเผาศพของแมํ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ มันมีหลายเมรุ มันมีหลายเตา
ก็เผาวันหนึ่ง แล๎วมาเก็บกระดูกวันรุํงขึ้น ก็มาดู แล๎วก็ชักบังสุกุลเอง แมํเราเอง สัปเหรํอยังต๎องบอกวํานี่
เป็นกระดูกของคนนี้ คนนี้นะ ขนาดแมํเราเองนะยังจําไมํได๎เลย ยังไมํรู๎เลย ถ๎าสัปเหรํอไมํบอกนะจําไมํได๎
หรอก วํากระดูกใคร
คือรํางกายสังขารนี่มันไมํมีตัวตนจริง ๆ มันไมํมีคนนั้น ไมํมีคนนี้ ไมํมีสัตว๑บุคคลจริง ๆ จํากันไมํได๎
หรอก มันเป็นธาตุ อันนี้วําธรรมชาติก็เลยกลัวจะจํากันผิด ก็เลย เออ ให๎ตามันอยูํตรงนี้นะ ตามีตาชั้นหนึ่ง
ตาสองชั้น จมูกเล็ก จมูกใหญํ ปากใหญํ ปากเล็ก เอาไว๎ให๎จํากั นนํะ ทีนี้กิเลสตัณหาพอมาผสมโรงด๎วย ก็
กลายเป็นวําต๎องมาแยกแยะวํานี้เป็นสวย นี่นําเกลียด นี่ขี้เหรํ พอกิเลสมาผสมโรงต๎องมาแบํงแล๎ว เป็นสวย
เป็นขี้เหรํ นําเข๎าใกล๎ นําถีบสํง นําผลักไส ไปไกล ๆ ในความเป็นจริงแล๎วไมํมีอะไรเลย โดนกิเลสหลอก
มานึกถึงตัวเอง กิเลสของเราก็เยอะ กิเลสหนาด๎วย นึกถึงกิเลสตัวเองก็โดนกิเลสหลอกมาทั้งนั้น ที่เคย
รัก เคยชอบ เคยหวง เคยหํวง เคยคิดถึง เคยติดพันใครมา ตอนเราหนุํมๆนํะ กิเลสใคร ใครก็นึกเอาเองก็
แล๎วกัน ผู๎พูดก็นึกถึงกิเลสตัวเอง เคยรักเคยเกลียด เคยคิดถึง คิดถึงเป็นข๎ามวันข๎ามเดือนข๎ามปี ไมํเห็น
หน๎าเห็นหลังคาบ๎านก็ยังดี โดนหลอกกันทั้งนั้น โดนกิเลสมันหลอก ไมํเห็นอะไรเห็นผ๎าที่ตากไว๎ที่ราวก็ยังดี
แนํะ นี่โดนกิเลสมันหลอกทั้งนั้น หลอกให๎รักให๎ผูกพัน ให๎ยึดมั่นวํานี่เป็นของกู ของกูสวยอยํางงี้ โอ๎โหนํา
ภาคภูมิใจจริง ๆ ของกูดีอยํางงั้น นําภูมิใจ โดนกิเลสมันหลอกทั้งนั้น
ผู๎หญิงก็ต๎องโดนกิเลสของผู๎หญิงหลอก แหมฉันเกิดมาชาตินี้ก็ เรื่องความสวยไมํแพ๎ใคร เรื่องความ
สวยไมํเป็นรองใคร นี่โดนหลอกอีก เราอยําไปยึดเลย
รํางกายสังขารนี่มันเอาไว๎ใช๎งาน เกิดมาสร๎างบารมี โดนมายาภาพมันหลอก เกิดมาสวยก็เป็นทุกข๑มาก
เพราะโดนผู๎ชายมายั่วให๎เป็นทุกข๑เยอะ คนไมํสวยไมํมีใครมาเกี่ยวข๎อง ไมํมีใครมายั่วยวน ผู๎หญิงคนไหน
เกิดมาสวยนํะ ลําบาก ถูกเขายกขึ้นสูงแล๎วก็ปลํอยตก เจ็บ เข๎าใจไหม คือวํา คนเรานี่ นั่งอยูํกับพื้นก็ดีแล๎ว
พอมีคนมาชม มาเชย มายกยํองวําดี ให๎เกียรติ เหมือนกับยกเราขึ้ นมา พอมันปลํอยมือเทํานั้นนํะตกเจ็บ
ทั้งที่วําตอนเรานั่งอยูํกับพื้นนํะไมํเห็นเจ็บเลย
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ทํานถึงเรียกวําโลกธรรม นินทาสรรเสริญ สรรเสริญนินทาเป็นคําคน คําพูดคน คําพูดของมนุษย๑ ยก
ยอให๎เราขึ้นไป เราจะตกเจ็บ อยํายินดียินร๎าย อยําไปเยํอหยิ่งถือดีภาคภูมิใจในสิ่งที่ไมํเ ที่ยง สิ่งทั้งปวงไมํ
เที่ยงทั้งนั้น ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม
คนเราเกิดมานี่ พอเราเกิดมาปุ๊ปนํะ เอาโลงมาเป็นของขวัญกันได๎เลย ได๎ใช๎แนํ เพราะความเกิดกับ
ความตายมันอันเดียวกัน เกิดมาชาติหนึ่งให๎เรารู๎วําจะต๎องตายแนํ สมบัติพัสถานทั้งปวงไมํได๎เอาไปเลย
รํางกายสังขารต๎องแตกดับเนําเปื่อย พุพอง เป็นรังหนอง เป็นเหยื่อแหํงหมูํหนอนแร๎งกา หาสาระไมํได๎
เพราะฉะนั้น โอกาสที่เราได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑และพบพระพุทธศาสนาถือวํามีคํายิ่ง ตรงที่วําเราจะ
ได๎มาสร๎างบารมี บารมีทั้งปวงจะติดตัวตามตนไป นอกนั้นทิ้งหมด ฉะนั้นนํะเมื่อเรายังไมํตาย ในชาตินี้ให๎
ขวนขวายสร๎างบารมี ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ทําอะไรได๎ใกล๎มือให๎ทํากํอน ทําอะไรได๎ทํากํอน
เรามานึกถึงวํา ไอ๎ที่เราหํวง เราหวงทุกวันนี่ ตายแล๎วเอาไปได๎หรือเปลํา ให๎เรามานั่งพิจารณาตัวเองวํา
ที่เราหํวง หวง กังวลเนี่ย บางทีเป็นของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ หํ วงเปลํา หวงเปลํา ยังไงเขาก็แยํงชิงไป
พญามัจจุราชแยํงชิงไป เรามาหาของที่ตายแล๎วเอาไปได๎ดีกวํา ขวนขวาย ทําบุญให๎ทาน รักษาศีล เจริญ
สมาธิ เจริญปัญญา เจริญวิปัสสนา ให๎เห็นแจ๎งความเกิดดับ ความไมํเที่ยง หยั่งรู๎มันเข๎าไป กําหนดหยั่งรู๎
ในปัจจุบันอารมณ๑ กําหนดเข๎าไป ไมํวําจะฐานไหน กําหนดไป กระทบแล๎วดับไป กระทบแล๎วดับไป รู๎
ขณะหนึ่งแล๎วผํานไป รู๎ขณะหนึ่งแล๎วดับไป ไมํมีอะไรจีรัง
ผัสสะทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่ไมํมีอะไรตั้งอยูํนาน ไมํมีอะไรคงทน ตัวเราของเราอยูํตรงไหน
พอกําหนดหยั่งรู๎ไป ไมํมี หาไมํเจอ กําหนดไปก็เห็นแตํความเกิดดับความไมํเที่ยง กระทบปุ๊ปแล๎วก็ผํานไป
กระทบปุ๊ปแล๎วก็ผํานไป ท๎ายที่สุดสมบัติอะไรของเราก็ไมํมีเลย สักแตํวําอาศัยใช๎ อาศัยใช๎ในเวลาที่วํายังไมํ
ตายเทํานั้นแหละ แม๎แตํชื่อนี่ก็อาศัยใช๎ จะได๎เรียกกันถูก ชื่อนาย ก ชื่อนาย ข ก็อาศัยใช๎ ตายไปแล๎วก็
ไมํได๎ใช๎อีก
บางทีเราเคยเกิดเป็นใครในประวัติศาสตร๑ชาติไทย ที่เรียนไว๎ที่รู๎จักชื่อก็ไมํรู๎ ตายมาเกิดชาตินี้ก็ไมํรู๎ไอ๎
นี่มันเรา ใชํหรือเปลําก็ไมํรู๎ บางทีไปเกิดพมําก็อาจเป็นได๎นะ พอออกรบก็ต๎องยกทัพมากับเขาด๎วย มารบ
กับคนไทย อีกชาติหนึ่งมาเกิดเป็นคนไทยก็เออเขาไปรบกันก็ต๎องไปรบกับเขาด๎วย ไปรบกับพมํา ไปฆํา
เขาลูกหลานเหลนโหลนญาติพี่น๎อง ญาติพี่น๎องชาติกํอนนะ ไปฆําเขา
ความเป็นพมําความเป็นไทยก็เป็นสมมุติ ตัวเราชื่ออะไรก็สมมุติ ไมํมีอะไรเลย ไมํมีอะไรเลย มีแตํธาตุ
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ไมํรู๎จักกัน ธาตุดินไมํรู๎จั กกัน จิตเรามันไปรู๎จักกัน มันปรุงแตํง สังขารปรุง
แตํง วํานี่เป็นผู๎ชาย นั่นเป็นผู๎หญิง นั้นเป็นคน นั้นเป็นสัตว๑ ธาตุตํอธาตุไมํรู๎จักกัน เริ่มต๎นเราปฏิบัติเพื่อเรา
จะดับความปรุงแตํง
นี่คือการเจริญสติปัฏฐาน หยั่งรู๎ในปัจจุบันอารมณ๑ ความปรุงแตํงมันน๎อยลง คลายลง ความปรุงแตํง
น๎อยลงเทําไหรํจะเห็นความเกิดดับชัดเจนเทํานั้น คือจิตจะอยูํในปัจจุบันขณะ จะเห็นวําผํานมาผํานไป มัน
จะซึ้งกับคําวําเกิดดับ เกิดดับนี่ มันจะซึ้งในกระดูกกระเดี้ยวเลย มันซึ้งเองไมํต๎องฟังจากคนอื่น มันแจ๎งจาก
การปฏิบัติของเรานี่ ไมํต๎องจําใครมาพูด เรากําหนดปัจจุบันอารมณ๑ให๎มันคมนํะ กําหนดไปที่ไหนก็เห็นแตํ
ความเกิดดับ ตัวเราก็ไมํมี ไมํมีหรอก มีแตํผํานมาผํานไป กินข๎าวรอวันตาย ถ๎ายังไมํตายก็จงรีบสร๎างบารมี
เอาไว๎
อยําไปหาแตํของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ สมบัติพัสถาน ลูกเต๎า ผัวเมีย ตํางคนตํางไปทั้งนั้น อยํางมาก
ก็ไปสํงที่เชิงตะกอน ซื้อพวงหรีดมาอันหนึ่ง พวงหรีดใครมาวางงานศพที่ผํานมา เวลาเดินผํานมาเห็นพวง
หรีดตั้งอยูํที่เมรุนะ เขียนวํา “อาลัยสุดซึ้งจากภรรยาและลูกๆ” ก็ได๎แคํนั้นเอง รักกันแทบตายได๎เพียง
ถ๎อยคําที่พวงหรีดแคํนั้น เราตายไปก็ต๎องไปพึ่งบุญกรรมของเราเอง จะเอาพวงหรีดไปอ๎างกับพระยายมก็
กัณฑ์ที่ ๒๑ ธรรมะเป็นที่พึ่ง

๘๕

ไมํได๎ นี่อยํามาทําอะไรกับฉันนะ เพราะวําอะไร เพราะวําภรรยาและลูก ๆ อาลัยฉันอยํางยิ่ง ไมํเชื่อไปดู
พวงหรีดอันนั้นก็ได๎ บอกไปมันก็ไมํสนใจหรอก พระยายมเขาไมํสนใจหรอก
เราต๎องทําที่พึ่งของเราเอง ลูกเมียผัวรักเป็นที่พึ่งแกํเราไมํได๎หรอก อยํางมากก็นั่นแหละเดินผํานเมรุ
ทุกวันยังเห็นเลย ยังหัวเราะกับตัวเองอยูํเรื่อย ๆ อาลัยรักยิ่งจากภรรยาและบุตร ก็ได๎แคํนั้น ผูกใจกันเอาไว๎
แทบตาย ท๎ายที่สุดพญามัจจุราชเขาก็พาไป เขาไมํสนหรอกวําเรารักใครบ๎าง เราหํวงหวงใครบ๎าง มันไมํสน
หรอก ถึงเวลามันก็เอาไปแนํ พญายมราชมันไมํสนหรอก พญามัจจุราชมันไมํสนใจ
มันจะสนก็เนี่ยเราสร๎างบารมีมาแคํไหน บุญนํะจะเป็นที่พึ่ง บุญนํะจะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง บุคคลจะละ
สังขารไป อะไรจะเป็นที่พึ่งได๎ ไอ๎ที่รัก หวง หํวง ผูกพันกันไว๎นี่เป็นโมฆะหมด เป็นความโงํเทํานั้นแหละที่
ไปรัก หวง หํวง ผูกพันกั นไว๎ ท๎ายที่สุดไมํสามารถใช๎งานได๎จริงเลย ใช๎งานได๎จริงก็คือความปลํอยวาง
เทํานั้น เวลาเราจะตายเนี่ย เขามาดึงเราไปเลยนะ
อะไรจะเป็นที่พึ่ง ไอ๎ความปลํอยวางโลกนี่ เป็นที่พึ่ง เป็นตัวแกะออก คนไหนมีหํวงผูกพันมากนํะจะ
ซวย เหมือนกับเอากาวตราช๎างไปติดไว๎นํะ พอดึงละก็ ฉีกแควกเลย มันต๎องมีตัวรํอน รํอนออกจากโลกธาตุ
เป็นอนาลโย ไมํอาลัย ถึงเวลาตายก็พร๎อมเสมอ
เหมือนกับนั่งรถสองแถวไปนํะ ไปจอดป้ายรถเมล๑ เราเอามือไปจับกิ่งของต๎นไม๎ข๎างทางเอาไว๎ พอไอ๎
รถสองแถวมันจะออกนะ นั่นนํะมือมันจะขาด ตอนนั้นนํะอะไรจะเป็นที่พึ่งแกํเรา ถามวํา อะไรเป็นที่พึ่งแกํ
เรา ตอนรถมันจะออกนํะ ไอ๎ที่พึ่งแกํเราคือปลํอยมือซะ ให๎ปลํอยมือซะที่จับกิ่งไม๎ยึดเอาไว๎นํะ ปลํอยซะ
เมื่อบุคคลจะพลัดพรากจากกันนํะ ก็เชํนเดียวกัน ที่พึ่งคืออะไร ที่พึ่งก็คือปลํอยมันซะ ปลํอยมันจากใจ
ไปซะ ที่ยึดนํะ จะยึดไว๎ถึงไหน จะยึดไว๎จนมือ ขาดหรือ ยึดไว๎ด๎วยมือ มือก็จะขาด ยึดไว๎ด๎วยใจ ใจก็จะขาด
ตํอให๎ร๎องไห๎จนน้ําตาเป็นสายเลือดก็ดึงไมํได๎ เพราะสิ่งทั้งปวงนํะคือสิ่งที่ผํานมาเพื่อจะผํานไป การพลัด
พรากจากของรักของชอบใจนั้นเป็นธรรมดาของโลก
เป็นธรรมดาเลย บุคคลทั้งหลายต๎องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้ งนั้น แล๎วตอนนั้นนํะอะไรจะ
เป็นที่พึ่งแกํเรา ไอ๎ตัวปลํอยวางนั่นแหละจะเป็นที่พึ่ง ไมํใชํตัวยึด ไมํใชํตัวหวง หํวง ไมํใชํตัวรัก ไมํใชํตัวรัก
แท๎ โอ๎โฮรักแท๎เลย รักกันมาตั้งแตํเกิดเลยเนี่ย รักกันมาตั้งแตํสามขวบแล๎ว นี่รักแท๎เลย ชํวยไมํได๎เลย ชํวย
ไมํได๎เลยเวลาจะพลัดพรากจากกันนํะ ที่จะชํวยได๎คือตัวปลํอยวาง รู๎ความจริง วําสิ่งทั้งปวงไมํเที่ยง มีการ
แตกสลายไปเป็นธรรมดา มีการพลัดพรากเป็นธรรมดา มีการแตกกระจัดกระจายฉิบหายไปเป็นธรรมดา
สังขารทั้งหลาย เป็นของไมํเที่ยง
อันนี้ พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทํานสรุปมาให๎ฟังตอนที่ทํานจะเสด็จดับขันธ๑ปรินิพพานนํะ สรุปความหํวงใย
ของทํานเป็นคําสั้น ๆ บอกให๎ลูกหลานทั้งหลายฟัง ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของที่มีความ
เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไมํประมาทให๎ถึงพร๎อมเถิด
อยําประมาท จงยกตนให๎ออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานให๎ได๎ อยําประมาทวันเวลาเลย ความตายนี่ไมํรู๎
เลยวําจะตายเมื่อไหรํ ถึงเวลาเราจะตาย เขาต๎องมาถามวําสร๎างบารมีมามากแคํไหน นอกนั้นไมํมีประโยชน๑
เงินทองกองทํวมหัวก็ทิ้งเอาไว๎ ไมํได๎อะไรไป ญาติพี่น๎องมีร๎อยคนพันคนก็ไมํได๎เอาไป ความรักแท๎รักจริง
ทั้งหลายก็ไมํมีคําอะไร ไมํมีคําอะไรเลย อยําเอามาคุยเลยวํามีคนรักฉันร๎อยคน ไมํมีคําอะไร ยังกลับมาทํา
ให๎จิตใจเราหํวงหาอาวรณ๑ เศร๎าสร๎อยกระวนกระวายเพิ่มขึ้น
ไอ๎ของที่จะมีคํากับเราคือความสลัดคืน ยังคิดอยูํเสมอวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา
ข๎ามาคนเดียว ข๎าไปคนเดียว อันนั้นนํะถึงจะมีคํา
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ถ๎ามาคิดวําโอ๎ยฉันรักคนโน๎น ไอ๎คนนั้นมันรักฉันจริง ๆ ไอ๎หลานคนนั้น ไอ๎ลูกคนนั้นมันรักฉันจริง ๆ
โอยยายอยูํกับหนูเถอะ อยําไปเลย อยําไปเลยมาพักบ๎านเนี่ย อยูํตลอดไปเถอะ ไมํต๎องกลับวัดไปเลย มา
นั่งภูมิใจแหมถึงฉันจะไมํมีอะไรก็ยังมีหลานคนหนึ่งรักฉันจริง มันไมํมีคําหรอก มันมาเติมให๎ใจเราเต็มไมํได๎
หรอก
ใจเราต๎องเต็มได๎ด๎วยสติปัฏฐาน เติมเอาเอง เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคน
เดียว ข๎าไปคนเดียว บารมีทั้งหลายต๎องสร๎างเอาเอง ไมํหวังอะไรจากใคร ไมํรอคอยใคร ใครทําใครได๎ ใคร
ปฏิบัติคนนั้นก็ได๎เอง ใครกินคนนั้นก็อิ่มเอง ลูกเต๎าหลานเหลนมันไมํทําก็ชําง แมํจะทําแล๎ว ไอ๎หนูมึงไมํไป
แมํจะไปนิพานแล๎ว
ทําตัวเราให๎เป็นที่พึ่งกํอน อยํามัวไปหํวงคนอื่นจนเสียงาน ต๎องไปนั่งคิดถึงหํวงลูกหํวงหลาน เสียเวลา
ไมํได๎เป็นอะไรกันหรอก คนเรานํะที่วําเป็นญาติเป็นพี่เป็นน๎องกั นนํะ เหมือนกับมานั่งรอรถป้ายเดียวกัน
เทํานั้นแหละ ถึงเวลาก็ตํางคนตํางไป ไมํเกินร๎อยปี ตํางคนตํางไป ไมํได๎พากันไป
ไมํมีอะไรจริงหรอก เป็นมายาภาพ โดนหลอก ชาวโลกนํะโดนหลอกทั้งนั้น นึกวําตัวเองมี ความจริงไมํ
มีอะไรเลย นึกวํามี ความจริงไมํมีอะไรเลย คือวําเป็นแตํ เพียงของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น เราเข๎ามา
เป็นชาวธรรมะนี่ มีประโยชน๑กวําเยอะ แสวงหาของที่ตายแล๎วเอาไปได๎ หาความสลัดคืน หาความไมํอาลัย
ตํอสังขารทั้งปวง อยูํอยํางไมํอาลัย เมื่อจะไปก็พร๎อม เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามา
คนเดียว ข๎าไปคนเดียว ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่น จะสะอื้นจนวันตาย เอาใจมาไว๎กับตัวเองดีกวํา จะได๎
บรรลุธรรม
การบรรลุธรรม มันต๎องบรรลุในกายยาววาหนาคืบ กําหนดหยั่งรู๎อยูํในรํางกายสังขารไมํมีอะไร เดี๋ยวก็
เห็นความสลัดคืน เห็นความไมํยึดมั่น คือความไมํเกาะเกี่ยวอารมณ๑ อารมณ๑นั้นมีอยูํ แตํจิตสักแตํวํารู๎ รู๎แล๎ว
ก็ผํานไป อารมณ๑ยํอมมีอยูํหนีอารมณ๑ไปไมํพ๎น จงกําหนดในปัจจุบัน จนมันเห็นความไมํเที่ยงของอารมณ๑
สติเราต๎องฝึกเอาไว๎ สตินํะต๎องพร๎อม มันจะแจํมแจ๎ง มันจะแจํมแจ๎งในอารมณ๑ คือรู๎รอบ
รู๎รอบหมายความวํามันละได๎นํะ ถ๎ ารู๎ ไมํร อบมั นยั งติด อยูํ รู๎ใ นปัจ จุบั นขณะหนึ่ง กําหนดขณะหนึ่ ง
ขณะหนึ่ง สักแตํวํารู๎ อันนี้แหละเราจะดับทุกข๑ได๎ เนี่ยของจริงที่จะดับทุกข๑ได๎จริง ลูกเต๎า ผัวเมีย ดับทุกข๑ให๎
กันไมํได๎หรอก ดับทุกข๑ให๎กันไมํได๎ คนรักกันปานจะกลืนมันก็มีแตํมาเพิ่มทุกข๑ ปฏิบัติสติปัฏฐานนํะดับทุกข๑
ได๎ คือไมํเกาะเกี่ยวอารมณ๑ สติหยั่งรู๎ขณะหนึ่งในฐาน ก็จะพ๎นจากมาร
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสวํา ประดุจนกรอยไถ นกที่มันหากินตามรอยไถนํะ นกมันตัวเล็ก ๆ หากิน
ตามรอยไถจะพ๎นจากเหยี่ยวโฉบ ถ๎าเราตั้งสติอยูํในสติปัฏฐานก็จะพ๎นจากมารคือกิเลส
ความสุขทั้งหลายนี่เราต๎องทําเอาเองทั้งนั้น ถ๎า ความสุขอะไรที่ต๎องอิงอาศัยคนอื่น นั่นไมํใชํของแท๎
ความสุขอันใดก็ตามที ที่ยังต๎องเนื่องด๎วยผู๎อื่น นั่นไมํใชํความสุขแท๎จริง ความสุขที่แท๎จริงต๎องไมํเกี่ยวกับ
ใครเลย มีตัวเราคนเดียว เพราะวําสติปัฏฐานนี่ เป็นทางของบุคคลผู๎เดียว เป็นไปในที่แหํง เดียว คือพระ
นิพพาน
ได๎บรรยายธรรมมาเพื่อเป็นให๎เกิดศรัทธาปสาทะแดํญาติโยมผู๎ประพฤติธรรมทั้งหลาย ก็หวังจะให๎เป็น
ประโยชน๑แกํญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในธรรม สนใจในธรรม ใครํในการออกพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง จะ
เป็นที่พึ่งที่แท๎จริง
ท๎ายที่สุดก็ขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัย จงคุ๎มครองปกปักรักษาให๎เหลําผู๎ปฏิบัติธรรม ภิกษุ
สามเณร อุบาสกอุบาสิกา ผู๎ใครํในการปฏิบัติธรรม ให๎เจริญด๎วยกุศล ด๎วยโลกุตตรธรรมยิ่ง ๆ ขอให๎ได๎
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
กัณฑ์ที่ ๒๑ ธรรมะเป็นที่พึ่ง
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เจริญสุขสวัสดีนักเรียนที่ใฝ่ธรรมะทั้งหลาย วันนี้การมาฟังธรรมะเป็นโอกาสที่จะทําให๎เราฉลาดขึ้นอีก
แล๎ว ใชํไหม เพราะวําคนที่จะมาพูดจะต๎องศึกษาค๎นคว๎ามามาก เสียเวล่ําเวลา สํวนเรามานั่งฟังอยํางเดียว
ฟังงําย ๆ ฟังแล๎วฉลาดขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได๎ฉลาดขึ้ นมาอีกแล๎ว คนไหนปฏิเสธที่จะฉลาด คน
นั้นก็ไมํฟัง คุย เพราะฉะนั้นนํะพวกใฝ่ดีก็ขอเชิญ ขอเชิญฉลาดขึ้น
วันนี้ก็มีฉันทานุมัติให๎ได๎มาปรารภคุยกันเพื่อให๎ความรู๎ คือวําให๎ความรู๎เรื่องสัปปุริสธรรม แปลวําธรรม
ที่ทําให๎เป็นคนดี หรือวําเรื่องบุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุนี่หมายความวํา ธรรมที่จะทําให๎เกิดความสุข สอง
อันนี่อันเดียวกัน ก็คนดีเทํานั้นที่จะเป็นสุข คนชั่วไมํเป็นสุขหรอก นี่ชํวงนี้เขากําลังรณรงค๑ปราบปรามผู๎ค๎า
ยาเสพติด แล๎วผู๎เสพ ผู๎ค๎า ไมํมีความสุข บุคคลผู๎ไมํใชํคนดีไมํมีความสุข เหมือนถ๎าเราอยากจะมีความสุข
เราต๎องทําตัวให๎เป็นคนดี
การที่เรายังเป็นนักเรียน อยูํในสถานศึกษา เขาก็พยายามอบรมให๎เราฉลาดขึ้น สอนความรู๎ทุกอยําง
ครูบาอาจารย๑เขาก็เห็นชํองทางวํา เราจะฉลาดขึ้น เจริญขึ้น ดีขึ้น ด๎วยวิธีการใด ก็พยายามหามาให๎ ด๎วย
ความเมตตาความรัก นี่ก็เหมือนกับฝนที่ตก อันนี้ก็ใครจะรองน้ําเก็บไว๎ คนฉลาดก็จะรองน้ําเก็บเอาไว๎ให๎ดี
เอาไว๎ดื่มไว๎ใช๎ ครูบาอาจารย๑ทั้งหลายมาให๎ความรู๎ ก็มาให๎โอกาสที่เราจะฉลาดขึ้น
โอกาสที่เราจะเป็นคนดีมีความสุขได๎นํะ คือได๎ศึกษาเรื่องดี บุคคลทั้งหลายเข๎าใกล๎หมึก ก็เป็นสีดํา ติด
สีดํา เปื้อนสีดํา ถ๎าหากวําเข๎าใกล๎ชาดมันก็เปื้อนสีแดง ใชํไหม เริ่มต๎นเลย ต๎องรู๎จักคบเพื่อนดี คําวําเพื่อน
หมายความวําบุคคลผู๎รอบข๎างเรา เซอราวน๑ดิง (Surrounding – สิ่งแวดล๎อม) ให๎เลือกหาคนดีคบ จะเป็น
ประโยชน๑ เป็นจุดเริ่มต๎นเลย รู๎จักเลือกคบคนดี รู๎จักหลีกหนีคนชั่ว เราอยากจะได๎ดี ต๎องกล๎าแปลกแยกจาก
ความชั่ว
คนบางคนจะเป็นคนไร๎วาสนามากเลย จะทําดีก็อาย กลัวเพื่อนเขาแซว พวกนี้คนไร๎วาสนา แตํจะทํา
ชั่วนี่ต๎องมาโชว๑กัน คือมันไร๎วาสนาตรงที่วํา ทํายังไงจะทําลายตัวเองได๎นํะรู๎สึกภาคภูมิใจ ถ๎าได๎โดดเรียนนี่
รู๎สึกภูมิใจ ถ๎าตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังครูบาอาจารย๑สั่งสอนแล๎วอายเพื่อน ไอ๎พวกนี้พวกไร๎วาสนา คือวําโอกาสที่
จะเจริญในชีวิตมันไมํมี
เพราะฉะนั้ น เราอยากจะเจริ ญ เราต๎ อ งตั้ ง ตนไว๎ ช อบ คื อ ตั้ ง ตนอยูํ ต รงไหนลํ ะ เหมื อ นกั บ เราไป
ศูนย๑การค๎า มีบรรไดเลื่อน ข๎างหนึ่งเลื่อนขึ้น ข๎างหนึ่งเลื่อนลง ถ๎าเราอยากจะขึ้นสูงก็เดินไปตรงที่มัน เลื่อน
ขึ้น ถ๎าเราอยากจะลงข๎างลํางก็เดินไปตรงที่มันเลื่อนลง
เพราะฉะนั้นเริ่มต๎น ให๎เรามีหัวใจที่ใฝ่ดี เราจะได๎ดี จะมีความสุข อยําไปกลัววําเขาจะแซววําเราเป็นคน
ดี ไอ๎คนที่กลัววําจะมีคนมาแซววําเราเป็นคนดีนํะ ไอ๎คนนั้นนํะพวกไร๎วาสนา ไร๎วาสนาตรงไหนลํะ คือใน
โลกนี่มันมีตําแหนํงงานเยอะไง ต๎องเป็นเจ๎าคนนายคนบ๎าง ต๎องเป็นลูกน๎องบ๎าง ต๎องเป็นขี้ข๎าบ๎าง อันนี้ผู๎ไร๎
วาสนาคือ พยายามเบียดเบียนตัวเอง ไมํสร๎างสรรตัวเองให๎เจริญขึ้นให๎ฉลาดขึ้น ไมํยินดีเมื่อจะได๎รับ
การศึ ก ษา ทั้งที่ วํา พํ อ แมํพ ยายามเข็นมา ให๎ คํ า เทอม คํ า เลํ า เรี ย น พยายามสํ งมาให๎ ครู บ าอาจารย๑ ก็
พยายามจะให๎ความรู๎ทุกอยําง แตํไมํตั้งใจ ไมํสนใจ เพราะอะไรละ เพราะวาสนามันจะเป็นเจ๎าคนนายคน
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ไมํได๎ มันจะต๎องไปเป็นลูกน๎องเขา พยายามโดดเรียน โดดเรียนตั้งแตํอายุน๎อย ๆ เลย ไมํอยากเรียน ไมํ
ตั้งใจเรียน ไอ๎นี่โตขึ้นลําบาก
เพราะฉะนั้นถึงวําคนเรามันไร๎วาสนาตรงนี้แหละ คือวําไอ๎ความเดือดร๎อนที่คนอื่นทําให๎เรานํะ ยังน๎อย
นะ แตํถ๎าหากความเดือดร๎อนอะไรที่เราเลือกขึ้นมาเองแล๎วนํะ นั่นแหละชีวิตเราจมปลักเลย ทั้งที่วําเขา
โฆษณาอยํางมากมาย วํายาเสพติดไมํดีนํะ มันก็รู๎ มันก็ฟัง แตํคนที่จะไปติดยามันเป็นไงลํะ คือมันไร๎
วาสนาที่จะเป็นคนดีนํะ มันต๎องไปทําร๎ายตัวเอง เหมือนกับเอามีดแหลม ๆ มาทิ่มตัวเอง ถ๎าคนฉลาดคนดี
ๆ เขาก็ไมํทํา
คนที่ทําร๎ายตัวเอง เพราะอะไร มันตั้งจิตไว๎ผิด เข๎าใจผิด เพราะฉะนั้น เริ่มต๎น คือเราจะเป็นสุข ให๎
พยายามแก๎เข๎าไปเลย ในใจเรา ตํอไปอยําไปอายที่จะทําความดี และก็อยํากล๎าที่จะทําความเลว ทําได๎ไหม
ยากไหม เปลี่ยนใจเรา ให๎กลายเป็นวํา ให๎มีความละอายที่จะไปทําความชั่ว และให๎กล๎าที่จะทําความดี ยาก
ไหม ความจริงไมํได๎ยากเลย สังคมสนับสนุนด๎วย พํอแมํก็ดีใจด๎วย พํอแมํก็สนับสนุน แตํคนไร๎วาสนามันทํา
ไมํได๎ มันจะต๎องทําแตํเรื่องเลว เรื่องชั่ว เรื่องดีก็ไมํกล๎าทํา อาย อายเพื่อน กลัวอายเพื่อน กลัวเพื่อนแซว
แตํไมํกลัวพํอแมํร๎องไห๎
พวกนี้ มั น ไมํ รู๎ วํ า ควรแคร๑ ค วามรู๎ สึ ก ของใครมากกวํ า ใคร เรารู๎ จั ก ชั่ ง น้ํ า หนั ก นํ ะ ตั ว คู ณ ในสมการ
คณิตศาสตร๑นํะ คําเคนํะ(คํา k ในที่นี้หมายถึงคําconstantที่นํามาคูณ เชํน 2a = ×2ก็คือคําk=2 , 3a = ×3ก็
คือคําk=3) คําเคที่มาคูณนํะ ต๎องรู๎เลยวําคําเคของพํอแมํนํะมันมีคําสูง คําเคของเพื่อนมันยังน๎อย คนบาง
คนคิดผิด กลัวเพื่อนจะแซวแตํไมํกลัวพํอแมํร๎องไห๎ อยากทําชั่ว เพราะวํามันคิดไมํเป็น
ฉะนั้นชีวิตเรา ชํวงหัวเลี้ยวหั วตํอ ให๎ฝังใจไว๎เลย อยําไปกลัวที่จะโดนใครเขาแซววําเราเป็นคนดี
เพราะคนดีเทํานั้นมันจะมีความสุข ผู๎ฝึกฝนตนจะได๎รับการยกยํอง จะเอาไปไว๎ที่สูง ผู๎ไมํฝึกฝนตน จะโดน
เขี่ยทิ้งออก เพราะวําสังคมของเราที่ตํอไปต๎องเผชิญ อายุมากขึ้นต๎องไปทํางานทําการ จะถูกคัดสรรตลอด
เขาจะเอาเราไปทํางานด๎วย เขาจะคัดเรา ถ๎าเราไมํได๎เรื่องก็ถูกคัดออก ไมํได๎เรื่องจะถูกคัดออก
ฉะนั้นชํวงนี้เป็นชํวงเวลาที่เราจะแกะสลักไม๎ของเรา ชํวงศึกษานี่ ศึกษาให๎ดี ตั้งใจให๎ดี เป็นชํวงเวลาที่
จะแกะสลักไม๎ คือวําไม๎ชิ้นงานของเรานี่ ตํอไปจะได๎ไปตั้งในห๎องรับแขกของพระราชวังหรือเอาไปทิ้งไว๎ข๎าง
ถนน ชํวงเวลานี้แหละ ชํวงเวลาที่เราจะสนใจฝึกฝนตนเองหรือเปลํา จะสนใจใฝ่เรียนรู๎หรือเปลํา ใฝ่ดีหรือ
เปลํา
ครูบาอาจารย๑เข๎ามาขัดเกลาเพื่อให๎เราสวยขึ้น อันความเมตตาในจิตใจสํวนลึกของครูบาอาจารย๑
แล๎วนํะ ทําให๎อยากชํวยเพื่อให๎ศิษย๑ได๎ดี รู๎อะไรก็อยากจะถํายทอดให๎แกํศิษย๑ แตํนี่เรายังไมํมีความฉลาด
พอที่จะทราบวําสิ่งนี้มีคํา บางทีต๎องบังคับกัน บังคับให๎เอาทองไปใสํกระเป๋าไว๎ ยังไมํรู๎วําทองมันขายได๎
บางทีก็บํน โอ๎ย อาจารย๑นี่จู๎จี้จัง กระเป๋ากูอยูํแฟบ ๆ เบา ๆ สบายดี เอาทองมายัดอยูํได๎เต็มกระเป๋ าเลย
เอาออกดีกวํา ทิ้งไป พวกนี้พวกไร๎วาสนา มีแตํวาสนาจะเป็นยาจกนํะ
เราจะเจริญได๎ดีมีสุขรุํงเรือง เป็นเจ๎าคนนายคนให๎เขาเคารพนบไหว๎ อยูํชํวงนี้แหละ ชํวงที่เราจะศึกษา
นํะ เพราะมันจะคัดคนขึ้นไป คนไหนไมํได๎เรื่องคัดออก คนไหนไมํได๎เรื่องคัดออก
และไอ๎เรื่องวินัย กฎระเบียบ ถ๎าถามวํากฎระเบียบ ทําให๎เราเป็นอิสระ หรือทําให๎เราโดนจองจํา วิธีการ
ที่อิสระนั้นจุดหมายปลายทางมันจะโดนจองจําหรือเปลํา วิธีการที่ถูกควบคุมบังคับนํะจุดหมายปลายทาง
มันจะอิสระ คนที่ทําอะไรตามใจตนเองนํะ ตํอไปจะโดนบีบ ไมํให๎ทําอะไรได๎ตามใจชอบ
ยกตัวอยําง หมาสองตัว ตัวหนึ่งดี ใจดี ไมํกัดใครเลย ไอ๎ตัวนี้เขาให๎ไปไหนไปได๎เลย ไมํลํามโซํ ไมํใสํ
ปลอกคอ ไมํใสํไมํผูกอะไรทั้งนั้น อีกตัวหนึ่งเจอคนไมํได๎ จะกัด เขาต๎องลํามโซํ ถึงปลํอยก็ต๎องเอาที่ครอบ
ปากมาใสํไว๎ ถามวําใครทําให๎มันลํะ ตอบวํามันทําเอง ไอ๎ที่เขาเอาที่ครอบปากมาใสํป ากมัน จะกินอะไรก็
กัณฑ์ที่ ๒๒ อบรมนักเรียน ๗ กพ ๒๕๔๖
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ลําบาก ถามวําใครทําให๎มัน มันทําเอง โดยการแสดงนิสัยของมันให๎เขารู๎วํามันเลว สังคมก็จะบีบบังคับมัน
ไมํให๎มันมีอิสระ
สังคมนํะเขาคอยให๎คะแนนแกํเราตลอดนะ เขาจะให๎อิสระหรือเขาจะควบคุมเรานํะ ไมํมีใครทําให๎เรา
เราทําเอง อยําไปบํน วําทําไมเขาบังคับ เราทําเอง เราไมํมีวินัย ไมํรู๎จักรับผิดชอบ ไมํรู๎จักหน๎าที่ เขาจึงต๎อง
มาจ้ําจี้ จริงหรือเปลํา ถ๎าคนไหนรู๎จักวินัย รู๎จักรับผิดชอบ รู๎จักหน๎าที่ จะไปจ้ําจี้มันให๎เมื่อยทําไม
เราทําตัวเอง เราสร๎างเครดิตขึ้นมาด๎วยตัวเอง แสดงให๎โลกรู๎วําเราดีแคํไหน แล๎วโลกเขาจะมีปฏิกิริ ยา
Re-action โต๎กลับมาอยํางนั้นแหละ Action (แรงกริยา) เทํากับ Re-action (แรงปฏิกริยา) คือ law of
Newton (กฎของนิวตัน) การที่เราโดนควบคุม ฝึกฝน ให๎เรามีวินัย เพื่ออะไร เพื่อให๎เรามี Power (พลัง) ที่
จะทํางานใหญํได๎
สมมุติวํามีทหารอยูํคนหนึ่งนะ ถ๎ากองทัพเขาจะให๎ปืนที่ยิงได๎ไกลให๎แกํทหารคนนี้นํะ เริ่มต๎นจะทํายังไง
ลํะ ต๎องจับทหารคนนี้ไปฝึกวินัย สั่งซ๎ายหัน ขวาหันได๎ตลอดเวลา เรียกรวมพลก็มา สลายแถวก็ไป ไอ๎พวก
นี้มันถึงจะมีPowerขึ้นมาได๎ ไมํงั้นไมํมีใครให๎อาวุธร๎ายแรงแกํมันใช๎หรอก ใชํใหม
เราก็เหมือนกันอยําคิดวํากินความแคํอาวุธ ความสามารถที่เราจะแสวงหาเงินหาทองในอนาคตก็
เหมือนกัน จะเป็นคนใหญํคนโต มีอํานาจราชศักดิ์ มันขึ้นอยูํตั้งแตํเดี๋ยวนี้แล๎ว วําเรานํะหัดฝึกไหม ฝึก
ตัวเองให๎มีวินัยไหม รู๎จักหน๎าที่รับผิดชอบไหม ผู๎บังคับบัญชาสั่งแล๎วทําตามไหม ถ๎าผู๎บังคับบัญชาสั่ง ไมํ
ยอมทําตามเพราะวําดื้อด๎าน พวกนี้จะได๎ถูกเขี่ยออกไปข๎าง ๆ คือวําสังคมมันมีกฎ เป็นกระบวนการของ
มันเอง อยําไปคิดเลยวํา คนโน๎นทําให๎เรา คนนี้ทําให๎เรา เรานํะทําตัวเอง ทําออกมาเอง จะได๎ดีมีสุข เจริญ
เสื่อม ตกอับ ทําเองทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นให๎เราขวนขวาย ให๎มันมีจิตสํวนลึก ให๎มีจิตขวนขวายใฝ่ดี อยากได๎ดี อยากทําดี อยากขัด
เกลาตน แล๎วโลกเขาจะให๎รางวัลแกํเราเอง คือให๎เรามีโอกาสทางความก๎าวหน๎า ไมํงั้นก็เป็นพวกไร๎วาสนา
เราบอกวําเราต๎องการแสวงหาเสรีภาพ แตํวําเสรีภาพที่เราต๎องการ บางทีนะ ขอให๎ได๎เป็นทาสโดยเสรี
อยากเป็นทาสอะไร ก็ขอให๎ ได๎เป็นทาสโดยเสรีเถอะ เราอยากมีเสรีภาพ แตํดูเสรีภาพของเรามันเป็น
เสรีภาพโฉเกหรือเปลํา คือมีเสรีที่อยากเป็นทาสอะไรก็ได๎ เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสอบายมุข เป็นทาสไร๎
ระเบียบ ไร๎วินัย ไมํรู๎จักรับผิดชอบหน๎าที่ เป็นทาสนิสัยชั่ว ๆ
ครูบาอาจารย๑เขาไมํอยากให๎เรามีเสรีภ าพอยํางนี้ เพราะฉะนั้นเวลาถูกควบคุม ถูกอบรม ถูกครูบา
อาจารย๑เขาควบคุมนะ เราอยําคิดวําเราถูกจํากัดเสรีภาพ คนบางคนนํะทําอะไรตามใจตัวเองทุกอยํางเลย
อยากทําอะไรก็ทําสํงไป ไมํรู๎จักขํมใจเลย ไมํรู๎จักคุมใจ มีคนมาดํามันโกรธขึ้นมา มันก็เอาปืนไปยิงเขา ไมํ
ยอมอดกลั้น ท๎ายที่สุดนะ มันต๎องไปโดนผู๎คุมในเรือนจําเอาไม๎กระบองตี ท๎ายสุดมันก็ไปโดนคุมจนได๎ โดน
คุมหนักกวําพวกที่รู๎จักควบคุมจิตตั้งแตํทีแรก
รู๎จักควบคุมจิต อยําใจเร็ว อยําใจร๎อน อยําทําอะไรตามใจวูํวาม ถ๎าควบคุมตั้งแตํแรกนั่นแหละงํายนิด
เดียว แตํไมํยอมควบคุม ไมํยอม กูจะทําอะไรให๎ได๎ตามใจตัวเอง ต๎องทําอะไร อยากทําอะไรต๎องทําให๎ได๎
โกรธขึ้นมาต๎องเอาปืนไปยิงมัน ท๎ายสุดนะ ต๎องไปโดนเขาคุมเหมือนกัน
ในโลกนี้ มันมีกฎระเบียบที่จะควบคุมกันอยูํ ถ๎าเราไมํริเริ่มหัดควบคุมตนเองให๎มีระเบียบวินัยในตนเอง
แล๎วนะ ตํอไปเราจะย๎ายเข๎าไปอยูํในสถานที่ที่ มันตกต่ําลงเรื่อย ๆ เลย คือสถานที่สําหรับพวกที่คุมตัวเอง
กันไมํเป็นนั่นนะคือคุกตะราง
เพราะฉะนั้นที่เขาฝึกให๎มีวินัย รู๎จักคุมตน เพื่อประโยชน๑แกํเราแท๎ ๆ ไมํได๎เพื่อใครเลย ไม๎ชิ้นหนึ่ง
แกะสลักเสร็จ มันยังไมํมนไมํเรียบ เขาก็เอากระดาษทรายมาถู ตะไบมาถาก คนเป็นไม๎ ก็ โอ๏ย รําคาญ มา
ถากกูอยูํได๎ เขาจะให๎เราสวยหรอก ไมํรู๎อะไร
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เรานะเริ่มอายุมากขึ้นแล๎ว ใกล๎จะบรรลุนิติภาวะ ตํอไปมองอะไรต๎องมองให๎ลึก อยํามองแคํผิวเผิน มอง
อะไรมองให๎ไกล อยํามองแคํสภาวการณ๑เฉพาะหน๎า วิธีการที่ปลํอยอิสระตามอําเภอใจนํะ ท๎ายที่สุดมันจะ
โดนเขาควบคุมจองจํา วิธีการที่รู๎จักควบคุมตน ฝึกฝนตนนํะ ท๎ายที่สุดมันจะอิสระ เขาจะให๎อิสระเรา เพราะ
อะไร คือเขาไว๎ใจได๎วําเราคุมตนได๎เขาจะให๎อิสระ ถ๎าเราทําอะไรตามใจตัวเองจะสะดุด โอนอํอนตาม
มวลชนจะราบรื่น อยําไปคิดวําจะเอาแตํใจตัวเอง อันนั้นนํะ เด็ก ๆ ไมํรู๎จักโต
คนเรานะจะได๎ดีมีสุข จะเจริญรุํงเรืองเป็นหัวหน๎าเขาหรือเป็นขี้ข๎าเขา ชํวงหัวเลี้ยวหัวตํอ อายุเทํานี้
แหละ ขึ้นอยูํกับมีวาสนาหรือไมํ วาสนามันอยูํที่ใจเราเองนะ คือเราใฝ่ดีหรือเปลํา ใชํไหม เพราะฉะนั้น
ตํอไปนะอยําไปกลัวเลย อยําไปกลัววํา ใครเขาดูวําเราดีแล๎วจะอาย อยําไปกลั ว อยากได๎ดีต๎องกล๎าแปลก
แยกจากความชั่ว ต๎องขวนขวายตัวเองให๎ดีขึ้น ต๎องพัฒนาตน
แล๎วก็อยําเห็นแกํตัว อยําเอาประโยชน๑ตัวเองคนเดียว คนอื่นฉิบหายชํางมัน อันนี้อยูํไมํได๎หรอก
คนเราอยําคิดวําอยูํกับเงินทองข๎าวของแล๎วเป็นสุข เพราะวํา คนเราจะผํอนคลายเมื่ออยูํใกล๎คนที่ ไว๎ใจได๎
คนทุกคนแหละอยากให๎คนที่ไว๎ใจได๎มาอยูํใกล๎ ๆ ทั้งนั้นแหละ แม๎แตํมันเป็นหัวหน๎าโจรมันไปปล๎นเขานํะ
มันยังอยากให๎มีลูกน๎องที่ไว๎ใจได๎ ลูกน๎องที่ซื่อสัตย๑ไมํปล๎นมันมาอยูํใกล๎ ๆ คนทุกคนนํะ อยากได๎คนที่ไว๎ใจ
ได๎ คือมีเครดิต ถ๎าเราอยากได๎ดีนะ อยําทําตัวให๎เสียเครดิต ต๎องทําตัวให๎เป็นคนที่ไว๎ใจได๎
คนเรามองปราดแรกนะ อยากมองคนสวย เวลาคุยกันนะอยากคุยกับคนฉลาด เพราะวําคุยสนุก มี
เรื่องราวอะไรมากมายมาคุยให๎ฟัง แตํเวลาเราจะคบกันอยากคบกับคนซื่อสัตย๑ หน๎าจะสวยไมํสวยก็ไมํ
สําคัญแล๎ว ถ๎าจะคบกันนํะ จะหลํอจะสวยไมํสําคัญ จะฉลาดไมํฉลาดไมํสําคัญ คือต๎องการคนซื่อสัตย๑
เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย๑นํะมันคงทนถาวร ไปโกงเขาได๎มานํะ มันกินไมํทน เราจะตั้งตัวขึ้นมานะ ให๎
ตั้งตัวด๎วยความสุจริตซื่อสัตย๑จะไมํตกอับ เพราะเรายังจะเป็นที่ต๎องการในทุก ๆ สถานที่
กลัวฉลาดไหม ถ๎ากลัวฉลาดก็แยํเลย นี่พยายามมาสอนให๎ฉลาดขึ้น ฉะนั้นอยําคุยกันนะ นึกวํากลัว
ฉลาด พวกกลัวฉลาดก็มีเยอะเหมือนกัน กลัวได๎ดี
ชีวิตเราให๎ตั้งตนเป็นคนซื่อสัตย๑เอาไว๎ จะไมํตกอับ เขาบอกวํา ซื่อกินไมํหมด คดกินไมํนาน ไม๎อํอนดัด
งําย ไม๎แกํดัดยาก เราอายุยังไมํมาก อยําไปฝึกทรยศคดโกง อยําไปฝึกเลย ถึ งได๎มาน๎อย แตํซื่อสัตย๑นํะ
ดีกวํา ได๎มามากแตํทรยศเขามา โกงเขามา มันไมํมั่นคง
ไอ๎เงินทองนํะมันเป็นสมมุตินะ ของแท๎คือเครดิต คือความนําเชื่อถือ เชื่อถือได๎ คนที่มีเงินทองมากมาย
มีสมบัติมากมาย ถ๎ามันหมดเครดิตนะ ตํอไปเงินทองจะหมด คนที่ไมํมีเงินเลยนะแตํมีเครดิต ตํอไปเงินจะ
มากองที่หน๎าตัก เพราะอะไร เพราะทุกคนนํะต๎องการทํามาหากินกับคนที่ไว๎ใจได๎ทั้งนั้น
สาเหตุแหํงความเจริญของเรา ให๎ฝึกเอาไว๎เลยซื่อสัตย๑ ถ๎าเราอยากจะมีความสุขที่มั่นคง อยําคิดแตํวํา
ฉาบฉวยวูบวาบ โกงเขามาได๎แพลบ ๆ เดี๋ยวก็เดือดร๎อน อยูํอยํางมั่นคงซื่อสั ตย๑ดีกวํา มีน๎อยแตํรู๎จักพอ
แล๎วก็มีความจริงใจตํอผู๎อื่น คนเราถ๎าทํามาค๎าขาย ทํามาหากิน ถ๎าทําการกับคนที่ไว๎ใจไมํได๎ ค๎าขายครั้ง
เดียวก็อยากจะเลิกแล๎ว แตํถ๎าหากวําไว๎ใจได๎เชื่อถือได๎ อยากจะค๎าขายกันตลอดชีวิต ฉะนั้นคนเราที่จะมี
อาชีพ มันต๎องตั้งมั่นอยูํในความมั่นคง
ฉะนั้นเราฝึกหัดตัวเอง อยําฝึกให๎เป็นคนไมํซื่อสัตย๑ไว๎ใจไมํได๎ ตํอไปเราต๎องฝึกของดีให๎ได๎ ต๎องเอาดี
ให๎ได๎ เราถึงจะได๎เป็นคนมีวาสนา วาสนาจะได๎เจริญ ในสังคมนี่มีการคัดสรรคนอยูํตลอด คัดคนเขาดูที่
ไหนนํะ ดูที่นิสัยเราทั้งนั้นแหละ
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ต่อไปจะพากาหนดอารมณ์กรรมฐาน ให๎นึกถึงภายในกายเรา ไมํต๎องนึกถึงใคร ได๎เวลาแล๎ว ได๎
เวลาแล๎วทํานผู๎เจริญทั้งหลาย ทํานผู๎เป็นปัญญาชนทั้งหลาย ทํานผู๎ใฝ่จะเจริญทั้งหลาย ยืนให๎นิ่ง หลับตา
เอาเท๎าแยกออกมาหนํอยก็ได๎ จะได๎ไมํล๎ม ไมํต๎องยืนเท๎าชิดหรอกเดี๋ยวจะล๎ม หลับตา อยําคุยกัน
ทํานผู๎จะไปเป็นบัณฑิตในอนาคต จะไปเป็นเจ๎าคนนายคนในอนาคต กรุณาหลับตา สงบนิ่ง บุคคลผู๎ไร๎
วาสนา ทําอยํ างเราไมํไ ด๎เลย การมาฝึก ปฏิบัติ ส งบนิ่ ง ไมํ ต๎ องนึ กถึ งใคร เอาจิ ตมากํ าหนดในกายเรา
หลับตา หลับตาอยูํกับตัวเอง ไมํต๎องเกี่ยวกับใคร คนที่ไร๎วาสนานี่ทําไมํได๎เลย ทําอยํางนี้ไมํได๎เลย
นี่ ที่เราจะมาฝึกวิชาขั้นสูง กําหนดที่เท๎าก็ได๎ กําหนดที่หัวใจเต๎นก็ได๎ หรือจะยกมือก็ได๎ ที่อาจารย๑เขา
สอนไว๎แล๎ว อยูํกับตัวเอง เรานะอยูํกับคนอื่นมามากแล๎ว ต๎องว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เรามา
อยูํกับตัวเอง มาหาตัวเองนะ ให๎มันอบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ ยวเดียวดายซะบ๎าง เที่ยวไปหาเขา ไป
ติดเพื่อนติดฝูงนํะ ยืนคนเดียวยืนไมํได๎นะ ต๎องประหมําต๎องหันไปหาเพื่อหาฝูงนะ แสดงวําสมรรถภาพใน
การฝึกฝนตัวเองน๎อยมาก
ฉะนั้นเรามาฝึกตัวเอง เราอบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย กําหนดหยั่งรู๎ในกายเราเทํานั้น
ไมํนึกถึงใคร ยืนแล๎วคิดวําอยํางนี้ เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียว ข๎าไปคน
เดียว อยูํกับตัวคนเดียว สติปัฏฐานนํะเป็นทางของบุคคลผู๎เดียว ชีวิตคนเรานํะ มีแตํจิตใจแสํสําย ไปเกาะ
คนโน๎นทีเกาะคนนี้ที เกาะแล๎วก็ไมํได๎อยํางใจ ไมํได๎อยํางหวัง เอาใจไปผูกกับเพื่อน เอาใจไปผูกกับคนโน๎น
คนนี้
เนี่ย ได๎มาพักนํะ เป็นการรีแลกซ๑ (Relax-ผํอนคลาย) อยํางแรงเลยนะ เขาเรียกสปิริชวล รีแลกซ๑
(Spiritual relax – ผํอนคลายทางจิตวิญญาณ) มันลึกยิ่งกวําเมลทอลรีแลกซ๑ (Mental relax – ผํอนคลาย
ทางจิต) อีก เมลทอลรีแลกซ๑นํะ ไปเที่ยวดูโน๎นดูนี่ดูหนังฟังเพลงก็ใช๎ได๎ แตํนี่สปิริชวล รีแลกซ๑ รีแลกซ๑ไปถึง
จิตวิญญาณเลย ถ๎ามันฟุ้งมากก็กําหนดที่ลมหายใจเข๎าออกก็ได๎ กําหนดเฉพาะเราไมํต๎องไปยุํงกับใคร อยํา
เสียเวลาเปลําเน๎อ อุตสําห๑มานอนหนาวในวัด อยําเสียเวลาเปลํา กําหนด เห็นขณะหนึ่ง ๆ กําหนดภาวะสุข
ขณะหนึ่ง ๆ ทําเหมือนกับโลกนี้ไมํมีอะไรเลย มีแตํกายเราเทํานั้นนํะ มีแตํกายกับจิต ไมํมีอะไรเลย มีแตํ
กายกับจิต
จิตนํะ ทํานเปรียบเหมือนวานร มันอยูํไมํนิ่ง แตํเรามากําหนดตามฐาน กําหนดในกายเรา ที่เท๎า ฝ่าเท๎า
ก็ได๎ มันจะมีความรู๎สึกร๎อน นั่นแหละกําหนดเห็นทุกข๑ รํางกายเรานํะมันเป็นทุกข๑ นั่นแหละดูมันร๎อน ร๎อนที่
ฝ่าเท๎า กําหนดตรงนั้น กําหนดเป็นอารมณ๑ได๎นะ แล๎วถอนจิตออกจากโลก อยําเอาจิตไปเกาะกับคนอื่นมาก
นัก ท๎ายที่สุดจิตเราจะกลายเป็นจิตหิว แล๎วก็คิดแตํจะไปหาคนอื่น
หาคนอื่นแล๎วไมํเจอตัวเองเลย ต๎องว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เจอแตํคนอื่น ไมํเจอตัวเอง
เลย ไมํเคยเจอตัวเองเลย ไมํเคยกลับเข๎ามาเห็นตัวเองเลย นี่เรากลับเข๎ามาเห็นตัวเอง ชีวิตคนเรา ถ๎ามัน
รู๎จักตัวเองนะ แคํกินได๎นอนหลับก็เป็นสุขแล๎ว ไมํต๎องมีอะไรมากหรอก ไอ๎ที่จะไปหาคนอื่น ไปหาแคํนี้ไมํ
พอ อ๎าวจะไปหาดาราดังนักร๎องดัง ไปหามันไมํเจอ ต๎องซื้อซีดีมันมา เป็นขี้ข๎าจํายเงินเลี้ยงลูกมัน เป็นขี้ข๎า
จํายคําน้ํามันเครื่องบินสํวนตัวมัน นั่นแหละ คิดแตํจะไปหาคนอื่น
ให๎มาหาตัวเองนะ หลับตาอยํามองใคร หาตัวเองนํะ มันเป็นหญ๎าปากคอก เราเกิดมาจนป่านเคยคิดหา
ตัวเองบ๎างไหม มัวแตํไปหาคนอื่น คนอื่นบางทีเ ขาถีบเราสํงกลับมา คือมันไมํได๎อยํางใจเรา ถ๎าอยากจะให๎
เขายิ้มให๎ อ๎าว วันนั้นมันเกิดหน๎าบึ้งหน๎าบูด อ๎าวกลุ๎มอีกแล๎ว เพราะเราเอาจิตไปฝากไว๎กับคนอื่น
นี่แหละเทคนิคการมีความสุขอยูํด๎วยตนเองนะ คือที่จิต ดึงจิตกลับมา อยําไปเป็นทุกข๑กับโลก ทํา
เสมือนกับวําโลกนี้ไมํมีอะไรเลย มีแตํกายกับจิต กําหนดสติไปที่ฐาน ที่เท๎านํะ ดูความร๎อน ดูมันเต๎นยวบ ๆ
ก็ดูได๎
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อั น นี้มั นเป็น ที่พึ่ งแกํ เ ราได๎น ะ อยํ า คิ ด วํ า มาทํ า อะไรไร๎ ส าระ คนเรานะชี วิ ต ที่ เที่ ย วหาแตํ ข๎ า งนอก
เหมือนกับวิ่งมาราธอนไมํมีจุดหยุด เราได๎มาหยุดจิต พักจิต การมาได๎พักจิต เป็นโอกาสที่วําคนชาวโลกไมํ
รู๎จักหรอก แล๎วมันอิ่ม จิตใจมันอิ่ม มันอบอุํน อบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะวํามันเจอ
ตัวเอง ไมํต๎องเที่ยวไปหาคนอื่น ไปหาคนอื่นมันไมํได๎อยํางใจเราหรอก
กําหนดหยั่งรู๎ตัวเอง ดูนะ ดูความรู๎สึกจากเท๎า บางทีความรู๎สึกมันขึ้นมาที่ หัวใจเต๎น ไปกําหนดตรงหัว
ใจเต๎น เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑ อารมณ๑ความยินดียินร๎าย ยินดีก็ใจเต๎นไปอีกแบบ ยินร๎าย
ก็ใจเต๎นไปอีกแบบ ขํมจิตให๎เป็น เรามาดูหัวใจ เพื่อวําเราจะขํมใจ คนที่มีความสามารถในการขํมใจได๎
เหมือนกับมีอาวุธพิเศษเลย ที่คนอื่นเขาไมํมี คนที่ไมํรู๎จักขํมใจนํะ ชีวิตมีแตํปัญหา ทําอะไรตามอารมณ๑ ไมํ
รู๎จักควบคุมใจ เรามาฝึกขํมใจ ขํมจิตด๎วยกรรมฐาน เป็นของมีคํามาก
เหมือนกับรถคันหนึ่งไมํเคยมีเบรคนะ จะใสํเบรคให๎ นี่เราจะใสํเบรคให๎ จะได๎ใช๎งานได๎ ขับซิ่งก็ขับได๎
เพราะเบรคดี หลับตานอกลืมตาใน ลืมตาในหมายความวํากําหนดสติภายในกายเรา ตาข๎างนอกไมํต๎องใช๎
ฝึก ฝึกความอดทนด๎วย
คนที่จะเป็นคนเหนือคนได๎ต๎องมีความอดทนสูง ทนทุกข๑เหนือทุกข๑ได๎จึงเป็นคนเหนือคน สังคมมันจะ
คัดเกรดเราตลอด คนไหนอดทนได๎น๎อยนํะโดนคัดออก เขี่ยออก คนไหนอดทนได๎สูงนั่นแหละจะไปเป็นเจ๎า
คนนายคน ดูนี่ รู๎เลยวําใครจะได๎ดีตกอับในอนาคต ดูรู๎เลย แยกกันออกเลย เพราะวําสังคมเขาจะคัดเรา
ตลอด อยูํในโรงเรียนไมํคํอยคัดเทําไหรํหรอก ได๎บ๎างไมํได๎บ๎างก็ถีบสํงขึ้น อาจารย๑สงสารก็ถีบมันสํงไป ให๎
ผํานไป แตํวําในเวลาเราทําการทํางานจริง ๆ เขาไมํให๎ผํานหรอก เราจึงต๎องฝึกฝนตน
ทําได๎ไหมยืนให๎นิ่ง ๆ นะ รู๎เลยวําตํอไปใครจะเจริญรุํงเรืองหรือเปลํา แยกออกได๎ คือใครมีความอดทน
สูง คนนั้นตํอไปจะได๎ดี คนเรานํะอยําคิดวําฉลาดแล๎วจะทําอะไรก็ได๎ ถ๎าไมํมีความหนักแนํนนะทําอะไรไมํ
สําเร็จ หนักแนํน อดทน ทนทุกข๑ได๎ ไมํยํอท๎อ ฉลาดอยํางเดียวทําไมํได๎หรอก ฉลาดอยํางเดียวเดี๋ยวก็เลิก
ท๎ายที่สุดทําอะไรไมํสําเร็จ ต๎องมีความหนักแนํนอดทน ทนอุปสรรคได๎ เหมือนดอกบัว ผํานอุปสรรคเพื่อจะ
ชูชํอขึ้นมา ดอกบัวที่ผํานอุปสรรค ได๎ชูชํอขึ้นมา เขาเอาไปไว๎บนหิ้ง ดอกบัวที่จมในโคลนนะมันก็เนํา คือไมํ
ฝึกฝนตน ก็จะเนําไป ไมํเจริญในชีวิต เพราะไมํฝึกฝนตน เราอยากจะได๎ดีต๎องมาฝึกฝนตัวเอง
ฝึกจิตหาที่ฝึกยาก ถ๎าไมํได๎เข๎าวัดก็ไมํได๎ฝึก จงกําหนดดูไป กําหนดนิ่ง ๆ นํะทําให๎ได๎เถอะ มีคํามาก
นิ่งให๎ได๎ นิ่งอยํางเสือคอยจับเหยื่อ ไมํช๎าไป ไมํเร็วไป ออกมาพอดี นั่นแหละได๎กิน ไมํงั้นกวางเตลิดหมด
ถ๎านิ่งไมํเป็น ให๎เขี้ยวดีเล็บดีแคํไหนก็เอาตัวไมํรอด เดี๋ยวก็หิวโซ เป็นเสือหิวโซ ตาย อดตาย อยํามาคุยวํา
เขี้ยวคม เล็บคม ไมํรู๎จักนิ่งนํะ อดตายเหมือนกัน กวางยังไมํทันมาเลย รีบโผลํไปแล๎ว ไมํรู๎จักนิ่ง ใชํไหม คือ
เทคนิคการนิ่งได๎ ทนได๎ รอได๎ มันเป็นคุณสมบัติของมหาบุรุษ คนไหนจะเป็นใหญํเป็นโตต๎องมีตัวนี้ ต๎องนิ่ง
ได๎ ทนได๎ รอได๎ คอยได๎ อดทนได๎ ไมํงั้นเป็นคนใหญํคนโตไมํได๎
ฝึกนํะ ลองดู ทีนี้เห็นความร๎อนไหม สังขารเป็นทุกข๑ ความเจ็บที่เท๎านํะมันร๎อน ดูมันซิ เห็นทุกข๑ไหม
รํางกายมันเป็นทุกข๑ ลองดูซิ อันนี้แหละคือความทุกข๑ เราไมํเห็นเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถตลอด ไมํเห็น
ความจริงรํางกายสังขารเป็นทุกข๑ พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎วําสังขารเป็นทุกข๑ ทนทุกข๑ได๎นํะเป็นคนเหนือคนได๎
ผู๎ทนทุกข๑เหนือทุกข๑ได๎ จึงเป็นคนเหนือคน
ถ๎าจิตมันฟุ้งซํานมาก กําหนดที่ลมหายใจเข๎าออกก็ได๎ กําหนดที่ปลายจมูกนํะ ให๎อยูํผู๎เดีย ว อยําไป
เกาะเกี่ยวกับใคร เวลาปฏิบัติไมํต๎องสนใจใครทั้งนั้น คนอื่นเขาจะเป็นยังไง เขาจะอะไรเรื่องของเขา มาดูตัว
เรา
ปฏิบัติธรรมนี่มันแปลก คือดึงจิตเข๎ามาข๎างใน วิชาทางโลกยิ่งสํงไปนอก เรียนเรื่องดวงจันทร๑เสร็จแล๎ว
ก็ไปเรียนดาวอังคารตํอ ปฏิบัติธรรมนี่ดึงเข๎ามา ดึ งเข๎ามาในตัวเรา ไมํต๎องไปไหนทั้งนั้น มารู๎แจ๎งตัวเรา
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กําหนดดู นี่แหละมันจะอิ่มเอิบ มันหาตัวเองเจอ ไมํงั้นไมํเคยเจอตัวเองเลย เจอแตํคนอื่น ว๎าเหวํหงอยเหงา
อยูํทํามกลางฝูงชนเพราะหาตัวเองไมํเจอ ดูตัวเองเถอะนะ สติเรากําหนดหยั่งรู๎ กําหนดความรู๎สึกนํะ ดู
ความเสียว ความร๎อน เมื่อเท๎ากระทบพื้น ความปวดความเมื่อย เจ็บ เหน็บ อะไรก็กําหนดดูมัน
หาโอกาสยากนักนะ มาดูตัวเองนี่ มัวแตํไปดูคนอื่นทั้งนั้น อุตสําห๑ไปซื้อรูปเขามาดู ไมํได๎ดูตัวเอง นี่
เขาเรียกวําสติที่เป็นไป เขาเรียกวําเป็นไปภายในที่กายในกาย
มาวัดทั้งทีอยํากลับมือเปลํ า เอาวิชาพระพุทธเจ๎าไปด๎วย พระพุทธเจ๎าทํานเป็นศาสดาเอกของโลก
ศาสนาของทํานนําความรํมเย็นเป็นสุขแกํมวลชนมาไมํรู๎กี่ร๎อยปีพันปี หลายพันปีแล๎ว ให๎ความรํมเย็นเป็น
สุข คือเป็นสุขที่ตัวเรากํอนเถอะใช๎ได๎ จิตเรามันได๎นิ่งได๎สงบได๎หยุดได๎ปลํอยวาง ไมํงั้นก็มีแตํวิ่งไลํ คว๎าเงา
วิ่งไลํลําคว๎าเงา ชีวิตมนุษย๑ไลํตามความอยาก เหมือนไลํคว๎าเงา จับไมํได๎ มันยาวไปเรื่อย
เรามาหยุดในหยุดนะ ได๎หยุดได๎พอ ไมํต๎องสํงจิตออก ได๎หยุดได๎นิ่งนํะหายาก เรียกวํามาวัดทั้งทีนํะไมํ
กลับมือเปลํา ได๎วิชาพระพุทธเจ๎ากลับไปด๎วย วิชาพระพุทธเจ๎า แก๎ไขโรคทางจิตได๎อยํางดีมาก ได๎หมด
ทุกข๑ ได๎ถึงความสุขที่ไมํต๎องอิงอามิส ความสุขไมํต๎องอิงอาศัยอะไร กลับไปบ๎านก็ไปฝึกบ๎าง หยุดนิ่ง
เอ๎า ได๎เวลาอันสมควร เดี๋ยวจะนําอุทิศสํวนกุศล ตั้งใจวําตามนะ ประนมมือ วําตามนะ
ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ แลอาจารย์ ผู้เกื้ อหนุน ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ สูรย์
จันทร์ แลราชา ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล ยมราช
มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ ขอให้ เป็นสุขศานติ์ ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผอง ที่ข้าทา
จงช่วยอา นวยศุภผล ให้สุข สามอย่างล้น ให้ลุถึง นิพพานพลัน สัตว์เล็ก ทั้งหลายใด ทั้งสัตว์ใหญ่
เราห้าหั่น มิ ใ ช่ น้อ ย เพราะเผลอผลั น ทั้ ง กายา วาจาจิ ต ขอให้ อนุ โ มทนา กุ ศ ล ถื อ เอาผล อั น
อุกฤษฏ์ ถ้ามีเวร จงเปลื้องปลิด อดโทษข้าฯ อย่าผูกไว้ กุศลกรรม อย่างใดหนึ่ง เป็นกิจซึ่ง ควร
ฝักใฝ่ ด้วยกาย วาจาใจ เราทาเพื่อ ไปนิ พพาน สัตว์ใด มีสัญญา หรือหาไม่ เป็นอสัญญ์ ผลบุญ ข้า
ทานั้น ทุก ๆ สัตว์ จงมีส่วน สัตว์ใดรู้ ก็เป็นอัน ว่าข้าให้ แล้วตามควร สัตว์ใด มิรู้ถ้วน ขอเทพเจ้า
จงเล่าขาน ปวงสัตว์ ในโลกีย์ มีชีวิต ด้วยอาหาร จงได้ โภชน์สาราญ ตามเจตนา ข้าอาณัติ ด้วยบุญ
นี้ ที่เราทา แลอุทิศ ให้ปวงสัตว์ เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน สิ่งชั่ว ในดวงใจ จนกว่า
เรา ถึงนิพพาน มลายสิ้น จากสันดาน ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด มีจิตตรง และสติ ทั้งปัญญา อันประเสริฐ
พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูด กิเลสหาย โอกาส อย่าพึงมี แก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย เป็น
ช่อง ประทุษร้าย ทาลายล้าง ความเพียรจม พระพุทธ ผู้บวรนาถ พระธรรมที่ พึ่งอุดม พระปัจเจ กะ
พุทธสม ทบพระสงฆ์ ที่พึ่งผยอง ด้วยอานุภาพนั้น ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง
อย่าเปิดโอ กาสแก่มาร
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ทั้งหมื่ นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันต
จักรวาล จงมีส่วน แห่งกุศล ที่ข้าพเจ้า ได้บาเพ็ญ มาแล้วด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ
จะเป็นบุญ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ที่จะให้ผล แก่ข้าพเจ้าเพียงใด ขอสัตว์ทั้งหลาย ไม่มี
ประมาณ ไม่มีขอบเขต ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจัก รวาล จงมีส่วน แห่งกุศล ของ
ข้าพเจ้า เพียงนั้น ทุกประการเทอญ
เพราะเหตุ ที่ ได้ อ นุโมทนา ในกุ ศล ที่ ข้า พเจ้ า ได้ บ าเพ็ ญ ขอจงบั ง เกิ ด เป็ น เครื่ อ งสั ก การะ
บรรณาการ อันเป็นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจ เป็นร้อยเท่า พันทวี ที่ท่านต้องการ และขอให้ท่าน จงมา
เกื้อหนุน คุ้มครองข้าพเจ้า ให้พ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย คิดประกอบ กิจการอันใด ที่ไม่ผิด
ทานองคลองธรรม ขอให้สาเร็จ สมปรารถนา เป็นอัศจรรย์ เหนือมนุษย์ทั้งปวง สาธุ
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กัณฑ์ที่ ๒๓ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
๒๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขออภิวาทแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม อันพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติ
สงฆ๑ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา กราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณผู๎เป็นอาจารย๑ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู๎ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสวัสดีสามเณรและ
ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในธรรม ผู๎สนใจการประพฤติปฏิบัติธรรม
ที่เราสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะวํา เห็นภัยในสังสารวัฏ คําวําภิกษุ แปลวําผู๎เห็นภัย เห็น
โทษในสังสารวัฏ โทษแหํงการเกิดแกํเจ็บตาย โศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑กายทุกข๑ใจ คับแค๎นใจ พลัด
พรากจากของรัก ประสบกับ สิ่งไมํเป็นที่ รัก ความปรารถนาจะได๎ สิ่งใดไมํ ได๎ สิ่งนั้น วํา โดยยํ อ ความมี
อุปาทานในขันธ๑ ๕ เป็นทุกข๑ เป็นภัย เป็นโทษของสังสารวัฏ การที่เราเข๎ามาประพฤติในพรหมจรรย๑นี้
เพราะวําเพื่อจะพ๎นจากโทษทั้งปวงเหลํานั้น เพราะวําพระธรรมวินัยมีวิมุตติเป็นรส มีความหลุดพ๎นเป็นรส
พ๎นจากทุกข๑ ธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ๎าได๎ประกาศไว๎ดีแล๎ว ยํอมทําให๎สัตว๑ทั้งหลายพ๎นจากทุกข๑ทั้งปวง
พระองค๑ทรงประกาศพรหมจรรย๑ที่งามในเบื้องต๎น คือศีล งามในทํามกลางคือสมาธิ งามในเบื้องปลาย
เป็นปริโยสานคือ ปัญญา ที่ได๎แจํมแจ๎งในสรรพสิ่งทั้งปวง แทงตลอดซึ่งขันธ๑ ๕ เห็นความจริง เห็นความ
เป็นสิ่งไมํมีสาระในขันธ๑ ๕ เห็นแจ๎งวําสิ่งนี้ ไมํควรยึดมั่น ควรเบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น
ขันธ๑ ๕ ก็คือ รูปขันธ๑ เวทนาขันธ๑ สัญญาขันธ๑ สังขารขันธ๑ วิญญาณขันธ๑ ความมีอุปาทานคือยึดมั่นในขันธ๑
๕ เป็นทุกข๑ เพราะวําสิ่งเหลํานี้ไมํใชํตัวเราของเรา เป็นไปตามเหตุปัจจัย
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎วํา เย ธัมมา เหตุปัพภะวา เตสังเหตุง ตะถาคะโต เตสัญจะ โย นิโรโธจะ
เอวัง วาที มะหาสะมะโณ วําธรรมใดเกิดแตํเหตุ พระตถาคตเจ๎า ทรงแสดงเหตุแหํงธรรมนั้นและความดับ
แหํงธรรมนั้น พระมหาสมณเจ๎ามีปกติตรัสอยํางนี้
นั่นคือสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํขึ้นอยูํกับความต๎องการของใคร นั่นคือวําไมํขึ้นอยูํกับตัณหา
จิตของคนทั่วไปจะมีความอยาก อยากจะให๎ไอ๎นี่เป็นอยํางนั้น ไอ๎นั่นเป็นอยํางนี้ แตํวําสิ่งทั้งปวง สังขารทั้ง
ปวง ทั้งรูปธรรม นามธรรม ไมํได๎เป็นไปตามความอยาก แตํวํามันเป็นไปตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้นเพราะมี
เหตุปัจจัยให๎เกิดขึ้น ดับลงเพราะเหตุปัจจัยนั้นดับลง เพราะฉะนั้นบุคคลผู๎มีตัณหา ในรูปธรรม นามธรรม
จึงเป็นทุกข๑เดือดร๎อน เพราะวํามันผิดความจริง มันไมํได๎อยํางใจ
ตัณหาทํานแบํงเป็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหานี่อยากให๎มา ภวตัณหาอยากให๎อยูํ
คือวําของที่มาแล๎วชอบใจอยากให๎อยูํนาน ๆ วิภวตัณหาอยากให๎ไป ของอะไรที่ไมํชอบใจที่มาแล๎วอยากให๎
ไปไกล ๆ รีบ ๆ ไป ที่ทํานบอกวําตัณหาเป็นเหตุแหํงทุกข๑ เพราะวําตัณหามันค๎านกับความจริง คือสิ่งทั้ง
ปวงไมํได๎เป็นไปตามตัณหา สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ฉะนั้นตราบใดก็ตามที่บุคคลยังมีตัณหาก็จะค๎านกับความจริง ค๎านกับธรรมชาติ ก็ทุกข๑อยูํตราบนั้น
เพราะวําสิ่งทั้งปวงไมํได๎เป็นไปตามตัณหา ไมํได๎เป็นไปตามความอยากของเรา มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
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ที่บุคคลมีตัณหาขึ้นมาเพราะอะไรลํะ เพราะไมํแจํมแจ๎งในไตรลักษณ๑ ไมํเข๎าใจในความไมํเที่ยง ความ
ไมํเที่ยงคือสิ่งทั้งปวงเป็นของชั่วคราว ทั้งรูปธรรม นามธรรม ที่ผํานมาก็เป็นของชั่วคราว ผํานมาแล๎ วก็ผําน
ไป เกิดแล๎วก็ดับ มีแล๎วก็หมด ตั้งขึ้นแล๎วก็เปลี่ยนแปลงไป สังขารทั้งปวงทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม เป็นของ
ไมํเที่ยง
นอกจากนั้นยังเป็นทุกข๑ ทุกข๑สําหรับผู๎ที่ไปเกาะเกี่ยว เดือดร๎อน เจ็บปวด เหมือนกับไส๎เดือนเกี่ยวเบ็ด
เอาไว๎ สังขารทั้งปวงเป็นทุกข๑ ทนได๎ยาก เจ็บปวด เดือดร๎อนเป็นนิจ มีปัญหาให๎แก๎เสมอ อยูํกับการแก๎ไข
ไมํหมดงาน ไมํหมดกิจ ต๎องบริหาร ต๎องรักษา ไมํสามารถหยุด เป็นทุกข๑ นอกจากนั้นเป็นอนัตตา อนัตตา
หมายถึงวํา ไมํใชํตัวเราของเรา เพราะวําฝืนความปรารถนา วําไมํฟัง บอกไมํเชื่อ ห๎ามไมํได๎ ควบคุมไมํอยูํ
บังคับไมํได๎ ไมํเป็นไปตามใจหวัง เนื่องจากมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ฉะนั้นที่บุคคลมีปัญหาเพราะไมํเข๎าใจไตรลักษณ๑ ที่วําสังขารทั้งปวง ไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
เมื่อไมํเข๎าใจไตรลักษณ๑ จึงมีความยึดมั่นด๎วยอุปาทาน วําสิ่งนี้เป็นเรา สิ่งนี้เป็นของเรา มีตัวเราในสิ่ งนี้ มี
ของเราในสิ่งนี้ เมื่อมีอุปาทาน อุปาทานยํอมเป็นปัจจัยแกํตัณหา ตัณหาก็ยํอมเป็นปัจจัยแกํอุปาทาน ต่าง
เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เขาเรียกวํา อัญญะมัญญะปัจจะโย นั่นคือวําความยึดวําเป็นตัวเราของเราก็เลย
เกิดตัณหา เกิดตัณหาก็ยึดมั่นมาเป็นตัวเราของเรา ยึดมั่นมาเป็นตัวเราในขันธ๑ ๕
ขันธ๑ ๕ อันต๎นก็คือรูปขันธ๑ รูปขันธ๑ตามภาษาปริยัติเขาเรียกวํา มหาภูตรูป อุปาทายรูป เรียกงําย ๆ ก็
คือ กายยาววาหนาคืบ อันเป็นที่ตั้งแหํงนามธรรม มองด๎วยตาเนื้อเหมือนเป็นบุคคล เหมือนเป็นสัตว๑ เป็น
หญิงเป็นชาย เป็นเราเป็นเขา เป็นสวยเป็นขี้เหรํ เป็นภายในเป็นภายนอก เป็นหยาบเป็นละเอียด เป็นเลว
เป็นประณีต อยูํในที่ไกลอยูํในที่ใกล๎ รวมเรียกในพระวิภังค์วํา อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ รวมเรียกวํา กอง
แหํงรูป รูปขันธ๑ มองด๎วยตาเนื้อแล๎ว ปรากฏคล๎ายประหนึ่งวํา เป็นตัวเราของเรา เป็นคนสัตว๑หญิงชาย แตํ
เมื่ อ มองด๎ ว ยตาญาณแล๎ ว ก็ แ จ๎ ง วํ า เป็ น ธาตุ สั ก แตํ วํ า เป็ น ธาตุ กํ า หนดหยั่ ง รู๎ ไ ปถึ ง ไหนก็ มี แ ตํ เ กิ ด ดั บ
เปลี่ยนแปลง หยั่งรู๎ไปถึงไหนก็ไมํใชํตัวเราไปถึงตรงนั้น เป็นธาตุ เป็นธาตุที่ยืมเขามาใช๎
รํา งกายนี้ประกอบขึ้นมาจากอาหาร อาหารซึ่งเป็ นของปกติ ธรรมดาที่ จะต๎ องเนํ าบู ด ไป เมื่อ ผํ า น
กาลเวลาหนึ่งมื้อสองมื้อ หนึ่งวันสองวัน อาหารทั้งหลายยํอมต๎องบูดเนําไป รํางกายประกอบขึ้นมาด๎วยของ
บูดเนําของโลก ของบูดเนําโดยแท๎
ตุ๏ ก ตาที่ ปั้ น มาจากทองคํ า ยํ อ มแสดงคุ ณ สมบั ติ ข องทองคํ า ตุ๏ ก ตาที่ ปั้ น มาจากอุ จ จาระยํ อ มแสดง
คุณสมบัติของอุจจาระ ฉันใดก็ฉันนั้น ก็รํางกายนี่ มันปั้นมาจากของบูดเนํา เพราะฉะนั้นจึงหาดีไมํได๎ สิ่งที่
ไหลเข๎าไหลออก ยํอมเป็นของปฏิกูลโสโครก สิ่งที่ไหลออกมาจากรํางกาย ตามทวารทั้ง ๙ ยํอมเป็นของ
ปฏิกูล โสโครก ยํอมเป็นของมีกลิ่นเหม็นต๎องชะล๎างขัดสีทุกวี่วัน เพราะวําตุ๏กตาที่ปั้นมาจากอุจจาระ ยํอม
แสดงคุณสมบัติของอุจจาระอยํางเต็มที่ จะไปเอาดีไมํได๎ เพราะไมํได๎ปั้นมาจากทองคํา
รํางกายนี้ทํานจึงวํา เป็นรังของโรค มีโรคร๎อยแปดพันเก๎าตั้งแตํหัวจรดเท๎า เป็นที่สาธารณะแกํหมูํ
หนอนและเชื้อโรค เป็นแหลํงหมักหมมแหํงของบูดเนํานานับประการ ต๎องบริหารขัดสีฉวีวรรณอยูํเนืองนิด
เว๎นไมํได๎ เว๎นสักหนํอยก็สํงกลิ่นแล๎ว เหมือนกับส๎วมต๎องล๎างอยูํเรื่อย ๆ ไมํล๎างไมํได๎ ไมํล๎างแล๎วสํงกลิ่น
กลิ่นนี่ตํางคนก็ตํางรังเกียจ แม๎แตํคนที่รักกันปานจะกลืนก็เกลียด กลิ่นนี่เกลียด กลิ่นที่สํงออกมาจาก
กายมนุษย๑ คนที่รักกันปานจะกลืนก็รังเกียจเพราะวํา ตุ๏ กตาที่ปั้นมาจากอุจจาระก็ยํอมแสดงคุณสมบัติของ
อุจจาระอยํางเต็มที่ หลอกกันได๎ก็ชั่วครั้งชั่วคราว หลอกกันไปตลอดชีวิตไมํได๎ โกหกกันได๎ไมํนาน โกหก
ใครได๎แตํโกหกตัวเองไมํได๎
ตั้งแตํเช๎ามา บุคคลทั้งหลายก็ต๎องอยูํด๎วยการชะล๎างของโสโครก ของเนําของเหม็นก็ไหลออกมาเรื่ อย
ไมํมีหยุด อาหารที่กินเข๎าไป เราเลือกแล๎วเลือกอีกวําสะอาด แตํเวลาถํายออกมาก็มีกลิ่นที่นํารังเกียจ เรา
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ต๎ อ งรี บ ราดทิ้ ง ไป ให๎ ไ ปเร็ ว ๆ เป็ น ของที่ นํ า รั ง เกี ย จ แม๎ แ ตํ ก ายนี้ ก็ ส ร๎ า งขึ้ น มาจากของบู ด เนํ า ทั้ ง นั้ น
เพราะฉะนั้นตั้งแตํหัวจรดเท๎าจะหาดีไมํได๎ เมื่อมองด๎วยตาปั ญญาแล๎วเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหนําย ควรคลาย
กําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรละวางความยึดมั่น ไมํควรเป็นที่ตั้งแหํงตัณหา เพราะมันไมํมีสาระอะไร
บุคคลผู๎มีปัญญา ได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑ พบพระพุทธศาสนา ก็สักแตํวํามาอาศัยกายอันโสโครกเพื่อ
สร๎างบารมี อันจะเป็นปัจจัยแกํพระนิพพาน อัน จะสิ้นจากการเป็นทาสในสังสารวัฏซึ่งเป็นที่ทุกข๑เดือดร๎อน
ลําเค็ญ เหมือนบุคคลผู๎เห็นอยูํวําฝั่งนี้มีภัยจากสัตว๑ร๎าย มีเสือเป็นต๎น ขวนขวายจะข๎ามฟากจากฝั่งนี้ไปฝั่ง
โน๎น แตํวําไมํมีเรือ ไมํมีพาหนะ ไปเห็นซากศพสุนัขตายลอยมา ก็กระโดดขึ้นไปเกาะ อาศัยเกาะ เอาเท๎า
กระทุมํ น้ํา เกาะซากสุนัขที่ขึ้นอืดอาศัยเป็นที่พึ่ง เพื่อข๎ามฝั่ง ข๎ามฝั่งไปสูํพระนิพพาน ยํอมอึดอัด ระอา เบื่อ
หนําย รังเกียจตํอซากสุนัขที่ขึ้นอืด ที่จําเป็นต๎องอาศัยเกาะยิ่งนัก เห็นแตํโทษไมํมีความผูกพันอาลัย สักแตํ
วําอาศัย อาศัยเพื่อข๎ามฝั่งเพื่อพ๎นจากภัย
บุคคลผู๎ มีปัญญาก็ฉันนั้นเชํนเดียวกัน ยํอมมีความเบื่อหนํายคลายกําหนัดในรํางกายสังขาร ไมํมี
อุปาทานมาหยั่งลงให๎ยึดมั่นวํากายนี้เป็นของเรา ไมํหลงผิดยึดมั่นวํา กายเราเป็นชาย เป็นหญิง เป็นสวย
เป็นขี้เหรํ กูดีกวํามึง กูเยี่ยมกวํามึง มึงสู๎กูไมํได๎ อันนี้เป็นอุปาทาน ผู๎มี ญาณปัญญายํอมสละ ไมํมีฐานที่ตั้ง
แหํงความยึดเป็นตัวกูของกู เมื่อญาณปัญญาเข๎าไปแยกแยะ ก็ไมํมีสาระแกํนสาร อุปาทานความยึดมั่นใน
ขันธ๑มันก็สลายตัวไป เพราะปัญญามันคมกล๎าขึ้นมา
อุปาทานมันจะเชื่อมตํอกับอวิชชา เมื่อญาณปัญญาจากการปฏิบัติของเราไปโจมตีอุปาทาน มันก็จะไป
เข๎าใจเรื่องอวิชชา ความโงํ วําอุปาทานขันธ๑ ๕ กับ สังโยชน๑เบื้องบน ๕ มันเป็นอันเดียวกัน บุคคลที่จะละ
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ต๎องเข๎าใจแจํมแจ๎งในอุปาทานขันธ๑ทั้ง ๕ เข๎าใจในภาคปฏิบัติ
ในกายตน ในจิตตน ถึงสภาพที่เข๎าไปตํอสู๎กับกิเลสของตน ที่หลงยึดมั่นถือมั่นมานาน
อุปาทานในรูปขันธ๑ก็คือรูปราคะ อุปาทานในเวทนาขันธ๑ก็คืออรูปราคะ อุปาทานในสัญญาขันธ๑ก็คือ
มานะ อุปาทานในสังขารขันธ๑คืออุทธัจจะ อุปาทานในวิญญาณขันธ๑คืออวิชชา ถ๎าเราจะพ๎นทุกข๑ได๎นะต๎อง
เข๎าใจตัวนี้อยํางแจํมแจ๎ง ต๎องเข๎าใจถึงกันเลย ต๎องเข๎าใจความไมํมีสาระของรูปขันธ๑ แล๎วก็ เวทนาขันธ๑
เวทนาขันธ๑ก็คือสุข ทุกข๑ อุเบกขา สุข ทุกข๑ อุเบกขา อันเป็นที่ตั้งแหํงตัณหา คือความเสพเสวยใน
นามธรรม เรียกวําอรูปราคะ ความยินดีในนามธรรม การเสพเสวยของนามธรรม สุขใจ ทุกข๑ใจ เฉย ๆ เมื่อ
สุขยํอมเป็นที่ตั้งแหํงภวตัณหา มีทุ กข๑ก็เป็นที่ตั้งแหํงวิภวตัณหา เมื่อเฉย ๆ อยํางไร๎สติก็เป็นที่ตั้งแหํง
กามตัณหา
อุปาทานในสัญญาขันธ๑ ก็คือมานะ ความยึดมั่น ถือมั่น เป็นจริงเป็นจังในสมมุติ วํามีตัวกูคนหนึ่ง ใคร
มาขํมขี่ไมํได๎ ใครมาทาบรัศมีไมํได๎ ยึดมั่นเอาไว๎ สัญญาเป็นตัวกําหนดหมาย ยึดมั่นเข๎า ไปด๎วยไมํเห็นแจ๎ง
ในความเป็นมายา ความจริงศักดิ์ฐานันดรทั้งปวงเป็นมายา ยํอมเป็นคนสูงกวําบ๎าง เป็นคนต่ํากวําบ๎าง เป็น
คนเสมอกันบ๎าง เป็นมายาโดยสมมุติของโลก บุคคลผู๎มีญาณปัญญายํอมปฏิบัติให๎ถูกกับสมมุติ แตํรู๎แจ๎งใน
ความเป็นมายา ไมํยึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง ทําไปตามสมมุติ แตํรู๎วํามันเป็นมายา
การกําหนดหมาย ถ๎าโดยไมํมีอุปาทานก็เป็นสัญญาขันธ๑ธรรมดา กําหนดหมายเป็นสูงกวําบ๎าง เป็นต่ํา
กวําบ๎าง เป็นเสมอกันบ๎าง แตํถ๎ามีอุปาทานเข๎ามามันก็ยึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง กลายเป็นมานะสังโยชน๑ เป็น
มานะ คือยึดมั่นในขีดในขั้น วําเราดีกวําเขา เราเลวกวําเขา เราเสมอเขา มันเป็นที่ตั้งแหํงโทสะ มานะนี่เป็น
ที่ตั้งแหํงโทสะ บุคคลจะละโทสะไมํได๎ถ๎าหากวํามานะแรง รากเหง๎าของปฏิฆะสังโยชน๑ก็คือ มานะสังโยชน๑
ความยึดมั่น ถือวํากูเยี่ยมกวํา มึงมาทําอยํางนี้ไมํได๎ มึงต๎องให๎เกียรติกู ยึดเอาไว๎ พอยึดเอาไว้ มันจึงมี
การกระทบกระทั่งทางใจต่อสิ่งที่มาขัดกับอาการที่ยึด
กัณฑ์ที่ ๒๓ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
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สิ่งทั้งปวงเป็นมายา สักแตํวําอาศัยใช๎ อาศัยใช๎ในชํวงเวลาหนึ่ง พอถึงเวลาก็แตกดับฉิบหายทําลาย
เหลือแตํกระดูกผุ ๆ มันเป็นสมมุติทั้งหมดแหละ เอากระดูกนายพลมาวางคูํกับกระดูกนายสิบก็ไมํต๎อง
ตะเบ๏ะแล๎ว เอากระดูกผู๎หญิงมาวางคูํกับกระดูกผู๎ชายก็ไมํจีบกัน หมดสมมุติ หมดมายา มายาภาพที่หลอก
เอาไว๎โดนเปิดออกแล๎ว
สิ่งที่ทําให๎เรารักชัง เกลียดโกรธ มาตั้งแตํเด็ก ๆ จนวัยรุํน จนวัยหนุํม เมื่อกําหนดมองเห็นความตาย
มายามันก็กําลังจะเปิดออก ตํอไปรํางกายสังขารนี้ก็เหลือแตํกระดูก ทรัพย๑สมบัติทั้งปวงก็หวงแหนเอาไว๎
ไมํได๎ อยําวําแตํทรัพย๑ภายนอก แม๎แตํเนื้อ แม๎แตํหนังที่กายของเรายังครอบครองไว๎ไมํได๎ เหลือแตํกระดูก
เนื้อหนังนี้ยังครอบครองไว๎ไมํได๎ ต๎องเผาทิ้ง ถ๎าไมํเผาทิ้งก็จะอุจาดนําเกลียดยิ่งกวํานี้ ไมํมีที่ไว๎ ไมํมีใคร
ยินดีเอาไปไว๎ เป็นของโสโครก เป็นของที่แร๎งกาจ๎องจะมาจิกกิน หมูํหนอนทั้งหลาย หรือสุนัขทั้งหลาย
ต๎องการมายื้อแยํง เพราะมายามันโดนเพิกแล๎ว จึงไมํเป็นที่ตั้งแหํงความหลงใหลอีกตํอไป
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าจึงตรัสสรรเสริญมรณสติ สําหรับพระโสดาบันนั้นยังนึกถึงความตายน๎อย วันละเจ็ด
ครั้ง พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทํานถามพระอานนท๑วํา อานนท๑ เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระอานนท๑
กราบทูลวํา วันละเจ็ดครั้งพระเจ๎าข๎า ผู๎มีพระภาคเจ๎าตรัสวํา ยังน๎อยนักอานนท๑เอ๐ย เราตถาคตระลึกถึง
ความตายทุกลมหายใจเข๎าออก
คือวําการระลึกถึงความตาย มันได๎ตัด ได๎ละ ได๎เพิกมายา ได๎เพิกสมมุติ ได๎เห็นความจริง สิ่งที่เคยผูก
ไว๎กับใจมันก็หลุดไป ทําให๎บรรลุมรรคผลงําย เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต๑งําย เพราะวําเห็นความจริง
เพิกสมมุติ
สิ่งทั้งปวง เมื่อปรากฏกับจิตผู๎มีมรณสติอยํางมากแล๎ว ไมํเป็นที่ตั้งแหํงตัณหา พระขีณาสพทั้งหลาย
ทํานระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข๎าออก พระโสดาบันยังระลึกได๎น๎อย แคํเจ็ดหน วันละเจ็ดครั้ง แตํการ
ระลึกถึงวันละเจ็ดครั้งก็ยังชํวยให๎ทํานละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
เพราะฉะนั้นเมื่อเพิกสมมุติ มายาก็ไมํมี โดยปรมัตถ๑แล๎วไมํมีอะไรสูงไมํมีอะไรต่ํา ไมํมีอะไรเสมอ มัน
เป็นมายา ทําไปตามมารยาทสังคม โดยไมํยึดมั่นด๎วยอุปาทาน ถ๎ามีอุปาทานในสัญญาก็ต๎องยึดมั่นเป็นจริง
เป็นจัง ผูกเอาไว๎ ยึดเอาไว๎ หวงแหนวํา เรามีศักดิ์ศรี จะมาดูถูกเราไมํได๎ มาขํมขี่เราไมํได๎ เรามีศักดิ์ศรี
ความจริงเป็นสมมุติของโลก เป็นมายาภาพ ท๎ายที่สุดก็แตกดับทําลาย ไมํเหลือใคร ไมํมีผู๎สูงไมํมีผู๎ต่ํา
เหลือแตํกระดูก กระดูกกองหนึ่ง กระดูกสองกอง
สําหรับสังขารขันธ๑คือตัวปรุงแตํง ปรุงแตํงจิตให๎คิดเรื่องดีบ๎าง คิดเรื่องไมํดีบ๎าง คิดเรื่องกลาง ๆ บ๎าง
เป็นอัพยากฤต คือสังขารขันธ๑เป็นธรรมชาติของจิตอยํางหนึ่ง ปรุงแตํง ปรุงไป แตํถ๎ าไมํมีอุปาทานก็ไมํเป็น
อุทธัจจะ คือสักแตํวําปรุง แตํถ๎ามีอุปาทานก็ลายเป็นฟุ้ง อุปาทานก็คือยึดมั่นวําเราปรุง ความคิดนี้เป็นของ
เรา ความคิดดีเป็นของเราก็ดีใจ ดีใจภูมิใจ วําเรานี่ดีจริง ถ๎าคิดเรื่องไมํดีก็โอ๎ยกลุ๎มใจ เราไมํนําคิด ไมํนําคิด
อยํางนั้นเลย ปฏิบัติมาตั้งนานยังไปคิดเรื่องต่ํากวําเข็มขัดอยูํได๎ ไมํนําคิดเลย
นี่ความจริงสังขารมันเกิดดับ ความปรุงแตํงทั้งปวงนี่เกิดดับ ถ๎าเรายินดีก็เวลาคิดดีก็จะต๎องเป็นทุกข๑
เวลาคิดไมํดี ความคิดเป็นสังขาร เกิดดับเร็วมาก เรากําหนดที่มโนสัมผัสที่หัวใจเต๎น แล๎วก็ที่หัวคิ้ว กําหนด
ดู เห็นความเกิดดับ คิดเรื่องนั้นมาดับไป คิดเรื่องนี้มาดับไป อดีตอนาคตปรุงแตํงก็ดับไป ไมํมีอะไรอยูํจีรัง
ตัวเราของเราไมํมีเลย ไมํมีตัวเราในความคิด มีแตํความเกิดดับ คิดเรื่องโน๎นก็ดับไป คิดเรื่องนั้นก็ดับไป
เราอยําตามเข๎าไปในความคิด เราตั้งสติอยูํที่ฐาน เห็นทั้งความคิดดีความคิดไมํดี เกิดดับหมด คิดเรื่อง
นั่นก็ดับไป คิดเรื่องนี้ก็ดับไป เราอยําเข๎าไปในความคิด ถ๎าเราเข๎าไปในความคิดก็เหมือนกับวําเราไปรํวม
แสดงกับมันด๎วย เหมือนลิเกละคร เรานั่งดูเฉย ๆ เผลอ ๆ ไปรําด๎วยข๎างบน เราดูความคิดของเรา สักแตํวํา
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ดูมัน กําหนดจิตไว๎ที่ฐาน กําหนดที่หัวใจเต๎น ถึงหัวคิ้ว สักแตํวําดู อยําเข๎าไปในความคิด จะเห็นความคิด
เกิดดับ
ความคิดดีหรือความคิดไมํดีก็เกิดดับทั้งนั้น ไมํมีที่ควรยึดมั่น ไมํมีที่ควรถือมั่น ไมํมีที่ควรยินดี ไมํมีที่
ควรยินร๎าย มีแตํความเกิดดับ ผํานมาผํานไป มาจากไหนก็ไมํรู๎แ ล๎วก็ไปถึงไหนก็ไมํรู๎ ไมํต๎องตามมัน เรา
กําหนดสติอยูํ ที่เดิม ในปัจจุบั นอารมณ๑ ตามฐานอั นเป็น ที่ตั้ งแหํงสติ เห็ นแตํค วามเกิ ดดั บ เกิ ดดั บ เขา
เรียกวํา ถ๎าภาษาของตําราพิชัยสงคราม เขาเรียกวํา ใช้การไม่เปลี่ยนแปลง รับร้อยเปลี่ยนแปลง
คืออารมณ๑ปรุงแตํงของคนเรา มันมากมาย มันนับร๎อยนับพันเรื่อง ถ๎าเราตามมันไปตลอด แก๎ไมํจบ
เหมือนกับวําการสู๎รบในสนามรบข๎าศึกมีกลยุทธ๑มาก ปลอมมาเป็นโจรบ๎าง ปลอมเป็นชาวบ๎านมาหาฟืนมา
ดักฆําบ๎าง ตีกลางวันบ๎าง ตีกลางคืนบ๎าง โยนไฟมาบ๎าง ทดน้ํามาทํวมบ๎าง ข๎าศึกนํะมีกลยุทธ๑มาก แมํทัพ
ฝ่ายเราควรจะใช๎การตั้งรับที่วํา ตั้งอยูํในคํายเลย ไมํออกไป เขาเรียกวํา ใช้การไม่เปลี่ยนแปลง รับร้อย
เปลี่ยนแปลง ฉันใดก็ฉันนั้น เราไปตามแก๎สังขารนํะแก๎ไมํจบ ความคิดนั้น ตามมันไปไมํจบ ตํอให๎ใช๎
ปัญญาเฉลียวฉลาดยังไงก็ตามไปแก๎ไมํจบ
สังเกตดูผู๎ปฏิบัติที่จะใช๎ปัญญาไปแก๎ทุกเรื่องนะท๎ ายที่สุดเบลอแก๎ไมํได๎ คือเมื่อสติอํอนแล๎วปัญญามัน
ไมํคม แก๎ได๎เรื่องสองเรื่องมันก็แก๎ไมํได๎อีกแล๎ว การแก๎ปัญหาไมํต๎องใช๎ปัญญาเข๎าไปขบทุกเรื่อง สติกําหนด
หยั่งรู๎ดู ดูเฉย ๆ ก็แก๎ได๎ วําใช๎ความไมํเปลี่ยนแปลงรับร๎อยเปลี่ยนแปลง กําหนดสติไว๎ที่ฐานแหํงสติอยําให๎
ตกฐาน กําหนดไว๎ที่หัวใจเต๎นตํอไปถึงหัวคิ้ว กําหนดแคํนั้นนั่นแหละ อยําไปยึดมั่นถือมั่น อยําไปเดือดร๎อน
กับมัน เห็นแตํความเกิดดับ เห็นแตํผํานมาผํานไป แก๎ได๎หมด ไมํวําฟุ้งแคํไหนอารมณ๑ร๎ายแรงแคํไหน แก๎
อารมณ๑ได๎หมดถ๎าใช๎วิธีนี้
เมื่อตอนปฏิบัติใหมํ ๆ เวลามีปัญหาทางจิต โอ๎ยมันเป็นทุกข๑ ต๎องไปหาใครมาแก๎อารมณ๑ หาวิธีมาแก๎
อารมณ๑ เป็นทุกข๑มาก เป็นทุกข๑อยูํหลายปี ต๎องหาอะไรมาแก๎อารมณ๑ ตอนหลังมาเห็นวําไมํต๎องหาอะไรมา
แก๎อารมณ๑ เพราะอารมณ๑ทั้งปวงมันเป็นความเกิดดับ ไมํเที่ยง ปัญหาทั้งปวงไมํใชํปัญหา เพราะเป็นความ
เกิดดับ ไมํเป็นปัญหา เพียงแต่เราอย่าโดนมันหลอกตามไป เราตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน ตั้งสติและอุเบกขา
อยู่ที่ฐาน อย่าตามไปยินดียินร้ายกับมัน เดี๋ยวโดนมันหลอกให๎ขึ้นไปแสดงรํวมกับมันด๎วย ดูมันเลํนลิเก
เดี๋ยวมันก็เลิก สติอยําตกฐาน ถ๎าสติตกฐานแล๎วก็เสร็จ โดนมันหลอก โดนมันหลอกไปตีหัว
อารมณ๑ทั้งปวงไมํวําดีแคํไหน ไมํวําเลวแคํไหน มันเกิดดับทั้งนั้น เราก็กําหนดรู๎ไป ไมํต๎องไปหาใครมา
แก๎อารมณ๑ ขอให๎ตั้งอยูํในฐานแหํงสติให๎มั่นคง เหมือนกับตําราพิชัยสงครามบอกวํา ใช๎การไมํเปลี่ยนแปลง
รับร๎อยเปลี่ยนแปลง ปรากฏวําชนะได๎ สติกับอุเบกขามันแก๎อารมณ๑ได๎ทุกเงื่ อนเลย กําหนดหยั่งรู๎ดูมันอยํา
ไปยินดียินร๎าย ตั้งไว๎ตามฐาน เห็นแตํเกิดดับ เห็นผํานมาผํานไป ผํานมาผํานไป คิดเรื่องนั้น แล๎วคิดเรื่องนี้
คิดเรื่องนี้แล๎วคิดเรื่องนั้น ชํางมัน
เรากําหนดอยูํที่ฐาน กําหนดไมํไหวก็ยกมือ กําหนดที่จิตไมํไหวก็ยกมือ หรือไมํก็นั่งให๎มันปวด เห็น
ความปวด โอ๎ย เห็นวําเรื่องปรุงแตํงนี่จิ๊บจ๏อยเลย นั่งขัดสมาธิเพชรนาน ๆ มันปวด โอ๎โฮ โอ๎ยไอ๎เรื่องที่ปรุง
แตํงจิ๊บจ๏อยเลย อารมณ๑ที่วํายิ่งใหญํจิ๊บจ๏อยเลย มันปวด เมื่อเห็นความปวดนี่ สังขารขันธ๑ ๕ นํะมันเป็นทุกข๑
เดือดร๎อน ความปรุงแตํงฟุ้งซํานของเราที่วําเป็นทุกข๑นํะ โอ๎ยจิ๊บจ๏อย นี่แหละ ขาจะหักอยูํเดี๋ยวนี้แล๎ว นั่งไมํ
ยอมเปลี่ยน นั่งยอง ๆ ก็ได๎ สักชั่วโมงสองชั่วโมง โอ๎ยปวด มันจะตายอยูํเดี๋ยวนี้แล๎ว ไอ๎การปรุงแตํงของจิต
นี่จิ๊บจ๏อยเลย ปรุงแตํง ฟุ้งซําน เป็นทุกข๑นํะ จิ๊บจ๏อย
คือมันมีปัจจุบันอารมณ๑มาแทนที่ ปัจจุบันอารมณ๑แก๎โรคทางจิตได๎ทุกโรคเลย เราไปตามความปรุงแตํง
โดนมันหลอกไปตีหัว อยูํกับบ๎านนํะมันทําอะไรไมํได๎ อยูํในฐานแหํงสติ หลวงพํอใหญํชอบพูดเสมอ ถ้าสติ
ตกฐาน ญาณก็ตก กิเลสก็เกิด คํานี้ซึ้งจริง ๆ เราปฏิบัตินํะถ๎าสติตกฐาน ตัดอารมณ๑มันไมํขาด หลวงพํอ
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ใหญํบอกวําเราจะตัดเชือกนํะถ๎าเอาไปวางกับพื้นทรายนะเอามีดสับไปไมํขาด มันต๎องมีฐาน เอาไม๎มารอง
สับไปเดี๋ยวเชือกมันก็ขาด ถ๎าสติเราตกฐานนํะตัดอารมณ๑ไมํขาด ทุกข๑เดือดร๎อน ที่วําอารมณ๑เดือดร๎อน
วุํนวาย ต๎องเที่ยวไปหาใครมาแก๎อารมณ๑ เพราะไอ๎นี่แหละ
ความจริงนํะ เพราะสติเรามันตกฐาน คือมันตามความคิดไป ถูกความคิดหลอกออกจากฐาน ฐานอะไร
ฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสติ อยําให๎จิตตกฐาน จิตตกฐานก็มันตามความคิดไป ไปฟุ้งเฟ้อยินดียินร๎าย ตํอไปกูจะ
เจริญรุํงเรือง ตํอไปใคร ๆ ก็จะมาเคารพ ตํอไปลูกศิษย๑ลูกหาเต็มบ๎านเต็มเมือง นั่นแหละปรุงแตํงไปทั่วโลก
ดินแดน ตกฐานไมํรู๎ฐานไหนเลย โดนกิเลสหลอกไป โอ๎ยกูไปเทศน๑ธรรมะ ผํานมาโอ๎ยพูดธรรมะนี่แจ๐วจริง
ๆ โยมเขาซึ้งจนน้ําตาไหล โอ๎ยกูนี่พูดดีจริง ๆ โอ๎ยกูนี่คุณธรรมสูงขนาดพูดจนโยมซึ้งน้ําตาไหล น้ําหมาก
ไหลเลย มันผํานไปแล๎วยังเอามาคิดอยูํนั่นแหละ ตกฐานแล๎ว มันแล๎วไปแล๎ว มันผํานไปแล๎ว ความยินดียิน
ร๎าย นั่นแหละตกฐานทั้งนั้น
ตํอไปเป็นวิญญาณขันธ๑ วิญญาณขันธ๑ก็คือตัวรับรู๎ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ การรับรู๎นี่เมื่อมันมีตัว
มากระทบมันก็รู๎ขึ้นมา เกิดวิญญาณ ตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณขึ้นมา ตากระทบรูปเกิดวิญญาณทางตา หู
กระทบเสียง เกิดวิญญาณทางหู จมูกกระทบกลิ่น เกิดวิญญาณทางจมูก ลิ้นกระทบรสก็เกิดวิญญาณทาง
ลิ้น กายกระทบโผฏฐัพพะก็เกิดวิญญาณทางกาย ใจกระทบธรรมารมณ๑ก็เกิดวิญญาณทางใจ
วิญญาณก็คือตัวรู๎ เกิดไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีอายตนะภายนอกกับภายในกระทบกัน ก็เกิดวิญญาณรู๎
อันนี้ไปยึดวําเรารูน๎ ี่แหละคือตัวอวิชชา อุปาทานในวิญญาณขันธ๑วําเรา มีตัวเราคนหนึ่งที่รู๎ รับรู๎ รับสัมผัส
ความจริงวิญญาณมันเป็นมายามาก วําสิ่งทั้งปวงในโลกนะมันก็มีของมันอยูํแล๎ว ไมํวําเราจะรับรู๎
หรือไมํก็ตาม ไมํวําจะรับรู๎หรือไมํก็ตามมันก็มีอยูํแล๎ว มันก็มีของมันอยูํอยํางนั้ น เหมือนเสาต๎นที่ข๎างหน๎านี่
เราจะมาเห็นหรือไมํมาเห็นมันก็มีอยูํของมันอยูํแล๎ว บางทีมันมีของบางอยํางที่มันมีอยูํ ตั้งแตํเราเกิดจนเรา
ตายแตํเราไมํเคยได๎ไปเห็นมันเลย มันก็ไมํกระเทือนไมํเห็นมันเดือดร๎อน วําโอ๎ยพระองค๑นั้นไมํได๎เห็นกูเลย
กูลําบากแล๎ว ไมํเห็นเป็นทุกข๑เพราะเราไมํเห็นมันเลย
การรับรู๎ของเรานํะมันเป็นมายา ไมํมีอยูํจริง รับรู๎แล๎วก็ดับไป ไมํตั้งอยูํจริง แล๎วก็ไมํได๎สําคัญอะไร
นักหนา ไมํมีอะไรเป็นแกํนเลย รู๎แล๎วก็ดับไป รู๎แล๎วก็ดับไป ฉะนั้นไมํมีตัวเราในตัวรู๎นี้เลย มันรู๎แล๎วก็ผํานไป
รู๎แล๎วก็ดับไป ความเป็นตัวกูของกู ในการรู๎ตามอายตนะนั้นไมํมี ไมํมีตัวกูเลย ไมํมีตัวเราเลย
ถ๎าเราพิจารณาอยํางนี้ถือวําเหยียบหางอวิชชาเลย มันจะกระเทือนรังอวิชชา จะกระเทือนเข๎าไปถอน
อุปาทาน ความยึดมั่นที่วํามันมีตัวตน การรับรู๎ตามทวารทั้งหกยึดวํามีตัวเรา ความจริงไมํมีหรอก มีแตํ เหตุ
ปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย ตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณ หูกระทบเสียงก็เกิดโสตวิญญาณ ถ๎าตาไมํมา
กระทบรูปก็ไมํมีเกิดจักขุวิญญาณ เพราะวําวิญญาณนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํมีตัวเราเลย รู๎แล๎วก็ดับไป รู๎
แล๎วก็ดับไป หาตัวเราของเราไมํมีเลย
ความคิดวํามันไมํมีตัวเราเลย มันแทงย๎อนเข๎าไปในหัวใจเลย เพราะวําหัวใจเรานะมันซึมซาบอยูํกับ
อวิช ชามาไมํ รู๎กี่ กั ปกี่ กั ล ป์ เวี ย นวํ า ยตายเกิ ด มาก็ เพราะอวิ ช ชาเป็ น เครื่ อ งกางกั้ น มี ตั ณ หาเป็ น เครื่ อ ง
ประกอบภพชาติ ถ๎ามากําหนดหยั่งรู๎ วํามันไมํมีตัวกูของกูในวิญญาณขันธ๑นี่ โอ๎ยมันแทงแปล๏บเข๎าไปใน
หัวใจ แทงแปล๏บเลย
เพราะวําหัวใจเรานะมันชุํมเยิ้มอยูํกับอวิชชามาไมํรู๎กี่ภพกี่ชาติ ถ๎าไมํได๎เจอพระพุทธศาสนาไมํได๎เจอ
คําสั่งสอน ไมํได๎เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไมํมีทางที่จะไปเหยียบหางอวิชชามันได๎เลย ไมํมีทางที่จะเข๎ามาเห็นตัว
นี้ได๎เลย ดังที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงท๎อพระทัยที่จะออกสอนสัตว๑โลก วําสิ่งเหลํานี้มันลึกมองเห็นยาก แล๎ว
มันชุํมเยิ้มซึมซาบ จนสัตว๑ทั้งหลายนึกวําเป็นตัวของเรา เหมือนดินที่มาพอกหางหมูเสียนาน จนหมูมันนึก
วําดินเป็นหางเราด๎วย
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ถ๎าเราไมํเจริญสติปัฏฐาน ๔ จะไมํมาเห็นตัวนี้เลย ไมํมาเห็นจิตในความจริงที่วํา จิ ตที่มีอวิชชาเป็น
อยํางหนึ่ง จิตที่ไมํมีอวิชชาเป็นอีกอยํางหนึ่ง ไมํได๎เห็นเลย จิตใจเราจะชุํมอยูํแตํกับขบวนการที่วําอวิชชา
เป็นเครื่องกางกั้น ตัณหาเป็นเครื่องประกอบ มีแตํกิเลส ตัณหาบ๎าคลั่ง ไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ๑ ไมํวํางเว๎น ไมํเคยมาดูตัวเองเลย มีแตํไปดูคนอื่น จับผิดคนอื่น ไมํเคยมาแก๎ตัวเอง ดีแตํโทษ
คนอื่น สติปัฏฐานก็คือมาแก๎ตัวเอง แก๎ไขตัวเอง เลิกดูคนอื่นเลว มาดูความเลวในหัวใจเราบ๎าง จะได๎แก๎ไข
กวาดบ๎านตัวเองบ๎าง
คนทุกคนก็เคยโงํมากํอนทั้งนั้นแหละ นั่นคือล๎วนมีอวิชชา อันนี้คือวําพระพุทธศาสนาจะเปิดปัญญาให๎
เราเห็นแจ๎ง จะได๎รู๎วํา เออ อุปาทานในขันธ๑๕เป็นสิ่งควรละนะ ควรพากเพียรเจริญสติปัฏฐานเพื่อทําลายมัน
ถ๎าพระพุทธเจ๎าไมํได๎มาสั่งสอน ครูบาอาจารย๑เราไมํได๎สืบทอดการปฏิบัติศาสนามาคือการมุํงเน๎นสติปัฏ
ฐาน ๔ นํะ แล๎วเราไมํบังเอิญมาเคารพทํานเป็นครูบาอาจารย๑ ไมํบังเอิญมาปฏิบัติตามทําน ไมํมีทางหรอก
ไมํมีที่จะมาเห็นกิเลสสังโยชน๑ของตัวเอง มีแตํที่วําจะโดนกิเลสพาไปเวียนวํายตายเกิดไมํรู๎กี่ภพกี่ชาติไมํจบ
ไมํสิ้น
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติทั้งหลาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงเป็น
พลวปัจจัย เกื้อหนุนทํานพุทธบริษัททั้งหลายให๎เจริญในกุศลจิต กุศลธรรม เจริญในสติปัฏฐาน ให๎ได๎มรรค
๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานเทอญ

กัณฑ์ที่ ๒๓ อุทธัมภาคิยสังโยชน์
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กัณฑ์ที่ ๒๔ อิสระแก่ใจ
๒๑ เมษายน ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎าผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม อันพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ผู๎เป็นพระ
อาจารย๑ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสามเณร เจริญพร
ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได๎มาปรารภธรรมปฏิบัติ แล๎วเราก็ได๎ปฏิบัติไปด๎วย ดูจิตของเรา ดูใจของเรา ดู
ใจของเราเพื่อจับกิเลสในใจของเรา คนเราไมํได๎เป็นผู๎บริสุทธิ์มาตั้ งแตํท๎องพํอท๎องแมํ ต๎องมาพากเพียร
ฝึกฝน อบรม ขํมจิตใจ คนดีก็เคยชั่วมากํอน พระอรหันต๑ทั้งหลายก็มาจากปุถุชนคนกิเลสหนา เพราะฉะนั้น
มนุษย๑คือผู๎ที่ฝึกได๎ เราลิขิตชีวิตตัวเองได๎ด๎วยการกระทําของเรา
ชีวิตเราเริ่มต๎น ให๎เราแสวงหากัลยาณมิตร คือวําบุคคลใกล๎ชิดที่จะเป็นสภาพแวดล๎อม ให๎เราแสวงหา
คนดีคบ เพราะวํากัลยาณมิตรหมายถึงบุคคลผู๎มีคุณธรรมสูงกวําเรา ที่จะชี้แนะนําทางกุศล แก๎ปัญหาเมื่อ
ติดขัดในข๎อธรรมทั้งหลาย สามารถเป็นตัวอยํางเป็นแบบอยํางที่เราจะดําเนินตามรอยปฏิปทาของทําน
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสวํา ให๎พุทธบริษัททั้งหลายถือพระองค๑เป็นกัลยาณมิตร หมายความวําน๎อม
รับเอาคําสั่งสอนของพระองค๑เอาไว๎เหนือเศียรเกล๎า ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติตาม ทรงตรัสวํา ผู้ใด
เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต หมายถึงวํา รูปกายของพระองค๑เป็นมายาเป็นสมมุติ ความเป็นพุทธะที่
แท๎จริงขึ้นอยูํกับธรรมะในจิตของพระองค๑
จิตดวงที่สวํางกระจํางแจ๎งในโลกธาตุ เห็นแจ๎งในสัจจะความจริง เข๎าใจสัจจะของสังขารทั้งปวง อัน
เป็นไป ไมํเที่ยงแท๎ไมํแนํนอน เกิดขึ้นในเบื้องต๎น เสื่อมลงในทํามกลาง แตกดับสลายฉิบหายในไปที่สุด จิต
ดวงที่แจํมแจ๎งในโลกธาตุนํะคือตัวพุทธะ ไมํใชํรูปกาย ถ๎าความเป็นพุทธะอยูํที่รูปกายก็หมายความวํา
ตอนนี้โลกสิ้นแล๎ว สิ้นพุทธะแล๎ว ความจริงไมํใชํ เพราะวํารูปกายก็เป็นมายาภาพ กํอเกิดมาจากข๎าวสุก
ขนมสด ขนมแห๎ง ปลา เนื้อ ของที่พระองค๑เสวยก็เหมือนอาหารของชาวโลกทั่วไป ข๎าวสุก ขนมสด ขนม
แห๎ง ปลา เนื้อ ฉะนั้นความเป็นพุทธะไมํได๎อยูํที่รูปกาย ความเป็นพุทธะอยูํที่การแจํมแจ๎งในอริยสัจทั้ง ๔ รู๎
ความจริง ไมํถูกหลอก ไมํถูกความจริงหลอก ยอมเข๎ามาดูความจริง เปิดตา ไมํโกหกตัวเอง เพื่อมาหยั่งรู๎
ความจริง
คําวําพระโสดาบันนํะแปลวําเป็นผู๎เข๎าถึงกระแส ก็ยังละกิเลสไมํได๎เทําไหรํ แตํเป็นผู๎มีดวงตาเห็นธรรม
เปิดตามองความจริง พระโสดาบันเป็นผู๎เปิดตาแล๎ว เปิดที่จะมองความจริง ความจริงก็คือความไมํเที่ยง สิ่ง
ใดยํอมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นยํอมดับไปเป็นธรรมดา พระบาลีจะกลําวไว๎ ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรก็มี
ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ นี่คือความจริง
ความจริงก็คือ สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นยํอมดับไปเป็นธรรมดา แตํมนุษย๑ปุถุชนทั่วไปเห็น
ความเกิดแล้วไม่ยอมมองความดับ ปกปิดตัวเองอยูํเพราะความกลัว ความเขลา โมหะปิดบังไว๎ ปิดบัง
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ตัวเอง ปิดหูปิดตาตัวเองไมํยอมมองความจริง กลัวความจริง คิดจะหนี ความจริง หนีผัวหนีเมียหนีพํอหนี
แมํยังพอหนีพ๎น หนีความจริงหนีไมํพ๎น หนีไปเทําไหรํก็ทําให๎จิตใจเราอํอนแอมากขึ้นเทํานั้น
เวลาเราหนีปัญหาไมํใชํวําเราจะพ๎นปัญหา เพราะอะไร เพราะเวลาเราหนีปัญหานํะ เอาจิตดวงที่
อํอนแอไปด๎วย แล๎วไปที่ไหนจะพ๎นลํะ สิ่งเล็ก ๆ น๎อย ๆ จะกลายเป็นปัญหาแกํผู๎นั้น ผู๎ที่หนีปัญหา ไมํยอม
มาแก๎ที่ต๎นเหตุ ไปไหนก็ไมํพ๎นปัญหา เพราะวําบุคคลผู๎นั้นเอาดวงจิตที่อํอนแอตามไปด๎วย ถ๎าหากเราไมํ
หนีปัญหาเป็นผู๎แก๎ปัญหา คือวําเราจิตใจเข๎มแข็งขวนขวายเพียรมาแก๎ปัญหา เมื่อเราไปที่ไหน สิ่งทั้งปวงจะ
ไมํเป็นปัญหาแกํเรา
ฉะนั้นพระโสดาบันนํะเป็นผู๎เข๎ามามองความจริงแล๎ว เมื่อเห็นความเกิด ยํอมมองไปจนเห็นความดับ
ด๎วย อยําไปหลงเพลิน อยําไปเพลินในสังขารที่ตั้งขึ้น ดูประดุจสวยงาม ดูประดุจเจริญรุํงเรืองขึ้นมา ใน
ความเกิดมีความดับ มีความเจริญมีความเสื่อม ในการพบมีการพลัดพราก ในความมีพรั่งพร๎อมยํอมมี
ความหมดขาดแคลน ไมํมีอะไรจีรัง ไมํมีอะไรยั่งยืน นี่คือความจริง
เรามากําหนดหยั่งรู๎นํะ ให๎เห็นในปัจจุบันอารมณ๑ ปัจจุบันขณะ จะกําหนดอารมณ๑ อารมณ๑ทางใจก็ได๎
กําหนดที่หัวใจเต๎นก็ได๎ กําหนดอารมณ๑ทางใจ เห็นความเกิดดับ เริ่มต๎นเราก็กําหนดเห็นหัวใจเต๎นกํอน
ตํอไปเมื่อสติละเอียดเข๎า สมาธิละเอียดเข๎า จะเห็นความคิดมันเกิดมันดับ อารมณ๑ทั้งดีใจเสียใจยินดียินร๎าย
มันเกิดดับไมํมีอะไรอยูํคงทน
อารมณ๑ทั้งหลายนี่ไมํคงทนเลย ผํานมาผํานไปเกิดดับตลอดเวลา ไมํมีอะไรจริงจัง อยําไปเชื่อวํามันจริง
อยําไปเชื่อความคิด เชื่อวํา ความคิดเราต๎องเป็นอยํางนี้จริง ๆ ที่คิดขึ้นมานํะ คิดจะโกรธใครก็ต๎องโกรธไป
จริง ๆ คิดวําไอ๎สิ่งนี้ไมํดีก็จะต๎องยึดเป็นวําสิ่งนี้ไมํดีจริง ๆ คิดวําสิ่งนี้ดีมาหาเราแล๎วก็ต๎องไปยึดวํามันดีจริง
ๆ ไมํมีอะไรจีรังหรอก อยําไปเชื่อตัวเอง อยําไปเชื่อความคิดตัวเอง อยําไปเชื่อวําความคิดตัวเองถูก ใน
ความถูกก็มีความผิด ในความผิดก็มีความถูก แล๎วแตํวําเอาอะไรเป็นตัววัด ไมํมีอะไรสูง ไมํมีอะไรต่ํา
ถ๎าเรายืนอยูํนี่ หลังคามันก็สูงกวําพื้น ถ๎าเราตีลังกาอยูํลํะ พื้นมันก็สูงกวําหลังคา แล๎วแตํวําจะเอาอะไร
เป็นตัววัด เรื่องราวแตํละเหตุการณ๑แตํละกฎเกณฑ๑แตํละชํวงเวลา มันไมํจีรัง มันไมํแนํนอน แล๎วแตํจะเอา
อะไรมาเทียบ รถยนต๑นํะถ๎ามาเทียบกับมอเตอร๑ไซค๑ รถยนต๑ก็เร็ว เอารถยนต๑ไปเทียบกับเครื่องบินรถยนต๑
ก็ช๎า
อยําไปยึดมั่นวําไอ๎นี่มันเร็วหรือไอ๎นั่นมันช๎า สักแตํวํากําหนดหมายเพื่อหยั่งรู๎ขณะหนึ่ง มันเป็นมายา
ของโลกเพื่อมารับรู๎ เพื่อมาสื่อกัน อยําไปยึดเป็นจริงเป็นจังจนต๎องมานั่งกลุ๎ม มานั่งเถียงกัน นั่งทะเลาะกัน
ภาษามนุษย๑ก็เป็นมายาทั้งนั้น เทศน๑ตั้งแตํต๎นชั่วโมงไปยันท๎ายชั่วโมงก็เป็นมายา อันนี้ขึ้นมาเทศน๑ก็สักแตํ
วําเอามายามาแสดงเพื่อหลอกลํอให๎ผู๎ฟังเข๎าถึงสัจจะในใจตัวเอง
สัจจะนั้นเราต๎องเข๎าถึงเองที่ใจเราเอง ฟังจากคนอื่นก็ยังไมํได๎อะไรจริง เราต๎องเข๎ามาปลงปัญญาในใจ
เรา ปัญญาที่จะดับทุกข๑ขณะหนึ่ง คือวํามันละได๎ ละอารมณ๑ได๎ ละความยึดมั่น ละความกอดรัด ละความ
หวง หํวง อาลัย ปลงเสียได๎คือคาถาวิเศษ ยึ ดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา แบกไว๎ก็หนักเปลํา หวงไว๎ก็ร๎อนเปลํา ไมํมี
อะไรเป็นของเราจริงสักอยําง แม๎แตํลูกที่เราคลอดออกมาจากท๎องมันก็ไมํใชํของเราจริง เลี้ยงรํางกายเขา
ได๎ แตํก็เลี้ยงจิตใจหรือบังคับจิตใจเขาไมํได๎อีก ฉะนั้นอยําไปยึดมั่นเป็นจริงเป็นจัง
คนคนหนึ่งนํะ นั่งรถสองแถวไป เมื่อรถสองแถวมันจอดป้าย ก็เอาแขนยื่นไปจับกิ่งไม๎ข๎างทาง ที่ข๎าง
ป้ายรถเมล๑ พอรถสองแถวมันออกจากป้าย ถ๎าเราไมํปลํอยมือ นั่นนํะมือจะขาด นั่นคือวํา เมื่อของสองอยําง
ที่จะจากที่จะพลัดพรากจากกัน ถ๎าเรายึดไว๎ด๎วยมือ มือจะขาด ถ๎ายึดไว๎ด๎วยใจ ใจก็จะขาดเหมือนกัน
ของทั้งหลายเมื่อถึงเวลามามันก็มา ถึงเวลาต๎องไปมันก็ไป ทั้งของทั้งคนนั่นแหละ ถึงเวลามามันก็มา
ถึงเวลาจะไปมันก็ต๎องไป ถึงเวลามันมาเป็นของเรา มันก็มาอยูํกับเรา ถึงเวลามันเป็นของเขามันก็ไปจาก
กัณฑ์ที่ ๒๔ อิสระแก่ใจ
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เรา ถ๎าใครยึดไว๎ด๎วยมือ มือก็จะขาด ยึดไว๎ด๎วยใจ ใจก็จะขาด ร๎องไห๎เข๎าไป ร๎องไห๎เสร็จแล๎วก็กลุ๎ม ร๎องไห๎
เสร็จแล๎วก็โงํเทําเดิม
เราผูกเอาไว๎ด๎วยอุปาทาน แตํไมํมีอะไรเป็นของเราจริง ทั้งคนสัตว๑สิ่งของ วัตถุทั้งปวง ไมํมีอะไรเป็น
ของเราจริง เป็นสิ่งผํานมาเพื่อผํานไป เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ เกิดหนหนึ่ง ก็ต๎องตายหน
หนึ่ง พบครั้งหนึ่ง ก็ต๎องจากครั้งหนึ่ง ชาวโลกผู๎ไมํเห็นสัจจะก็ยึดเอาไว๎ ยึดเอาไว๎จนใจจะขาด ธรรมชาติเขา
ก็ไมํได๎เกรงใจคนโงํเลย คนโงํที่ยึดเอาไว๎นํะ ธรรมชาติเวลาเขาจะเปิดเผยความจริงเขาก็ไมํเกรงใจ ไมํ
เกรงอกเกรงใจคนโงํเขลาเบาปัญญาที่ยึดเอาไว๎เลย ถึงเวลามัน จะไปมันก็ไป ถึงเวลาจะต๎องพลัดพรากจาก
มันก็จาก จะยึดไว๎แคํไหนก็ตาม ธรรมชาติเขาก็ไมํเกรงใจเราหรอก เพราะวําเรายึดเอาไว๎เองด๎วยความโงํ
เขลา
สังขารทั้งปวงไมํเที่ยง ความจริงมันเป็นอยํางนี้ ความตั้งมั่น มั่นคง ไมํใชํของจริง ความปรากฏของเรา
ของเขาเป็นเพียงมายาภาพ ของจริงคือไมํมีอะไรเป็นของใคร อยําวําแตํอยํางอื่นเลย แม๎แตํสังขารรํางกาย
ของเรา ที่เราขัดสีฉวีวรรณ อาบน้ําให๎มันทุกวัน ท๎ายที่สุดมันก็จะไมํอยูํคงทนกับเรา เนื้อหนังเอ็นกระดูกมัน
ก็ไมํอยูํตลอด ท๎ายที่สุดก็ต๎องสูญเสียไป เนื้อหนังเราตํอไปก็ต๎องเป็นเหยื่อแหํงหมูํหนอนแร๎งกา เก็บรักษา
ไว๎ก็ไมํได๎ เมื่อตายไปก็ผุพังเนําสลาย เหลือแตํโครงกระดูก สมบัติในตัวยังไมํเป็นของเราจริงเลย แล๎วญาติ
โยมไปยึดข๎างนอก คิดหรือวํามันจะเป็นสุขจริง ไปยึดวําคนนั้นเป็นของเรา เขาจะรักเราไปร๎อยปีพันปี ยึด
ไว๎ด๎วยมือมือจะขาด ยึดไว๎ด๎วยใจใจจะขาด ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา ยึดมากก็แสดงวําโงํมาก โงํมากก็ยึดมาก
เรามาสละความโงํดีกวํา ถอนความยึดมั่น อยําไปยึดวําคนไหนเป็นของเรา ใครเป็นของเรา แม๎แตํ
ลูกเต๎าที่เราคลอดออกมาเองก็ยังไมํเป็นของเรา ไมํเป็นของเราหรอก เขาไมํอยูํในอํานาจบงการของเรา
หรอก ทําใจเราดีกวํา อยํามัวไปนั่งหวังจากภายนอก มาทําใจเราให๎เป็นใจที่ไมํเกาะเกี่ยว มาฝึกจิตดีกวํา
มาทําสมาธิดีกวํา มานั่งกรรมฐานดีกวํา เดินจงกรมดีกวํา แทนที่จะไปนึกถึงคนอื่น
พระพุทธเจ๎าทํานบอกวํา รักร้อยก็ทุกข์ร้อย รักห้าสิบก็ทุกข์ห้าสิบ รักหนึ่งก็ทุกข์หนึ่ง ถ้าไม่รักไม่
ทุกข์ เอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย เอาใจไปผูกเขา เรือลําหนึ่งนํะ มีโซํสักร๎อยเส๎นผูกกับ
ตลิ่ง คนในเรือจะพายสักเทําไหรํ จ้ําพายสักเทําไหรํ ไมํสามารถไปฝั่งโน๎นได๎เลย สังสารวัฏเหมือนฝั่งนี้
นิพพานเหมือนฝั่งโน๎น เราหวงหํวงผูกพันกับสมบัติและบุคคลในโลกนี้มากมาย ก็เหมือนเอาโซํผูกเรือของ
เราไว๎กับตลิ่ง โซํที่ผูกกายนํะ เชือกที่ผูกกายนํะ มันแก๎งําย เพราะวําทุกคนพยายามจะแก๎ แตํเชือกที่ผูก
ใจนํะมันแก๎ยาก เพราะวําทุกคนต๎องการและพยายามจะหามาผูกเพิ่ม ไมํคิดแก๎แล๎วยังคิดแตํจะหามาผูก
เพิ่ม ดีใจวํามีของรักหนึ่ง ทํายังไงจะได๎สอง มีสองทํายังไงจะได๎สาม
เพราะฉะนั้นนํะเชือกลํามใจนะมันแก๎ยาก ที่มันแก๎ยากเพราะวําบุคคลทั้งหลายในโลกไมํคิดจะแก๎
ตรงกันข๎ามคิดจะผูกเพิ่ม ทีนี้เราจะตัดอยํางไรลํะ ก็ไมํต๎องคิดจะตัดหรอก มากําหนดสติ เจริญสติ เจริญสติ
ปัฏฐาน มันตัดขณะหนึ่ง ๆ จิตเราอยูํปัจจุบันอารมณ๑ ไมํออกไปทํองอดีต อนาคตนํะ มันก็ตัดขณะหนึ่ง ๆ
ถ๎าจิตเราตั้งปัจจุบันอารมณ๑นํะมันดับทุกข๑ได๎ จิตเราไปเกาะเกี่ยวอดีต อดีตมันจะเลวร๎ายยังไงก็แก๎ไขไมํได๎
แล๎ว ไปตามเป็นทุกข๑กับอดีต ทุกข๑ไปก็โงํเทําเดิม โงํมากกวําเดิม มันไมํได๎แก๎ปัญหา ตั้งจิตอยูํปัจจุบัน
อารมณ๑นํะมันได๎แก๎ ปัญหา เงื่อนใจมันอยูํ ปัจจุบั น ไปแก๎ที่ อดี ตไมํไ ด๎ ไปแก๎ ที่อ นาคตก็ไ มํไ ด๎ ต๎อ งแก๎ ที่
ปัจจุบัน ปัจจุบันเรายกมือขณะหนึ่งนํะแก๎แล๎ว แก๎เงื่อนใจที่ไปผูกกับของรักของเกลียด ไอ๎นี่เรารักจริง ไอ๎นี่
เราเกลียดจริง ยึดมั่นผูกพันไว๎ นํะมันตัดขณะหนึ่ง ยกมือขณะหนึ่งมันจะตั ด ถ๎าปลํอยจิตไปในอดีตอนาคต
แก๎ไมํได๎ มีแตํทุกข๑เพิ่ม
คนทั้งหลายก็ไมํรู๎วําเป็นทุกข๑ เพราะวําไมํมีสติไมํได๎ฝึกสติ ไมํมีสติเป็นนายประตู พระผู๎มีพระภาคเจ๎า
ทรงเปรียบสติเหมือนนายประตู นายทวาร ผู๎เฝ้าประตู เขาบอกวํา ถ๎าเราจะรักษาเมือง เมืองหนึ่งมีสี่ประตู
หรือ หกประตู สมมุติวํา เมืองนี้มีหกประตู ถ๎ารักษาที่ประตูเมืองดี ก็ชื่อวํารักษาทั้งหมด ถ๎ารักษาที่ประตู
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เมืองไมํดี ก็ชื่อวําเมืองนี้ไมํเป็นอันรักษา ฉันใดก็ฉันนั้น การที่เรากําหนดสติในปัจจุบันอารมณ๑ขณะหนึ่งๆ
ตามฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงสตินํะ ชื่อวําเป็นการรักษาจิตอยูํที่ฐานเพื่อตัดการแสํสํายของจิต ตัดความหมกมุํน
ยินดียินร๎ายตํออารมณ๑ เพื่อความไมํเกาะเกี่ยว โดยการตั้งสติกําหนดรู๎ระลึกในความรู๎สึกที่กาย อยํางเชํนที่
หลวงพํอทํานสอนให๎กําหนดความรู๎สึกในการยกมือ ที่ทํานแนะให๎เรายกมือขณะหนึ่ง ๆ เพราะเพื่อแสวงหา
จิตที่ไมํเกาะเกี่ยว ทุกข๑ทั้งหมดก็ดับลงได๎ ทุกข๑ทั้งหลายเกิดเพราะจิตไปเกาะเกี่ยวทั้งนั้น หลวงพํอใหญํทําน
เปรียบเหมือนกับเรามากินขนมเขํงด๎วยกัน ทํานบอกวํากํอนที่ทํานจะมาฉันขนมเขํงกับเรานํะ ทํานเอา
น้ํามันหมูทามือทํานมากํอน พอทํานฉันขนมเขํงเสร็จแล๎ว ขนมเขํงไมํติดมือทําน จิตที่ไมํ เกาะเกี่ยวกับ
อารมณ๑ เมื่อกระทบอารมณ๑แล๎วมันไมํติด ธรรมะก็คือตัวน้ํามันหมูที่มาทามือ ไมํให๎ติดขนมเขํง มาทาจิต
ไมํให๎ติดอารมณ๑
หลวงพํอทํานอุปมาไว๎อยํางคมลึก เพราะวําทํานปฏิบัติได๎ ทํานเห็นแจ๎ง ทํานดับทุกข๑ได๎ด๎วยตัวทําน
เอง เวลาทํานอุปมาให๎ฟังแตํละเรื่องจึงคมลึ ก เราได๎อุบายวิธีไปสอนใจ จะได๎ประพฤติปฏิบัติตามทําน
คนเราจะเป็นทุกข๑กับอดีต อนาคต อดีตที่ผํานไปแล๎วนานเนิ่นนานพอขึ้นมาก็ทุกข๑อยูํนั่นแหละ วันนั้นไมํนํา
ทําอยํางนั้นเลย ไมํนําเสียไอ๎นั่นไปเลย ทุกข๑มาก คิดขึ้นมาทุกข๑ทุกครั้ง ทุกข๑ไมํจบ คิดขึ้นมาครั้งไหน ก็
ทุกข๑อยูํนั่นแหละ
ถ๎ามีคนเก็บคําไฟฟ้า ที่มันมาเก็บคําไฟฟ้าที่บ๎านโยมทุกเดือนนํะ วันหนึ่งมันไปเอาบิลคําไฟฟ้าปีที่แล๎ว
สองปีที่แล๎ว บิลคําไฟฟ้าสิบปีที่แล๎ว เอามาเก็บโยมวันนี้ โยมจะจํายไหม จะจํายคําไฟฟ้าไหม ไอ๎บิลปีที่แล๎ว
สองปีที่แล๎ว สิบปีที่แล๎ว ที่เราจํายไปแล๎ว มันเอาบิลนั้นมาเก็บเราอีกนํะ จํายไหม ถามไปก็ไมํมีใครจําย
หรอก ถามโยมไมํมีใครยอมจํายสักคน ไมํจํายหรอกจ๎ะ ถามวําทําไม เหตุผลเพราะอะไร เพราะโยมจํายไป
แล๎ว เมื่อสิบปีกํอน วันนั้นนํะ เดือนนั้น บิลนั้นนํะ เมื่อสิบปีกํอนจํายไปแล๎ว บิลนี้จํายไปแล๎ว เมื่อสิบปีกํอน
จํายไปแล๎ว มันเอาบิลนั้นมาเก็บก็ไมํจํายอีกแล๎ว ถ๎าเห็นบ๎านข๎าง ๆ ถ๎ามันเอาบิลเกํามาเก็บบ๎านข๎าง ๆ ถ๎า
บ๎านข๎าง ๆ เขาจํายนะ เราจะต๎องดําบ๎านข๎าง ๆ แนํเลยวํา ไอ๎หนูทําไมเอ็งโงํอยํางนี้ลํะ บิลเขาเก็บไปแล๎ว
เมื่อสิบปีที่แล๎ว หลายปีที่แล๎ว เขามาเก็บอีก ทําไมเอ็งยังจํายอีกลํะ ต๎องดําบ๎านข๎าง ๆ แนํเลยแหละ
เรื่องนี้มองงําย จึงรู๎ได๎งํายวําใครโงํใครฉลาด แตํเรื่องทางใจเรานํะ ไอ๎เรื่องที่ทุกข๑เมื่อปีที่แล๎ว สองปีที่
แล๎ว มันขึ้นมาให๎เราทุกข๑อีกนํะ ขึ้นมากี่ครั้งก็ยังทุกข๑ให๎มันทุกที เหมือนกับบิลคําไฟฟ้าเมื่อปีที่แล๎วมันเอา
มาเก็บอีก เราก็จํายมัน จํายมันทุกที บางวันจํายสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยว เราต๎องดูวําเอ๏ะเรื่องนี้มันโงํ เก็บไว๎
เตือนตัวเองวําอยําไปทุกข๑กับอดีต อยําไปทุกข๑ให๎มันอีก ต๎องบอกมันวํา บอกจิตมันวํา ไมํทุกข๑แล๎ว มัน
ทุกข๑ผํานไปแล๎วเมื่อปีนั้นวันนั้นเดือนนั้น ทุกข๑ไปเรียบร๎อยแล๎ว เฉํงไปแล๎ว จํายไปแล๎ว ขึ้นมาอีกไมํทุกข๑
แล๎ว ไมํทุกข๑ให๎มันอีกแล๎ว ถ๎าเราไปทุกข๑ให๎มันอีก ก็เหมือนไอ๎หนูข๎างบ๎านที่เราไปดํามันนํะ ไอ๎หนูนี่มันโงํ
จริง คนเก็บคําไฟมันเอาบิลคําไฟปีที่แล๎วมาเก็บมันยังจํายอีก
จิตเราก็เหมือนกันกับไอ๎หนูคนนั้นแหละ ไมํมีปัญญา ไมํมีสติที่จะรู๎ตัว มันเผลอ โดนหลอก โดนอดีตดึง
ไป เราโดนดึงไปในอดีตเพราะอะไรลํะ เวลามีเรื่องสมใจหวังทุกเรื่องเราไมํยอมทิ้ง เรายังเก็บเรื่องปีที่แล๎ว
เดือนที่แล๎วมา ไอ๎เรื่องที่สมใจมานึกภูมิใจอยูํนั่นแหละ อารมณ๑ทั้งดีใจ ทั้งเสียใจ ทั้งถูกใจ ทั้งไมํถู กใจนํะมัน
มาพร๎อมกันแหละ ถ๎าเราไปเก็บอดีตที่นําภาคภูมิใจเอามาดีใจภูมิใจ มันก็ต๎องเดือดร๎อนกับอดีตที่วําเป็น
ทุกข๑มาด๎วย เพราะอะไร เพราะเราโดนหลอก โดนอดีตที่ดี ๆ นํะมันหลอก ให๎เรายึดมั่นวําอดีตนํะยังอยูํ ทั้ง
ที่อดีตมันดับไปแล๎ว อดีตทั้งหลายทั้งดีสุด ๆ ทั้งเลวสุด ๆ มันดับไปแล๎ว
ถ้าอยากจะลืมอดีตที่เจ็บช้าต้องเลิกจดจาอดีตที่หวานชื่น มันเหมือนหน๎าหัวหน๎าก๎อยของเหรียญ
มันมาด๎วยกัน ถ๎าเราไปเพลินปรุงแตํง เพลิด เพลินเอาจิตไปผู กพันกับอดี ตที่หวานชื่น เหมื อนยังมีอ ยูํ
เหมือ นยังเป็นจริงเป็นจัง ยั งมีอ ยูํ ถ๎ าเวลาอดีต ที่ เจ็ บช้ํา มัน ขึ้ นมานํ ะ เราก็ ต๎อ งเป็ น ทุก ข๑ด๎ ว ยปริ มาณที่
เทํากันนํะ เป็นทุกข๑เทํากับปริมาณที่เราไปหลงเพลินเป็นสุข
กัณฑ์ที่ ๒๔ อิสระแก่ใจ
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อยําไปยึดเอาไว๎เลยอดีตมันผํานไปแล๎ว ทั้งดีและชั่ว อยําไปเป็นทุกข๑กับมัน อยําไปเป็นสุขกับมัน มัน
เป็นมายา มันดับไปแล๎ว ไมํมีอยูํจริง อนาคตก็เหมือนกัน อนาคตก็ยังมาไมํถึง เราเอาอนาคตมาปรุงแตํง
เพื่อยินดีเพื่อยินร๎ายเพื่อกลัดกลุ๎มกังวล เหมือนกับไอ๎คนเก็บคําไฟเหมือนกัน มันเอาบิลคําไฟปีหน๎ามาเก็บ
เราวันนี้ เราจํายไหม เรายังไมํได๎ใช๎เลยนะ มันเอาบิลคําไฟปีหน๎ามาเก็บเราวันนี้ เราต๎องบอกมันวําโอ๎ยฉัน
ไมํจํายหรอก ต๎องรอปีหน๎าโน๎นกํอนคํอยจําย ปีหน๎ายังไมํแนํเลยจะย๎ายบ๎านหรือเปลํา เอาบิลคําไฟมาเก็บ
วันนี้จะไปจํายทําไม ฉันใดก็ฉันนั้น เรื่องราวในอนาคตที่ยังไมํเกิดนะ เราเก็บมาปรุงแตํงให๎เป็นทุกข๑ ก็
เหมือนเราไปจํายคําไฟฟ้าปีหน๎า ทุกข๑เปลํา ทุกข๑เปลํา ๆ เลย ทุกข๑ไมํมีผลงานเลย ทุกข๑ฟรี ๆ
เจริญสติปัฏฐานกําหนดให๎ปัจจุบันอารมณ๑เป็นใหญํ กําหนดสักแตํวําหยั่งรู๎ไป หยั่งรู๎ขณะหนึ่ง ๆ สบาย
แก๎ปัญหาทางจิตได๎หมดเลย ปัจจุบันอารมณ๑มันแก๎เงื่อนใจได๎ หลวงพํอบอกวํา ยกมือให๎เคยลองดูจะรู๎ดี ผู๎
พูดนี่เคยเป็นทุกข๑มาเยอะ เป็นทุกข๑ขึ้นมาไมํรู๎จะแก๎อยํางไร นึกถึงอาวุธที่อาจารย๑เราให๎เอาไว๎ เราเอาอาวุธ
ทํา นไปด๎วย พอทุก ข๑ขึ้นมาก็ เข๎า กุ ฏิของเราเลย นั่ งกํ า หนดสติ ใ นการยกมื อ ทุ ก ข๑ ทั้ งหลายดั บ ได๎ เป็ น
อัศจรรย๑ แสดงวําอาวุธที่หลวงพํอให๎ไว๎นํะไมํเสียทีที่พกมาด๎วย ไมํได๎คืนครูตั้งแตํแรก ยังโชคดีที่พกมาด๎วย
ใช๎ดับทุกข๑ได๎ ใช๎ฟาดฟันพญามารทั้งหลายได๎
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎วําประดุจนกรอยไถ นกรอยไถคือนกที่หากินตามรอยไถ ยํอมพ๎นจาก
เหยี่ยวโฉบ นกรอยไถนั้นยํอมหากินในทางของบิดาของตัวเอง หากินอาหารตามรํองรอยไถนํะ เหยี่ยวยํอม
โฉบไปไมํได๎ ฉันใดก็ฉันนั้นนะ ภิกษุทั้งหลาย ผู๎ดําเนินอยูํในรอยของบิดาผู๎เป็นองค๑พุทธะ นั่นคือมหาสติปัฏ
ฐานทั้ง ๔ ก็ยํอมพ๎นจากมารได๎ มารก็เหมือนกับเหยี่ยวที่จะมาโฉบนกรอยไถไปกิน สติปัฏฐานนํะดับทุกข๑
ได๎ แก๎เงื่อนปมใจให๎เราได๎ จะแก๎ปัญหาทั้งปวงได๎ต๎องมาแก๎ที่ปัจจุบัน แก๎ที่อื่นไมํได๎เลย ลองไปแก๎ดูเอง แก๎
ที่อดีตก็ไมํได๎ แก๎ที่อนาคตก็ไมํได๎ แก๎ได๎อยูํที่ปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นที่ดําเนินงานของภาคกรรมฐานทั้งหลาย
พระโยคาวจรผู๎เจริญกรรมฐานทั้งหลาย จะสําเร็จผลงานได๎ก็ยํอมต๎องมาดําเนินการงานในปัจจุบัน
ทรงตรัสในภัทเทกรัตตสูตรวํา อะตีตัง นานวาคะ เมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ ดูกํอนภิกษุทั้งหลาย อดีตก็เป็น
สิ่งที่ลํวงไปแล๎ว ไมํควรตามคิดถึงอดีตด๎วยอาลัย อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไมํถึง ผู๎ใดเจริญให๎แจํมแจ๎งอยูํที่
ปัจจุบันอารมณ๑ขณะหนึ่ง ๆ ยํอมถือวํา เป็นผู๎มีราตรีเดียวเจริญ คือแม๎จะมีชีวิตอยูํราตรีเดียวก็เจริญ คือวํา
คุ๎ม เพราะวําได๎ทําการงาน เราสํงจิตไปอดีตยาวไกลแคํไหนทํางานไมํได๎ ทํางานทางกรรมฐานไมํได๎ สํงจิต
ไปอนาคตยาวไกลแคํ ไหนก็ ทํา งานกรรมฐานไมํ ไ ด๎ เราดึ งจิ ต มาสูํปั จ จุ บั น ขณะหนึ่ ง กํ า หนดขณะหนึ่ ง
กําหนดได๎ขณะหนึ่งก็ทําได๎ขณะหนึ่ง เป็นของเราขณะหนึ่ง เผลอไปขณะหนึ่งก็เป็นของเขาไป เรากําหนด
ได๎ขณะหนึ่งก็เป็นของเรา เผลอแล๎วก็แล๎วไป เรากําหนดขณะหนึ่ง ๆ เป็นของเรา แม๎มีชีวิตอยูํราตรีเดียวก็
เจริญ พระพุทธเจ๎าตรัสวํา เป็น ภัทเทกะรัตโต เป็นผู๎มีราตรีเดียวก็เจริญ คือถึงวํามีอายุอยูํวันเดียวก็ยังถือ
วําใช๎ได๎ ดีกวําคนมีอายุอยูํร๎อยปีไมํได๎ทําการงานทางจิตเชํนนี้
อยําไปสบประมาทตัวเองวําเราไมํมีบารมีแล๎วก็เลยไมํปฏิบัติ บารมีคือสิ่งที่เราสร๎างขึ้นมา ทางเดินร๎อย
ลี้เริ่มจากก๎าวก๎าวเดียว ทําครั้งละนิดครั้งละหนํอย รวมกันมันก็เป็นของใหญํ ของมากมาจากน๎อย ร๎อยก็มา
จากสิบ อยําสบประมาทตัวเองแล๎วก็ไมํทําความดี อยําดูหมิ่นตัวเองแล๎วไมํละความชั่ว
คนเราลิขิตชีวิตตัวเองได๎ คนมีวาสนาหรือไมํมีวาสนา ขึ้นอยูํกับตัวเองเลือกเอง คนมีวาสนายํอมอยาก
ทําดี ทําดีแล๎วก็ไมํอายใคร ใครเขาจะแซว ใครเขาจะวํา ไมํอาย แตํถ๎ าทําชั่วอาย ไมํมีใครแซวไมํมีใครวําก็
อาย อายตัวเอง มีความละอาย คนนี้ชื่อวําเป็นคนมีวาสนา เพราะแสวงหาเหตุแหํงความเจริญ คนไร๎วาสนา
คือวําเราจะทําความดี อาย จะทําความดีนํะอายเพื่อน กลัวเขาจะวําเราดี มันไมํมีวาสนา มันไมํมีวาสนาจะ
ดี วาสนาจะต๎องตกอับอาภัพ เวลาจะทําความดีนี่อาย แตํเวลาจะทําความชั่วแล๎วรู๎สึกวําอกผายไหลํผึ่ง ได๎
อวดคนวําเรามันเลว ไอ๎คนพวกนี้ถือวําไมํมีวาสนา ใครทําให๎ลํะ ตัวเองทําให๎ตัวเอง
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แตํละคนเกิดมาคล๎ายคลึงกัน เพียงแตํจะเลือกแสวงหาความดี หรือแสวงหาความชั่วให๎ตัวเอง เมื่อทํา
ความดีผลยํอมออกมาดี เพราะสร๎างเหตุดี ทําความชั่วผลก็จะออกมาชั่ว ไมํมีใครทําให๎ ทําตัวเอง อยําไป
โทษพํอแมํเลย เราเลือกของเราเอง เราเลือกไปคลุกถํานมันจะขาวได๎ไง เอาแป้งมาทามันถึงจะขาว เรา
เลือกของเราเอง ทําอะไรตามใจตัวเองแล๎วท๎ายที่สุดจะโดนเขาบังคับ
อยําคิดวําทําอะไรตามใจตัวเองแล๎วจะไปอยูํที่สบาย นึกอยากจะทําอะไรก็ทํา ท๎ายที่สุดเขาจะบังคับ
คนก็เอาไปติดคุก เขาจับไปติดคุกเพราะอะไรวําทําอะไรเอาแตํใจตัวเอง จนเป็นที่เดือดร๎อนแกํคนอื่น ฉะนั้น
นะให๎เราเริ่มต๎นสร๎างความดี ให๎อยูํในกรอบของศีลวินัยเชื่อฟังโอวาทของบิดามารดาครูบาอาจารย๑ ตํอไป
มันจะไปสูํความปลอดโปรํงโลํงเบา จะไมํมีใครมาควบคุมบังคับเรา
บางคนนํะต๎องการเสรีภาพ แตํวําแสวงหาเสรีภาพในการเป็นทาส เป็นทาสสิ่งตําง ๆ โดยเสรี อยากทํา
อะไรก็ทํา ท๎ายที่สุดไปสูํที่ถูกควบคุมบังคับ แตํคนที่รู๎จักควบคุมตนเองท๎ายที่สุดเขาจะเปิดกว๎าง เขาจะเปิด
กว๎างให๎อิสระ ยกตัวอยํางหมาสองตัว หมาตัวหนึ่งเขาลํามโซํไว๎ เขาไมํยอมปลํอยเลย ถึงปลํอยก็ต๎องเอา
ตะกร๎อครอบปากไว๎ แตํหมาอีกตัวเขาปลํอยให๎ไปไหนมาไหนโดยเสรี ถามวําใครทํามัน มันทําตัวมันเอง ไอ๎
ตัวที่ถูกเขาลําม เขาจํากัดอิสรภาพคือวํามันทําตัวให๎เป็นที่เดือดร๎อนแกํผู๎อื่น แตํตัวที่เขาปลํอยให๎ไ ปไหนมา
ไหนตามสบายคือวํา มันไมํทําตัวให๎เป็นที่เดือดร๎อนแกํผู๎อื่น คือมันไมํกัดใคร
ตัวเราก็เหมือนกันนะ อยําคิดวํากฎระเบียบและศีลวินัยข๎อบังคับที่ครูบาอาจารย๑และพํอแมํเขาให๎เรามา
นี่เป็นเรื่องนําอึดอัด คนเรานั้น มักงํายได๎ยาก ลําบากได๎ดี เราทําอะไรตามใจตัวเอง ท๎ ายสุดจะต๎องร๎องไห๎
จนน้ําตาเป็นสายเลือด ถึงเวลาก็สายเสียแล๎ว คนเราจะมีคําหรือหมดคํา คือตัวเองทําให๎ตัวเองทุกวัน ไมํมี
ใครทําให๎ ไมํมีใครทําให๎เลย ทําตัวเองเพื่อเก็บคะแนนทุกวัน ทําความดีก็เก็บคะแนนดี ทําความไมํดีก็เก็บ
คะแนนไมํดีเอาไว๎ ทําเองทั้งนั้นเลย ไมํมีใครทําให๎
เราเข๎ามาวัดถือวําเราเป็นผู๎มีโชคดีแล๎ว เราเลือกที่จะมาเก็บของดี การมาถือศีลเพื่อสร๎างบารมีทําให๎
ตํอ ไปเราจะเปิด กว๎า งและอิ ส ระ วิธี ก ารที่ อิ ส ระอาจจะไปสูํ จุ ด หมายปลายทางที่ ถู ก บั งคั บ วิ ธี ก ารที่ ถู ก
บังคับนํะจะไปสูํจุดหมายปลายทางที่อิสระ เหมือนคนที่ทําอะไรตามใจตัวเอง นึกจะตีหัวหมาดําแมํเจ๏ก ทํา
ร๎ายเขาก็ทํา ท๎ายที่สุดโดนเขาจับไป ไมํให๎อิสระ
เราทําอะไรควรรู๎จักกรอบขอบเขต มีศีล สํารวมระวังในกายและวาจาให๎เรียบร๎อย ตํอไปนํะสังคมจะ
เปิดกว๎างให๎เรามีอิสระเสรี ให๎มีอํานาจ ให๎มีพาวเวอร๑ สามารถทําอะไรใหญํ ๆ ได๎ กํอนที่เขาจะให๎เราทํางาน
ใหญํนํะ เขาต๎องพิสูจน๑กํอนวําเราไมํเป็นอันตรายตํอคนรอบข๎าง เราควบคุมบังคับใจตนเองได๎ กํอนที่เขาจะ
ให๎ปืนให๎อาวุธเรามาถือ เขาต๎องฝึกวินัยเรากํอน เขาต๎องฝึกจนเราอดทนคนดําคนแซวได๎ เขาถึงจะให๎อาวุธ
เรามา ถ๎าเราโดนใครดําใครแซวแล๎วยิงเลยนํะ เขาจะให๎อาวุธเรามาหรือ
เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกถือศีล ๕ ศีล ๘ อยําคิดวํามาโดนบังคับโดยไร๎เหตุผล จะทํางานใหญํได๎ต๎อง
มีศีลวินัยกํอน เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราได๎มาบวชเนกขัมมะ บวชชี บวชอะไร ห๎าวันเจ็ดวันก็ถือวํามีคํา
ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายธรรม ขออาราธนาอ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย จงมาคุ๎มครองรักษาเหลําพุทธ
บริษัททั้งหลาย ให๎เจริญด๎วยกุศลความดี ท๎ายสุดขอให๎ได๎ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกัน
ทุกทํานทุกคนเทอญ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอกราบแทบเท๎าแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ๎า ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑
เอง ขอนมัสการพระโลกุตตรธรรม ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ขอกราบแทบเท๎าไปยังพระ
เดชพระคุ ณพระอาจารย๑ใ หญํ ผู๎ประสิทธิ์ ประสาทวิ ชาความรู๎ ในการเจริญพระกรรมฐาน ขอกราบพระ
เถรานุเถระและขอโอกาสพระเถรานุเถระทั้งหลายเพื่อแสดงธรรมเพื่อโปรดพุทธบริษัท ขอเจริญสุขสามเณร
ทั้งหลาย เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในธรรมปฏิบัติ
วันนี้ก็เป็นโอกาสดี ได๎มาปรารภธรรมในหมูํญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ผู๎สนใจในการประพฤติปฏิบัติ
ธรรม การที่เราสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ชื่อวําเรารักตัวเอง รักคนอื่นมากมายก็เจอแตํความหงอย
เหงาว๎าเหวํ รักตัวเองให๎รีบเรํงประพฤติธรรม ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย อยําหวังอะไร
จากคนอื่นให๎มาก อยําหวังอะไรแม๎แตํหมูในอวย
การปฏิบัติธรรม คือเป็นการที่วํา เราได๎ทําที่พึ่งให๎แกํตัวเอง สิ่งทั้ งหลายที่เรามีเราเป็น บางทีบางครั้งก็
เป็นที่พึ่งให๎แกํจิตใจไมํได๎จริง สิ่งที่ตาเห็นอาจจะไมํใชํสิ่งที่ใจต๎องการ ที่มีอะไรมากมายก็สู๎ความรู๎จักพอ
ไมํได๎ รถที่วิ่งนํะ วิ่งไปเทําไหรํก็ไมํถึง พอจอดจึงถึง มีอะไรมากมาย แตํหาความสุขไมํได๎ ต๎องรู๎จักพอจึงจะ
มีความสุข การพอไมํขึ้นอยูํกับปริมาณของวัตถุที่ครอบครอง มันขึ้นอยูํกับใจเรา ต๎องรู๎จักพอที่ใจเรา บุคคล
ทั้งหลายวิ่งไลํลําคว๎าเงา จะรอให๎เงามันหยุดไมํได๎ ถ๎าเท๎าเราหยุดเมื่อไหรํเงามันจะหยุด เราจะหาความสุข
ไมํเจอถ๎าไปหาความสุขนอกตัว หวังอะไรจากผู๎อื่น หวังจากคนรัก หวังจากลูกเต๎า หวังอยากจะให๎เขาเป็น
เชํนนั้นเพื่อเรา เป็นเชํนนี้เพื่อเรา ถือวําเป็นความหวังผิด เพราะหวังผิดจึงทําให๎ผิดหวัง
การไปหวังอะไรจากคนอื่น มันไมํมีใครที่จะได๎อยํางใจเราหรอก แม๎แตํใจเราเองยังไมํได๎อยํางใจเราเลย
ลองดูนะ ลองตั้งใจเรานะ เราจะไมํคิดไปที่ไหน จะตั้งสติอยูํแตํในองค๑กรรมฐาน แพล็บ ๆ เดี๋ยวไปแล๎ว ไป
อดีตไปอนาคต ไปคิดถึงบ๎าน คิดถึงบุตร ภรรยาสามี ฉะนั้นไมํมีอะไรได๎อยํางใจเรา มาทําจิตดีกวํา มาฝึก
กรรมฐานดีกวํา ที่วําเรามาคิดรักตัวเองก็ขอให๎เรํงประพฤติธรรม รักคนอื่นมากมายจะเจอแตํความหงอย
เหงาว๎าเหวํ จะไปหาใครก็ตามหาเทําไหรํก็ไมํเจอตัวเอง หาเทําไหรํก็ไมํเจอตัวเอง เจอแตํคนอื่น ต๎องว๎าเหวํ
หงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เจอแตํคนอื่น ไมํเคยเจอตัวเอง
ถ๎าเราเอาจิตเข๎ามาตั้งในองค๑กรรมฐานนํะเจอตัวเอง มาเจอตัวเองแล๎วมันอบอุํนอยูํทํามกลางความโดด
เดี่ยวเดียวดาย เรากําหนดกรรมฐานขณะหนึ่ง ไมํต๎องไปรอให๎ใครมาเติมให๎เต็ม ไมํต๎องไปรอให๎ใครมารัก
และไมํต๎องไปรักใคร กําหนดขณะหนึ่งของเรา อยูํกับตัวเอง ประพฤติธรรมของเรา เจริญสติปัฏฐานของเรา
สติมาตั้งในกาย พวกที่ไปหาคนอื่นก็ไปเจอแตํความหงอยเหงาว๎าเหวํ ไมํมีใครได๎อยํางใจเราหรอก ดึงจิต
กลับมาดีกวํา กรรมฐานนํะเป็นของเราจริง กําหนดขณะหนึ่งก็เป็นของเราขณะหนึ่ง ใครทําใครได๎ จิตใจของ
ใครก็สงวนรักษาของตัวเอง ไมํมีใครชํวยใครได๎ ไมํใชํวํานาย ก.ทําแล๎วนาย ข.จะได๎ ใครทําใครได๎
สติปัฏฐานนั้นเป็นเอกายนมรรค เป็นทางของบุคคลผู๎เดียว ไมํต๎องไปหํวงใคร ไมํต๎องไปผูกพั นกับ
ใคร ไมํต๎องไปรักใคร และไมํต๎องไปรอให๎ใครมารัก เวลาเรานั่งสมาธิให๎นึกวํา เราไมํเป็นอะไรกับใครและ
ใครไมํเป็นอะไรกับเรา สติดึงจิตเข๎ามาสูํภายในกายยาววาหนาคืบนี่ ยังไมํต๎องสํงออก ไมํต๎องสํงออกไปถึง
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เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

ใครทั้งนั้น ที่สํงออกไปรักเขามากมาย คิดหรือวําจะเป็นสุขนํะ ต๎ องไปรอคอยให๎คนอื่นมาเติมให๎เต็ม เรา
เจริญกรรมฐานของเราขณะหนึ่งนํะ ใจมันจึงจะเต็มอิ่มขณะหนึ่ง เจอตัวเอง คนในโลกหวังจะให๎คนอื่นมา
เติมให๎เต็ม ท๎ายที่สุดก็ผิดหวัง แตํละคนเหมือนกับมีน้ําอยูํครึ่งแก๎ว จะไปรอวําคนอื่นเขาจะเอาอีกครึ่งแก๎ว
นะมาเติมให๎เรา เห็นเขายิ้ม ๆ เข๎ามา นึกวําเขาจะเอาน้ําในแก๎วเขามาใสํแก๎วเรา ไมํใชํหรอก เขาจะเอาน้ํา
ในแก๎วเราไปใสํแก๎วเขาตํางหาก
ความสุขนํะมันต๎องอยูํที่ตัวเราอิ่มในตัวเรา เราพอแคํนี้ จิตของเราเข๎าสูํความหยุดในหยุดดีกวํา เข๎าสูํ
ฐาน สติปัฏฐานนํะ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติขณะหนึ่ง ๆ นํะเป็นของเรา ไมํต๎องรอให๎ใครมาให๎ ใคร
ทําใครได๎ ถ๎าเราสํงจิตออกก็ถือวําจิตตกฐาน อยําไปคิดถึงคนโน๎นคนนี้ จิตตกฐาน เมื่อจิตตกฐานญาณก็ตก
กิเลสก็เกิด คํานี้หลวงพํอใหญํจะใช๎อยูํบํอย อยําให๎จิตตกฐาน จิตตกฐานก็พลาดทําเสียทีแกํมาร พญามาร
ยํอมนําพาจิตของบุคคลผู๎ประมาทไป โดยมีเหยื่อลํอคือ รูปสวยเข๎ามาทางตา เสียงไพเราะเข๎ามาทางหู
กลิ่นหอมเข๎ามาทางจมูก รสอรํอยเข๎ามาทางลิ้น โผฏฐัพพะสัมผัสทางกายที่นุํมนวลอบอุํนเข๎ามาทางกาย นี่
เป็นเหยื่อแหํงมาร
สติปัฏฐานเป็นทางเดินของพระพุทธองค๑ ให๎เราพ๎นจากมาร พ๎นจากทุกข๑ พ๎นจากความยินดียินร๎าย จิต
คนเราที่ไปยินดียินร๎ายนํะไมํมีความสุขหรอก ยินดีเพลิดเพลินเจริญใจอยําไปนึกวํามีความสุข เพราะอะไร
จิตคนเราตื่นเต๎นก็เพื่อเศร๎าสร๎อย ลิงโลดก็เพื่อเหงาหงอย สมหวังก็เพื่อผิดหวัง ยินดีก็เพื่อยินร๎าย เฟื่องฟูก็
เพื่อตกดิ่ง โดํงดังก็เพื่ออับแสง คนเราเวลากินอาหาร อยากจะกินรสเปรี้ยว รสเผ็ด รสเค็ม รสหวาน รสมัน
สุดท๎ายตบด๎วยน้ําจืด ๆ แก๎วเดียว รสที่ลิ้นต๎องการจริง ๆ คือรสจืด สิ่งที่จิตต๎องการจริง ๆ คือความเรียบ
งําย ไมํต๎องการยินดีไมํต๎องการยินร๎าย ไปหลงเพลินกับสิ่งที่มายั่ว นึกวําจะมีความสุขมาให๎ ท๎ายที่สุดก็
ผิดหวัง อกหัก
เมื่อจิตสํงออกทุกครั้งอกหักทุกครั้ง จิตสํงออกนอกฐานทุกครั้งนํะ อกหักทุกครั้ง ถือวําเป็นผู๎ประมาท ผู๎
ประมาทคือผู๎ที่ตายแล๎ว คือผู๎ทุกข๑นํะแหละ สํงจิตออกเพราะความประมาท ไมํเห็นโทษในอารมณ๑ปรุงแตํง
ปรุงแตํงให๎ยินดี ปรุงแตํงให๎ยินร๎าย ไมํเห็นโทษเพลิดเพลินในอารมณ๑ ซึ่งอารมณ๑ทั้งปวงไมํเที่ยงทั้งนั้น
อารมณ๑ทั้งหยาบละเอียดไมํเที่ยงทั้งนั้น ขึ้นชื่อวําอารมณ๑ทั้งหลายที่เที่ยงนํะไมํมีในโลก อารมณ๑ทั้งปวงไมํวํา
หยาบละเอียดไมํเที่ยงทั้งนั้น ไมํวํารูปธรรมนามธรรม ไปหวังอะไรก็ผิดหวัง เพราะไปหวังจากของไมํเที่ยง
ไปหวังจากของไมํเที่ยงก็คือหวังผิด เพราะหวังจากของที่หวังไมํได๎ หวังผิดก็ผิดหวัง ใครทําให๎ลํะ เราทํา
ตัวเอง สํงจิตออก จิตตกฐานญาณก็ตก ความรู๎แจ๎งไมํมี
ความรู๎แจ๎งมันต๎องรู๎แจ๎งในฐานขณะปัจจุบันขณะ เรายกมือนํะ รู๎แจ๎งขณะหนึ่ง ๆ แจ๎งขณะเดียวพอ แตํ
เราแจ๎งทุกขณะ แจ๎งที ละขณะก็พอแล๎ว แจ๎งในปัจจุบัน ไมํสํงจิตไปอดีต ไมํสํงจิตไปอนาคต แจํมแจ๎งใน
ความไมํเกาะเกี่ยวเพราะจิตตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ ไมํหวังอะไรจากใคร เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็น
อะไรกับเราทั้งนั้น เราเกิดมานึกวํารักกันจริง พอตายก็ไมํมีใครยอมนอนโลงเดียวกับเรา ไมํรั กกันจริง มา
หลอกกัน เมื่อละครปิดฉาก ฝาโลงปิดหน๎าก็หมดนะ หมดสมมุติ ไมํมีใครรักใคร มีแตํแมลงวันแมลงหวี่
เทํานั้นนํะถึงจะรัก หมาตายตัวหนึ่งเขายังยอมเอาฝังหน๎าบ๎าน ถ๎าเราตายนะคนรักเราไมํยอมเอาฝังหน๎า
บ๎านหรอก มันเกลียด มันวําเป็นอัปรีย๑จัญไรที่สุด ขนออกไปทิ้งวัด แล๎วยังต๎องนิมนต๑พระมาสวดมาปัดรัง
ควานที่บ๎านอีก นั่นนํะไมํมีใครรักกันจริง
ในความจริงแล๎วนํะ ถ๎าเราไปหวังอะไรจากคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย เอาจิตเข๎ามาสูํกายเราดีกวํา มา
เจริญกรรมฐานดีกวํา รักตัวเองดีกวํา รักตัวเองให๎รีบเรํงประพฤติธรรม ธรรมะถึงจะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง ไปรัก
คนอื่นมากมายจะเจอแคํเพียงความหงอยเหงาว๎าเหวํ รักลูก รักเต๎า รักสามีภรรยา เที่ยวไปรักเขานํะเจอแตํ
ความหงอยเหงาว๎าเหวํ เจอแตํคนอื่น ไมํเจอตัวเองเลย จิตใจไมํมีความอิ่มไมํมีความเย็น แตํถ๎าเราเจริญ
กัณฑ์ที่ ๒๕ งานสัมมนา ๒๕๔๖
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กรรมฐานขณะหนึ่ง มันก็อิ่มขณะหนึ่ง กําหนดที่ฐาน ฐานไหนก็ ฐานหนึ่งเถอะ อันนั้นที่จะเป็นของเราจริง
กําหนดขณะหนึ่งก็เป็นของเราขณะหนึ่ง ไมํต๎องเป็นขี้ข๎าใคร ไมํต๎องเป็นขี้ข๎าทางใจของใคร
คนเรามองเห็นรํางกายอิสระเดินไปเดินมาได๎ แตํจิตใจเป็นขี้ข๎าเขา เป็นขี้ข๎ายังไงลํะ เป็นขี้ข๎าต๎องรอ
คอยให๎คนนั้นมารักเรา เราถึงจะเป็นสุขได๎ ถ๎าเขาไมํมารักเราไมํเป็นสุขเลย นั่นแหละไปตั้งกฎเกณฑ๑ให๎เรา
เป็นขี้ข๎ามันนํะ ไปตั้งกฎเกณฑ๑เองไมํมีใครบังคับให๎เลย ไปตั้งกฎเกณฑ๑วําเราต๎องไปรักคนหนึ่ง และคนนั้น
ต๎องมารักตอบ เราถึงอยูํเป็นสุขได๎ นั่นแหละไปตั้งกฎเกณฑ๑ให๎ตัวเองเดือดร๎อน คนในโลกนี่กายเป็นอิ สระ
แตํใจยังโดนจองจํา จองจําไว๎ด๎วยของรัก ไปไหนไมํได๎ เห็นทุกข๑เห็นโทษก็ไปไมํได๎ ไปไมํรอด เหมือนปลา
กินเบ็ดนะ เจ็บเงี่ยงที่ปากนะ เจ็บเหงือก เพราะเงี่ยงเบ็ดมันตํา แตํจะคายเบ็ดก็ไมํได๎เสียดายไส๎เดือน คนใน
โลกก็เบื่อ ๆ อยาก ๆ ไป เบื่อแตํทิ้งไมํลง เพราะวําติดเหยื่อเขา เขาเอาเหยื่อมาให๎กิน เห็นทุกข๑เห็นโทษแตํ
ทิ้งไมํลง เพราะเสียดาย จิตใจไมํเข๎มแข็ง ก็ต๎องเป็นขี้ข๎าทางใจของเขาไป
ถ๎าอยากจะทิ้งเบ็ดก็ต๎องตัดใจทิ้งไส๎เดือนให๎ได๎ด๎วยยังเสียดายไส๎เดือนก็ต๎องอมเบ็ดเอาไว๎ คนเราถ๎าเบื่อ
ไปเลยมันก็สบาย ถ๎าอยากไปเลยมันก็ไมํทุรนทุ รายมากหรอก ไอ๎เบื่อ ๆ อยาก ๆ นี่แหละเป็นทุกข๑ที่สุด ไมํ
รู๎จะหันหัวรถไปทางไหน คนเราก็คิดจะปฏิบัติธรรมแตํวําเสียดายความสุขทางโลก เห็นโทษในการกินเบ็ด
แตํก็เสียดายไส๎เดือน นั่นนํะเดือดร๎อนที่สุด ทําอะไรก็จงตัดใจให๎ขาด ให๎เด็ดขาดไปทางหนึ่ง เอาสัจจบารมี
อธิษฐานบารมีมาตั้งในใจเรานะ ทําอะไรทําให๎จริง ทิ้งก็ทิ้งให๎จริง ทิ้งตัดขาดจากใจไป
คนเราในโลกนี้รํางกายอิสระแตํใจถูกจองจํา ถูกจองจําไว๎ด๎วยของรักทั้งหลาย เหมือนเรือลําหนึ่งนํะคิด
จะพายไปฝั่งโน๎นนะ เห็นทําทางคนพายดูทําทางทะมัดทะแมงกล๎ามเป็นมัด ๆ จ้ําพาย จ้ําแล๎วจ้ําอีก ถ๎าดู
แคํตรงเรือนํะไปถึงฝั่งโน๎นแนํเลย อยําไปดูท๎ายเรือ ท๎ายเรือนํะมีโซํผูกเรือไว๎กับตลิ่งอยูํร๎อยเส๎น จ้ําพาย
ตั้งแตํเช๎าจรดเย็นไมํได๎ไปเลย คือคนเรานะอยากจะไปนิพพานแตํตัดใจไมํได๎ ยังเอาจิตผูกไว๎กับของรัก เป็น
หํวง หวงอยูํ พายตั้งแตํเช๎าจรดเย็นแตํวําผูกโซํเรือไว๎กับตลิ่ง โซํที่ลํามรํางกายแก๎งําย เพราะวําทุกคน
อยากจะแก๎ แตํโซํที่ลํามจิตใจนะแก๎ยาก เพราะวําทุกคนอยากจะเอามาผูกเพิ่ม คือวํามีของรักอยํางหนึ่งแล๎ว
อยากมีสอง อยากมีสาม ติดใจไส๎เดือนจึงไมํเห็นโทษของเบ็ด
ชีวิตนี้ไมํมีความเที่ยงแท๎แนํนอน ตั้งแตํเกิดมาก็บํายหน๎าไปสูํ ความตาย เพราะวําความเกิดกับความ
ตายเป็นอันเดียวกัน ชีวิตก็แปลวําใกล๎ตาย กํอนตายก็คือมีชีวิต ฉะนั้นคนที่มีชีวิตก็คือคนใกล๎ตาย ชีวิตนี้ไมํ
เที่ยงแท๎แนํนอน ทรัพย๑สินสมบัติที่มองเห็นด๎วยตาเป็นของเอาไปไมํได๎เลย มีแตํบุญและบาป บุญบารมีที่
เราสร๎างเป็นของเอาติดตัว ตามตนไปได๎ จะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริงของเรา การที่เรามาสร๎างบารมี มาปฏิบัติ
ธรรม จะเป็นที่พึ่งที่เราจะเอาไปได๎ เป็นสิ่งที่จะพัฒนาจิตของเราให๎สูงขึ้นจนไปถึงความพ๎นทุกข๑คือพระ
นิพพาน
คนเรานํะ ทุกวันควรมานั่งคํานวณบัญชีด๎วย แตํละวันให๎มานั่งคํานวณบัญชีของเรา คํานวณบั ญชีคือ
อะไร วําสิ่งที่เรามีอยูํในตอนนี้มันตายแล๎วเอาไปได๎หรือเปลํา ให๎นึกถึงทุกวันเรื่องนี้ เตือนตัวเองวําสิ่งไหน
ตายแล๎วเอาไปไมํได๎นะ เราต๎องนึกถึงให๎น๎อย ๆ ลงหนํอย สิ่งไหนตายแล๎วเอาไปได๎นํะต๎องหาให๎มาก ทําให๎
เกิดมี แล๎วมันจะเป็นที่พึ่ง
เหมือนกับเรานะขับรถไปที่พมํา ไปถึงยํางกุ๎ง เจดีย๑ชเวดากอง ซื้อของขนของมาใสํรถเต็มเลย เราก็
ต๎องสํารวจของในรถเรานะ อันไหนที่ผํานดํานเจดีย๑สามองค๑ไปถึงกรุงเทพฯได๎ อันไหนที่ดํานเจดีย๑สามองค๑
ของพมํานํะเขาไมํยอมให๎ผําน เราดูแล๎ววําของประเภทหนึ่งนะผํานดํานเจดีย๑สามองค๑ได๎ ของอีกประเภท
หนึ่งผํานดํานไมํได๎ ของที่ผํานดํานไมํได๎นะเราก็ยังไมํต๎องทิ้งหรอก เราก็อาศัยกินอาศัยใช๎ไปจนกวําจะถึง
ดําน จากยํางกุ๎งไปจนถึงดํานเจดีย๑สามองค๑นํะ ก็อาศัยกินอาศัยใช๎ไปได๎ แตํของที่ประโยชน๑แกํเราจริง ๆ ที่
ไปขายกรุงเทพฯได๎ ก็คือของที่ผํานดํานได๎ ของที่ในรถเรานํะอันไหนที่ผํานดํานไปถึงกรุงเทพฯได๎ เราจะ
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ขายได๎ แตํถ๎าดูในรถเรานะมีแตํของที่ผํานดํานไมํได๎เลยนํะซวยแล๎ว เราซวยแล๎ว พอผํานไปเมืองไทยแล๎ว
จนแนํ
ฉะนั้นวันหนึ่งนะให๎เรานั่งดูในบ๎านเรา วําของอะไรที่ตายแล๎วเอาไปได๎บ๎าง ทรัพย๑สมบัติก็สํงไปถึงแคํ
โรงพยาบาล ลูกหลานมันก็ไปสํงเราแคํเชิงตะกอน ไมํเกินไปกวํานั้นหรอก รักหํวงหวงกันมากเทําไหรํก็ได๎
แคํน้ําตา ถ๎าเรารักของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎นะก็ให๎ฝึกร๎องไห๎ไว๎เยอะ ๆ เพราะได๎ใช๎แนํ ฝึกร๎องไห๎ไว๎มาก
ๆ ฉะนั้นถ๎าเราฉลาดนะ ให๎เรามาประพฤติธรรมดีกวํา จะเป็นที่พึ่ง บุญกุศลเป็นสิ่งที่ โจรเอาไปไมํได๎ เป็นที่
พึ่งที่แท๎จริง กรรมฐานที่เราเพียรบําเพ็ญแตํละเวลาแตํละนาทีแตํละขณะจิต เป็นของเราหมดเลย ทําให๎
สติปัญญาญาณของเราแจํมแจ๎ง เกิดปัญญาญาณ เกิดปฏิสัมภิทาญาณแจํมแจ๎งในกองสังขาร เพื่อคลาย
กําหนัด คลายขัดเคือง คลายความลุํมหลง คลายความมัวเมาในกองสังขารทั้งหลาย เป็นผู๎ถอนตนออกจาก
ความยึดมั่นในสังขารทั้งหลาย เข๎าถึงความดับทุกข๑ได๎
เพราะฉะนั้นจึงเป็นอานิสงส๑ยิ่งใหญํที่เราได๎มาประพฤติปฏิบัติธรรมในชํวงโอกาสวันวิสาขบูชา ได๎
โอกาสสละภาระน๎อยใหญํที่บ๎าน ได๎โอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรม ๕ วันก็ตาม ๗ วันก็ตาม ถือวําเป็นของ
มีคําเป็นของจริง เป็นเพื่อความดับทุกข๑ได๎ เราปฏิบัติขณะหนึ่งก็ดับทุกข๑ให๎เราได๎ขณะหนึ่ง ธรรมะเป็นอกา
ลิโก ไมํต๎องรอกาลเวลา กําหนดขณะหนึ่งก็ดับทุกข๑ให๎เราขณะหนึ่ง เป็นตทังคปหาน เป็นตทังควิมุตติหลุด
พ๎ นขณะหนึ่ง ๆ คื อ พ๎ นจากกิ เลส พ๎ นจากความไมํ ต๎ อ งไปเกาะเกี่ ย วกั บ อารมณ๑ ไ มํ ต๎ อ งไปยิ น ดี ยิ น ร๎ า ย
ขณะหนึ่ง เป็นเครื่องอยูํของผู๎ฉลาด ผู๎ฉลาดอยูํอยํางไร อยูํอยํางไมํเกาะเกี่ยวอารมณ๑ สักแตํวําอาศัยระลึก
เธอยํ อ มไมํ ติ ด ข๎ อ งอยูํ ด๎ ว ย ยํ อ มไมํ ยึ ด ถื อ อะไรในโลกด๎ ว ย อั น นี้ เ ป็ น เครื่ อ งอยูํ การมาปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น
เหมือนกับเป็นการมาชุบตั วเราให๎เป็นทองคํา คือตํอไปเราจะเปลี่ยนจากคนที่ไมํมีสติมาเจริญสติ เปลี่ยน
จากคนที่ปลํอยจิตไปสํงเดช ปลํอยไปรักเขา ปลํอยไปเกลียดเขา สํงจิตออกนอก สํงไปหาคนอื่น ก็เปลี่ยน
มาเป็นวํา เรากลับมาสูํตัวเอง จิตอยูํภายในกาย ไมํต๎องไปรักใครไมํต๎องไปเกลียดใคร อยําไปหวังอะไรจาก
ใคร ไปหวังอะไรจากคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย เราไมํหวังอะไรจากใคร สบาย ไมํรอใครให๎มาเติมให๎เต็ม เรา
กําหนดขณะหนึ่งเราก็สบายขณะหนึ่ง ไมํต๎องรอเวลาเลยวําชาติหน๎าคํอยสบาย กรรมฐานนี่สบายขณะนี้
เลย กําหนดขณะหนึ่งก็สบายขณะหนึ่ง ทําเถอะ ทําดูจะรู๎ดี
หลวงพํอชอบวํา สติปัฏฐาน ๔ ดีที่หนึ่ง อย่าพึงว่าน้อย ดีกว่าร้อยภาษิตปริศนา เหมือนเกลือดีมี
นิดหน่อยด้อยราคา ยังมีค่ากว่าน้าเค็มเต็มทะเล หลวงพํอทํานมีเมตตาตํอศิษยานุศิษย๑มาก ทํานจัด
งานประชุมสัมมนาธรรม อยากให๎พระอยากให๎โยมมาได๎ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ เพราะวําทํานทําของทํานแล๎ว
ทํานดับทุกข๑ได๎ ทํานทําของทํานแล๎วทํานดับทุกข๑ได๎จริง ๆ ด๎วยความเมตตากรุณาของทํานก็อยากจะสอน
ให๎คนอื่นดับทุกข๑ได๎ตามทําน ใครทําตามคนนั้นดับทุกข๑ได๎เอง ไมํเกี่ยววําเชื้อชาติไหน ญวน ไทย เจ๏ก แขก
ไมํเกี่ยว แตํจิตวิญญาณใดเจริญสติปัฏฐานแล๎วดับทุกข๑ได๎ขณะนั้น
เรารู๎ขณะหนึ่งนํะดับทุกข๑ได๎ขณะหนึ่ง เพราะอะไร เพราะตัวรู๎นํะไมํทุกข๑ ตัวคิดนํะมันทุกข๑ เมื่อเรารู๎
ขณะหนึ่งมันดับทุกข๑ขณะหนึ่ง คิดขณะหนึ่งก็กลุ๎มขณะหนึ่ง ไมํจบหรอก คิดแล๎วคิดอีก คิดไมํจบ ด๎วยความ
รักผูกพัน คิดแล๎วคิดอีก หลวงพํอชอบพูดกลอนบทหนึ่งวํา ทางโลกีย์นี่มันกว้างกว่าทางหลวง ถ้าหลง
ลวงไปนักไกลมรรคผล มันรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล สาคัญตนว่าสุขทุกข์แทบตาย ชาวโลกทั้งหลายไป
รักคนโน๎นรักคนนี้ คิดวําจะเป็นสุข สุดท๎ายมารู๎ตัวเองอีกที โอ๎ยทุกข๑แทบตาย เป็นทุกข๑เดือดร๎อน เพราะ
อะไร เพราะต๎องไปนั่งรอคอยให๎เขามาดีตอบเรา เป็นทุกข๑ ไปทําสั ญญาให๎ตัวเองเป็นขี้ข๎าคนอื่น เป็นขี้ข๎า
ทางใจ ต๎อ งรอคอยให๎ เขามาดีด๎วย เขายิ้ ม ด๎ ว ยก็ ดี ใ จ เขาหน๎า บึ้ งก็ กูทํ า ไงดี ห นอเพราะวํา เป็ น ขี้ข๎ า เขา
ลักษณะของขี้ข๎าต๎องรอคอยให๎คนอื่นมาเติมให๎เต็ม
กรรมฐานเป็นความหลุดพ๎นที่สุด พอทําปุ๊ป ไมํต๎องไปรักใคร ไมํต๎องรอให๎ใครมารัก เรา แล๎วเราก็ไมํไป
รักใคร จิตของเราอยูํขณะหนึ่ง ๆ เห็นแตํความเกิดดับ ตั้งจิตอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ เจริญสติปัฏฐานปีแล๎วปี
กัณฑ์ที่ ๒๕ งานสัมมนา ๒๕๔๖
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เลํายิ่งทําให๎จิตเราเป็นสุข เข๎าหาตัวเองนํะมันเป็นสุข ไมํต๎องไปหาใคร ไปหาคนอื่นก็เจอแตํคนอื่น ไมํเคย
เจอตัวเองเลย ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน อยูํกับคนมากมายแตํวําว๎าเหวํหงอยเหงา เพราะวํามัน
ไมํได๎สมใจอยาก มีสิบก็อยากได๎ร๎อย มีร๎อยอยากได๎พัน มีพันอยากได๎หมื่น ไมํจบหรอก กิเลสตัณหาคนไมํ
จบ ได๎คนขาวแล๎วอยากได๎คนดํา ได๎คนดําแล๎วอยากได๎ฝรั่งอีก ไมํจบหรอก กิเลสตัณหามีสิบอยากได๎ร๎อย
มีร๎อยอยากได๎พัน มีพันอยากได๎หมื่น ไปคอยตอบสนองตัณหา มันไมํจบจริง ๆ
คนทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกัน แตํพอเราตอบสนองกิเลสนํะ คนที่มีปัญญานี่มันเห็นโทษ มันก็มีกิเลส
เหมือนกัน แตํพอเราตอบสนองกิเลสนํะมันเห็นโทษ มันเห็นโทษวําจิตเรานํะมันไมํรู๎จักพอ กามทั้งหลาย
เป็นของยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่ งกินยิ่งหิว ยิ่งเสพยิ่งอยาก ไมํรู๎จักพอ คนเราก็มีกิเลสกันทุกคนแหละ แตํวําคนที่มี
ญาณปัญญามันเห็นโทษ เพราะโดยความจริงแล๎วกิเลสมันเป็นโทษอยูํในตัว ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งเสพยิ่งอยาก
เป็นความจริง ไมํต๎องรอคอยให๎ใครมาบอกวํากิเลสตัณหามันเป็นโทษ บุคคลผู๎ตอบสนองกิเลสตัณหาของ
ตัวเองจะรู๎ของตัวเอง เพียงแตํวําเสียดายไส๎เดือนก็เลยต๎องยอมกินเบ็ดเอาไว๎ กําลังใจไมํพอ บารมียังน๎อย
จาคะก็น๎อย เนกขัมมบารมีก็ยังน๎อย ก็ต๎องกลับไปกินไส๎เดือนตํอ ยอมติดเบ็ด เพราะเสียดายไส๎เดือน ยอม
ไปเลียน้ําผึ้งที่ปลายมีดโกน เพราะวําไมํมีทางอื่น ไปไมํรอด เพราะวํากําลังใจไมํมี ไมํเด็ดขาด ไมํเด็ดเดี่ยว
คนเราในโลกนี้ คนที่มีวาสนากับคนไมํมีวาสนาเป็นยังไง คนที่มีวาสนาก็คือคนที่รู๎วําอะไรชั่วแล๎วละได๎
รู๎วําอะไรดีแล๎วพยายามทํา คนนี้คนมีวาสนา คนไร๎วาสนาก็คือ รู๎อะไรชั่วแล๎วเลิกไมํได๎ รู๎อะไรดีแล๎วไมํ
พยายามทํา คนไร๎วาสนา เวลาจะทําดีก็อายเพื่อน กลัวเขาจะเห็น เดี๋ยวเขาจะล๎อเอา เวลาทําชั่วแหมภูมิใจ
อยากจะอวด ไอ๎คนนี้คนไร๎วาสนา วาสนาจะต๎องตกต่ํา ตกอับ หาความเจริญไมํได๎ คนเรานํะมันเลือกให๎
ตัวเองจะเจริญหรือจะเสื่อม เลือกเองทั้งนั้นเลยอยําไปโทษคนอื่น เลือกเอาเอง เลือกทางเดิน ของเราเอง
อยากเจริญก็ทําความดีให๎มาก ๆ อยากเจริญแตํไมํทําความดีก็ไมํได๎ คนไร๎วาสนาจะสร๎างเหตุแหํงความ
เจริญก็ทําไมํได๎ อายเขา กลัวเขาจะล๎อ วําแหมคนนี้มันทําดี คนไร๎วาสนามันอาย กลัวเขาจะล๎อวําเราเป็น
คนดี คือไมํมีวาสนาจะเจริญ ถ๎าทําชั่วอวดเขานํะภูมิใจ
คนเรามันเลือกทางเดินชีวิตเอง อยําไปโทษวําคนอื่นทําให๎ ถ๎าทรัพย๑สินเราเสียหายเพราะคนอื่นมา
โกงนํะเรื่องเล็ก เรื่องเล็กมาก ถ๎าทรัพย๑สินเราเสียหายเพราะวําเราหมดเครดิตหมดความนําเชื่อถือ เราไป
แสดงให๎คนอื่นเขาเห็นวําเราไว๎ใจไมํได๎ นั่นนํะเรื่องใหญํ ความไมํดีที่คนอื่นมาทําให๎เรานํะเรื่องเล็ก เรื่องเล็ก
มาก จิ๊บ จ๏อยมาก แตํความไมํดีที่เราทําขึ้นมาเองนํะเรื่อ งใหญํ ให๎รีบแก๎ ไขเสียโดยเร็ว เรานํะ มาเจริ ญ
กรรมฐานก็คือมาแก๎ไขความไมํดี ความไมํดีทั้งหลายก็ตั้งต๎นที่ใจเรา ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญํมีใจเป็น
หัวหน๎าแล๎วล๎วนแตํใจ ใจนํะจะเป็นผู๎นําไป นําไปเจริญ หรือนําไปเสื่อม
เพราะฉะนั้นจงอยําประมาท อยําประมาทวําความดีเล็กน๎อยแล๎วไมํทํา คนประมาทนํะเห็นวําความดี
นิดเดียวไมํทํา ความชั่วเล็กน๎อยนํะไมํละ ไมํยอมฆํากิเลสเดี๋ยวกิเลสจะมาฆําเรา สงวนรักษากิเลสไว๎นะ
เป็นไปเพื่อความเดือดร๎อนภายหน๎า ฉะนั้น การที่เราได๎มาเจริญกรรมฐานเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง จริง ๆ นะ ผู๎
ปฏิบัติสัมผัสผลยํอมซาบซึ้งในความสุขที่ได๎จากการเจริญกรรมฐาน จะเป็นที่พึ่งแกํตัวเอง เราเป็นสุขได๎
ด๎วยตัวเอง เวลาเราเป็นสุขของเราได๎เราก็ชํวยคนอื่นได๎ ถ๎าตัวเราเองยังมีความสุขของเราไมํได๎ละก็ชํวย
ใครไมํได๎ ก็ต๎องแก๎ปัญหาของเราให๎ได๎กํอน ปัญหาของคนอื่นก็เหมือนกัน เพราะใจดวงเดียวกัน กิเลสชนิด
เดียวกัน ปอกมะพร๎าวให๎ได๎ลูกเดียวนะลูกอื่นก็เหมือนกัน ดึงกาบมะพร๎าวออกอยํางเดียวกัน กระเทาะ
กะลาอยํางเดียวกัน
ฉะนั้นให๎ทํางานชิ้นแรกให๎ได๎กํอน ทํางานชิ้นแรกคืออะไร สอนตัวเอง แก๎ไขตัวเอง ทํางานชิ้นแรกได๎
แล๎ว ชิ้นตํอไปทํางําย สอนคนอื่นสอนงําย สอนตัวเองกํอนดีกวํา จับผิดตัวเองดีกวํา อยําไปจับผิดคนอื่น
กิเลสเราก็เยอะแล๎ว จะไปเอากิเลสคนอื่นมาอีก เที่ยวไปนั่งดูไอ๎คนโน๎นชั่วอยํางนี้ คนนี้ชั่วอยํางนั้น เลว
อยํางนั้น ดูไปก็เทํานั้น มาดูตัวเราดีกวํา วําเรายังมีอะไรไมํดีให๎แก๎ไขเสีย กวาดบ๎านเราดีกวํา ไปดูบ๎านคน
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อื่นสกปรกก็ไปกวาดเขาไมํได๎ เห็นบ๎านเขาสกปรกนํะเขาก็ปิดรั้วของเขา เราไปปีนเข๎าไปบ๎านเขายังไง เรา
ไปดูวําเขาคนโน๎นไมํดีคนนี้ไมํดี ไปสอนเขาเดี๋ยวเขาบอกวํา แล๎วตัวเองดีหรือยัง ฉะนั้ นสอนตัวเองให๎ได๎
กํอน คือวําเราสอนตัวเองแล๎วมันจะมีเดช มีเดชที่จะไปสอนคนอื่น
ฉะนั้นเราเข๎าวัดมาปฏิบัติใหมํ ๆ ๕ วัน ๗ วัน นํะ อยําไปดูวําอะไรไมํดี อยําไปดูมัน เก็บแตํของดี ๆ
ดีกวํา อยําไปเก็บของไมํดี อยําไปเก็บวําอันโน๎นไมํดี อันนั้นไมํดี อยําไปดูเลย เรามาดู ใจเราดีกวํา ไมํงั้น
เสียเวลา เสียเวลามาวัด มาดูใจวําเรามีข๎อบกพรํองตรงไหนแก๎ไขเสีย แก๎ไขได๎เทําไหรํก็เป็นที่พึ่งแกํเรา
เทํานั้น คนอื่นไมํดีเป็นเรื่องของเขา อยําไปดู ก็เป็นหน๎าที่ของเขาจัดการเอง ถ๎าเราไมํไปเก็บกิเลสคนอื่น
งานก็น๎อยลง สอนตัวเองดีกวํา สอนตัวเองเจริญกรรมฐานของเรา คนอื่นเป็นยังไงชํางเขา เราทําของเรา
ไมํอยํางนั้นจะเสียเวลามาวัดเปลํา ๆ เราทําของเรา ทําเทําไหรํเราก็ได๎ของเรา คนอื่นเป็นไงชํางเขา ขอให๎
เก็บของดี ๆ ของไมํดีอยําไปเก็บ ของไมํดีคือวํา คนนั้นไมํดีเลย คนนั้นทําไมํดี คนนี้ทําไมํดี เราอยําไปเก็บ
ไมํงั้นไมํมีประโยชน๑ มาวัด เรามาน๎อยนะ ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน ให๎เราเก็บแตํของดี ๆ หลวงพํอองค๑ไหนพูด
ดี อาจารย๑องค๑ไหนพูดดี เก็บให๎หมด เก็บไป เก็บกลับบ๎าน นั่นนํะคนฉลาด คนฉลาดก็เก็บของดีไป
ชีวิตเรานะมีตัวเราเป็นผู๎นําทาง เราไมํต๎องไปตีโพยตีพายวําใครไมํเห็นคุณคํา ให๎เราพัฒนาตัวเองทุก
วันนะ แล๎วมันจะได๎ดีเอง ของมีคําแม๎อยูํไกลเขาก็จะอัญเชิญมา ของไร๎คําแม๎อยูํใกล๎เขาก็จะถีบหัวออกไป
เหมือนกับวําโรคภัยไข๎เจ็บแม๎อยูํในกายก็เป็นโทษไมํมีใครต๎องการ แตํยาอยูํในป่าเขาจะไปหามา ทองคําที่
เขามาทํามงกุฎนะเคยอยูํใต๎ดินลึก เพชรที่เขามาทําหัวแหวนเคยอยูํในภูเขา ถังขยะหน๎าบ๎านนะเขาจะขน
ไปทิ้ง มูลสุนัขหน๎าบ๎านเขาจะขนไปทิ้ง อยากมีคุณคําให๎พัฒนาตัวเอง เพราะของมีคําแม๎อยูํไกลเขาก็
อัญเชิญมา ฉะนั้นเราอยําเสียเวลาไปตีโพยตีพายโทษฟ้าโทษดิน โทษคนโน๎นทําให๎คนนี้ทําให๎ อยําไป
เสียเวลาเลย มาพัฒนาตัวเองดีกวํา คนมีวาสนาก็คือคนที่วํารู๎วําอะไรชั่วแล๎วแก๎ไขได๎ รู๎วําอะไรดีแล๎วทําได๎
นั่นนํะคนมีวาสนา คนมีวาสนาคือคนพัฒนาตัวเอง คนเที่ยวไปตีโพยตีพายโทษฟ้าโทษดินนํะคนไร๎วาสนา
แล๎วก็ไมํมาแก๎ข๎อบกพรํองในตัวเอง โทษวําคนโน๎นอิจฉา คนนี้อิจฉา ไมํมีประโยชน๑เลย เรามาพัฒนาตัวเอง
ของเราทุกวันดีกวํา
พั ฒ นาตั ว เองไมํ มี อ ะไรดี เ ทํ า กั บ กรรมฐาน มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต รนํ ะ ผู๎ เ จริ ญ สติ นํ ะ ดี ขึ้ น ทุ ก วั น เป็ น
อริยทรัพย๑ภายใน แกํบุคคลผู๎เจริญผู๎ฝึกฝนผู๎เฟ้นธรรม บุคคลใดผู๎เจริญสติปัฏฐาน ๔ ดีขึ้นทุกวัน ดีขึ้นทุกปี
มีคําขึ้นทุกปี ครูบาอาจารย๑ทั้งหลายตอนทํานเริ่มฝึกฝนปฏิบัติใหมํ ๆ ทํานก็ไมํได๎คิดวําทํานจะเป็นครูบา
อาจารย๑ใคร ทํานเจริญกรรมฐานฝึกจิตเพื่อแก๎ไขกิเลสตัวเอง เพื่อดับทุกข๑ให๎ตัวเอง เมื่อทํานดับทุกข๑ของ
ทํานได๎แล๎ว ก็จะมีคนมาขอเรียนจากทํานเองโดยอัตโนมัติ มาสมัครเป็นศิษย๑ จนกลายเป็นวัดใหญํโต เป็น
สํานักใหญํโต เหมือนสํานักนี่ เริ่มต๎นจากพระเดชพระคุณหลวงพํอใหญํทํานปฏิบัติแล๎วทํานดับทุกข๑ได๎จริง
ของจริงเทํานั้นแหละถึงจะมีคํา ถ๎าของปลอมโฆษณาไปก็ไมํนาน อวดอ๎างสรรพคุณแคํไหนถ๎าของปลอมก็
อยูํไมํนาน ถ๎าของจริงนะยืนยง หลวงพํอทํานยืนยงคงมั่นด๎วยสติปัฏฐานของทําน จนกระทั่ งเดี๋ยวนี้รํางกาย
ทํานสุขภาพไมํอํานวย แตํทํานก็พึ่งตัวเองของทํานได๎ เพราะวํากรรมฐานเป็นที่พึ่งที่แท๎จริงของทําน
การที่เราฝึกฝนจิตนํะเป็นที่พึ่งที่แท๎จริง เจ็บก็เจ็บด๎วย ตายก็ตายด๎วย ไปไหนไปด๎วย งานแรกของเรา
นะให๎ฝึกตัวเองดีกวํา จะดับทุกข๑ของเราได๎ ดับทุกข๑ของเราได๎นะ คนอยูํใกล๎ชิดเราเขาก็รํมเย็นเป็นสุข
ลูกหลานเรานํะ เรารํมเย็นเป็นสุขให๎ลูกหลานเห็นได๎นํะ มันก็มีเดชที่วําจะสามารถสอนให๎ลูกหลานเชื่อ ไมํ
งั้นละลูกหลานมันก็จะย๎อนเอาวํายํายายก็ยังสงบไมํได๎ ยังเยือกเย็นไมํได๎ ยังเป็นที่พึ่งแกํตัวเองไมํได๎ ยังดับ
กิเลสของตัวเองไมํได๎ สอนมันไมํเชื่อ
ฉะนั้นเราทํางานแรกของเรากํอน เริ่มต๎นผู๎ที่จะปฏิบัติธรรมเลยนะ อยําไปดูความผิดคนอื่น ข๎อแรกเลย
อยําไปดูความชั่วคนอื่น ดูความชั่วของเราดีกวําจะได๎แก๎ไข เราดูความชั่วของเราแล๎วเราจะได๎แก๎ไขจะดีขึ้น
ไหม ทุกวันทุกเวลา ทุกปีทุกเดือน มัวแตํไปมองความชั่วคนอื่นไมํได๎ทํางาน ไมํเจริญ คนที่ชอบเพํงโทษคน
กัณฑ์ที่ ๒๕ งานสัมมนา ๒๕๔๖
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อื่น ไมํเจริญ แตํละปีแตํละเดือน ไมํเจริญ เพราะวําไมํได๎ทํางาน เรามาดูตัวเองดีกวํา ดูกิเลสของเราเอง
ดีกวํา อยําไปดูกิเลสคนอื่น วํายายคนนั้นเป็นอยํางนั้น ยายคนนี้เป็นอยํางนี้ ไมํต๎องไปดู ดูตัวเราดี กวํา แล๎ว
เจริญขึ้นตลอด มาเพํงโทษคนอื่น เคยเห็นมามาก บุคคลผู๎นิยมในการเพํงโทษคนอื่น แตํละปีที่ผํานไป
หลายปีผํานไป สิบปีผํานไป ไมํได๎ที่พึ่งแกํตัวเองเลย ไมํได๎ที่พึ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่จะดับทุกข๑ให๎ตัวเอง ไมํได๎
เลย ได๎แคํนินทาเกํงขึ้น วําเขาเกํงขึ้น ได๎เทํานั้นเอง คารมปากจัดขึ้น ซึ่งไมํได๎เป็นที่พึ่งแกํเราจริง ๆ
เรามาเพํงโทษตัวเองดีกวํา มาดูตัวเองดีกวํา ไมํวําเราจะไปอยูํบ๎านหรืออยูํวัด มาดูตัวเองดีกวํา แก๎ไข
ตัวเอง เพํงโทษตัวเอง จะได๎แก๎ไข คนดีต๎องแก๎ไข คนดีชอบแก๎ไข คนไมํดีชอบแก๎ตัว เราแก๎ไขได๎จะเป็นที่
พึ่งแกํเราจริง ๆ แตํละปีผํานไปจะเป็นที่พึ่งแกํเรา กรรมฐานจะทําให๎จิตเราอิ่ม แล๎วการให๎ความสําคัญกับ
ภายนอกมันก็จะน๎อยลงเรื่อย ๆ ความที่เป็นทุกข๑เพราะคนอื่นจะดีกับเราหรือไมํดีกับเรามันจะลดลงไปเรื่อย
ๆ การให๎คะแนนแกํคําพูดของคนสรรเสริญนินทาก็ลดลงจากใจเรา ไมํเป็นทุกข๑ที่ คนจะมองเราไมํดี หรือคน
จะมองเราดี เวลาใครชมเราก็ไมํเหลิง เพราะวําคนเราไมํได๎ดีเพราะคําชม จะได๎ดีเพราะเราจะแก๎ไขตัวเอง
หรือไมํ เขาดําก็ไมํทําให๎เราชั่วลง เราจะชั่วได๎เพราะเราทําเอง คําพูดของมนุษย๑นํะเป็นมายาภาพ ไมํมีใคร
ได๎ดีหรือเสื่อมลงจากปากคนอื่นนะ เราทําของเราเองทั้งนั้น
วันนี้ก็เป็นโอกาสดี ที่ได๎มาบรรยายธรรมะปกิณกะแกํทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็หวังวําญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะได๎ธรรมะเพื่อเป็นน้ําอมฤตดับทุกข๑ดับโศกดับโรคดับภัยทั้งปวง ท๎ายสุดก็ขอให๎
ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเจริญด๎วยมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคน
เทอญ สาธุ
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กัณฑ์ที่ ๒๖ สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น
ขอนมัสการพระธรรม พระโลกุตตรธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริย
สงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ซึ่งเป็น
พระอาจารย๑ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน ขอเจริญสุขสามเณร
และเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
วันนี้ก็มีโอกาสมาปรารภธรรมในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย การปรารภธรรมในภาคปฏิบัติเป็นของ
ไมํยาก เพราะวําพูดกันแตํเรื่องภายใน พูดเรื่องทางโลกก็พูดยาก เพราะยิ่งต๎องพูดออกนอกไปทุกที พูดใน
ประเทศไทยไมํพอ ต๎องพูดไปตํางประเทศ ไปนอกโลก ไปดวงจันทร๑ ไปดวงอังคาร พูดธรรมะภาคปฏิบัตินี่
พูดงําย เพราะวําพูดเข๎ามาภายใน ภายในกาย ภายในจิต
การปฏิบัติธรรม จะวํางํายหรือยากขึ้นอยูํกับความชอบความพอใจ บุคคลที่พอใจในการแสํสํายสอด
สํายไปมองคนอื่น มองสิ่งนอกตัว ก็ต๎องบอกวําการปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติ ยาก เพราะวําฝืนความเคยชินของ
ตัวเอง เพราะวําการปฏิบัติธรรมต๎องมาดูตัวเอง เข๎ามาข๎างใน ดูข๎างใน ดูข๎างในมันเห็นความจริง อยํา
หลอกตัวเอง อยําโกหกตัวเอง คนชอบโกหกเริ่มต๎นด๎วยการโกหกคนอื่น พอโกหกคนอื่นมากขึ้น มากขึ้น
เป็นการทําให๎จิตตัวเองคด เมื่อจิตตัวเองคด แล๎ว ก็ทําให๎ตัวเองมองไมํเห็นสัจจะความจริง แม๎จะเป็นของ
งํายก็ตาม เหมือนถนนตามหมูํบ๎าน ถนนนี่ไมํต๎องยาวมากหรอก ๒๐ เมตร ๓๐ เมตรนํะ แตํถ๎ามันไมํตรง
มันมองไมํเห็นไปตลอดสายเพราะจะโดนบ๎านบัง แตํถ๎าหากวําถนนเส๎นนี้ตรง ถึงจะยาวเป็นกิโลสองกิโล
สามกิโลก็สามารถมองได๎เห็น เห็ นรถที่อยูํไกล ๆ ได๎ ถ๎าถนนมันคด ๒๐ เมตร ๓๐ เมตรก็มองไปไมํเห็น
แล๎ว จิตเราก็เหมือนกัน เราจะเห็นสัจจะ สัจจะคือความจริงก็ต๎องฝึกตัวเองให๎เป็นคนตรง และให๎เป็นคนมี
สัจจะ มีความจริง พูดจริง อยําโกหกผู๎อื่น อยําโกหกตัวเอง จะทําให๎จิตเราเวลาปฏิบัติเห็นสัจจะได๎งําย เห็น
สัจจะภายในนํะ
สัจจะที่เราจะเข๎าไปเห็นความจริงคือวําสิ่งทั้งปวงไมํเป็นไปตามใจปรารถนา คือเป็นอนัตตา ไมํเที่ยง
เกิดดับ เปลี่ยนแปลง ฝืนไมํได๎ ยิ่งไปฝืนยิ่งทุกข๑ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัย ทั้งรูปธรรม ทั้ง
นามธรรม ทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งเลวทั้งประณีต ทั้งมีในที่ไกลมีในที่ใกล๎ เป็นของที่
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํเที่ยง ไมํยั่งยืน ไมํสามารถบังคับบัญชาได๎ เพราะวําฝืนความปรารถนา วําไมํฟัง
ห๎ามไมํเชื่อ บอกไมํได๎ สั่งการไมํได๎ คือมันเป็นอนัตตา ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม ความเป็นจริงมันเป็นอยําง
นี้
ทีนี้ที่เราเป็นทุกข๑เพราะไปฝืนความจริง ไมํยอมรับความจริง มันหลอกตัวเอง โกหกตัวเอง ไมํยอมทํา
จิตให๎เข๎ากับความเป็นจริง ทําจิตให๎ฝืนความจริง ความทุกข๑ทั้งหลายอยูํที่การฝืนความจริง สิ่งทั้งหลายยํอม
แปรปรวนไป เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก เมื่อจิตเราไปฝืนความจริง เกิดแล๎วไมํอยากให๎
ดับ พบแล๎วไมํอยากให๎จาก ก็เลยเป็นทุกข๑ มีแล๎วไมํอยากให๎หมด อันนี้ฝืนความจริง ความจริงไมํได๎อยูํ
กัณฑ์ที่ ๒๖ สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
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หํางไกลแคํไหน เกิดขึ้นตลอด แสดงออกมาให๎เราเห็นตลอด แตํจิตที่มีอุปาทานไมํยอมรับ จิตที่มีอุปาทาน
ยํอมยึดมั่นถือมั่น ไมํยอมรับความจริง ไมํยอมทําความเข๎าใจกฎธรรมชาติ
กฎข๎อแรกก็คือความไมํเที่ยง ไมํยอมรับหรอก ฝืนความจริงก็ได๎แตํความทุกข๑ตอบแทน ไมํได๎ชํวย
อะไรให๎ดีขึ้น หนีอะไรยังพอหนีได๎ แตํหนีความจริงหนีไมํพ๎น สังขารรํางกายของเราตั้งแตํวันเกิดมาก็บําย
หน๎าไปสูํความตาย เกิดขึ้นในเบื้องต๎น แกํลงในทํามกลาง แตกดับสลายไปในที่สุด เหมือนสายน้ําที่ตกมา
จากที่ สู ง มี แ ตํ จ ะบํ า ยหน๎ า ลงไปที่ ต่ํ า ไมํ มี เ วลาที่ วํ า จะหยุ ด ยั้ ง เลย ไมํ มี เ วลาจะพั ก ยํ อ มไหลลงสูํ ที่ ต่ํ า
ตลอดเวลา ไมํมีเวลาหยุด ฉั นใดก็ ฉั นนั้น ชีวิต เราตั้ งแตํ เกิ ด มาจากท๎ อ งแมํ ก็ บํ า ยหน๎ า ไปสูํ ค วามตาย
ตลอดเวลา ไมํมีเวลาหยุดพัก ไมํมีเวลาพักเลย ไมํได๎หยุดนิ่ง ชีวิตผํานไปวันก็คือวําใกล๎ตายไปวัน เราต๎อง
นึกถึงตัวเองวําชีวิตนํะเป็นของน๎อย ชีวิตเป็นของน๎อย นิดหนํอย รวดเร็ว มีทุกข๑มาก มีความคับแค๎นมาก
ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย๑ เพราะสัตว๑ที่เกิดขึ้นมาแล๎วจะไมํตายไมํมี รํางกายสังขารประกอบ
ขึ้นมาจากดินน้ําไฟลมผสมกัน เป็นของไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ ไมํมีตัวตน
ชีวิตเป็นของไมํยั่งยืน ความตายเป็นของยั่งยืน อันเราจะพึงตายเป็นแท๎ ชีวิตเป็นของไมํเที่ยง ความ
ตายเป็นของเที่ยง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ เราทั้งหลายควรจะใสํใจความจริงอยูํเสมอวําชีวิตนี้
มิได๎ตั้งอยูํนาน ครั้นปราศจากวิญญาณ อันเขาทิ้งเสียแล๎ว จักนอนทับซึ่งแผํนดิน ประดุจดังทํอนไม๎และทํอน
ฟืน หาประโยชน๑มิได๎ เป็นเหยื่อแหํงหมูํหนอนแร๎งกาจิกกิน กลายเป็นสาธารณะแกํหมูํหนอนแร๎งกาสุนัขกัด
กิน ตอนเรายังมีชีวิต แมลงมาเกาะตัวหนึ่งเราก็ต๎องปัด ยุงมาเกาะตัวหนึ่งเราก็ต๎องปัด แตํเมื่อชีวิตดับสูญ
ไมํ มี ค วามสามารถที่ จ ะปั ด แมลงวั น ที่ เ อาหนอนมาใสํ เ รา ความสามารถที่ จ ะปั ด แมลงวั น มั น ไมํ มี
ความสามารถที่จะปัดหนอนที่มันจะรุมกินเราไมํมี ความสามารถที่จะหยิบไม๎มาเขวี้ยงหมาที่มันจะมาทึ้งเรา
กินไมํมีแล๎ว ความสามารถที่จะหยิบก๎อนหินเขวี้ยงไลํแร๎งกาที่จะมาจิกกินก็ไมํมีหรอก มันหมดแล๎ว ทอด
ซากอุดจาด จะไปนอนขวางถนนหนทางตรงไหนก็ไมํรู๎จักจะไปนอนที่ให๎ดี ๆ แล๎ว ตายอยูํข๎างถนนก็อยูํตรง
นั้นแหละ ถ๎าใครไมํเอาไป ตอนเรามีชีวิตเราต๎องเลือกที่นอน เลือกที่ให๎มันนุํม ๆ ถึงจะยอมนอน เลือกที่ที่วํา
บังแดดได๎บังรํมได๎ถึงจะยอมนอน เลือกที่ที่วํากันยุงกันริ้นไรกันแมลงได๎ถึงจะยอมนอน แตํพอตายนะไมํ
เลือกที่แล๎ว ที่นอนนี่เลือก แตํที่ตายนี่เลือกไมํได๎เลย ไมํมีใครเลือกได๎ ที่นอนนี่เลือกได๎ ที่สกปรกโสโครกถึง
เวลาตายก็ต๎องตายตรงนั้นแหละ ที่มันเกะกะรถผํานไปผํานมาบางทีก็ต๎องตายตรงนั้น เลือกไมํได๎ ที่ตรง
แดดมันร๎อนมดเยอะ นึกวําจะไปตายตรงอื่นนะ เลือกไมํได๎ เพราะวําพญามัจจุราชเป็นผู๎มีเสนาใหญํไมํมี
ผู๎ใดจะไปรบพุํงได๎ พระราชาผู๎มีทัพช๎างทัพม๎า ทัพพลเดินเท๎า มีอาวุธครบมือ สามารถจะไปรบกับใครก็ได๎
แตํไปรบกับพญามัจจุราชไมํได๎ สู๎ไมํได๎
ชีวิตนี่เป็นของทุพพลภาพ ความตายเป็นของมีกําลัง มีกําลังใหญํ เพราะฉะนั้นจึงวําเมื่อความตาย
มาถึงไมํสามารถสู๎ได๎ ไมํสามารถสู๎กับพญามัจจุราชได๎ รํางกายสังขารที่เรารักษาอยํางดี แตํละวันเปื้อน
อะไรนิดก็ต๎องล๎าง เหงื่อออกนิดก็ ต๎องล๎าง อาบน้ําก็ต๎องเอาสบูํมาฟอก เอาน้ําหอมมาพรม เรารักษามัน
อยํางดี รักษาด๎วยความหวงแหนยึดมั่นวํามันเป็นตัวเราของเรา ถึงเวลามันจะเจ็บจะแกํจะตาย มันไมํถาม
ความเห็นเราหรอก มันไมํขออนุญาตกํอน ลูกเต๎าเราไปไหน ไปไหนไมํขออนุญาตเขาเรียกวําลูกดื้อ เสีย
แรงที่เลี้ยงมา มันดื้อ พูดก็ไมํฟัง ห๎ามก็ไมํเชื่อ บอกก็ไมํได๎ รํางกายเราก็เหมือนกัน ประคบประหงมอยํางดี
อยากกินอะไรก็ไปหามาให๎ อยากได๎อะไรก็ไปหามา หามาเตรียมเอาไว๎ อยากจะประดับประดาด๎วยอะไรก็
ไปหามา แตํวํามันดื้อ ประดุจวําเลี้ยงลูกดื้อ พูดไมํฟัง ห๎ามไมํเชื่อ มันไมํขออนุญ าต มันจะปวดหลังปวดเอว
ก็ไมํขออนุญาต จะปวดหัวเขําก็ไมํขออนุญาต ปวดหัวก็ไมํขออนุญาต มันไมํเคยขออนุญาต ถึงเวลาจะตาย
มันก็ไมํขออนุญาต ไมํสามารถเลือกเวลาตายได๎ เราวํารํางกายนี้เป็นของเรา เป็นของเรา นั่นเป็นความ
คิดเห็นของเราฝ่ายเดียว ยึดไว๎เปลํา ๆ นํะ มันไมํสนใจด๎วย โดนมันหลอก มันไมํขออนุญาตสักอยําง เพราะ
โดยความจริงแล๎วไมํใชํ มันไมํใชํของเรา มาหลงรัก หลงยึด หลงหํวง หลงหวง หลงเป็นทุกข๑
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ของอะไรที่บังคับไมํได๎ก็คือมันไมํใชํของเรา ในเมื่อของไมํใชํของเราแล๎วเราไปยึดวําเป็นของเรา มันก็
สวนความจริง มันฝืนความจริง จิตของคนที่มีอุปาทานมันจะฝืนความจริงอยูํตลอด ไปหวง ไปหํวงของที่
ไมํใชํของเราวําเป็นของเรานํะ มันทุกข๑ที่สุด ทุกข๑อยํางแรง ทุกข๑อยํางไมํมีใครมาเห็นใจเลย หลงไปยึดวํา
ของที่ไมํใชํของเราวําเป็นของเรา ทุกข๑ขึ้นมาไมํมีใครเห็นใจ รํางกายสังขารเองก็ไมํเห็นใจเรา ไมํฟังคํา
ตํอรอง ถ๎ามันเห็นใจเรามันต๎องฟังคําตํอรองได๎ ตํอรองมันวํา อยําเพิ่งแกํเลยนะ อยําเพิ่งเจ็บเลยนะ อยํา
เพิ่งตายเลยนะ มันตํอรองไมํได๎
อันนี้แหละความจริง บุคคลผู๎มีอุปาทานในขันธ๑ ๕ ยึดมั่นในขันธ๑ ๕ ในรูปธรรมในนามธรรม ไมํพ๎นทุกข๑
ไปได๎ ทํานจึงกลําววํา วําโดยยํออุปาทานขั นธ๑ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข๑ ขันธ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงอุปาทาน ถ๎าขันธ๑ที่
ไมํมีอุปาทานก็ขันธ๑ของพระอรหันต๑ทั้งหลาย ทํานไมํมีความทุกข๑แล๎ว คือทํานยอมรับความจริง เมื่อเรามา
ปฏิบัติธรรมเพื่อมาเห็นความจริงแล๎วก็ยอมรับความจริง การที่เรามากําหนดหยั่งรู๎เจริญสติปัฏฐาน เจริ ญ
สติเป็นไปภายในให๎เห็นความจริง กําหนดหยั่งรู๎นะ มันจะเห็นทั้งวันทั้งคืน เห็นความจริงวําไมํเที่ยง มีแตํ
ความเกิ ดดั บ กระทบปุ๊บ ดั บ ไป กระทบปุ๊ บ ดั บ ไป รู๎ อ ะไรก็ ดั บ ไป รู๎ อ ะไรก็ ดั บ ไป กํ า หนดอะไรก็ ดั บ ไป
กําหนดอะไรก็ดับไป เมื่อเราหยั่งรู๎ลงด๎วยสติมีแตํความเกิดดับ ความเป็ นจริงมันเป็นอยํางนี้ เรากําหนดสติ
ไว๎ภายใน จะเห็นแตํความเกิดดับ กําหนดหยั่งรู๎ตรงไหนก็ดับไป กําหนดหยั่งรู๎ตรงไหนก็ดับไป อารมณ๑
ทั้งหลายที่ผํานมาผํานไป ก็เกิดดับ เกิดดับ ผํานมาแล๎วก็ผํานไป ผํานมาแล๎วก็ผํานไป อารมณ๑ทั้งดีทั้งไมํดีก็
เกิดดับผํานมาผํานไป ไมํมีอะไรจีรัง
ความจริงมันจะบอกจากความไมํเที่ยง ความเที่ยงคือความไมํจริง ความจริงที่เราจะไปเจอในการ
ปฏิบัตินํะคือความไมํเที่ยง ไมํเที่ยงทั้งนั้น กําหนดตรงไหนก็เห็นแตํความดับไป ดับไป ไมํควรเป็นที่ตั้งแหํง
ความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราตรงไหน ยิ่งสติและญาณปัญญาแกํกล๎ าขึ้น ยิ่งจะเห็นแตํความเกิดดับ
ชัดขึ้น ชัดขึ้น สิ่งทั้งปวงนําเบื่อหนําย นําคลายกําหนัด นําหลุดพ๎น นําถอนความยึดมั่น ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา
ไมํวํารัก หํวง หวงสิ่งใดนะ นําทุกข๑มาให๎ทั้งนั้น ไมํวําเราเอาจิตไปเกาะสิ่งใดก็ตาม ทั้งสิ่งภายในภายนอก
ทั้งรูปธรรม ทั้งนามธรรม เป็นทุกข๑ทั้งนั้น การที่เราเอาจิตไปเกาะเกี่ยวยึดมั่นกับสิ่งใด แล๎วจะไมํนําทุกข๑มา
ให๎นะ ไมํมีเลยสิ่งอยํางนั้นนํะ ถ๎าบุคคลเข๎าไปยึดมั่นถือมั่น ยํอมนําทุกข๑มาให๎ทั้งนั้น แม๎จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็
ตาม การที่เราเอาจิตเข๎าไปยึดในสิ่งดี ก็จะทุกข๑ ไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎ ถ๎าจะบอกวําสิ่งนั้นเป็นสิ่งดี แล๎วเราไปยึด
นะ มันก็ทุกข๑อยูํนั่นแหละ เพราะอะไร เพราะการที่เราไปยึด การที่เราเอาจิตไปยึดกับสิ่งไหนก็ตาม เป็น
การที่ตั้งจิตไว๎ผิด การที่ตั้งจิตไว๎ผิดยํอมจะนําทุกข๑เดือดร๎อนมาให๎ การตั้งจิตไว๎ผิดจะกัดจิตตัวเองอยํางไมํมี
ชิ้นดีเลย คําสอนของพระพุทธเจ๎าทํานจึงกลําววํา ละความชั่วทั้งปวง ทาความดีให้ถึงพร้อม และก็ทา
จิตให้ขาวรอบ ทําจิตให๎ขาวรอบก็คือทําดีไมํติดดี บุคคลผู๎ละชั่วประพฤติดีก็ยังไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎ ต๎องทําจิต
ให๎ขาวรอบ คือไมํติดดี ไมํติดเลว
ความดีความเลวก็เป็นสิ่งชั่วคราว เป็นสังขารขั นธ๑ การปรุงแตํงขึ้นมาในจิต ปรุงแตํงให๎คิดเรื่องดี ปรุง
แตํงให๎คิดเรื่องเลว ทั้งความดีความเลวก็เกิดดับ ความดีและความเลวมันยังเกิดดับ ไมํต๎องไปพูดถึงคนดี
คนเลวหรอก คนดีคนเลวจริง ๆ มันไมํมีในโลก ในชํวงชีวิตเราคนหนึ่ง บางชํวงเวลาก็อาจจะทําดีก็ เป็นคน
ดี บางชํวงเวลาไปทําชั่วก็เป็นคนชั่ว เป็นคนชั่วก็ทําดีได๎ เป็นคนดีก็ทําชั่วได๎ เพราะฉะนั้นคนดีคนชั่วมันไมํ
มีอยูํจริงหรอก เป็นของชั่วคราว เราไปตั้งหน๎าตั้งตาเกลียดคนชั่วมันก็ไมํจริง เกลียดไปเกลียดไปเขาอาจจะ
ทําดีก็ได๎ เกลียดผิดคนอีก ตอนที่เขาทําชั่วมันก็ผํานไปแล๎ว ตอนนี้เขาอาจจะสํานึกผิดคิดทําดีอยูํ แตํเรายัง
เกลียดอยูํก็ถือวําเราเกลียดผิด เราไปรักคนดีนํะก็อาจจะรักผิด ตอนนั้นเขาทําดีนะแตํตอนนี้เขากําลังคิด
เรื่องเลวอยูํก็ได๎ เราไปรักคนเลวเสียแล๎ว
เพราะฉะนั้นไมํมีจริง ทั้งคนดีทั้งคนเลวไมํมีจริง ความดีความเลวก็ไมํจริง คนดีคนเลวก็ไมํจริ ง แม๎จิต
เราที่ไปรักไปเกลียดก็ไมํจริง ขณะนี้เรารักเดี๋ยวก็ดับไป เดี๋ยวก็คิดเรื่องอื่น ขณะนี้เราปรุงแตํงให๎เกลียด
กัณฑ์ที่ ๒๖ สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
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เดี๋ยวก็ดับไป ก็ไปคิดเรื่องอื่น คนเราไมํคิดเรื่องเดียวไปทั้งวันทั้งคืน วันหนึ่งปรุงแตํงไมํรู๎กี่เรื่อง เพลงเขา
บอกวํา โอ้ว่า กังหันทุกวันมันพัดสะบัดวน อยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวัน อันนี้คือจริง ความเป็นจริง
แล๎วจิตเรา อารมณ๑ไมํรู๎กี่อารมณ๑ในวันหนึ่ง
ฉะนั้นความเป็นจริงก็คือไมํมีอะไรจริง ถ๎าอยากจะรู๎จักความจริงก็คือวําเมื่อไหรํรู๎วําไมํมีอะไรจริงนั่น
แหละรู๎ความจริง ถ๎าเราไปรู๎วําอะไรมันจริง นั่นแหละรู๎ไมํจริงแล๎ว คือไมํจริง พูดไปพูดมาวกไปวนมา คํา
พูดนํะมันเป็นโวหาร อยํางที่เขาพูดวํา ความแนํนอน คือความไมํแนํนอน เขาพูดกัน ความแนํนอนคือความ
ไมํแนํนอน คือมันไมํแนํนอนนํะมันถึงแนํนอน คือมันแนํนอนวํามันไมํแนํ ฉะนั้นเราไปหวังอะไรไมํได๎ทั้งนั้น
จะไปหวังอะไรกับใครไมํได๎ทั้งนั้น อยําหวังอะไรแม๎แตํหมูในอวย ไมํแนํนอนทั้งนั้น ยิ่งไปหวังอะไรกับคนอื่น
ยิ่งเป็นทุกข๑ไมํจบ เรามาดูใจของเราเป็นตัวอยําง มันไมํแนํ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันละไมํรู๎เทําไหรํ เราจะไป
หวังอะไรจากใจคนอื่นมันจะได๎หรือ เลิกหวังเถอะ ตราบใดที่ยังหวังอะไรจากคนอื่นนะไมํพ๎นทุกข๑หรอก
ทุกข๑ไมํรู๎จบ อยําไปหวังอะไรจากคนอื่น แม๎แตํกายใจเรานะมันยังไมํให๎เราหวัง มันจะเป็นอะไรก็ไมํขอ
อนุญาต ไมํเห็นมันขออนุญาต วันนี้ขออนุญาตปวดหลังหนํอยนะ วันนี้ขออนุญาตปวดเอวหนํอยนะ ไมํเห็น
ขออนุญาต แม๎แตํกายเรา ใจเรา มันยังหวังไมํได๎เลย ไปหวังอะไรจากกายผู๎อื่น ใจผู๎อื่น หวังไมํได๎ทั้งนั้น
พระอรหันต๑นี่ทํานเป็นคนสิ้นหวัง นั่นแหละพระอรหันต๑ ทํานเป็นคนสิ้นหวัง สิ้นหวังหมายความวําทําน
เลิกหวัง ทํานจึงพ๎นทุกข๑ ทํานเป็นคนสิ้นหวังจึงพ๎นทุกข๑ได๎ คือเลิกหวังเสียที คือทํานเห็น ญาณปัญญาของ
ทํานเห็น เห็นความจริง เห็นความไมํเที่ยง เห็นความเป็นทุกข๑ เห็นอนัตตา บังคับบัญชาไมํได๎ สติปัญญา
บอกทั้งวันทั้งคืน เพราะวําทํานไมํสํงจิตออกนอก กําหนดจิตอยูํในกายยาววาหนาคืบ จึงเห็นแตํความไมํ
เที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ไมํมีอะไรจีรัง ไมํมีอะไรยึดถือได๎ ไมํรู๎จะหวังอะไร กลายเป็นคนสิ้นหวัง ยอมตัว
เป็นคนสิ้นหวังเมื่อไหรํก็หมดทุกข๑ ไปหวังอะไรมาก ๆ นะ จะสิ้นแรงพลัง เพลงเขาวํา หวังอะไรก็ได้แต่สิ้น
หวัง สิ้นแรงพลังความหวังสูญสลาย เมื่อสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ไปหวังอะไรจากมัน หวังอะไรไมํได๎
หรอก
เพลงเขาวํา สิ้นแม้ความรัก สิ้นเหมือนสิ้นศักดิ์ชาย คือวําความรักมันก็เป็นราคะ กิเลสราคะ ศักดิ์ชายก็
คือเป็นมานะยึดมั่นตัวตน กูมีศักดิ์ศรีอยํางนั้น โดนเขาขํมขี่ไมํได๎ รักนี้ของกู มันไมํเที่ยงทั้งนั้นแหละ ไปยึด
มั่นถือมั่นก็มีแตํความทุกข๑ ญาณปัญญายํอมเห็นความจริง สิ่งทั้งปวงไมํจีรัง ไมํควรเอาจิ ตไปรักไปชัง ไมํ
ควรยึดมั่นเป็นตัวกูของกู ยึดมั่นวํากูดีกวําเขา กูเลวกวําเขา กูเสมอเขา ยึดมั่นไว๎จะเป็นไปเพื่อความ
เดือดร๎อน ต๎องกลุ๎มอกกลุ๎มใจในมายาภาพ แม๎แตํตัวเราของเรามันก็ไมํมี ถูกอวิชชามันหลอก
อวิชชามันหลอกให๎มีตัวเราของเรา มีตัวเราคนหนึ่ง มีตัวเราเป็ นผู๎ชายคนหนึ่ง แล๎วก็ต๎องหาผู๎หญิงคน
หนึ่งมาเป็นคูํ เราต๎องไปรักคนอื่น คนที่เรารักเขาต๎องมารักเรา โดนกิเลสมันหลอก ให๎ตั้งข๎อแม๎ของตัวเอง
ต๎องไปยึดมั่นถือมั่นวํามีตัวเราคนหนึ่ง เราต๎องได๎อยํางนั้น ๆ ถึงจะเป็นสุข ถ๎าไมํได๎ตามนั้นแล๎ว โอ๎โหทุกข๑
ไปตั้งกฎเกณฑ๑ใ ห๎ตัวเองเดือดร๎อน ในท๎ายที่สุดก็ตายหมดทุกคน ไมํได๎เอาอะไรไปเลย อยําวําอะไรกับ
สมบัตินอกกาย แม๎แตํเนื้อหนังก็ยังพาไปไมํได๎ เนื้อหนังนี่ก็ยังเอาไปไมํได๎ กระดูกก็ยังต๎องทิ้งเอาไว๎ เอา
อะไรไป อยําพูดถึงสมบัตินอกกายดีกวํา อยําพูดถึงคนที่เรารักเลย แม๎แตํตัวเองยังเอาตัวไมํรอด ยังรักษา
ไมํได๎ เนื้อหนังนี่ยังรักษาไมํได๎ กระดูกก็ยังต๎องทิ้งเอาไว๎
ท๎ายที่สุดแล๎วสัจจะความจริงมันเปิดออกหมด สัจจะความจริงมันเปิดออกอยํางไมํเกรงใจคนโงํที่ไปยึด
มั่นถือมั่นมันนะ ไมํเกรงใจคนโงํเลย โงํไปยึดเอาไว๎นะ มันไมํเกรงใจเราเลย ไมํเห็นอกเห็น ใจเราเลย ที่เรา
ไปยึดเอาไว๎ อุตสําห๑โงํไปยึดไว๎วําเป็นตัวกูของกู มันไมํได๎เห็นอกเห็นใจเลยวําเราอุตสําห๑โงํไปยึดไว๎ มันไมํ
เกรงใจเราหรอก ไมํขออนุญาต นําสงสารคนที่วําอุตสําห๑ไปยึดเอาไว๎ ท๎ายที่สุดก็ผิดหวังหมด ที่ตายยังเลือก
ไมํได๎ จะไปเลือกที่สะอาด ๆ นอนตาย ยังเลือกไมํได๎ บางทีต๎องไปตายข๎างถนนกลิ้งตกไปทํอน้ําครํา บางที
โดนเขาจับหมกถังส๎วมก็มี เคยมีขําวลงหนังสือพิมพ๑ คนร๎ายพาผู๎หญิงไปขํมขืนแล๎วฆํา ไมํรู๎จะเอาไปไว๎ไหน
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ดี จับยัดถังส๎วมเลย คนงานไรํอ๎อยมันผํานมา เอ๏ะ! ทําไมส๎วมนี้มันเหม็นกลิ่นเนําแปลก ๆ กระเทาะถังส๎วม
ออกมา อ๎าวเขาเอาผู๎หญิงมาขํมขืนแล๎วก็ยัดไว๎ในถังส๎วม นี่เลือกที่ตายไมํได๎ ตอนมีชีวิตอยูํอยําพูดถึงวํามุด
ลงไปในถังส๎วมเลย เวลาเอามือล๎างก๎นตัวเองนะยังต๎องเอาสบูํล๎าง มันสกปรก แตํเวลาตายแล๎วนะไมํมี
ความสามารถ เขาจับยัดไว๎ในถังส๎วมอยูํในบํออุจจาระนะ มันไมํรู๎จะทํายั งไง เลือกไมํได๎ ที่นอนเลือกได๎ ที่
ตายเลือกไมํได๎
ควรที่จะสังเวชชีวิตคนเรานํะ เป็นทุกข๑เดือดร๎อน พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํา สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอัน
ตระการตาประดุจราชรถ ที่พวกคนโง่เขลาพากันหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คนโงํเขลาพากั น
เพลิดเพลินในความสวยงามของโลกมนุษย๑ แตํผู๎มีปัญญาจะเห็นความไมํเที่ยงปะหน๎าไว๎หมด เห็นความไมํ
เที่ยงเป็นทุกข๑เป็นอนัตตาปะหน๎าไว๎หมด มองด๎วยตาก็สวยเหมือนคนทั่วไปมอง แตํญาณปัญญาที่ฝึกมา
ของผู๎ปฏิบัติธรรมจะรู๎สึกลึกไปกวํานั้น จะรู๎สึกลึกไปถึงความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑เป็นอนัตตา ทําให๎จิตเบื่อ
หนํายคลายกําหนัด กอดรัดไมํได๎ ยึดเอาไว๎ไมํได๎ ญาณปัญญาของผู๎ปฏิบัติธรรมมันสั่งสมกันมา มันรู๎ซึ้งจน
มันซึมเข๎าไปในกระดูกดํา ถ๎าเราปฏิบัติ เจริญสติเห็นแตํความเกิดดับ ความไมํเที่ยง จนมันซึมลึกเข๎าไปใน
สันดานของเราเลย ซึมลึกเข๎าไปในสันดานในสํวนลึกของจิตวิญญาณของเราเลย มันเห็นซึ้งอยูํตลอด มันจึง
เข๎าใจถึงความไมํเที่ยงอยูํเสมอ มองด๎วยตามันก็นํารักเหมือนธรรมดา แตํญาณปัญญามันบอกให๎ฟังวํามัน
ไมํเที่ยง มันมีโทษ เป็นเหมือนลูกศรปักอก เป็นเหมือนหัวฝี เป็นเหมือนฝีที่ก๎น เจ็บ เป็นเหมือนลูกศรที่ปัก
อก
ความสุ ขทางโลกก็ เหมือ นเลี ย น้ํ า ผึ้ งที่ ป ลายมี ด โกน มั น หวานเหมื อ นกั น นะ แตํ ลิ้ น มั น จะขาด คน
ทั้งหลายนะหลงเพลินวําโลกนี้เป็นสุข ต๎องร๎องไห๎จนใจจะขาด มันเป็นทุกข๑ ลองฟังเพลง เพลงที่เขาแตํงกัน
มา เพลงทุกเพลง เป็นทุกข๑ทุกเพลง ฟังให๎ดีเถอะแตํละเพลง เป็นทุกข๑ทุกเพลง กูรักมึงแล้วมึงไม่ยอมรักกู
กูรักมึงมึงรักกูแล้วแต่ว่ามึงต้องไปไกลเสีย กูรักมึงมึงรักกูแล้วแต่กลัวมึงจะเปลี่ยนใจ มีแตํอยํางนี้ คือวําเขา
บรรยายความทุกข๑ คนไมํมีปัญญาก็ฟังเพลินไปนะ ทั้งที่เขาบรรยายความทุกข๑ พระพุทธเจ๎าทํานถึงบอกวํา
สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอันตระการตาประดุจราชรถ ที่พวกคนโง่เขลาพากันหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่
ไม่
เราปฏิบัติธรรมนํะกําหนดหยั่งรู๎ในกายในจิตเรานํะมันจะยิ่งเห็นในเรื่องนี้ เห็นแตํเรื่องนี้ เห็นแตํเรื่องนี้
เห็นแตํเรื่องไมํเที่ยง เห็นจนมันซึ้ง มันซึ้งอยูํในใจ จะพูดหรือไมํเทํานั้นแหละ บางวาระบางโอกาสมันพูด
ไมํได๎ ก็ต๎องกลบเกลื่อนไปตามธรรมเนียมของโลก เขาวําอยํางนั้นก็วําอยํางนั้นไป เขาวําอยํางนี้ก็วําอยํางนี้
ไป แตํใจของผู๎ปฏิบัติมันจะรู๎อยูํ มันไมํใชํอยํางนั้น ที่วําอยํางนั้นนํะมันเป็นมายา เรื่องจริงไมํเป็นอยํางนั้น
หรอก แตํก็พูดกันไป พูดไมํให๎ขัดคอกัน เขาคุยมาอยํางนี้เราก็คุยไปอยํางนี้ไป ไมํงั้นขัดคอกัน แตํใจเราข๎าง
ในมันรู๎อยูํ มันไมํใชํอยํางนั้น กลายเป็นคนปากอยํางใจอยําง เราปฏิบัติธรรมแล๎ว ตํอไปเราจะต๎องกลายเป็น
คนปากอยํางใจอยําง พูดกับชาวโลกก็พูดไป พูดไปตามมารยาทของโลก เขาวําอยํางนี้ก็วําไป เขาวําอยําง
นั้นก็พูดไป แตํใจเราถ๎าพูดออกมาบางทีเขารับไมํได๎เขาฟังไมํรู๎เรื่อง ถ๎าไมํขึ้นธรรมาสน๑ก็ไมํต๎องพูดเรื่องนี้
ไมํจําเป็นก็ไมํต๎องพูด เราก็รู๎ตัวของเรานํะ เราผู๎ปฏิบัติธรรม บางทีเขาฟังไมํเข๎าใจวําทําไมเราคิดอยํางนี้
เขาคิดเรื่องนําเพลินนําสนุก เราคิดแตํความตาย เรามองแตํความไมํเที่ยง มองแตํความตาย มองแตํความ
ทําลาย แตกดับ กระจัดกระจาย ผุพัง เนําเหม็น เปื่อยยุํย หนอนขึ้น แร๎งกาจิกกิน เรามองแตํอยํางนี้ เขาจะ
ไมํเข๎าใจ ทําไมเราจะบ๎าหรือไง ฮึ! แตํวําการแสดงออกตํอโลกเราก็แสดงออกไปตามมารยาทโลก
ก็ได๎ปรารภธรรมในหมูํทํานผู๎ปฏิบัติธรรมก็ เห็นสมควรแกํ เวลา ท๎ายสุดก็อาราธนาคุณพระศรีพระ
รัตนตรัย คุ๎มครองปกปักรักษา ทํานทั้งหลายให๎อยูํดีมีสุข อยูํเย็นเป็นสุข เจริญด๎วยอายุวรรณะสุขะพละ
ท๎ายสุดขอให๎ได๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกคนทุกทํานเทอญ
กัณฑ์ที่ ๒๖ สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
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กัณฑ์ที่ ๒๗ อย่าโทษผู้อื่น
๔ มิถุนายน ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ทุกทําน ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณผู๎
เป็นพระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ทางด๎านการประพฤติปฏิบัติ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มี
พรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสามเณรและเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้ก็มีโอกาสได๎มาแสดงธรรม เพื่อให๎อารมณ๑ภาคปฏิบัติแกํญาติโยมซึ่งได๎มาปฏิบัติธรรม การปฏิบัติ
ธรรมให๎เรามาดูภายใน เลิกดูข๎างนอก มาดูข๎างใน ดูข๎างในให๎แจ๎งตัวเอง มาดูภายในตัวเรา เอาสติมา
กําหนดหยั่งรู๎ ยิ่งดึงจิตเข๎ามาสูํภายในยิ่งไมํเห็นตัวเรา มองเผิน ๆ นี่เหมือนกับมีตัวเราอยูํ แตํพอเอาจิต
โดยมีสติมากําหนดหยั่งรู๎ภายใน ไมํมีตัวเรา เหมือนภูเขา ภูเขาเรามองไกล ๆ ก็เห็นมีภู เขา แตํพอเข๎าไป
ไมํเห็นมีภูเขา มีแตํหิน มีแตํต๎นไม๎ มีแตํหญ๎า มีแตํดิน ไมํเห็นภูเขา จิตเราก็เหมือนกันพอเอาเข๎ามากําหนด
ภายใน จะไมํเห็นตัวเรา จะเห็นแตํไตรลักษณ๑ คือความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา ความไมํเที่ยงคือวํา
กระทบขณะหนึ่งก็ดับไป กระทบขณะหนึ่งก็ดับไป
คนเรามีความเป็นคนอยูํที่ไหน มีความเป็นคนอยูํที่อายตนะ คือ ตรงผัสสะตามทวารทั้ง ๖ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ถ๎าไมํมีการสัมผัส ไมํมีคนหรอก ไอ๎ที่เป็นที่ตั้งแหํงความเป็นตัว เป็นตน เป็นคนนํะ อยูํที่ทวาร
ทั้ง ๖ นี่เอง อันนี้มันมีปัญหาตรงที่วําเวลามันกระทบแล๎วนะ จิต เราสํงออก ไมํมาเห็นภายใน มันจึงไมํเห็น
ความจริง ถูกหลอก วํามีตัวเรามีผู๎อื่น มีผู๎รู๎และมีสิ่งถูกรู๎ สิ่งไหนที่รู๎แล๎วเกิดความชอบ สิ่งนั้นก็อยากได๎เข๎า
มา สิ่งไหนที่รับรู๎แล๎วไมํชอบ ก็อยากผลักไสออกไป เรียกวําเกิดความยินดียินร๎าย เมื่อเราเกิดความยินดียิน
ร๎ายก็จะขวนขวายหาสิ่งที่ดีเอามาให๎ตัวเอง ถ๎าเจอสิ่งที่ไมํดีแล๎วก็ผลักไสออกไป
เพราะอะไรลํะ เพราะธรรมชาติของคนที่มีกิเลส จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให๎ตัวเอง เมื่อสติเราไมํแยบคาย
เลยคิ ดวํา มีตัวเราคนหนึ่ง คิ ดวํา มีตัวเราคนหนึ่ งแล๎ว ก็ อ ยากให๎ ตั ว เราได๎ ข องดี ๆ เมื่อ ได๎ ข องดี มาแล๎ ว
อยากจะรักษาให๎คงทน แล๎วก็อยากให๎ของที่ไมํดีนํะไปที่อื่น อันนี้คือตัณหา ๓ ตัณหาและอุปาทานมันเป็น
ปัจจัยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เมื่อมีความยึดมั่นในตัวตนคือมีอุปาทาน มันก็กํอให๎เกิดตัณหา อยากให๎สิ่งดี
ๆ เข๎ามาหา อยากให๎สิ่งดี ๆ ที่มาแล๎วให๎อยูํนาน ๆ อยากให๎สิ่งไมํดีที่ไมํชอบใจไปที่อื่น ที่เบื่ออยากให๎ไปที่
อื่น เมื่อทําได๎อยํางที่ต๎องการ ก็เกิดความภาคภูมิใจ เกิดมานะเยํอหยิ่ง ถือตัวถือตน วําเรานํะไมํธรรมดานะ
อยากได๎อะไรก็ได๎ เกิดเยํอหยิ่งถือดีวําเราดีกวําผู๎อื่น หรือถ๎าอยากได๎อะไรแล๎วไมํได๎ก็เกิดความยึดมั่ นอีก
แบบหนึ่ง เกิดความยึดมั่นด๎วยความน๎อยเนื้อต่ําใจวํา คนอื่นเขาได๎ดีทําไมเราไมํได๎เลย ทําไมเราซวยอยําง
นี้ ถ๎าเป็นคนอื่นคงไมํซวยอยํางนี้หรอก จะต๎องจําเพาะเป็นเรานี่ถึงซวย ก็เกิดความรู๎สึกวําเราเลวกวําผู๎อื่น
ถ๎าหากวําสามารถแสวงหามาได๎เทําเทียมกับผู๎อื่น ก็เกิ ดมานะวําเขาได๎อยํางไรเราก็ได๎อยํางนั้น เราไมํ
น๎อยหน๎าใคร เราเสมอกับเขา เป็นอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยแกํตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยแกํอุปาทาน มัน
กํอเกิดซึ่งกันและกัน
ตัณหาที่เกิดเพราะอะไรลํะ เพราะสํงจิตออกนอก จิตไมํตั้งอยูํในฐาน เรามาเจริญสติปัฏฐาน จิตอยูํ
ภายใน กําหนดหยั่งรู๎สภาวะธรรมขณะหนึ่ง จิตตั้งอยูํในฐาน อารมณ๑ใดที่เราสัมผัสกระทบ และเห็นแจ๎งด๎วย
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สติสัมปชัญญะอยูํ มันขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป ขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป อันนี้เป็นปัญญาในภาคปฏิบัติ ปัญญา
ที่วําแจ๎งอยูํในปัจจุบันขณะนั้น ๆ ไมํต๎องเป็นภาษามนุษย๑ก็ได๎ ไมํต๎องรู๎ เป็นภาษาก็ได๎ ปัญญาที่เกิดใน
ขณะที่เราปฏิบัตินํะเขาเรียกวํา ภาวนามยปัญญา สมมุติเรายกมือนะ นิ้วกระทบกันขณะหนึ่งก็ดับไป
ขณะหนึ่งก็ดับไป มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําหนดหยั่งรู๎ มันจะเห็นความจริง เห็นสภาวะธรรม
กําหนดรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ผํานไป กําหนดรู๎ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป กําหนดตรงไหนก็ดับตรงนั้น รู๎ตรงไหนก็ดับ
ตรงนั้น ไมํมีความสืบตํอ ตํอเนื่องเนิ่นช๎า หยั่งรู๎ตรงไหนก็ดับตรงนั้น เห็นแตํความแตกดับ
เห็นแตํความแตกดับเขาเรียกวํา ภังคญาณ คือสังขารก็มีอยูํ ทั้งรูปธรรม นามธรรม แตํญาณปัญญา
ภาวนามยปัญ ญาที่เ กิ ด ขึ้น นํะ มั นชํ า แรกแทรกไปเห็ น ด๎ ว ยความไมํ เ ที่ ย ง สั ง ขารทั้ งหลายทั้ งรู ป ธรรม
นามธรรมจึงไมํบังเกิดเป็นที่ตั้งแหํงความยินดียินร๎าย ไมํบังเกิดเป็นที่ตั้งแหํงตัณหาและอุปาทาน เมื่อนั้นนํะ
ภพชาติจะมีมาแตํไหน ขณะที่เราเห็นอยูํแจ๎งอยูํ ขณะหนึ่ง ๆ นั่นแหละ มันดับภพดับชาติ เพราะวําเรา
สามารถดับอุปาทานได๎ เห็นอยูํขณะหนึ่ง จิตไมํสํงไปอดีต ไมํสํงไปอนาคต เมื่อไมํสํงไปอดีต ไมํสํงไป
อนาคต จิตก็แจ๎งอยูํในปัจจุบัน พูดอีกอยํางหนึ่งวํา เมื่อเราทําจิตให๎แจ๎งอยูํในปัจจุบัน จิตก็ยํอมไมํสํงไปอดีต
อนาคต ไมํปรุงแตํง สักแตํวํารับรู๎ รับรู๎เห็นอยูํแล๎วก็ผํานไป ไมํมีความยึดมั่น แม๎จะมีความฟุ้งซํานรําคาญใจ
ขึ้นมา มันก็เป็นสังขารสํวนละเอียด ถ๎าเราไมํมีอุปาทานมันก็ไมํเรียกวําความฟุ้งซําน มันเป็นสังขารการปรุง
แตํงของจิต
ที่มันเป็นความฟุ้งซํานเพราะอะไรลํะ เพราะมันไปยึดวําเราฟุ้ง ไปยึดวําเราไมํสงบเหมือนแตํกํอนแล๎ว
เมื่อกํอนมันสงบ โอ๎ยสบายจังเลย เดี๋ยวนี้จะทํายังไงให๎สงบอยํางนั้นอีก อันนั้นถึงเรียกวําฟุ้งซําน เพราะเรา
ไปยึดมั่นในสังขารวําเป็นตัวเราของเรา ความจริงสังขารความปรุงแตํงของจิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้น
ตั้งอยูํดับไป ไมํใชํตัวเราไมํใชํของเรา บุคคลผู๎ไมํมีอุปาทานในการปรุงแตํงนั้น การปรุงแตํงนั้นก็เลยสักแตํ
วําเป็นสังขาร คิดดีก็ดับไป คิดไมํดีก็ดับไป คิดดีก็ดับไป คิดไมํดีก็ดับไป ไมํมีอารมณ๑อะไรยั่งยืนเลย ที่เรา
คิดวํามีอะไรยั่งยืนแม๎แตํน๎อยเพราะวําเราไมํได๎มากําหนดหยั่งรู๎ ถ๎าเรากําหนดหยั่งรู๎แล๎วจะเห็นความไมํ
เที่ยง โดยที่ไมํต๎องไปฟังจากใคร มันเห็นอยูํตลอด เมื่อสติเราตั้งอยูํในปัจจุบันขณะ ไมํวํากระทบอารมณ๑
ทางอายตนะไหน กระทบแล๎วก็ดับไป กระทบแล๎วก็ดับ ตาเห็นรูปแล๎วก็ดับไป หูได๎ยินเสียงแล๎วก็ดับไป
จมูกได๎กลิ่นแล๎วก็ดับไป ลิ้นได๎รสแล๎วก็ดับไป กายถูกต๎องโผฏฐัพพะแล๎วก็ดับไป ใจกระทบธรรมารมณ๑แล๎ว
ก็ดับไป พระไตรปิฎกทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ตั้งอยูํตรงนี้ อยูํตรงนี้เลย ไมํต๎องไปหาที่ไหน
ขณะที่เราเจริญสตินะ ฐานใดฐานหนึ่งจะเห็นพระไตรปิฎกทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ๑ตรงนี้เพราะ
สิ่งที่เป็นที่ตั้งแหํงความยึดมั่นวําเป็นตัวเราของเราก็ อยูํตรงนั้น สมุทัยที่จะเกิดก็เกิดตรงนั้น มรรคที่จะ
ประหารกิเลสที่จะทําหน๎าที่เพื่อประหารกิเลสก็อยูํตรงนั้น นิโรธความดับทุกข๑ได๎ถ๎าจะดับทุกข๑ได๎ก็ดับตรง
นั้น ดับขณะหนึ่ง ขณะหนึ่งตรงนั้น คือถ๎าสติญาณปัญญาไมํแจํมแจ๎งมันก็กลายเป็นที่ตั้งแหํงสมุทัยให๎ทุกข๑
เกิ ด ถ๎ า สติ ปั ญ ญาญาณแจํ ม แจ๎ ง ขณะนั้ น ก็ ก ลายเป็ น มรรคที่ ทํ า ให๎ ทุ ก ข๑ ดั บ คื อ นิ โ รธที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น
เพราะฉะนั้นมรรคมีองค๑แปดนะมันก็เกิดรวมอยูํตรงนั้นเลย มรรคของใครผู๎นั้นก็ทํากันเอาเอง แล๎วเมื่อเรา
ดับทุกข๑ได๎ของเรานะ ถ๎าจะพูดออกมาให๎คนอื่นฟัง ก็จะพูดด๎วยภาษาของเราเองที่เราไปเห็นไปแจ๎งไปดับ
ทุกข๑ได๎ของเรานํะ แล๎วมันนําฟัง แตํต๎องพูดด๎วยภาษาของเราเอง
มีนิทานเรื่องหนึ่ง เลําให๎ฟัง เมื่อตอนสมัยที่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทํานยังมีชีวิตอยูํนะ หลวงปู่มั่นทํานก็
เป็นนักปฏิบัติที่สําคัญองค๑หนึ่ง พอดีมีมหาองค๑หนึ่งมาเจอทําน ทํานก็เลยบอกให๎ ทํานมหานํะ ลองเทศน๑
เรื่ อ งมรรค ๘ หนํ อ ยซิ ทํ า นมหาก็ เ ทศน๑ ม รรค ๘ ได๎ ต ามตํ า ราเปี๊ ย บเลย สั ม มาทิ ฏ ฐิ สั ม มาสั ง กั บ โป
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ แล๎วก็แยกแยะได๎อยําง
ละเอียดลออตรงกับพระไตรปิฎกเปี๊ยบเลย พอทํานมหาเทศน๑จบ ทํานก็มาถามหลวงปู่มั่นวํา ที่ผมเทศน๑
มรรค ๘ ไปนี่เป็นยังไงครับ หลวงปู่มั่นทํานก็บอกวํา “นั่นเป็นมรรคของพระพุทธเจ๎า ไมํใชํมรรคของทําน
กัณฑ์ที่ ๒๗ อย่าโทษผู้อื่น
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มหา” คือวําเป็นมรรคของพระพุทธเจ๎า มหาองค๑นั้นก็จํามาพูด ทีนี้ถ๎าเป็นมรรคของตัวเราเองเป็นยังไง คือ
เราปฏิบัติของเราแล๎ว เราดับทุกข๑ได๎ของเราที่จิตของเรา แล๎วเราพูดออกมาถึงสภาวะที่เราดับทุกข๑ได๎ยังไง
มันรู๎สึกยังไง พูดออกมา ทํายังไง ขัดเกลาจิตยังไง ปฏิบัติยังไง ทําความเพียรยังไง ละเว๎นความชั่วยังไง
ตั้งอยูํในกุศลยังไง พูดออกมานั่นแหละมรรคของเรา เพราะฉะนั้นนะที่หลวงปู่มั่นพูดกับพระมหาองค๑นั้นวํ า
นั่นมรรคของพระพุทธเจ๎าไมํใชํมรรคของทําน คือวําพระมหาองค๑นั้นทํานยังไมํได๎ปฏิบัติ ทํานยังไมํมีความ
ดับทุกข๑ของทําน แล๎วทํานยังไมํมีมรรคคือวิธีที่ทํานทําเพื่อดับทุกข๑ให๎จิตของทําน ทํานก็เลยจําเอามรรค
ของพระพุทธเจ๎ามาพูด คือเอาภาษาของพระพุทธเจ๎ามาเลําให๎ฟัง
ฉะนั้นนํะ แตํละคนของเรา ที่เป็นนักปฏิบัติ อริยสัจ ๔ มันจะเกิดที่ใจเรา ทุกข๑ สมุทัย นิโรธ มรรค ให๎
เราเจริญสติปัฏฐาน เมื่อญาณปัญญาแกํกล๎าแล๎ว มันจะเห็นอยูํภายใน สิ่งที่หลอกลํอเราให๎ไปยินดีอันนั้นคือ
กามสุขัลลิกานุโยค สิ่งที่มันหลอกลํอเราให๎ไปยินร๎ายมันก็เป็นอั ตถกิลมถานุโยค คนบางคนนะ เพลิดเพลิน
แตํการเสพ หาสิ่งของที่ดี ๆ มาเสพ เพลิดเพลินอยูํนั่น เรียกวําเพลินในกามสุขหรือกามสุขัลลิกานุโยค แตํ
คนบางคนนะผิ ดหวังไมํไ ด๎อ ะไรสมหวัง ไมํได๎ อะไรอยํา งใจ ฆํ า ตัว ตายเลย อั นนั้ นก็ อั ตถกิล มถานุโ ยค
ประชดชีวิต กูฆําตัวตายเลย ถ๎าไมํหมดกรรมก็ต๎องไปรับกรรมชาติหน๎าตํอไป เพราะแก๎ผิดวิธี
ถ๎าแก๎ทุกข๑ให๎ถูกวิธีนั้น ต๎องมาละสมุทัย ละสมุทัยคือวําอะไรลํะ คือถอนความยึดมั่นวําเป็นตัวกูของกู
มันไปเห็นแจ๎งโดยญาณปัญญาของเรา ในภาคปฏิบัติ ยิ่งเรามากําหนดภายใน กําหนดไป กําหนดไป ไมํ
เจอตัวเรา ไมํเจอเลย เหมือนกับภูเขา มองไกล ๆ เห็นเป็นภูเขา ยิ่งเข๎าไปใกล๎ไมํเห็นเลย ไมํเห็นเป็นภูเขา
เห็นแตํก๎อนหิน เห็นแตํดิน เห็นแตํต๎นไม๎ เห็นแตํหญ๎า ไมํเห็นภูเขาเลย เมื่อจิตเราไมํได๎ฝึกสติ ไมํได๎ฝึก
กรรมฐาน ไมํได๎กําหนด ไมํได๎มากําหนดดูภายในนํะ ยํอมรู๎สึกวํามีตัวเราคนหนึ่ง มีตัวเราคนหนึ่งแล๎วก็ต๎อง
มาแยกแยะวําเราเป็นใคร เราเป็นผู๎ชายคนหนึ่ง มีตัวเราเป็นผู๎ชายคนหนึ่งก็ต๎องมีผู๎หญิงคนหนึ่งมาเป็นคูํ
ผู๎หญิงคนนั้นต๎องหน๎าตาดูดี พาไปไหนไมํอายเขา อยูํในบ๎านก็ทํากับข๎าวเป็น เอาอกเอาใจเราดี ต๎องหามา
เพิ่ม พอมีตัวเราขึ้นมาคนหนึ่งก็อยากได๎อะไรจิปาถะร๎อยแปด ไมํจบ
ทํานจึงบอกวําเมื่อจิตสํงออกแล๎วไมํจบ ก็ต๎องวิ่งไลํคว๎าเงาไมํจบ เมื่อเราเจริญสติ จิตอยูํในฐาน มันจะ
จบ มันจบตรงมีญาณปัญญาเห็นแจ๎ง แล๎วจิตก็ไมํต๎องไปเกาะเกี่ยวกับใคร จิตก็อยูํกับภายใน เจอตัวเอง
เจอตัวเองแล๎วก็อบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ย วเดียวดาย ไมํต๎องไปหาใคร ไมํต๎องไปรอคอยใครให๎มา
ยิ้มให๎ ไมํต๎องไปรอคอยใครให๎มาเอาใจ เราไมํได๎ไปหาใคร จิตเราอยูํกับตัวเอง เจอตัวเอง แล๎วมันอิ่ม อิ่ม
อะไรจะอิ่มเทํากับจิตที่เข๎ามาหาตัวเองไมํมีหรอก เพราะมันไมํรอคอยใคร ไมํอิงอาศัยใคร เราสํงจิตออกก็ไมํ
จบ มีแตํเรื่อง มีแตํเรื่องไมํรู๎จักพอ ความต๎องการของคน ความอยากของคนไมํพอ แมํน้ําทั้งหลายยังมีวัน
เต็ม ตัณหาไมํมีเต็ม มีสิบอยากได๎ร๎อย มีร๎อยอยากได๎พัน ได๎คนขาวแล๎วอยากไปได๎คนดํา ได๎คนดําแล๎ว
อยากได๎ฝรั่งอีกแล๎ว ไมํจบ วิ่งตามตัณหาก็เหมือนวิ่งไลํคว๎าเงา
เราสํงจิตออกก็ต๎องตั้งเงื่อนไขเยอะแยะเลย ต๎องมีเงื่อนไขมากมายจะมาทําให๎เราเป็นสุขจากข๎างนอก
นะ ท๎ายสุดก็ไมํสุขจริง อาศัยคนอื่นเขามาทําให๎เราเพลิดเพลินใจสักระยะหนึ่ง เดี๋ยวก็อยากได๎อีกแล๎ว
ความสุขจากข๎างนอกนะเหมือนกินน้ําทะเล ยิ่งกินเข๎าไปยิ่งกระหายหนัก ความสุขจากข๎างนอกนํะมันยิ่ งกิน
ยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งเสพยิ่งอยาก ยิ่งตอบสนองความต๎องการแล๎วความต๎องการยิ่งเพิ่มพูน ฉะนั้นผู๎ที่ไมํ
ปฏิบัติธรรมจึงมีแตํเรื่อง หาความสุขใจไมํได๎ จะไปหาใครก็เจอแตํคนอื่น ไมํเจอตัวเอง รักคนอื่นมากมายจะ
เจอเพียงความหงอยเหงาว๎าเหวํ รักเขาเข๎าไปเถอะ รักเขาเข๎าไป รักคนอื่น รักคนโน๎น รักคนนี้ รักเข๎าไป
เถอะ มีแตํความหงอยเหงาว๎าเหวํ คนเรานอนกอดกันอยูํมันยังระแวงกันเลย เพราะมันไมํรู๎วําอีกฝ่ายหนึ่งที่
มันกอดเราอยูํมันคิดถึงเราหรือเปลํา หรือไปคิดถึงอีหนูนั่นอีกแล๎ว ไมํจบสิ้นหรอก ความทุกข๑ของชาวโลก
มันไมํจบ
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ไมํเหมือนผู๎ปฏิบัติธรรม เรามาปฏิบัติธรรมนํะ ยิ่งเย็นมากขึ้น รํมเย็นเป็นสุขมากขึ้น มาหาตัวเองดีกวํา
หาคนอื่นมาจนอายุป่านนี้แล๎ว พอได๎แล๎ว กลับมาหาตัวเองบ๎าง ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวัน
ตาย ไมํจบเลย ทุกข๑ไมํจบ ต๎องรอคอย รอคอยให๎คนอื่นมาเอาใจ เขาเรียกวําตั้ งจิตไว๎ผิด เอาใจไปฝากไว๎
กับคนอื่นเขาเรียกวําตั้งจิตไว๎ผิด ถ๎าตั้งจิตไว๎ผิดแล๎วจะหาความสุขนํะไมํเจอหรอก เหมือนกับวําที่นอนดี ๆ
ไมํนอน เอาเตียงผ๎าใบไปกางไว๎กลางถนน ไปหาที่นอนผิด ไปหาที่นอนผิดแล๎วมันไมํจบ เดี๋ยวรถวิ่งผํานมา
เราจะทําอยํางไร
คนเราอยูํในโลกนํะตํ อให๎มีทุกอยําง แตํถ๎าตั้งจิตผิดแล๎วหาความสุขไมํได๎ พระพุทธเจ๎าทํานแจกแจง
แยกแยะทางพ๎นทุกข๑ให๎บุคคลทั้งหลายสัตว๑ทั้งปวงดําเนินตาม เป็นพระคุณอยํางมากมายมหาศาลอยํางหา
ที่สุดไมํได๎ พระศาสนาเหมือนต๎นจามจุรีต๎นก๎ามปูข๎างถนน รํมเย็น ใครเอาเตียงผ๎าใบมากางใต๎ต๎นกามปูข๎าง
ถนน ทีนี้ไมํต๎องเป็นทุกข๑แล๎ว ได๎ยินเสียงรถผํานไปผํานมาก็ไมํต๎องสะดุ๎ง ผํานไปก็ผํานไปซิ เราก็นอน
เอกเขนกของเรา เรียกวําตั้งจิตไว๎ถูก สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นวิธีอุบายเพื่อการปฏิบัติเพื่อให๎จิตเราอยูํในที่ที่
ควรอยูํ จิตเราอยูํภายในไมํต๎องไปเดือดร๎อน ไมํต๎องทุกข๑เข็ญ
คนเราทุกข๑ไมํจบ มีผู๎มาถามอาตมาวํา เมื่อไหรํโยมจะหมดปัญหาเสียทีนะคะ ไมํหมดหรอกโยม เข๎า
เมรุนํะถึงจะหมด คนที่ไมํปฏิบัติสติปัฏฐานนํะไมํหมดปัญหาหรอก เพราะอะไร เพราะตัวมันเอง ใจของ
ตัวเองเป็นผู๎สร๎างปัญหาทุกขณะจิต เมื่อไหรํจะหมด จิตที่เราสํงออกนํะมันจะสร๎างปัญหาให๎ตัวเองทุกขณะ
จิต จิตที่ตั้งไว๎ผิดนํะ ไปหวังอะไรจากคนอื่น รอให๎คนอื่นมารัก รอเมื่อไหรํเขาจะเลิกเกลียดเรา นั่นแหละตั้ง
จิตไว๎ผิด บุคคลผู๎ไมํเจริญสติปัฏฐานนะ จิตตัวของตัวเองนํะสร๎างปัญหาแกํตัวเองไมํจบสิ้น เมื่อเหตุแหํง
ทุกข๑ไมํถูกกําจัดไปนํะ ถามวําเมื่ อไหรํจะหมดทุกข๑ ไมํหมดหรอก ไมํมีวันหมดหรอก หากกองไฟยังอยูํนะ
ถามวําเมื่อไหรํมันจะหายร๎อน ไมํมีวันหายร๎อนหรอก เพราะต๎นเหตุยังอยูํ สาเหตุแหํงทุกข๑ก็คือสมุทัย อยูํใน
ใจเรา ตั้งใจผิด คิดผิด ไมํมีการงานทางจิต มีแตํจิตสํงออกไปเกาะที่อื่น เกาะคนอื่น ทุกคนถ๎าเป็นอยํ างนี้ไมํ
มีวันหมดทุกข๑
เพราะฉะนั้นที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทํานตรัสรู๎นํะ ทํานจําแนกแยกแยะทางดําเนินให๎เรา เป็นพระคุณหา
ที่สุดไมํได๎ และเมื่อถึงยุคสุดท๎ายปลายศาสนาอยํางที่พวกเรามาเกิด ได๎มีครูบาอาจารย๑ที่ทํานมั่นคงใน
ธรรมะ มากํอตั้งสํานักเพื่อจําแนกแยกแยะขวนขวายเทศนาให๎การสั่งสอนอบรม ให๎อาจหาญรําเริงสมาทาน
ยินดียิ่งในการเจริญสติปัฏฐาน เป็นพระคุณอยํางล๎นเกล๎าล๎นเกศ พระเดชพระคุณที่ทํานสร๎างสํานักไว๎ เป็น
พระคุณแกํเราซึ่งมาในภายหลังอยํางหาที่เปรียบปานไมํได๎ อันนี้ใครทําก็คนนั้นได๎นะ พระเดชพระคุณทําน
เมตตาเหมือนกับฝนตกทั่วไป บ๎านใดรองน้ําฝนเก็บไว๎กิน บ๎านนั้นจะได๎น้ําสะอาด บ๎านใดเชือนแชกะละมัง
ก็คว่ํา โอํงก็ปิด หลังคาก็ไมํได๎ล๎างเตรียมไว๎ อันนั้นจะเดือดร๎อนในภายหลังเอง ไมํใชํใครทําให๎ ตัวเองทํา
ตัวเอง พอถึงเวลาหิวกระหายน้ํา มันจะเดือดร๎อน เพราะใครทําให๎? เราทําเอง
อยําไปคิดวําทุกข๑ที่เกิดในใจเรานี่คนอื่นทําให๎ ถ๎าคิดอยํางนั้นจะกลายเป็นคนอาภัพ ทําให๎เป็นคนโทษ
คนอื่นตะพึด ไมํหันมาแก๎ไขตัวเองเลย ตํอไปญาติโยมให๎คิดวํา ทุกข๑ที่เกิดขึ้นทุกชนิดนํะเพราะเราตั้งจิตไว๎
ผิด อยําไปคิดวําคนอื่นทําให๎ สมมุติวําโดนคนเขาดํามานะ อยําไปโทษวําเพราะไอ๎คนนี้ปากจั ดจึงทําให๎เรา
เป็นทุกข๑ อยําไปโทษข๎างนอก โทษข๎างนอกมันทําให๎ไมํได๎แก๎ปัญหา ต๎องมาโทษตัวเรา เออเขาดําเสร็จเรา
จบไปตรงนั้นแล๎ว ทําไมเราเอาเก็บไว๎ในใจ เอามาเก็บไว๎ในใจ เราเก็บมาไว๎ในใจของเราเป็นทุกข๑ตํอไปอีก
เหมือนกับเราเดินไปเหยียบหนามตํานะ คนฉลาดเป็นไง คนฉลาดก็ห าหนามเจอแล๎วก็ดึงหนามออกแล๎วก็
เอาทิ้งไป คนโงํเป็นไงลํะ คนโงํก็เดินไปเหยียบหนามแล๎วก็ เจอหนามเสร็จแล๎วก็ดึงออกมาแล๎วก็ทิ่ม ทิ่มอีก
ทิ่มเท๎าเราอีก ทิ่มไมํเลิก ใครทําให๎ลํะ หนามมันทิ่มเราทิ่มหนเดียว แตํเราจับมาทิ่มเองนะเป็นสิบเป็นร๎อย
เขาดําเรานะแพล็บเดียวมันก็ดับไปแล๎ว เสียงก็หายไปแล๎ว เราไปเก็บมาไว๎ในใจ แล๎วก็คิดแล๎วคิดอีก มันดํา
กัณฑ์ที่ ๒๗ อย่าโทษผู้อื่น
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กูยังงี้ พํอกูยังไมํเคยดํากูยังงี้เลย แมํกูยังไมํเคยดํากูยังงี้ กูจะไปดํามึงกลับยังไงดี จะไปดํามันก็กลัวมันจะ
เตะอีก นั่นแหละมันก็คือวําเราถอนหนามแล๎วยังทิ่มเข๎าไปอีก ทิ่มเข๎าไป อยําไปโทษหนาม
คนที่ตั้งจิตไว๎ผิดนํะ เรื่องมันไมํจบ ไมํจบไมํสิ้น ทุกข๑ไมํจบ เวลามีปัญหาอยําคิดวําโลกให๎แกํเราน๎อย
เกินไป ต๎องไปนั่งประท๎วง ไมํจบหรอก ไปอยูํที่ไหนก็ต๎องไปนั่งประท๎วง อยูํวัดนี้ก็ต๎องมานั่งประท๎วงอยูํวัดนี้
ไปอยูํวัดโน๎นก็ต๎องไปนั่งประท๎วงอีก ไมํมีที่ เป็นสุขหรอก คนอยํางนี้ไปอยูํวัดไหนก็ไมํมีความสุข ท๎ายที่สุด
หาวัดอยูํ ไ มํไ ด๎ หาวัดอยูํ ไ มํไ ด๎ก็ ต๎อ งสึก กลั บ ไปบ๎ า น สึ ก ก็ ต๎ อ งไปประท๎ ว งที่ บ๎ า นอี ก กลั บ ไปบ๎ า นก็ ไ มํ มี
ความสุขอีก ไปโทษวําไอ๎คนโน๎นทําให๎กูไอ๎คนนี้ทําให๎กู ท๎ายที่สุดอยูํในโลกนี้ไมํมีความสุข เรามาดูตัวเรา
ดีกวํา เวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะ ให๎เปลี่ยนมาคิดวําเราต๎องการมากเกินไป เราจะได๎มาลดความต๎องการของ
ตัวเรา คิดอยํางนี้เราถึงจะหาที่มีความสุขได๎ ต๎นเหตุแหํงความสุขความทุกข๑มันอยูํที่ใจเรา อยําไปโทษคน
อื่นเลย
เหมือนหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งนะ วิ่งมาใต๎ต๎นประดูํ มานอนใต๎ ต๎นประดูํ โอ๏ยคันจริงโว๎ย ใต๎ต๎นประดูํต๎นนี้
มันคันจริงโว๎ย วิ่งไปใต๎ต๎นไทร พอวิ่งไปใต๎ต๎นไทร ไอ๎ใต๎ต๎นไทรนี้คันจริงโว๎ย วิ่งไปใต๎ต๎นโพธิ์ ใต๎ต๎นโพธิ์นี้
คันจริงโว๎ย ไปใต๎ต๎นมะฮอกกานี ไปใต๎ต๎นมะฮอกกานีคันอีก จนในที่สุดมันลงความเห็นวําทั้งวัดนี้คันหมด
ต๎นไม๎ในวัดนี้ไมํดีเลยทุกต๎นคันหมด กูไปอยูํวัดอื่นดีกวํา ไปอยูํวัดอื่นก็คันอีก ไปวัดอื่นก็คันอีกแหละ เพราะ
มันคันที่หนังเรา มันคันที่หนัง มันไมํได๎คันที่ต๎นมะฮอกกานี ไมํได๎คันที่ต๎นโพธิ์ ไมํได๎คันที่ต๎นประดูํ
คนที่ตั้งใจเข๎ามาวัดตอนแรกก็ตั้งใจวําจะมาปฏิบัติธรรมนะแตํพอเข๎ามาแล๎วไมํได๎มาปฏิบัติธรรมก็มี
เยอะ คือวํามาดูแตํคนโน๎นไมํดี คนนี้ไมํดี เสียเวลาเปลํา เรามาเก็บของดีดีกวํา พระองค๑ไหนพูดเรื่องดีเก็บ
ไปให๎หมด แมํชีคนไหนพูดเรื่องดีเก็บไปให๎หมด ถ๎าคนไหนพูดเรื่องไมํดีมาทําอะไรไมํดีมาอยําเอาไป มีคน
สองคนเข๎าไปในเหมืองทอง คนที่หนึ่งนาย ก. เข๎าไปเห็นเศษกรวดไมํเก็บ พอเห็นทรายไมํเก็บ เห็นหินไมํ
เก็บ เห็นถํานไมํเก็บ เห็นขี้เถ๎าไมํเก็บ เห็นทองคําอ๎าวเก็บ เห็นทองคําเก็บ อ๎าวเจอพลอยอีกเก็บ นาย ก
นะมันฉลาด นาย ข เข๎าไปในเหมืองทองคํา เห็นทองคําไมํเก็บ เห็นทรายเก็บ เห็นหินเก็บ เห็นขี้เถ๎ าเก็บ
เห็นขี้หมายังเก็บเลย เห็นขี้หมายังเก็บไปเลย
ฉะนั้นอยําไปโทษใคร ในยํามเราเวลาออกมาจากเหมืองทองนะ มีเศษหิน เศษดิน เศษขี้หมา บางคน
นะเข๎าไปในเหมืองทองในยํามมีแตํทอง เราเข๎าในวัดนะมาปฏิบัติ ๕ วัน ๗ วันนํะ ให๎เก็บแตํของดี ๆ ใคร
เขาพูดไพเราะมาเก็บไว๎ ใครเขาพูดเป็นธรรมะมาเก็บ ใครเขาพูดไมํดีอยําไปเก็บ ทิ้งไป ถ๎าเก็บเอาไว๎ก็
ต๎องโทษตัวเอง เหมือนกับโดนหนามตําเข๎าไปทีหนึ่ง แทนที่จะเอาหนามออกไปทิ้ง ดึงมันแล๎วก็ทิ่มเข๎าไป
อีก ทิ่มเข๎าไปอีก ทําร๎ายตัวเอง
คนที่ทําร๎ายตัวเองแล๎วยังเที่ยวไปโทษคนอื่นนํะเป็นคนอาภัพ ในเมื่อความทุกข๑ทั้งมวลตัวเองทําเอง
ทั้งนั้น จะไปโทษคนอื่นก็คือวําเป็นคนอาภัพ เหมือนกับคันหัวแล๎วไปเกาขานะ ตัวเราผิดเอง จะไปโทษคน
อื่นผิด แล๎วมันจะไปได๎แก๎ปัญหาไหม แล๎วจะมีวันพ๎นทุกข๑หรือ มาสํานักปฏิบัติธรรมนะเขามาเพื่อแก๎ไข
ตัวเอง ไมํได๎มาเพื่อแก๎ไขเพื่อน เราเข๎ามาวัดนะ เรามาทําตัวเราให๎ปากเราเลิกนินทาดีกวํา ปากเราเลิกพูด
ร๎าย อยําเที่ยวไปคอยจัดระเบียบ เอ๏ะคนโน๎นพูดร๎าย คนนี้พูดร๎าย พูดร๎ายก็เรื่องของเขา หน๎าที่เขาแก๎ไข
ตัวเอง เราแก๎ไขตัวเราดีกวํา เข๎ามาวัดนะให๎เก็บของดี ๆ ไป เราจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ เลย สติปัฏฐานที่หลวง
พํอสอนนะ เป็นของดีที่หนึ่งจะดับทุกข๑ได๎ ดับทุกข๑ได๎ที่ตัวเรา ดับให๎ได๎เถอะ ตํอไปเราจะสอนคนอื่นได๎ ถ๎า
เราดับทุกข๑ด๎วยตัวเราเองไมํได๎แล๎ว เราจะสอนคนอื่นไมํได๎ มันไมํศักดิ์สิทธิ์ มันไมํขลัง
ปอกมะพร๎าวนะ ถ๎าเราปอกให๎เป็นลูกหนึ่ง ปอกให๎เป็นลูกหนึ่ง ลูกอื่นก็เหมือนกัน ฉะนั้นเรามาปฏิบัติ
ธรรมขั้นต๎นนะมาจัดระเบียบตัวเราดีกวํา คนอื่นชํางเขาไมํต๎องไปยุํง ดูตัวเรา แล๎วก็เก็บของดีให๎เต็มที่ อะไร
ดีเก็บหมด เจอทานเก็บทาน เจอศีลเก็บศีล เจอสมถะเก็บสมถะ เจอวิปัสสนาเก็บวิปัสสนา เก็บให๎หมดของ
ดี ของไมํดีอยําไปเก็บ คําติเตียนนินทาดํา วําให๎ร๎ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยําไปเก็บ ถ๎าเก็บแล๎วไมํจบ
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ในโลกนี้ไมํมีที่ไหนหรอกจะไมํมีสิ่งไมํดีอยูํ อันนี้เราต๎องเลือกเก็บ ถ๎าเราแก๎ปัญหาของเราได๎ แก๎ปัญหาที่ใจ
เราได๎ รํมไม๎ก็เย็น รํมไม๎ก็ไมํคัน กลางแจ๎งก็ไมํคัน ใต๎ต๎นประดูํก็ไมํคัน ใต๎ต๎นมะฮอกกานีก็ไ มํคัน ใต๎ต๎นโพธิ์
ก็ไมํคัน ใต๎ต๎นไทรก็ไมํคัน ก็ขี้เรื้อนมันหายแล๎ว
หมายถึงใจเรานะ เราเลิกคิดผิดตั้งจิตไว๎ผิด เฝ้ารอคอยแตํคนอื่น หํวงแตํคนอื่น รักแตํคนอื่น ไมํรู๎จักรัก
ตัวเอง รักคนอื่นมากมายจะได๎แตํความหงอยเหงาว๎าเหวํ รักตัวเองให๎เรํงประพฤติธรรม การประพฤติ
ธรรมนํะคือการรักตัวเอง ไปรักคนอื่นทุกข๑ไมํจบหรอก ทุกข๑ไมํจบ เรามารักตัวเองดีกวํา กําหนดเจริญสติ
ปัฏฐานหยั่งรู๎ภายใน ในที่สุดเจอแตํความสุข มันเห็นแตํอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมํเห็นมีตัวเราของเราในที่
ไหน อุปาทานก็ลดลง ความยึดมั่นถือมั่นเพื่อความยินดียินร๎ายก็ลดลง อยูํในโลกอยํางอาการแตํเพียงสักวํา
สักวํา สักวํานี่เราต๎องเห็นแจ๎งในใจเราเอง ด๎วยสภาวะธรรม มันเห็นแจ๎งแล๎วมันก็ปลํอยวางไป เห็นแจ๎งแล๎ว
ก็ปลํอยวางไป จนจิตมันไมํยึดมั่นถือมั่น อยํางโน๎นก็ได๎ อยํางนี้ก็ได๎ อยูํในโลกไปตามอาการ สร๎างประโยชน๑
ได๎ก็สร๎างไป สร๎างไมํได๎ก็แล๎วไป สร๎างบารมีก็เป็นปัจจัยแกํพระนิพพาน จิตเราก็รักษา รักษาไว๎ด๎วยสติปัฏ
ฐานนะ ให๎เป็นการงานของจิต มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ เพื่อให๎จิตเราตั้งมั่นอยูํในสติและอุเบกขา ไมํ
ยินดีไมํยินร๎าย จนมันชํานาญ ชํานาญจนทํามากเข๎า มากเข๎า หลายปีเข๎า หลายปีเข๎า จนมันชํานาญ
ความชํานาญนี่มันให๎กันไมํได๎ ต๎องฝึกกันเอาเอง คือมันชํานาญในการตั้งจิตไมํให๎ทุกข๑ เมื่อมีอารมณ๑
อะไรมากระทบ เราชํานาญที่จะวางจิตไมํให๎ทุกข๑ จัดการไปตามเหตุปัจจัยแตํใจไมํทุกข๑ คือขณะที่เรา
กระทบอารมณ๑ขณะหนึ่งนะเราเอาความเพียรออกมา ความเพียรที่จะมาจัดการอารมณ๑นั้น เอาสัมปชัญญะ
ความกําหนดรู๎ตัวทั่วพร๎อม มันจะตั้งจิตเราอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ มีสติแล๎วก็หยั่งรู๎ในอารมณ๑นั้น นั่นนะจิต
เราจะไมํทุกข๑ มันจะดับได๎ในขณะนั้น นี้เป็นวงจรรอบของมันนะ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ถ๎าหาก
เราขี้เกียจขึ้นมา ไมํเอาจิตออกมากระทํางาน ความทุกข๑มันก็เกิด
ความเพียรมันอยูํที่จิต มันมีความเพียรที่จะเอาธรรมะมาใช๎ คือไมํปลํอยไปตามกระแสอารมณ๑ ที่
เรียกวํา อาตาปี นํะหมายถึงวําเอาความเพียรในจิตของเราตั้งขึ้นมาเพื่อจะไมํปลํอยจิตไปตามกระแส
อารมณ๑ เมื่อมีความเพียรขึ้นมาแล๎วก็ สัมปชัญญะที่เราฝึกนํ ะคือความรู๎ตัวทั่วพร๎อมที่เรากําหนดฝึกมาจาก
การยกมือ ก็ตาม จากการเดินจงกรมก็ ตาม มั นจะชํา นาญ พอตั้ งสติ ขึ้น มา มัน จะตั้ งอยูํ ในกายเราเป็ น
ปัจจุบันอารมณ๑ พอจิตเราตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑มันจะแก๎ปัญหางําย เพราะวําปัญหาทั้งปวงเกิดเพราะจิต
สํงไปอดีตอนาคตทั้งนั้น มีความเพียร มีสัมปชัญญะ แล๎วก็มีสติกําหนดหยั่งรู๎นํะมันจะเข๎าถึงความดับทุกข๑
ขณะนั้นได๎ ดับความยินดียินร๎ายในโลก คือมีสติสักแตํวํากายมีอยูํเข๎าไปตั้งอยูํ เฉพาะหน๎าก็เทํานั้น แตํ
เพียงสักแตํวําอาศัยรู๎ สักแตํวําอาศัยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย ยํอมไมํยึดถืออะไรในโลกด๎วย เป็นความ
ชํานาญของเรานะเราต๎องฝึกไป ฝึกจนมันชํานาญ สติเราตั้งขึ้นมาได๎ ทุกอิริยาบถเพราะเราฝึกจนชํานาญ
การปฏิบัติของเรา ขอให๎เราใช๎เวลาปฏิบัติสักชาติหนึ่ง โอกาสที่จะมาเจอพระพุทธศาสนา เจอครูบา
อาจารย๑ซึ่งแนะนําทางสายเอกคือสติปัฏฐาน ๔ นํะหายาก อยําให๎เวลาลํวงไปเปลํา หลวงพํอใหญํทํานชอบ
พูดวํา พายเถอะนะแม่พาย ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย ปลายายจะเน่า ทํานพูดอยํางนี้ คืออยําเสีย
โอกาสเปลํา เกิดมาเป็นมนุษย๑ มาพบพระพุทธศาสนา แล๎วเรายังลึกซึ้งเข๎ามาอยูํเพียงแคํพิธีกรรมเทํานั้น
คนถือศาสนามากมายติดอยูํแคํพิธีกรรม ไมํได๎เข๎ามาปฏิ บัติเพื่อเห็นแกํนพระศาสนาเลย เราเข๎ามาสํานักนี้
สํานักกรรมฐานนี้ เป็นสํานักที่วําเฟ้นแกํนศาสนามาทํากัน มาเฟ้นกัน นี่เป็นโอกาสดีมากแล๎ว ทําให๎ได๎ ทํา
ได๎แล๎วมันจะดับทุกข๑มีตัวเองเป็นพยานยืนยันไมํต๎องไปรอให๎ใครชมเลย ไมํต๎องรอให๎ใครมาตั้งตําแหนํง ตั้ง
ยศให๎ ให๎จิตของเราปฏิบัติจนดับทุกข๑ของเราได๎ ใครจะชมใครจะดําใครเขาจะสาปแชํง ไมํมีความหมาย
เพราะเราเป็นสุขอยูํในใจของเรา ถ๎าคนเขาจะชมเชยเรามากมายแตํเราดับทุกข๑ไมํได๎นะก็ชมเปลํา ถ๎าเรา
ปฏิ บั ติ ธ รรมของเราแตํ ล ะคนนะให๎ เ ราดั บ ทุ ก ข๑ ข องเราได๎ นํ ะ ใครจะชมใครจะดํ า ไมํ เ กี่ ย ว คํ า เชื้ อ เชิ ญ
กัณฑ์ที่ ๒๗ อย่าโทษผู้อื่น
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รับประทานอาหารไมํสามารถทําให๎เราอิ่มท๎องได๎ฉันใด คําดําคําชมของชาวโลกนํะไมํสามารถทําให๎เราดีขึ้น
หรือเลวลงได๎
อยําไปติดอยูํแคํคําพูดของมนุษย๑ คําพูดของมนุษย๑เป็นแคํลม ที่ออกมาโดนเส๎นเสียง แล๎วใช๎ลิ้นและ
ฟันทําให๎เป็นคําโน๎นคํานี้ สิ่งนี้เป็นมายาไมํควรยึดมั่น เราเอาจิ ตตั้งภายในดีกวํา กําหนดขณะหนึ่งก็เป็น
ของเราขณะหนึ่ง กําหนดขณะหนึ่งก็เป็นของเราขณะหนึ่ง ไมํต๎องอิงอาศัยใคร ไมํต๎องรอคอยใคร อยํานั่งรอ
คอยคนที่ไมํไป คนที่ไมํไปอยําไปนั่งรอคอยมันเลย เป็นหํวงลูกยังไมํได๎ธรรมะ เป็นหํวงคนโน๎นยังไมํได๎
ธรรมะ ถ๎ามันจะได๎ธรรมะมันต๎องทํา เองไมํใชํเราไปทําให๎ จําไว๎วําอยําไปนั่งรอคอยคนที่ไมํได๎ไป เดี๋ยวจะ
พลาดรถไฟเสียเปลํา
โอกาสบั ดนี้ ก็ เ ป็นเวลาอั น สมควร ได๎มีโ อกาสมากลํ า วธรรมะสิ่ ง ละอั น พั น ละน๎ อ ยแกํ ทํ า นผู๎ ป ฏิ บั ติ
ท๎ายที่สุด ก็ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย จงมาปกปักรักษา ให๎ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได๎เข๎าถึง
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกคนทุกทํานเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๒๘ สาธุ โข บรรพชา
๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติสงฆ๑
ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎
ในภาคการปฏิบั ติธ รรม นมัสการพระเถรานุ เถระผู๎ มี พ รรษายุ ก าลและปัจ ฉิ ม ายุ ก าลทุ กทํ า น เจริ ญ สุ ข
สามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้เราก็ได๎มาฟังธรรมในภาคปฏิบัติ เราทั้งหลายเป็นผู๎ที่ตํางจากคนทั่วไปในโลก คือวํา เป็นผู๎เห็นภัย
การที่เราออกมาปฏิบัติธรรมนํะ ก็เพราะเป็นผู๎เห็นภัย คําคมเขาบอกวํา นกไมํเห็นฟ้า ปลาไมํเห็นน้ํา คือวํา
ของใกล๎ตัว บุคคลทั้งหลายไมํคํอยเห็น นี่เป็นคําอุปมา นกไมํเห็นฟ้า ปลาไมํเห็นน้ํา คือไมํมีญาณปัญญาไป
แจํมแจ๎งในสิ่งใกล๎ตัว คนทั่วไปในโลกอยูํในโลกแตํไมํเห็นทุกข๑ ไมํเห็นความทุกข๑ ไมํเห็นทุกข๑จึงไมํเห็นภัย
ไมํเห็นภัยจึงไมํเห็นความจําเป็นที่ต๎องออกมาปฏิบัติธรรม ไมํเห็นความจําเป็นที่จ ะต๎องออกมาถือบวช ไมํ
เห็นความจําเป็นที่จะต๎องละกาม ละความสุขทางฆราวาสวิสัย ออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ๎น
ทุกข๑ บุคคลผู๎นั้นไมํเห็นภัยจึงไมํมีทางเลยที่จะเกิดความขวนขวาย ออกมาถือบวชออกประพฤติปฏิบัติ
มาทนนั่งหลังขดหลังแข็งดูตัวเอง กําหนดสติหยั่งรู๎ดูตัวเอง เมื่อเราทั้งหลายเรียกวําเป็นผู๎เห็นภัย เป็นผู๎เห็น
ในสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปไมํเห็น
หลวงพํอใหญํชอบพูดคําหนึ่งวํา “สาธุ โข บรรพชา” คําวํา “สาธุ โข บรรพชา” นี่เป็นคําติดปากของ
ทํานเรื่อย เวลาทํานเทศน๑ ทํานจะมีคําวํา “สาธุ โข บรรพชา” แปลวํา การบรรพชาดีนักแล เพราะวําเป็น
ชํวงเว๎นวํางจากกิจการงานหน๎าที่ของฆราวาสวิสัย เป็นชํองวํางมีโอกาสที่จะออกมาเฟ้นธรรมให๎แยบคาย
โยนิโสมนสิการ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง ปัญญายัตถัง วิปัสสติ พึงเฟ้นธรรมให๎แยบคายจะเห็นอรรถะแจํมแจ๎ง
ด๎วยญาณปัญญา ความหลุดพ๎นแหํงใจยํอมมี
เพราะเราเป็นผู๎เห็นภัย เป็นผู๎ มีเปรียบ ในการลี้ภัย จะได๎ขวนขวายหลีกลี้ เหลําวัวควายที่อยูํในคอก
เขาเอาอาหารมาให๎กิน ตกเย็นเขาก็สุมไฟไลํยุงให๎ ฝูงวัวควายในคอกก็ดีใจ ดีอกดีใจวําเอออยูํในคอกนี่
รํมเย็นเป็นสุขนะ คอกนะเขาก็กันภัยตําง ๆ ไว๎ให๎เราอยูํสบาย เวลาหิวเขาก็เอาหญ๎ามาให๎ เอาฟางมาให๎
เอาน้ํามาให๎ ตกกลางคืนก็ไมํต๎องลําบากอะไร เขามาสุมไฟไลํยุงให๎ มันชํางนําเพลิดเพลินเจริญใจ กินอยําง
ไมํเห็นภัย เพลิดเพลิน กินอยูํ นอน เสพกาม วันใดวันหนึ่งที่อ๎วนขึ้นมานํะ เขาจูงไปสูํซองที่จะฆํา คํอยรู๎วํา
ที่เขาขุนเราไว๎นะเขาขุนทําไม ถึงเวลานั้นแม๎จะรู๎ก็สายเสียแล๎ว ต๎องโดนเขาเอาฆ๎อนปอนด๑มาทุบหัวนะ เอา
มีดทิ่มคอ ร๎องดังลั่น ไมํมีใครชํวยได๎ หลงเพลิดเพลิน ฝูงชนทั้งหลายผู๎ไมํมีปัญญาจักษุก็เป็นเชํนเดียวกัน
ไมํเห็นภัย เพลิดเพลินกินนอนเสพกาม อยากได๎อยํางโน๎นก็ไปหามาดู อยากได๎อยํางนี้ก็ไปหามาฟัง หามา
ลิ้มรส หามาเสพ หาด๎วยวิ ธีสุจริตไมํได๎ก็หาด๎วยวิธีทุจริต หาด๎วยวิธีชอบธรรมไมํได๎ก็หาด๎วยวิธีทรยศคด
โกง สร๎างเวรสร๎างกรรม ให๎ได๎ปัจจัยมาเสพ มาบํารุงบําเรอกายนี้ ขวนขวายหาเหตุปัจจัยทั้งหลายมาบํารุง
บําเรอกาย ท๎ายที่สุดรํางกายมันจะหักหลังทรยศตํอเราอยํางไมํมีชิ้นดีเลย นึกจะเจ็บก็เจ็บ นึกจะป่วยก็ป่วย
มันจะเป็นโรคอะไรมันไมํบอกกํอน ไมํขออนุญาต ท๎ายที่สุดความแกํความเจ็บความตายก็มาถึง บุคคลผู๎
เพลิดเพลินแตํการทําความชั่ว รู๎จักแตํเสพสุขไปวัน ๆ ถึงเวลาตายแล๎วก็ยังต๎องไปใช๎กรรมในอบายภูมิทั้ง
กัณฑ์ที่ ๒๘ สาธุ โข บรรพชา
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๔ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว๑เดรัจฉาน ได๎ไมํคุ๎มเสีย ได๎สิ่งทั้งหลายมาเสพ กามทั้งหลาย รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เป็นของชั่วคราว มัวเพลิดเพลินหลงทําบาปทํากรรมแยํงชิงมา ท๎ายที่สุดต๎องไปเสวยกรรมอยูํใน
อบายภูมิทั้ง ๔ เสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย๑และพบพระพุทธศาสนา
การบังเกิดของพระพุทธเจ๎าแตํละพระองค๑เป็นได๎โดยยาก การที่เราจะได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑และพบ
พระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากเข๎าไปใหญํ เปรียบประดุจเตําตัวหนึ่งตาบอดดําน้ําอยูํในมหาสมุทร ร๎อยปีจะโผลํ
หัวขึ้นมาทีหนึ่ง และในมหาสมุทรก็มีตะแกรงอันหนึ่ง กว๎างฟุต ยาวฟุต ลอยไปลอยมาในทะเลนะ ทําน
เปรียบวําโอกาสที่เตําตาบอดตัวนั้น ร๎อยปีโผลํหัวขึ้ นมาทีนํะ โอกาสที่จะโผลํหัวเข๎ามาใต๎ตะแกรงที่ลอยไป
ลอยมาพอดีเลยนะ โอกาสนั้นยังงํายกวําที่วําโอกาสจะเกิดมาเป็นมนุษย๑พบพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเป็น
โอกาสหาได๎ยาก บุคคลที่จะเกิดมาเป็นมนุษย๑แล๎วพบพระพุทธศาสนา หาได๎ยาก แล๎วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย๑
พบพระพุทธศาสนาแล๎วจะเกิด ศรัทธาก็ยิ่งยากเข๎าไปใหญํ เกิดศรัทธาออกบรรพชา ออกบวช ออกปฏิบัติ
ธรรม เพราะอะไร เพราะการบรรพชาการออกบวชนี่คือการเปิดประตูออกสูํความพ๎นทุกข๑ทั้งหลาย ทุกข๑ใน
การเวียนวํายตายเกิดในสังสารวัฏนี่มีมากมาย มีมากมายมหาศาล
ทํานจึงกลําววํา “สาธุ โข บรรพชา” การบรรพชานี่เป็นดี ดีนักแล เพราะวําเป็นโอกาสทั้งหลายในการ
ละการสละ เราต๎องมีจิตใจละเอง จะรอให๎โลกนี้มาเลิกยุํงกับเราไมํมีหรอก เราต๎องเลิกยุํงกับมัน ต๎องตัดใจ
ได๎ คนเราในโลกทุกคนมันก็รู๎จักรักสิ่งที่ชอบใจกันทั้งนั้น มีกันทั้งนั้น แตํใครรู๎จักตัดใจหรือเปลํา เกิดมาเป็น
หนุํมแล๎วก็อยากไปใกล๎ชิดของสวย ๆ งาม ๆ ทั้งนั้น แตํวําเรารู๎จักตัดใจหรือเปลํา เกิดมาเป็นสาวก็อยากจะ
เพลิดเพลินอยูํในคําป้อยอ เขามาเห็นคุณคําเรา เรามีคํา แตํรู๎จักตัดใจหรือเปลํา ตัดใจเพื่ออะไรลํะ เพื่อวํา
เห็นประโยชน๑อันใหญํกวํา ความสุขทางโลกทํานเปรียบประดุจวํา เลี ยรสน้ําผึ้งที่ปลายใบมีดโกน ความ
หวานมันก็มีอยูํ แตํดวงตาของผู๎มีปัญญามองเห็นโทษ คนเราเกิดมาก็รู๎จักรักกันทั้งนั้นแหละ มีความอยาก
ได๎ เห็นคนสวย ๆ ก็ชอบ เห็นคนถูกใจก็รักเขา แตํรู๎จักตัดใจหรือเปลํา รู๎จักสละหรือเปลํา
ทํานเปรียบวําการที่จะเอาไม๎ไผํออกจากกอนํะ เอาออกตอนที่มันเป็นหนํอไม๎นํะมันงําย มัวไปให๎มัน
ยาวแล๎วให๎มีกิ่งแขนงพันกับต๎นโน๎น พันกับต๎นนี้นะมันดึงยาก ฉะนั้นเราตัดใจให๎ตัดใจแตํเนิ่น ๆ อยําปลํอย
ใจให๎มันเผลอไปนาน ๆ แล๎วคํอยดึงออกมันจะลําบาก เอาไม๎ไผํออกตอนยังเป็นหนํอนะมันเอางําย รอให๎
มันสูงขึ้นมาแล๎วกิ่งแขนงมันไปเกี่ยวอันโน๎นเกี่ยวอันนี้ดึงยาก
ฉะนั้นหลวงพํอใหญํชอบพูดวํา เวลากําหนดสตินํะให๎เรากําหนดให๎ทันจิตดวงที่หนึ่ง คือหมายความวํา
กําหนดตั้งแตํเริ่มปรุง เอาสติไปกําหนดดูให๎ได๎ อยําเพลิน ถ๎าปลํอยให๎มันปรุงไปนานแล๎วจะไปดึงมัน มัน
ยาก ยิ่งปรุงไปจนเอํยวาจา กํอเกิดเป็ นวจีกรรมแล๎วก็ยิ่งดึงยากเข๎าไปใหญํ แคํเป็นมโนกรรมนี่ก็ยังไมํมี
คูํกรณี พอเอื้อนเอํยวาจาไปให๎เขารู๎แล๎วก็เริ่มมีคูํกรณีแล๎ว เราไปรักใครนะ แล๎วรักอยูํในใจไมํมีใครรู๎นะยังไมํ
มีเรื่อง พอไปบอกให๎เจ๎าตัวเขารู๎นะเดี๋ยวมีเรื่องเชียว แหม ฉันรักเธอนะ เธอนะตรงเสป็กฉันเลย เดี๋ยวมีเรื่อง
แล๎ว คือมันมีมือมาตบอีกข๎างแล๎ว ตบมือข๎างเดียวมันยังไมํดัง คิดอยูํในใจนะยังไมํมีเรื่อง ไปบอกคูํกรณี
เดี๋ยวมีเรื่องเลย ฉะนั้นหลวงพํอใหญํจึงบอกวํา กําหนดให๎ทันจิตดวงที่หนึ่ง ตอนนั้นฟังทํานก็ เอ จิตดวงที่
หนึ่งมันดวงไหนหนอ คือวําหมายความวํารีบตัดใจเสียแตํเร็ว ๆ อยําเผลอนาน อยําเผลอใจไปนาน
หลวงพํอใหญํทํานเลําให๎ฟังวํา กํอนนี้มีฝรั่งมาอยูํปฏิบัติกับทํานนะ ฝรั่งคนนี้ชอบสูบกัญชา แตํวํามา
ฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธินะ เดินจงกรม กําลังเดินจงกรมอยูํนะไมํรู๎ขึ้นมาที่กุฏิได๎ยังไง ฝรั่งนี่เป็นฆราวาส มา
พักกุฏิ ขึ้นมานั่งครํอมเขียงกัญชากําลังจะหั่น รู๎ตัวอีกทีนั่งครํอมเขียงกัญชาเสียแล๎ว มันไมํรู๎ตัว หลวงพํอ
ทํานเลําให๎ฟัง คนเรามันเผลอสตินะมันเป็นไปได๎ขนาดนั้นนะ เดินจงกรม เดินจงกรมอยูํนะ มารู๎ตัวอีกที มา
นั่งครํอมเขียงกัญชากําลังจะหั่นอยูํแล๎ว มันไมํทันจิตดวงที่หนึ่ง
เราฝึกสติเพื่อให๎ทันอารมณ๑ คนเราก็ยังมีกิเลสนะมันธรรมดา ไมํใชํพระอรหันต๑ มันรู๎จักรัก รู๎จักเกลียด
รู๎จักโกรธ รู๎จักถือตัว เยํอหยิ่งถือดี กูดีกวําใคร ไมํมีใครดีเทํากู มึงมาพูดกับกูอยํางนี้ได๎ยังไง พํอกูยังไมํพูด
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กับกูยังงี้เลย ถือตัวไว๎ ก็มีกิเลสกันทั้งนั้นแหละ แตํมาฝึกสตินะเพื่อให๎ทันกับกิเลส ไมํใชํวําปุบปับปฏิบัติแล๎ว
กิเลสมันหมดไปเลย ต๎องทันมันกํอน จะไปลําสัตว๑นะต๎องขี่ม๎าไป สมัยกํอนนะพระราชาไปลําสัตว๑ขี่ม๎าไป จะ
ไปยิงเนื้อ จะไปยิงเนื้อก็ต๎องขี่ม๎าไป วิ่งให๎มันทันเนื้อกํอน ให๎มันอยูํในรัศมีธนู จะดับทุกข๑ก็เหมือนกันนะ
เรามาเจริญสติ ตํอไปให๎เห็นความจริง กิเลสทั้งหลายในตํารามีแตํชื่อทั้งนั้น พระไตรปิฎกมีแตํชื่อแล๎ว
ตัวจริงอยูํที่ไหนลํะ ตัวจริงอยูํในใจเราทั้งนั้น แตํเราไมํเคยเห็นเลย เพราะเราไมํเคยเจริญสติมาหยั่งรู๎ ฉะนั้น
ผู๎ปฏิบัติธรรมเจริญสติแล๎วคํอยเห็นตัวเองวําเลว เพราะมันมาเห็นกิเลส ไมํเจริญสติไมํเคยเห็นกิเลสตัวเอง
เลย เห็นแตํคนอื่น เห็นแตํคนโน๎นชั่ว คนนี้เลว คนนั้นไมํดี เพราะมันมองไปแตํข๎างนอก ออกไปยินดียินร๎าย
เสพเสวยแตํข๎างนอก ไมํได๎กําหนดสติหยั่งรู๎ปัจจุบันภายในกาย ภายในจิตตัวเอง ฉะนั้นจึงเห็นแตํคนอื่นเลว
ไมํเคยเห็นตัวเองเลวเลย เพราะไมํเคยปฏิบัติ คนธรรมดาทั่วไปเป็นอยํางนี้ทั้งนั้น เพราะไมํเคยปฏิบัติธรรม
คนไมํปฏิบัติธรรมเห็นแตํคนอื่นเลว แตํผู๎ปฏิบัติธรรมนะ เห็นแตํตัวเองเลว
ไปอํานพระธรรมบทเรื่องหนึ่ง พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตร ทํานเป็นเพื่อนกัน ทํานไปไหนก็ไป
ด๎วยกัน เขาเรียกวําเป็นพระสหจร เป็นเพื่อนกันมาตั้งแตํเด็ก ๆ บวชแล๎วก็ไปด๎วยกัน จนกระทั่งสําเร็จ
อรหันต๑แล๎วก็ยังไปไหนด๎วยกัน ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรปลงผมใหมํ ๆ ไปนั่งเข๎านิโรธสมาบัติอยูํกลางแจ๎ง
ขณะนั้นมียักษ๑อยูํตนหนึ่งชื่อ นันทยักษ๑ เหาะผํานมา เห็นพระสารีบุตรนั่งเข๎านิโรธสมาบัติอยูํกลางแจ๎งนํะ ก็
ขัดใจขึ้นมาไมํมีเหตุผล ก็เลยเอากระบองออกมา บอกกับเพื่อนยักษ๑ที่มาด๎วยกัน บอกนี่นะ เดี๋ยวข๎าจะตี
ศีรษะสมณะองค๑นี้ให๎บี้แบนแตกไปเลย เกะกะทางนักมานั่งอยูํได๎ ยักษ๑เพื่อนกันก็ห๎ามบอก โอ๎ยอยําไปทํา
นะ สาวกของพระสมณโคดมนี่อยําไปดู หมิ่นเลํน ๆ ไมํได๎นะเดี๋ยวจะเดือดร๎อนเอานะ นันทยักษ๑ก็ไมํสนใจ
จะตีให๎ได๎เลย มานั่งเกะกะทาง มันไมํรู๎เป็นไร มันขัดใจขึ้นมา มันก็เลยเอากระบองตีเข๎าไปที่ศีรษะพระสารี
บุตร ทํานบอกวําการตีครั้งนั้น ถ๎าจะตีช๎างสารตัวใหญํก็จะจมลงมิดลงไปเลยนะ แตํวําเมื่อมาตีกับพระ
อรหันต๑ที่เข๎านิโรธสมาบัตินะ แม๎แตํขนก็ไมํสามารถทําให๎สั่นหวั่นไหวได๎ มาตีแล๎วไมํเป็นไร นันทยักษ๑มันก็
ร๎อนตัวขึ้นมาเอง หมดฤทธิ์เหาะไมํได๎ เดินลงมาธรณีสูบลงไปอเวจีมหานรก พอพระสารีบุตรออกจากนิโรธ
สมาบัติก็รู๎สึกเจ็บนิด ๆ เหมือนวํา เอ๎ทําไมศีรษะเราวันนี้เหมือนมีกิ่ งไม๎มาหลํนใสํ ทําไมมันรู๎สึกระคาย
ศรีษะนิด ๆ ทํานไมํเป็นไรแตํรู๎สึก พระโมคคัลลานะเข๎ามาเลําให๎ฟังวําเมื่อกี้มีนันทยักษ๑นะเอากระบองตี
ศีรษะทําน แล๎วก็พระโมคคัลลานะก็บอกวํา ชํางนําอัศจรรย๑จริง ความที่พระสารีบุตรนะมีอํานาจฤทธาศักดา
นุภาพใหญํหลวงมาก แม๎พญายักษ๑ นันทยักษ๑นํะเอากระบองใหญํตีศีรษะทําน ซึ่งถ๎าตีพญาช๎างสารจะต๎อง
จมลงไปในดินเลย แตํมาตีศีรษะพระสารีบุตรนะไมํเป็นไรเลย มีแคํรู๎สึกระคายผิวแผํว ๆ ชํางนําอัศจรรย๑
ทํานพระสารีบุตรนะชํางมีฤทธาศักดานุภาพมากเหลือเกิน ทํานโมคคัลลานะทํานก็ชมพระสารีบุตร ฝ่าย
พระสารีบุตร ได๎ยินดังนั้นก็เลยชมพระโมคคัลลานะวํา ชํางอัศจรรย๑ใจพระโมคคัลลานะ ชํางมีศักดานุภาพ
มาก มีฤทธิ์มาก สามารถมองเห็นยักษ๑ที่มาตีศีรษะข๎าพเจ๎าได๎ สํวนตัวข๎าพเจ๎าแม๎แตํปีศาจเลํนฝุ่นสักตัวยัง
มองไมํเห็นเลย เราได๎ฟังแล๎วรู๎สึกยังไง รู๎สึกเป็นอุทาหรณ๑วํา บุคคลผู๎ยิ่งจิตใจทํานสูงยิ่งอํอนน๎อมถํอมตัว ยิ่ง
เห็นแตํตัวเองไมํได๎เรื่อง ยิ่งเห็นวําผู๎อื่นประเสริฐ อันนี้เป็นอุทาหรณ๑วําทํานเป็นพระอรหันต๑เป็นพระอัคร
สาวกทั้งคูํนะ เราฟังแล๎วจะได๎เป็นแนวทาง เมื่อเราอยากจะเจริญในกุศลธรรม เจริญในคุณธรรม จะได๎มาลด
มานะละทิฏฐิ อยําถือวําตัว เองเกํงคนเดียว ดีคนเดียว เยี่ยมคนเดียว อันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติของผู๎
ปฏิบัติธรรม คือวําผู๎ปฏิบัติธรรมยํอมเจริญสติ เห็นกายในกายอยูํ เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตใจจิต เห็น
ธรรมในธรรม เพํงโทษตัวเอง ขัดเกลา เห็นโทษในกิเลสตัวเอง กิเลสใครก็ไมํเป็นโทษแกํตัวเราเทํากับกิ เลส
ของเรา กิเลสคนอื่นก็พาคนอื่นไปเข๎าคุกนะ กิเลสเรานะมันจะพาเราเข๎าคุก กิเลสคนอื่นมันไมํเป็นโทษแกํ
เราเทําไหรํ
ผู๎ ปฏิบั ติ ธ รรมนะมันจะเห็ น ดังนี้ เพราะฉะนั้ น ถ๎ า จิ ต ใจทํ า นสู งสํ งเทํ า ไหรํ ยิ่ งเห็ น แตํ โ ทษตั ว เอง ยิ่ ง
ประนีประนอมถํอมตน เหมือนเรื่องพระโมคคัลลาน๑พระสารีบุ ตรนะ อํานเรื่องของทํานแล๎วก็ซึ้งขึ้นมา อ๐อ นี่
ขนาดทํานเป็นพระอรหันต๑ทั้งคูํ วําบุคคลที่จิตยิ่งสูง ยิ่งถํอมตน ยิ่งเห็นแตํความดีคนอื่น ไมํเห็นโทษคนอื่น
กัณฑ์ที่ ๒๘ สาธุ โข บรรพชา
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เห็นแตํโทษตนเอง ยํอมโจทย๑ตนเองเป็นนิจ ยํอมขัดเกลาตัวเองเป็นนิจ อันนี้ก็ตรงกับที่เรามาฝึกเจริญสติ
ปัฏฐานนะ เราเจริญสติก็จะเห็นกิเลสตนเอง โยมมาปฏิบัติธรรมนํะเห็นกิเลสตนเองเป็นใช๎ได๎แล๎ว ดูไปเรื่อย
ๆ ถ๎าเห็นกิเลสคนอื่นนะใช๎ไมํได๎ จิตสํงออก มัวแตํไปเพํงโทษเขา แสดงวําเราไมํได๎เจริญสติหรอก สํงจิต
ออกแล๎วไปจับผิดคนอื่น เราจิตตกฐานแล๎ว ถ๎าจิตไมํตกฐานแล๎วกําหนดเจริญสตินะเห็นแตํโทษตัวเอง เห็น
แตํกิเลสตัวเอง กิเลสเกิดกิเลสดับ เห็นแตํเกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป สิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นดับ สิ่งนั้นเกิด สิ่งนี้ดับ
ความที่เรามีกิเลสมาแตํเดิม เรายังไมํใชํพระอรหันต๑ เห็นมาก ๆ ก็คือเห็นกิเลสตัวเอง เราจะฆําเสือก็
ต๎องเจอเสือ เราไมํเห็นกิเลสตัว เองไมํมีทางหมดกิเลสได๎หรอก มันไมํเจอเสือ ถ๎าเรารู๎วําในป่านี้มีเสือกี่ตัว
แล๎วแตํละตัวมันอยูํที่ไหนบ๎าง นั่นแหละงํายมากที่จะทําให๎เสือหมดป่า แตํถ๎าเราไปในป่านี้ไมํรู๎เลยวําในป่านี้
มีเสือกี่ตัว ไมํเคยเห็น ไมํเคยเจอมันเลย มันกินที่ไหน มันนอนที่ไหน มันหลบซํอนอยูํที่ไหน แหลํงหากินอยูํ
ที่ไหนไมํรู๎เลย อยําไปหวังเลยวําเสือมันจะหมดป่าได๎ ผู๎ปฏิบัติธรรมเจอกิเลสนํะดีแล๎ว ถูกทางแล๎ว ปฏิบัติ
มานํะเห็นกิเลสตัวเองนํะถูกทางแล๎ว เลือกปฏิบัติถูกแล๎ว เห็นความดีของตัวเองบางทียังพลาดทําได๎ การ
ปฏิบัติธรรมนํะเราไมํต๎องดูเราดียังไงแล๎ว ไมํต๎องไปดูหรอกเดี๋ยวมันจะเหลิง เราดูวําเรายังเลวเรื่องใดบ๎าง
คนซักผ๎าเวลาจะซักผ๎าไปหาดูเถอะตรงไหนมันเปื้อน ตรงไหนสะอาดแล๎วไมํต๎องไปดูหรอก จะไปดูแตํตรง
สะอาดเดี๋ยวเลิกซัก ไมํรู๎จะไปซักทําไมตรงนี้ก็สะอาด ตรงนั้นก็สะอาด หาดูรอยเปื้อนซิมันจะได๎ซักตํอไป
ผ๎าผืนนี้จะได๎สะอาด ผู๎ปฏิบัติธรรมนํะมาดูข๎อบกพรํองตัวเอง ดูกิเลสตัวเอง มันจะได๎ขัดเกลาจิต จะได๎แก๎ไข
ถ๎ามัวแตํมานั่งนับวํากูดีอยํางนี้แล๎ว กูเยี่ยมอยํางนี้แล๎ว กูประเสริฐอยํางนั้นแล๎ว เดี๋ยวไมํได๎ปฏิบัติหรอก ได๎
แตํ ไ ปเยํ อ หยิ่ ง ถื อ ดี ย กตนขํ ม ผู๎ อื่ น ใครมาลํ ว งเกิ น หนํ อ ยก็ มึ ง หนอมาทํ า ให๎ ผู๎ มี คุ ณ ธรรมสู ง อยํ า งกู ต๎ อ ง
เดือดร๎อนนะ มึงจะต๎องไปตกนรกขุมนั้นแนํ มึงจะต๎องซวย แชํงเขาไปเลย นั่นแหละกิเลส มันไมํได๎เป็นการ
แสดงออกถึงการรู๎กฎแหํงกรรมหรอก แตํเป็นการแสดงออกของกิเลส กิเลสคือตัวมานะถือดี วํากูดี กูเยี่ยม
กูบริสุทธิ์ ใครมากระทบกระทั่งกูนะจะต๎องไปตกนรกขุมนั้น เรียกวําเราตั้งจิตไว๎ผิด เรื่องไมํจบ ต๎องไปสาป
สํงเขา มึงต๎องไปนรกขุมนั้นขุมนี้
เราปฏิบัติธรรมนะอยําไปดูวําเราดีตรงไหนแล๎ว ประเสริฐตรงไหนแล๎ว ดูไปเสียเวลา จะซักผ๎านะ ถ๎า
เราเป็นแมํนี่ไปสอนลูกซักผ๎า ถ๎าลูกมันจับมาดูนะดูตรงนี้ส ะอาด ดูตรงนั้นสะอาด ต๎องดํามันแล๎ว ไอ๎หนูมึงดู
แตํตรงสะอาดมึงไมํดูรอยเปื้อนลํะ ต๎องดําลูกแล๎ว เราก็เหมือนกันแหละ เรามาปฏิบัติธรรมนะ มาดูแตํวํา
โอ๎ยฉันดีอยํางงั้นแล๎ว ฉันนี้ดีกวําใครเลย มาในวัดนี้ฉันดีกวําทุกคนแหละ ไอ๎พวกนี้สู๎ฉันไมํได๎สักคน ซักผ๎า
ผิดแล๎ว จะมาซักผ๎ามันต๎องดูรอยเปื้อน ยิ่งเจอรอยเปื้อนหลายรอยยิ่งดีใจ ซักเสร็จจนไปตากแล๎วคํอยไป
เห็นรอยเปื้อน นั่นแหละเสียทําหมด อุตสําห๑เปลืองผงซักฟอก พลิกดูไมํเจอรอยเปื้อน แหม เอาขึ้นมาตาก
เสียแล๎วคํอยเห็น นั่นแหละเสียทําเขา เราเข๎ามาในวัดมาปฏิบัติต๎องเห็นข๎อบกพรํองของตัวเอง ถ๎าเห็น
ข๎อบกพรํองของตัวเอง ให๎ดีใจเลย จะได๎แก๎ไขแล๎ว จิตเราจะสะอาดได๎ก็เพราะเหตุนี้ อยําไปเป็นทุกข๑ วําตัว
เราจิตเรายังกิเลสหนา อยําไปเป็นทุกข๑เลย เจอเสือก็ดีแล๎วจะได๎ฆําเสือ เวลาเราปฏิบัติดีจิตใจสบายอยําไป
เพลินกับไอ๎ตัวจิตสบาย
มีผู๎ปฏิบัติธรรมมาถามเรื่อย ถามวําเมื่อกํอนโยมนะจิตเป็นอยํางนี้ก็อยูํได๎นะ เมื่อกํอนยังไมํปฏิบัติธรรม
นะจิตใจมันขุํนมันมัวบ๎างอะไรบ๎างก็อยูํได๎ไมํเห็น เป็นอะไร แตํพอปฏิบัติธรรมแล๎วจิตใจมันไมํดีมันขุํนมัวนะ
อยูํไมํได๎ เป็นทุกข๑ ฟุ้งซํานแทบระเบิด เป็นเพราะอะไร เหมือนกับมันแยํยิ่งกวําตอนยังไมํปฏิบัติอีก
นั่นเป็นเพราะเราปฏิบัติไมํแยบคาย คนคนหนึ่งนะมันไมํเคยนอนเตียงเลย ไมํเคยนอนฟูกเลย เกิดมาก็
นอนแตํกระดานนะ ไปไหนก็นอนกระดาน ก็สบายดีไมํเห็นเป็นทุกข๑อะไร ชํวงหนึ่งไปพัก ไปอยูํที่หนึ่งเขา
ให๎นอนเตียงนอนฟูก มีหมอนข๎างกอดด๎วยก็สบาย ไปอยูํ ตั้งหลายเดือน พอกลับมาบ๎านนอนกระดานไมํได๎
เสียแล๎ว ทั้งที่เมื่อกํอนก็เคยนอนกระดานก็ไมํเห็นเป็นไร เพราะไปติดฟูก คนเรานํะตอนไมํปฏิบัติธรรมนะ
จิตมันก็ฟุ้งคิดโนํนบ๎างคิดนี่บ๎าง จิตมันก็ วอกแวกไปโนํน วอกแวกไปนี่ ขุํนมัวบ๎าง เศร๎าหมองบ๎าง แตํพอ
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มาปฏิบัติ มันไปรู๎จักจิตสงบ มันรู๎จักปีติวําเออจิตสงบแล๎วเย็นดี ปีติ สบาย ซาบซํานไปทั้งตัว เย็นไปทั้งตัว
ตั้งแตํเช๎าจรดเย็นนะเย็นไปทั้งตัว เย็น ซาบซําน สบาย อิ่มเอิบ ความรู๎สึกเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
นะ รู๎สึกอยํางนั้นทั้งวัน ปีตินํะ อันนี้ปีติมันก็ไมํเที่ยง จิตมันก็ไมํ เที่ยง พอตัวเย็นตัวเบํงบานตัวอิ่มเอิบดับไป
เทํานั้นแหละ อยูํแทบไมํได๎เลยวัด วัดไมํมีที่เดิน ฟุ้งระเบิดเถิดเทิง ก็เหมือนกันนํะ เหมือนกับเราไปติดฟูก
นะกลับมาบ๎านนอนกระดานไมํได๎เสียแล๎ว
เราปฏิบัตินะไมํวําปฏิบัติไปเจอจิตดวงไหนรํมเย็นเป็นสุขผํอนคลาย จิตวํางโปรํงเบายังไง ต๎องดูให๎รู๎วํา
มันไมํเที่ยง อยําไปยึด อยําไปเสพไมํลืมหูลืมตา ต๎องรู๎นี่มันไมํเที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย พอเหตุปัจจัยดับมัน
ก็ดับ วันไหนจิตเราสบายดีกําหนดแล๎วมันก็นิ่ง ไมํมีอะไรมากวน กําหนดแล๎วก็นิ่งสบาย บางวันเนี่ย ไอ๎โนํน
ก็กวนไอ๎นี่ก็กวน มีแตํเรื่อง เดิ นไปทางโน๎นโดนคนเขาดํามาแล๎ว เก็บมาคิด โอ๏ยร๎อน รุํมร๎อนจิตใจ ไมํ
เป็นไรเราก็กําหนดสติหยั่งดูมัน มันไมํสงบก็ไมํเป็นไร ขณะที่จิตมันวุํนวายแตํเราก็กําหนดหยั่งรู๎ดูมันนะ
นั่นแหละเราได๎กําลังจิตแล๎ว ถึงจะไมํได๎ความที่จิตสงบแตํเราได๎กําลังจิตแล๎ว เราได๎กําลังจิตแล๎วตํอไปจะคุม
จิต งํ า ย เหมื อ นเราพายเรื อ นะ พายเรื อ ตามน้ํ า มั น ได๎ ท าง พายเรื อ ตามน้ํ า นํ ะ มั น ได๎ ท าง แตํ มั น ไมํ ไ ด๎
กล๎ามเนื้อ ถ๎าพายเรือทวนน้ํานํะ ทางมันไมํคํอยได๎ แตํมันได๎กล๎ามเนื้อ ให๎ได๎กล๎ามเนื้อกํอนเถอะเดี๋ยวทาง
มันจะมาทีหลัง มัวแตํเพลินไปได๎ทางแตํกล๎ามเนื้ออํอนปวกเปีย กเดี๋ยวจะซวยแล๎ว พายเรือเป็นแตํพายเรือ
ตามน้ํานํะเดี๋ยวจะซวยแล๎วระวังให๎ดีเถอะ
ผู๎ปฏิบัติธรรมที่วําไมํยอมเจออุปสรรค ไมํยอมเจอทุกข๑ ไมํยอมเจออารมณ๑กระทบ หนีตลอดนํะ ระวัง
ให๎ดีเถอะเดี๋ยวจะซวยแล๎ว จะไปพายเรือตามน้ําอยํางเดียว ตํอไปเวลาเจอปัญหาแล๎วรับไมํได๎ เจ๏งเล ย
เพราะไมํได๎ฝึกกล๎ามเนื้อ ระยะทางที่ได๎เพราะวําพายตามน้ําหรอก ไมํได๎เกิดจากความสามารถตัวเองเลย
เราพายเรือทวนน้ํานํะมันไมํได๎ทางหรอก แตํมันได๎เพิ่มขีดความสามารถตัวเอง ได๎ฝึกกล๎ามเนื้อให๎แข็งแกรํง
เมื่อกล๎ามเนื้อแข็งแกรํง ทางมันมาทีหลัง ฉันใดก็ฉันนั้น การปฏิบัติธรรมนํะอยําไปกลัวตํออุปสรรค เอ๎าโดน
เขากวนอีก โดนอารมณ๑กวน จะนั่งให๎สบายอารมณ๑กวนอีกแล๎ว จะปฏิบัติให๎สบายโดนมดกัดอีก โดนยุงกัด
อีก ต๎องไปสาปมดสาปยุงอีก แชํงมดแชํงยุง ที่ที่ไมํมีอุปสรรคไมํมีปัญหาไมํมีในโลก เวลาเราเจอปัญหา
จิตใจไมํสงบ ไมํดิ่ง ไมํรํม ไมํเย็น เราก็กําหนดสติหยั่งรู๎ดูมันนะ จิตมันฟุ้งก็ดูมันฟุ้ง อยําไปหวังให๎มันสงบซิ
มันก็ไมํเห็นเป็นอะไร ขณะที่ลมมันพัดแรงอยําไปหวังให๎ลมมันนิ่งซิ ถ๎าลมมันพัดแรงก็ไปเก็บผ๎าก็พอแล๎วจะ
ไปอ๎อนวอนให๎ลมมันนิ่งประสาทกินเปลํา ๆ ก็เหมือนกันแหละ เวลาจิตมันฟุ้งขึ้นมา จิตมันไมํนิ่ งก็ดูมันฟุ้งซิ
ขณะจิตมันฟุ้งยังหวังให๎มันนิ่ง ขณะจิตฟุ้งจะไปหวังให๎มันนิ่งนํะ นั่นแหละผิดแล๎วตั้งจิตไว๎ผิด มีตัณหานํะ
สิ่งทั้งหลายไมํได๎อยํางใจหรอก
จิตนะมันไมํใชํของเราหรอกมันเป็นอนัตตา ถ๎าจิตไมํเป็นอนัตตาทํานไมํเปรียบวําฝึกจิตเหมือนฝึกลิง
หรอก ขณะที่ลมมันแรงอยําไปหวังให๎ลมมันนิ่ง จะประสาทกินแล๎วคนที่ไปนั่งหวังให๎ลมมันนิ่ง ดูมันไป สัก
แตํวําดู สักแตํวําอาศัยระลึก เธอต๎องไมํติดอยูํด๎วย ไมํยึดถืออะไร ๆ ในโลกด๎วย วันนี้ลมมันนิ่งก็ดูลมมันนิ่ง
วันนี้ลมมันแรงก็ดูลมมันแรง วันนี้จิตมันนิ่งก็ดูจิตมันนิ่ง วันนี้จิตมั นฟุ้งก็ดูจิตมันฟุ้ง ไมํเที่ยงทั้งนั้น การเห็น
จิตในจิตนํะต๎องมาเข๎าใจตรงนี้ให๎มันซึ้งวําไมํเที่ยง กําหนดดูมันไมํเที่ยง ดูไปดูมาโอ๏ยไมํใชํตัวเรา ความคิด
ทั้งหลายอารมณ๑ทั้งปวง ผํานมาก็ผํานไป จิตเราไมํรู๎อยูํไหน จิตดีก็ไมํใชํเรา จิตไมํดีก็ไมํใชํเรา จิตประเสริฐก็
ไมํใชํเรา จิตเลวทรามก็ไมํใชํเรา เกิดดับหมด นี่ต๎องเห็นอยํางนี้ถึงจะเรียกวําเห็นจิตใจจิต ถ๎าไมํงั้นไมํ
เรียกวําเข๎าถึงฐานจิตหรอก เข๎าถึงฐานจิตมันต๎องแจ๎ง ในความเป็นไตรลักษณ๑ของจิต แล๎วมันก็อยูํได๎ อยูํได๎
ทุกสภาพการณ๑ ไมํข๎อง ไมํติด ไมํเป็นทุกข๑ กับสภาพจิตทั้งปวง สักแตํวําอาศัยระลึก เห็นมันเกิดดับผํานมา
ผํานไป อยํางนั้นนํะปฏิบัติถูก จิตมันฟุ้งก็ดูมันฟุ้ง จิตมันนิ่งก็ดูมันนิ่ง ไมํเที่ยงทั้งนั้น มันฟุ้งก็ไมํเห็นเป็นไร
กําหนดสติดู นั่นนํะได๎กําลังจิตแล๎ว เหมือนกับพายเรือทวนน้ํา อยําไปคิดวําไมํได๎อะไร
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ถ๎าเราไปคิดวําพายเรือทวนน้ําไมํได๎อะไรนะ มันไมํได๎ฝึกตัวเอง ไมํได๎ฝึกกําลัง มันจะท๎อแท๎ตํออุปสรรค
เราคิดอยํางนี้ให๎เป็นนะ ตํอไปเจออุปสรรคก็ไมํเป็นทุกข๑ เจอปัญหาก็ไมํเป็นทุกข๑ เจอสิ่งขัดขวางก็ไมํเป็น
ทุก ข๑ เจอสิ่ งขัดขวางเจอมารก็ ไ มํ เป็นทุ ก ข๑ มารก็ ม าทํ า ให๎ เราเกํ งขึ้ น อุ ป สรรคทํ า ให๎ เรากระโดดสู งขึ้ น
อุปสรรคมาขวางให๎เรากระโดดข๎าม ไมํมีอุปสรรคก็ไมํเกํง บุคคลผู๎ไมํเคยเจอปัญหาไมํเคยเจออุปสรรคก็
เหมือนหอยอยูํในเปลือก อํอนแอ นุํมนิ่ม ไมํทนทานตํอการกระทบ เจอปัญหาอะไรก็รับไมํได๎ หนีปัญหาไป
ก็หนีไมํพ๎น หนีไปไหนก็เอาใจที่อํอนแอของเราไปด๎วย เข๎าป่ าก็เอากิเลสไปด๎วย กิเลสมันอยูํในใจเรานะ
กิเลสไมํได๎อยูํในเมือง กิเลสมันอยูํในใจ ถ๎ากิเลสมันอยูํในใจ แล๎วเราหนีจากเมืองเข๎าป่านะ มันจะหนีพ๎น
หรือ เหมือนคันหัวนะ คันหัวแตํไปเกาขานะ เกาให๎ขาถลอกไปซิ ไมํหายคัน
เรามาเจริญสตินะ สติปัฏฐานนะ เจริญในเมืองก็ได๎ เจริ ญในป่าก็ได๎ ไปทําที่สี่แยกไฟแดงก็ยังทําได๎เลย
ทําได๎ เพราะอารมณ๑ที่มากระทบก็สักแตํวําอารมณ๑ เจริญสติไปเห็นความไมํเที่ยงของมัน มีความเพียรมี
สัมปชัญญะ มีสติ เห็นความไมํเที่ยง เห็นความเกิดดับ มีญาณปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม เห็นวําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นต๎องดับเป็นธรรมดา เพราะรู๎วําสิ่งทั้งหลายมันเกิดได๎ดับได๎ มันจะไมํเห็นวํา
สิ่งทั้งหลายเป็นปัญหา เราไปเห็นวําไอ๎โนํนก็เป็นปัญหาไอ๎นี่ก็เป็นปัญหา เพราะเราไมํรู๎วํามันเกิดแล๎วมัน
ดับได๎ เราไมํรู๎ เราไมํรู๎เพราะอะไร เพราะเราไมํมีดวงตาเห็นธรรม ยังปฏิบัติไมํ ถึงขั้น ปฏิบัติให๎ถึงขึ้นมัน
ต๎องเกิดดวงตาเห็นธรรม เห็นความเกิดดับ คือญาณปัญญามันเข๎าไปชําแรกอยูํในกระดูกดําของเรานะ เห็น
อะไรรู๎หมด มันมีจักษุ ธรรมจักษุนะ มีธรรมจักษุนํะไมํเสียหายหรอกเพราะเราฝึกขึ้นมา ฝึกจากคนที่ไมํได๎
เรื่องได๎ราวนี่แหละ ฝึกจนมันมีธรรมจักษุนะ มันรู๎วําสิ่งใดก็ตามที่เราไปสัมผัสสัมพันธ๑นะ มันเกิดได๎มันดับ
ได๎ เมื่อรู๎ตัวนี้ขึ้นมา เวลาเราไปสัมผัสสัมพันธ๑อะไร สิ่งทั้งปวงจะไมํเป็นปัญหาแกํเรา ถ๎าไมํรู๎วํามันเกิดได๎ดับ
ได๎เห็นอะไรก็เป็นปัญหาหมด ไอ๎โนํนก็เป็นปัญหาไอ๎นี่ก็เป็นปัญหา กูทนไมํได๎แล๎ว กูอยูํไ มํได๎แล๎ว ท๎ายสุด
ไมํมีที่อยูํ เหมือนวําสุนัขขี้เรื้อนมันคันนะ ไปนอนรํมไทรก็โอ๏ะโคนต๎นไทรนี้มันคันจริงโว๎ย ไปนอนใต๎ต๎นโพธิ์
อีกโอ๏ะต๎นโพธิ์นี่ก็คันโว๎ย ไปนอนใต๎ต๎นประดูํก็โอ๏ะไอ๎ต๎นประดูํนี่ก็คันจัง วิ่งไปทั่ววัดมันหาต๎นไม๎ที่นอนแล๎ว
ไมํคันไมํมีเลย ก็มันคันที่หนังมันนะ
แล๎วมันจะไปโทษใคร ไอ๎หมาขี้เรื้อนตัวนั้นมันลงความเห็นวําต๎นไม๎ทุกต๎นในวัดนี่คันหมด เราปฏิบัติ
ธรรมนะถ๎าเราวางจิตไว๎ผิดนะอยูํที่ไหนอยูํไมํเป็นสุข อยูํวัดนั้นก็ไมํดี วัดนี้ไมํดีตรงนี้ มาวัดนี้ โอ๎ยไมํดีตรงนี้
ไปที่โน๎นดีกวํา ไปวัดโน๎น ก็ไมํดีตรงนั้น ไมํเป็นสุขสักวัดหนึ่ง ลืมไปวํามันไมํเป็นสุขที่ใจเรานะ มันตั้งจิตไว๎
ผิดก็ทุกข๑ เราเข๎าไปปฏิบัติที่ไหนก็ไปเพื่อลดเพื่อละขัดเกลา อุปสรรคก็มาเป็นครูมาสอน ปัญหาก็มาให๎
บทเรียน มารก็มาชํวยให๎เราเกํงขึ้น
คนที่จะได๎สร๎างบารมีใหญํนะ เขาวัดกันตรงไหนวําบารมีใหญํบารมี เล็ก คือถ๎าสร๎างบารมีแล๎วอุปสรรค
น๎อยนะเขาเรียกบารมีเล็ก เรียกวําบารมีธรรมดา ถ๎าอุปสรรคใหญํขึ้นมามารใหญํขึ้นมา เขาเรียกวําอุปบารมี
บารมีอยํางกลาง ถ๎าอุปสรรคใหญํแทบจะมาฆํามาฟันให๎เราเอาตัวไมํรอดเลยนะ ยังทนทํานี่ เขาเรียกวํา
ปรมัตถบารมี คือบารมีสูงสุด คือบารมีนํะจะวัดวําใหญํวําเล็ก มันวัดกันที่อุปสรรค
เพราะฉะนั้นนะ ไปไหนอยําไปกลัวมาร อยําไปกลัวอุปสรรค ไปปฏิบัติที่วัดไหนก็ได๎ จะมาวัดนี้ ไปวัด
โน๎น ไปไหนก็ได๎ ถ๎าเรารู๎วําปัญหามันอยูํที่ไหนนะ อยูํสบาย ไมํต๎องไปโทษคนอื่น เวลามีปัญหานะ มาโทษ
ใจเรา เรายังอดทนไมํพอ เรายั งสู๎ปัญหาไมํได๎ เราต๎องฝึกอีก มัวแตํไปโทษคนโน๎นคนนี้โทษวัด โทษแมํชี
โทษพระ โทษยุงชุม โทษมดเยอะ ไมํจบ เราไมํได๎สร๎างบารมี มัวแตํโทษเขาแล๎วเราไมํได๎สร๎างบารมีเลย
ฉะนั้นนะให๎เราจําเอาไว๎วําเวลาพายเรือตามน้ํานํะ มันได๎ทาง แตํมันไมํได๎กล๎ามเนื้อ เวลาพายเรือทวนน้ํานะ
มันไมํได๎ทาง แตํมันได๎กล๎ามเนื้อ ให๎มันได๎กล๎ามเนื้อกํอนเถอะ เดี๋ยวทางมันจะมาเอง
ฉะนั้นนะ ในโอกาสที่มีโอกาสมาแสดงธรรม สิ่งละอันพันละน๎อย ให๎แกํญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ผู๎
ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็เห็นสมควรแกํเวลา ขอสมมุติยุติลงเพียงเทํานี้ ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยจง
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คุ๎มครองทํานผู๎ปฏิบัติทั้งหลาย ให๎เจริญด๎วยกุศลจิตกุศลธรรม โลกุตตรจิตโลกุตตรธรรม และได๎มรรค ๔ ผล
๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๒๘ สาธุ โข บรรพชา

๑๓๓

กัณฑ์ที่ ๒๙ ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรมซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ผู๎ป ระสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู๎เกี่ยวกับมหาสติปัฏฐาน ๔ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน
เจริญสุขสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในธรรมปฏิบัติ
วันนี้เราก็ได๎มาประชุมกันเพื่อปฏิบัติธรรม การที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้น ทําไมเราต๎องมาปฏิบัติ ธรรม
ทําไมเราถึงขวนขวายมามีความเพียรในการปฏิบัติธรรม ก็เพราะวําเราเห็นทุกข๑ ทุกข๑มันเป็นของไมํดีก็จริง
อยูํ แตํบุคคลผู๎ใดหยั่งรู๎ด๎วย โยนิโสมนสิการ โดยแยบคายยํอมได๎ประโยชน๑ ให๎เปรียบเหมือนกับวําคางคก
ตัวหนึ่ง คางคกตัวหนึ่งนะแตํในหัวคางคกมันมีเพชรอยูํ มองเผิน ๆ วําเป็นคางคกนําเกลียด แตํในหัว
คางคกผําออกมาแล๎วมันมีเพชร ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกข๑นี่ทําให๎คนเห็นธรรม การกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ คือรู๎เรื่อง
ความจริง คนที่ไมํมาปฏิบัติธรรมเพราะไมํเห็นทุกข๑ ปกปิดตัวเอง ความจริงมีทุกข๑อยูํ แตํปกปิดตัวเองไว๎
ปิดตาปิดหูไมํเห็นไมํได๎ยิน เหมือนกับกลบเศษแก๎วไว๎ด๎วยขี้เถ๎า หนีความจริง ก็เลยต๎องเพลิดเพลินอยูํใน
โลกไปวัน ๆ ไมํคิดปฏิบัติธรรม ไมํคิดออกบวช ไมํคิดมาให๎ทาน ถือศีล บําเพ็ญภาวนา เพราะวําหลอก
ตัวเองไว๎ ไมํดูความจริง
ทํานตรัสไว๎วําทุกข๑ พูดกันงําย ๆ วําความเกิดเป็นทุกข๑ ความแกํเป็นทุกข๑ ความตายเป็นทุกข๑ ความ
โศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพัน ความทุกข๑กายทุกข๑ใจเป็นทุกข๑ การพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข๑ การประสบสิ่งไมํ
เป็นที่รักก็เป็นทุกข๑ ปรารถนาสิ่งใดไมํได๎สิ่งนั้นก็เป็นทุกข๑ นี่วําโดยหัวข๎อ ในทางพระพุทธศาสนา พระชอบ
เทศน๑เรื่องตาย ชอบเอาเรื่องตายมาพูด จะชวนโยมทําบุญก็เอาเรื่องตายมาขูํ คือวํา เอาเรื่องตายอันเป็น
เรื่องความจริงมาพูดให๎ฟัง ชีวิตไมํเที่ยง ควรกระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย๑ ควรปฏิบัติธรรม เพราะ
ผู๎ที่เกิดมาแล๎วจะพ๎นจากความตาย ไมํมีเลย ไมํมี พอเกิดมาร๎องอุแว๎ ก็จองผูกขาดเตรียมเข๎าป่าช๎า เตรียม
เข๎าโลงได๎ เกิดมาก็จองป่าช๎ากันได๎เลยนะ คือมันหนีไมํพ๎น นี่เป็นความจริง
อันนี้การที่วํามาพูดเรื่องความตาย การมาระลึกถึงความตาย เป็นมงคลหรืออัปมงคล ถามให๎เราคิดดู
วํา การที่เรามาระลึกถึงความตาย เป็นมงคลหรืออัปมงคล ยกตัวอยํางวํา เหมือนกับเราขับรถไป มันจะมี
ป้ายข๎างทางบอกเตือนเรา วําข๎างหน๎าโค๎งอันตราย โค๎งร๎อยศพ ข๎างหน๎าหินรํวง ข๎างหน๎าไหลํทางชํารุด
ถามวําป้ายพวกนี้เป็นมงคลหรืออัปมงคล คนขับรถก็บอกเป็นมงคล แม๎จะเอาเรื่องนํากลัวมาขูํนะ บอกโค๎ง
ข๎างหน๎า โค๎งอันตราย โค๎งร๎อยศพ ตายกันมาเยอะแล๎วโค๎งข๎างหน๎านี่ คนอํานป้ายนะ มันทําให๎ระวังตัวขึ้น
ขับรถระวัง จํากัดความเร็ว ถ๎าเขาบอกวําข๎างหน๎าไหลํทางชํารุดก็จะได๎ชิดขวา ข๎างหน๎าหินรํวงก็จะได๎หลบ
ออกจากภูเขาเสียหนํอย ทีนี้ถ๎ามีคนขับรถคนหนึ่ง ขับมาแล๎วเกิดคิดขึ้นมาวํา ป้ายพวกนี้อํานแล๎วใจเสีย
หมดเลย แทนที่จะขับรถมาสบาย ๆ จิตใจกําลังปลอดโปรํง พอมาเห็นเขียนวําโค๎งร๎อยศพ โค๎งอันตราย
ข๎างหน๎าไหลํทางชํารุด จิตใจเลยไมํดีเลย มันลงไปเอาป้ายออก ไปพังป้ายซะ เสร็จหมดเลย คนมาทีหลัง
เสียหายหมด เดือดร๎อน

๑๓๔

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

เพราะฉะนั้นเรามาถามตัวเองวําป้ายที่บอกวําโค๎งอันตราย โค๎งร๎อยศพ เป็นมงคลหรืออัปมงคล ก็ตอบ
กันงําย ๆ เป็นมงคล เป็นมงคลแกํคนขับรถ คือข๎างหน๎ามีอะไรก็บอกให๎รู๎เลย จะได๎เตรียมให๎พร๎อม จะได๎
เตรียมให๎ถูก ในทางพระก็เหมือนกัน ข๎างหน๎ามีอะไรกันก็บอกให๎รู๎เลย ไมํต๎องไปกลบเกลื่อนปกปิด กลบ
เศษแก๎วไว๎ด๎วยขี้เถ๎า มองไมํเห็นแก๎ว แตํอยําไปเดินเหยียบเข๎านะ ปกปิดความจริง นะปิดไมํมิด หนีไมํพ๎น
หนีใครยังพอหนีพ๎น หนีพํอหนีแมํหนีผัวหนีเมียหนีลูกหนีเต๎ายังพอหนีพ๎น หนีความจริงนะหนีไมํพ๎น ยิ่ง
หลอกตัวเองยิ่งอํอนแอลงทุกวัน จิตใจก็อํอนแอ ยิ่งโกหกตัวเอง ยิ่งหนีความจริง ยิ่งหลอกตัวเอง ตํอไปจะมี
ปัญหาชีวิตอยํางมาก
คนที่จะเป็นโรคประสาทได๎เพราะชอบโกหกตัวเองไมํเผชิญหน๎าความจริง ไมํยอมรับความจริง ไมํ
เผชิญหน๎าความจริง ไมํมาแก๎ไขที่ต๎นเหตุ มัวแตํหลอกตัวเอง เวลาเจ็บปวดมาก็กินยาแก๎ปวดไป ต๎นเหตุมา
จากไหนเป็นเพราะอะไรไมํรู๎ ไมํต๎องไปให๎หมอตรวจ พอปวดขึ้นมากินยาพาราเซตามอลเข๎าไป กินยาแก๎
ปวดระงับปวดเข๎าไป มันไมํได๎แก๎ต๎นเหตุ ทุกข๑ไมํจบ ไมํได๎แก๎ต๎นเหตุ ท๎ายที่สุดจะเดือดร๎อนมากขึ้นเรื่อย ๆ
คนเราก็เหมือนกัน เกิดมาในโลกที่เป็นทุกข๑ พยายามกลบเกลื่อนตัวเองด๎วยอบายมุขทั้งหลาย ดื่มน้ําเมา
เที่ยวกลางคืน ดูการละเลํน เลํนการพนัน เพื่อกลบเกลื่อนตัวเอง หลอกตัวเองวํ าในโลกนี้มันสุขแท๎ สุขแท๎
โอ๎ยมันสุขแท๎ สุขแท๎จริงเน๎อ กินยาแก๎ปวดไปวัน ๆ โรคไมํได๎แก๎เลย ต๎นเหตุแหํงทุกข๑ไมํได๎แก๎ไขเลย
ต๎นเหตุอยูํที่ไหนลํะ อยูํที่ใจเรา ถ๎าแก๎ต๎องแก๎ที่ใจเรา คันหัวไปเกาขาก็ไมํหาย คันหน๎าไปเกาที่ก๎นก็ไมํหาย
ต๎องแก๎ที่เหตุ
ทํานบอกวํา วําโดยยํอ อุปาทานขันธ๑ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข๑ คือวําอุปาทานนํะเป็นเหตุให๎ทุกข๑ ความยึดมั่น
ในรํางกายสังขารวําเป็นตัวเราของเราเป็นเหตุให๎ทุกข๑ อันนี่อยูํดี ๆ เรามายึดมั่นทําไม ถามตัวเองเถอะ อยูํ
ดี ๆ มายึดมั่นทําไม มันไมํอยากจะมายึดหรอก มันมีเหยื่อลํอให๎มา ภาษาของปริ ยัติเขาบอกวําตัณหาเป็น
ปัจจัยแกํอุปาทาน นี่เป็นภาษาปริยัติ แล๎วความจริงเป็นยังไงลํะ ความจริงก็คือความอยากนํามา รสอรํอย
นํามา ความสุขนํะนํามาให๎เรารับความทุกข๑ ไส๎เดือนนํะมันทําให๎ปลายอมกินเบ็ด ความสุขก็เป็นเหยื่อลํอให๎
เราจมปลักอยูํในทุกข๑จนถอนตัวไมํขึ้น ความสุขในโลกนี้ทํานเปรียบเหมือนกับวําน้ําผึ้ง หยดน้ําผึ้งที่ทาไว๎
บนปลายใบมีดโกน น้ําผึ้งนี่มันหวานแนํนอน ไปเลียน้ําผึ้งนี่มันหวานแนํนอน แตํมันทาไว๎ที่ปลายใบมีดโกน
ถ๎าไมํอยากจะเจ็บเพราะมีดโกน ต๎องตัดใจสละรสหวานจากน้ําผึ้งซะ
ทํานบอกวําที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข๑ บอกวําที่ใ ดมีรักที่นั่นมีทุกข๑ ทําไมลํะ ความรักนําจะเป็นของดี ทําไม
บอกวําที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข๑ คือวําไอ๎ของที่มันจะทําให๎เรารักมันได๎ต๎องเป็นของดีอยูํแล๎ว ในสายตาที่เราเห็น
มันต๎องเป็นของดี ไมํงั้นเราไมํรักหรอก แตํของทุกอยํางในโลกนํะ ในความดีมันก็มีความไมํดี ไอ๎สิ่ง ที่มายั่ว
เรา ให๎เราไปเข๎าหามันนํะมันจะต๎องเอาของดีมายั่ว เมื่อเห็นของดีเราจะเกิดความอยากขึ้นมา ความอยาก
หรือตัณหา พอความอยากเกิดก็ต๎องไปขวนขวาย ขวนขวายไปผูกมัด ไปจับ ไปผูกเอาไว๎ ไปยึดเอามาวํา
เป็นของเรา ยึดเอาไว๎ก็ต๎องป้องกันไมํให๎หาย ผูกใจเอาไว๎ หวงเอาไว๎ ยึ ดเอาไว๎ นอนก็ต๎องฝันถึง เราผูกไว๎
ด๎วยเชือกกี่เส๎นลํะ ตอนที่เราชอบมันนํะ เมื่อไหรํที่มันเปลี่ยนไปนะ เปลี่ยนไปเป็นของที่เราไมํชอบนํะ ไอ๎
เชือกที่ผูกเอาไว๎กลัววําจะสูญเสียของรักกลัววําจะหายไปนํะ เป็นอุปสรรคที่เราจะปลํอยมือจากมัน เทํา
จํานวนที่วําเราชอบมันมา ของอันไหนที่ทําให๎เรารักมาก ๆ นั่นแหละถึงจะทําให๎เราทุกข๑มากได๎ ของไหนที่
ทําให๎เราสุขมาก ๆ นะนั่นแหละถึงจะทําให๎เราเป็นทุกข๑มาก ๆ ได๎ ให๎เราทบทวนใจตัวเอง กรณีที่เราเคย
ทุกข๑มาก ๆ นํะ ในชีวิตนี้ ลองทวนไปซิวํา ไอ๎สิ่งที่ทําให๎เราเป็นทุกข๑มาก ๆ เคยทําให๎เราเป็นสุขมาก ๆ มา
กํอน ใชํไหม
อันนี้เป็นสัจธรรม มันมาทําให๎เราสุขมาก ๆ เราก็เลยเผลอจิตไปยึดไว๎ ยึดเอาไว๎ ถ๎าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปหรือเป็นอันต๎องพลัดพรากจากกันไป หรือโดนใครมาแยํง จะทุกข๑มากที่สุด ของไหนที่มาถึงเราแล๎วไมํได๎
ทําให๎เราเป็นสุข เวลาหายไปมันจะไมํทุกข๑มาก ไอ๎ของที่ หายไปแล๎วทุกข๑มาก ๆ คือของที่มันทําให๎เราเป็น
กัณฑ์ที่ ๒๙ ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน
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สุขมาก ๆ ความจริงของมันเป็นธรรมดา แตํผิดที่ใจเรา เราไปมีอุปาทานอยํางแรงกล๎า มีอุปาทานคือไปยึด
ไปผูกเอาไว๎ ยกตัวอยํางให๎ดูงําย ๆ สมมุติมีทํอแป๊บ แป๊บน้ําสักอันหนึ่ง เวลาเอามือไปจับรู๎สึกเย็นสบาย
รู๎สึกพอใจวํามันเย็นดี ทีนี้ก็กลัววําเอามือจับเบา ๆ จะหลุด ก็บีบมันให๎แนํนกลัวจะหลุด บีบแนํนแล๎ว โอ๏ะยัง
กลัวหลุดอยูํ เอาเชือกมาผูกไว๎ ผูกไปเส๎นเดียวยังกลัวหลุดอีก เอาเชือกมาสองเส๎นสามเส๎นสี่เส๎น ผูกเอาไว๎
กลัวมันจะหลุดไปจากเรา แล๎ววันหนึ่งแป๊บทํอนั้นมันเปลี่ยนเป็นร๎อน โอ๎ยร๎ อนจนมือพองเลย ไอ๎เชือกทุก
เส๎นที่ผูกไว๎ตอนกลัวมันจะหลุดจะหายนํะ โอ๎ยทําความเดือดร๎อนให๎เราที่สุด
ทํ า นจึ ง บอกวํ า อุ ป าทานเป็ น ปั จ จั ย แหํ ง ความทุ ก ข๑ คื อ วํ า เมื่ อ เราเจอสิ่ ง ที่ นํ า รั ก นํ า ใครํ ช อบใจเป็ น
อิฏฐารมณ๑ จิตเราจะไปผูก ผูกแนํนกวําผูกด๎วยเชือกอีก เพราะฉะนั้นนะ ความอยากนํะนําให๎เกิดอุปาทาน
คือของที่มันทําให๎จิตเราชอบเรารัก มันสร๎างอุปาทานให๎ เราจะเป็นทุกข๑นะขึ้นอยูํกับไอ๎ความรักความ
เกลียดความยินดียินร๎าย อารมณ๑ของจิตเรามีตรงนี้ ยินดียินร๎าย ๆ นี่แหละมันเป็นปัจจัยแหํงความทุกข๑ คน
ที่ตั้งจิตไว๎ผิดนะคือวําตั้งจิตไว๎ที่ที่ยิ นดียินร๎าย ชอบรัก รักของสวย รักของสะอาด รักของดี รักคนสวย รัก
คนดี เกลียดคนไมํสวย เกลียดคนขี้เหรํ เกลียดคนสกปรก เกลียดคนชั่ว นี่ก็เป็นความยินดียินร๎ายในโลก ที่
อยูํในใจเรา ฉะนั้นพูดไปพูดมาสาเหตุแหํงความทุกข๑จริง ๆ จะอยูํที่ใจเรา การปฏิบัติธรรมทํานก็เลยให๎มา
ปฏิบัติที่ใจเรา เจริญสติ
เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่เพื่ออะไร เพื่อจุดประสงค๑อะไร เพื่อจะฝึกฝนไปถึงจิตดวงที่มีสติและอุเบกขา
สติเป็นธรรมะข๎อใหญํ เป็นตัวที่จะนําเอาธรรมะอื่น ๆ มาใช๎งานในปัจจุบันนํะ ต๎องมีสติ ถ๎าไมํมีสตินะธรรมะ
ทั้งหลายจะมีชื่ออยูํในตําราเทํานั้นเอง ไมํมาไมํเกิดขึ้นมาในทันทีทันใดที่จะใช๎งานในขณะเผชิญอารมณ๑
เพราะฉะนั้นเราต๎องเจริญสติปัฏฐานก็เพื่อตัวนี้ เจริญสติเพื่อระงับความยินดียินร๎าย ยินดียินร๎ายที่จะบังเกิด
เมื่ออารมณ๑กระทบตามทวารทั้ง ๖ ทวารทั้ง ๖ คือทางเข๎าแหํงอารมณ๑ ๖ มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็น
ทางเข๎าแหํงอารมณ๑ที่มาทําให๎จิตยินดียินร๎าย เข๎าทางนี้ แตํจะรวมไปแล๎วพูดงําย ๆ เพราะมันก็จิตดวงเดียว
ที่ไปรับรู๎อารมณ๑ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีจิตดวงเดียว คนเราแตํละคนมีจิตดวงเดียว ไมํใชํมี ๖ ดวง ๗
ดวง มีจิตดวงเดียวแตํมันไปรับอารมณ๑คนละทีคนละที่ ฉะนั้นเมื่ อเราเจริญสติอยูํที่ใดที่หนึ่ง จิตเราอยูํตรง
นั้น ขันธ๑ ๕ เราก็อยูํตรงนั้น
ฉะนั้นเริ่มต๎นนะ เราเจริญสติที่ฐานใดฐานหนึ่งเพื่อเจอจิตนํะ คือรู๎สึกตรงไหนก็หยั่งรู๎ตรงนั้น รู๎สึ ก
ตรงไหนก็หยั่งรู๎ตรงนั้น อันนั้นนะเป็นเบื้องต๎นเลยที่จะเข๎าไปหยั่งรู๎เห็นขันธ๑ ๕ เห็นอุปาทานในขันธ๑ ๕ เห็น
ความยินดียินร๎ายขณะกระทบอารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖ แล๎วก็เพิกความยินดียินร๎ายได๎ เริ่มต๎นอยํางนี้หลวง
พํอใหญํสอนให๎เจริญสติด๎วยการยกมือ เริ่มต๎นนํะ ทุกคนต๎องทําเอาเอง ไมํมีใครทําให๎กันได๎เหมือนกับวําไมํ
มีใครกินข๎าวให๎กันได๎ ตํางคนตํางกินกันเอง แตํบอกวิธีได๎ แนะวิธีได๎ ขันธ๑ ๕ มันเกิดดับอยูํในภายในกาย
ยาววาหนาคืบของเรานะ กระทบตรงไหน ขันธ๑ ๕ เกิดตรงนั้น รู๎สึกตรงไหนขันธ๑ ๕ อยูํตรงนั้น
เราปฏิบัติใหมํ ๆ ก็ไมํต๎องไปแยกแยะวําอันนี้เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมํต๎องไปแยก
หรอก มันจะฟุ้งซํานเปลํา ๆ กําหนดไปเรื่อย ๆ กําหนดให๎ทันปัจจุบัน อยําไปตามอดีต อยําไปหํวงอนาคต
ความจริงสติมันก็ตัดอารมณ๑ขณะหนึ่งอยูํแล๎ว มันตัดอยูํปัจจุบันขณะหนึ่ง ๆ จิตที่เราไปอดีต อนาคตนํะ
แสดงวํามันหลงแล๎ว ขณะนั้นไมํได๎เจริญสติปัฏฐาน ขณะที่จิตไปคิดเรื่องอดีตอนาคตนะขณะนั้นไมํได๎เจริญ
สติปัฏฐานหรอก ยกเว๎นแตํวําเราจะเอาสติมากําหนดหยั่งรู๎อารมณ๑นึกคิดนั้นในปัจจุบัน มันก็เป็นสํวน
ละเอียดที่วําเราจะต๎องฝึกฝนจิตมานาน ๆ แล๎วนํะ ขณะที่จิตสํงไปอดีตอนาคตนะ เราก็กําหนดหยั่งรู๎มันใน
ปัจจุบัน ที่ตรงหัวใจเต๎น ที่ฐานจิตในจิตนํะ จึงถือวําจิตไมํตกฐานได๎ จิตไมํตกฐานคือวําตั้งอยูํในปัจจุบัน
อารมณ๑ได๎ ตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑ที่ใดที่หนึ่งที่เรากําหนด แล๎วมันแยบคายไปเอง ถ๎าจิตสํงไปอดีตอนาคต
ปัญญาไมํเกิด จะเกิดก็แตํโมหะความหลง เพราะอะไรลํะ เพราะมันไมํมีตัวละตัววาง
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ปัญญาทางธรรมนํะ มันต๎องประกอบด๎วยตัวละ คือละอารมณ๑ได๎ อารมณ๑ที่จะไปยึดมั่นละได๎ อารมณ๑ที่
จะเกิดความอยาก เกิดตัณหา ความยินดียินร๎ายมันละได๎ ละได๎ชั่วขณะเรียกวํา ตทังคปหาน ถ๎ามีตัวละ
ขึ้นมามันถึงจะเกิดญาณทัสสนะขึ้นมาได๎ ไมํงั้นญาณทัสสนะไมํมีหรอก มีแตํความจํา จําธรรมะมาได๎ทั้งพระ
ไตรปิฏกก็ได๎แตํความจํา ยังไมํมีตัวละตัววาง ยังไมํได๎ดื่มน้ํานมโคคือยังไมํได๎รับผลประโยชน๑อันแท๎จริงจาก
การเลี้ยงโคเลย พระพุทธเจ๎าตรัสวําบุคคลผู๎ทรงจําธรรมมากแตํไมํได๎ปฏิบัติธรรมให๎แยบคาย ประดุจบุคคล
ผู๎รับจ๎างไปเลี้ยงโค นับโคเพื่อผู๎อื่น แตํตัวเองไมํได๎ลิ้มรสเบญจโครสเลย เบญจโครสคือ มีนมสด นมส๎ม
เปรียง เนยใส เนยข๎น เพราะอะไร เพราะมันไมํได๎ดับทุกข๑ในใจตัวเองให๎เป็นประจักษ๑พยาน อํานแตํเรื่อง
ธรรมะสูง ๆ ทั้งนั้นเลย ในพระไตรปิฎก
คือหมายความวําถ๎าเราเรียนปริยัติอยํางเดียว มันจะตัดวิจิกิจฉาความสงสัยไปไมํได๎ ความสงสัยจะมี
อยูํตลอด เพราะอะไร เพราะไมํ มีตัวเองเป็นพยาน มันดับทุกข๑ที่ใจตัวเองไมํได๎ ตํอให๎พํอแมํเรามาดับทุกข๑
ให๎เราดูมันก็สงสัยอยูํนั่นเอง เพราะมันคนละคน อาจารย๑ของเราทํานดับทุกข๑ได๎ เราก็ยังสงสัยอยูํนั่นแหละ
วิจิกิจฉาไมํขาด คนที่จะเลิกสงสัยในพระรัตนตรัยนํะ ตัวเองต๎องกลายไปเป็นสํวนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะ
เราต๎องกลายเป็นพระสงฆ๑องค๑หนึ่งคือเป็นพระโสดาบัน เหมือนกับมีไฟกองใหญํอยูํนะ แล๎วเราเอาน้ําสาด
เข๎าไปไฟมันดับจริง น้ํานี่ก็แสดงวําไมํใชํของปลอม ถ๎าไฟมันยังลุกทํวมอยูํ น้ํายังเต็มกระแป๋งอยูํ ก็ยังสงสัย
อยูํวันยังค่ําวํา มันจะจริงหรือเปลํา น้ํานี่จะจัดการดับไฟได๎จริงหรือเปลํา
ฉะนั้นบุคคลจะหมดวิจิกิจฉาความสงสัยมันต๎องมีตัวเองเป็นพยาน เราต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติแล๎วก็ดับทุกข๑
ได๎ ละสักกายทิฏฐิได๎ ละสักกายทิฏฐิก็คือวํา เลิกมองอยํางที่เราอยากให๎มันเป็น สักกายทิฏฐิแปลตามภาษา
ปฏิบัติที่เราจะไปเห็นนํะ คือวําคนที่มีสักกายทิฏฐิ จะมองอยํางที่ตัวเองอยากให๎เป็น ตัวเองเห็นวํายังไงก็จะ
มองไปทํานองนั้น ปิดตาอีกข๎างหนึ่งไว๎ไมํดูความจริง ผู๎ที่ละสักกายทิฏฐิได๎ต๎องมองแตํความจริง สิ่งทั้งปวง
เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไปเป็นความจริง สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยํอมดับเป็นธรรมดา นี่ความจริง พระ
โสดาบันมองแตํความจริง พบแตํความจริง จิตไปสัมผัสสัมพันธ๑อะไรก็พบแตํความไมํเที่ยง พบแตํความเกิด
ดับ นี่เป็นธรรมะเบื้องต๎น ญาติโยมเขาก็ทํากันได๎ เพราะวําองค๑คุณของพระโสดาบันเขามีดีที่วํารักษาศีล ๕
มั่นคงเป็นสมุทเฉท แล๎วก็มีศรัทธาตํอพระรัตนตรัยไมํหวั่นไหวแคลนคลอน นี่ญาติโยมเขาก็ทํากันได๎ไมํยาก
แตํวําจิตเราจะถึงขนาดนั้นได๎มันต๎องมีการปฏิบัติ ถ๎าไมํได๎เจริญสติปัฏฐาน ไมํได๎เจริญกรรมฐานนะ มันก็
เป็นได๎แคํความเพ๎อฝัน
เหมือนกับเราไมํได๎กินข๎าวนะ จะไปให๎มันอิ่มท๎องก็เป็นไปไมํได๎ เราต๎องกินข๎าว พอกินข๎าวกินทีละช๎อน
ทีละช๎อนนะ พอมันอิ่มมันก็รู๎เองวําอิ่ม ไมํต๎องไปถามใครวํา ผมกินมาเทํานี้ผมอิ่มหรือยัง ไมํต๎องถาม ถ๎าไป
ถามแสดงวําไมํใชํนักปฏิบัติ ไปถามวําผมอิ่มหรือยังแสดงวําไมํได๎กินข๎าวมาเลย เราตักใสํปากทีละคําทีละ
คํานะ พอถึงเวลามันยังไมํอิ่มมันก็รู๎วํามันไมํอิ่ม มันพอถึงเวลามันอิ่มมันก็รู๎วําอิ่มนะ ไมํต๎องไปถาม เมื่อเรา
เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไปนะ ให๎เราสํารวจจิตตัวเอง คุณธรรม ๔ ข๎อของพระโสดาบัน คือโสตาปัตติยังคะ ให๎
เราสํารวจใจตัวเองทุกวัน ๑. ศรัทธา ๒. ศีล ๓. จาคะ ๔. ปัญญา ๔ ข๎อนี่เป็นองค๑คุณแหํงพระโสดาบัน ให๎
เราจําเอาไว๎สํารวจดูตัวเองวําเรายังขาดอะไร
เราปฏิบัติธรรมะนํะ จิตมันต๎องซาบซึ้งในธรรมที่เราปฏิบัติ เพราะมันเห็นเองเห็นจริงไมํได๎ฟังใครเขา
มา ความศรัทธาในธรรมะต๎องเกิด ธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละไมํใชํธรรมะที่ไหน ศรัทธาเพราะวําเห็นวํามัน
ดับทุกข๑ได๎ ถ๎ามันดับทุกข๑ให๎เราไมํได๎ไมํมีทางที่ มันจะศรัทธาขึ้นมาได๎หรอก แล๎วเราปฏิบัติไปเถอะมันดับ
อารมณ๑ได๎ จิตที่เคยขุํนมัวที่เป็นทุกข๑ด๎วยความยึดมั่นด๎วยกิเลสอยํางรุนแรง มันดับได๎โดยการปฏิบัติของ
เรานะ ศรัทธาในธรรมะที่ปฏิบัติจะต๎องเกิดแกํเราอยํางเต็มที่ ธรรมะจะเป็นที่พึ่งจริง ๆ ที่จะนําเราพ๎นทุกข๑
ไปสูนํ ิพพาน
กัณฑ์ที่ ๒๙ ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

๑๓๗

เหมือนกับวําเมื่อบุคคลมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมนะ เห็นโลกนี้เป็นทุกข๑ โลกนี้เหมือนกับมีไฟลุกทํวม
อยูํ โลกมันทุกข๑ ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมมันเกิด จะเห็นแตํความไมํเที่ยง ความเป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
โลกนี้ก็ปรากฏเหมือนกับวํา หลุมถํานเพลิงเหมือนกับไฟลุกทํวมอยูํ พระรัตนตรัยเหมือนกับเป็นราชรถที่จะ
มารับเรานะ ลอยมาทางอากาศจะมารับเรา ให๎พ๎นจากโลกที่ทุกข๑เดือดร๎อนด๎วยไฟลุกทํวม ถ๎าเป็นอยํางนี้
เราจะมีความสงสัยในพระรัตนตรัยได๎ไหม เมื่อความสงสัยในพระรัตนตรัยไมํมี จะมีแตํศรัทธา ศรัทธาที่จะ
ทํา ทําให๎ได๎ ของที่เห็นรําไร ๆ นํะ เราจะต๎องทําให๎ได๎ ทําให๎ได๎จากไหน ก็โดยความเพียร ไมํทอดธุระ ทํา
ให๎สม่ําเสมอของเรา ทําอยูํทุกอิริยาบถ ถ๎าเผลอก็เริ่มต๎นใหมํ สตินํะกําหนดทุกอิริยาบถทั้งวัน เพราะเรา
เห็นวําสติปัฏฐานนะมันดับทุกข๑ให๎เราได๎จริง ๆ จิตใจที่เคยเป็นทุกข๑เดือดร๎อน มันดับได๎
คนเราทุกข๑เดือดร๎อน เพราะวําจิตสํงออกนอกฐานทั้งนั้น จิตไมํได๎อยูํในฐาน จิตสํงออก ก็ไปยินดียิน
ร๎าย ความยินดียินร๎ายมันเป็นทุกข๑ไมํจบ มันรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล สําคัญตนวําสุขทุกข๑แทบตาย นั่นแหละ
ความยินดียินร๎ายความรักชังเกลียดโกรธหวงหํวง สํงจิตออกไปรักเขาไปหวงหํวงอาลัยเขา ทุ กข๑ทั้งนั้น เจ๎า
ตัวเขาก็ไมํรู๎ ไอ๎เราก็มานั่งแบกหาบทุกข๑อยูํ รักคนอื่นมากมายจะเจอแตํเพียงความหงอยเหงาว๎าเหวํ รัก
ตัวเองให๎รีบเรํงประพฤติธรรม มาหาตัวเองดีกวํา หาคนอื่นมากมาย รักคนอื่นมากมาย เจอแตํความหงอย
เหงาว๎าเหวํ เราดึงจิตกลับมาอยูํในฐานเราดีกวํา มาหาตัวเองดีกวํา กําหนดสติในฐาน อยูํในกายยาววาหนา
คืบนํะ ทั้งวันทั้งคืน ไมํต๎องไปคิดถึงใครทั้งนั้น
นักปฏิบัติธรรมถ๎าจะปฏิบัติให๎ดีนะ เราต๎องคิดอยูํเสมอวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา
ข๎ามาคนเดียวข๎าไปคนเดียว มันถึงจะเจริญสติปัฏฐานได๎ดี เพราะวําสติปัฏฐานมันเป็นทางของบุคคลผู๎
เดียว บุคคลผู๎ไมํมีคูํรักไมํมีคูํเกลียด บุคคลผู๎เดียว เมื่อบุคคลผู๎นั้นยังมีกิเลสอยูํ ให๎หยั่งรู๎ดูกิเลสตัวเอง กิเลส
คนอื่นเราไมํต๎องไปดูหรอก ดูกิเลสตัวเองดีกวํา เราหยั่งรู๎ดูกิเลสของเรานะ คนอื่นเราไมํต๎องไปคิดถึง คิดถึง
ไปก็ไมํรักกันจริง เวลาตาย เราตายขึ้นมา เขาไมํยอมเอาเราไว๎ในบ๎านเลย อยากจะขนไปทิ้ง ไมํรักกันจริง
เราตัดทางใจดีกวํา คิดวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา เราหาที่พึ่งของเรา ธรรมะนะเป็นที่
พึ่งได๎ ถึงเวลาจะตายก็ตายด๎วยกัน เวลาแกํเวลาเจ็บเวลาตายนะไปด๎วยกันกับเรา ใครทําใครได๎ เราทําของ
เราดีกวํา ไมํต๎องสํงจิตไปผูกพันธ๑กับใคร ความศรัทธาในธรรมะก็จะเกิดมี พอมีความศรัทธาในธรรมะ
ความศรัทธาในพระพุทธเจ๎าและในพระสงฆ๑ก็มีขึ้นมาเอง เมื่อเราต๎องปลูกศรัทธาให๎เกิด ศรัทธาคือความ
เชื่อ เชื่อวําความดับทุกข๑นํะมี คนถ๎าไมํเชื่อวําความดับทุ กข๑มี ไมํเชื่อวําคนดับทุกข๑มี เขาไมํคิดปฏิบัติธรรม
หรอก
มาวัดนี้ใหมํ ๆ ได๎ยินหลวงพํอทํานพูดถึง เมื่อกํอนนั้นทํานสอนอยูํวัดชายนา มีโยมคนหนึ่งชื่อโยมสิน
แกปฏิบัติอยูํ ๙ ปี แกได๎อารมณ๑ดีมากเลย เวลาเอาปิ่นโตมาถวายพระนะ แกก็นั่งกรรมฐาน นั่งตรงแหนว
เลย แกก็พูดกับหลวงพํอวําฉันปฏิบัติมา ๙ ปีนะ เพิ่งได๎ธรรมะปีนี้ ฉันสบายแล๎ว ฉันปิดขุมอบายได๎แล๎ว นี่
หลวงพํอใหญํเลําวําโยมสินแกทํา ๙ ปี แกปิดขุมอบายได๎ เรามาวัดนี้ใหมํ ๆ ได๎ยินก็ดีใจเลยวํา โอ๎ยนี่
ศาสนาผํานมาตั้งสองพันห๎าร๎อยกวําปี มรรคผลนิพพานยังมีเรอะ หลวงพํอทํานเอามาเลํ านะ แสดงวํามรรค
ผลนิพพานยังมีนะ ใครทําคนนั้นก็ได๎กัน เราต๎องทําบ๎าง โยมสินเขาทํา ๙ ปีนะ เขาปิดขุมอบายได๎ เราก็
ต๎องทําบ๎าง เราทํากี่ปีก็ชํางมันเถอะ แตํวําเราเชื่อวํามรรคผลนิพพานมี จะทําบ๎าง ทําสักตลอดชาติก็ยังได๎
ก็ ยั งดี ทํา ไปจนตายก็ ยั งดี พอเกิ ดความเชื่อ วํ า มรรคผลนิ พ พานยั งมี คิ ด ปฏิ บั ติ ถ๎ า ไมํ เชื่อ วํ า มรรคผล
นิพพานยังมีอยูํ มันก็ไมํคิดปฏิบัติ มันท๎อถอย เมื่อเราเชื่อวําความดับทุกข๑มี มรรคผลมีจริงก็ได๎เกิดความ
เพียร ตํางคนตํางก็สร๎างบารมีมาไมํเทํากัน ใครจะถึงเมื่อไหรํก็แล๎วแตํคนไป ใครเชื่อก็ได๎เปรียบ ได๎เปรียบ
กวําคนไมํเชื่อ เพราะทําให๎เราเกิดศรัทธาวําเราจะทุํมเทกําลังใจ ทุํมเทชีวิต ยอมสละได๎ทุกอยํางเพื่อมา
ปฏิบัติธรรม ยอมสละคนรัก ของรัก ของหวง ของหํวง อะไรก็สละได๎ ถ๎าเพื่อปฏิบัติธรรม เพื่อมรรคผล
นิพพาน สละได๎ นี่คนมีศรัทธาแล๎วมันก็เป็นประโยชน๑ ข๎อแรกนะคือศรัทธา
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ข๎อ ๒ คื อ ศีล เราจะเป็น พระโสดาบั น ได๎ น ะต๎ อ งรั ก ษาศี ล ๕ ให๎ ไ ด๎ จะได๎ เ ป็ น เกราะ เพราะวํ า ตาม
พระไตรปิฎกทํานกลําวไว๎ พระโสดาบันทํานเป็นผู๎รักษาศีล ๕ ได๎สมุทเฉทเลย คือวําไมํลํวงศีล แม๎ตัวตายก็
ไมํลํวงศีล คือถือศีล ๕ เป็นสมุทเฉทเลย แล๎วเราต๎องมาสํารวจตัวเองทุกวันวําเรายังลํวงศีล ๕ อยูํหรือเปลํา
ถ๎าศีล ๕ ยังไมํบริสุทธิ์ มันก็ขวางทางมรรคผลนิพพาน คือวําศีลอื่นที่เป็นศีลของภาวะภิกษุสามเณรที่เรา
ทรงเพศอยูํเราก็รักษาด๎วย เราต๎องรักษาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ก็ตามที แตํวําศีล ๕ เราต๎องรักษาให๎
เด็ดขาดเลย รักษาให๎บริสุทธิ์จริง ๆ ยอมตัวตายดีกวําศีลขาด ให๎เราสํารวจกําลังใจเราทุกวัน ถึงจะเป็น
ปัจจัยแกํมรรคผลนิพพานได๎ มันก็ต๎องมีกําลังใจอยํางนี้
ข๎อ ๓ จาคะ จาคะแปลวําสละ ยินดีในการสละ คนเรามันก็รู๎จักยึด รู๎จักหวง รู๎จักหํวง รู๎จักยึดมั่นถือมั่น
กันมาทั้งนั้น แตํเมื่อเห็นประโยชน๑วํามนุษย๑สมบัตินํะ เป็นของน๎อย นิดหนํอยรวดเร็ว มีทุกข๑มาก มีความ
คั บ แค๎ น มาก แตํ นิ พ พานสมบั ติ นํ ะ เป็ น สุ ข แท๎ จ ริ ง เพราะฉะนั้ น มั น จะเกิ ด กํ า ลั ง ใจคิ ด สละได๎ คิ ด สละ
ผลประโยชน๑ คิดสละสมบัติในเมืองมนุษย๑เพื่อแลกนิพพานสมบัติ เปรียบเหมือนกับเอาขี้หมูขี้หมาขี้วัว
ขี้ควาย เอาไปแลกทองคํา คนมีปัญญานํะยอม เรามีขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายอยูํกระแป๋งหนึ่งนะ เอาไปแลก
ทองคํา แตํคนไร๎ปัญญาจะหวงเอาไว๎ หวงขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายของตัวเองไว๎ไมํยอมไปแลกทองคํา คือวํา
หวงมนุษย๑สมบัติ ไมํยอมสละ เรามีผลประโยชน๑อยํางนั้น เรามีทรัพย๑เทํานั้น
คนเรานะพอเกิดมาไมํได๎มีอะไรมาเลย เวลาตายไปก็ไมํได๎เอาอะไรไปเลย สมบัติทั้งหลายนะคือสิ่งที่
ผํานมาเพื่อจะผํานไปทั้งนั้น ลองดู ลองนึกดูให๎ดีวําเรื่องนี้จริงหรือเปลํา คนเราเกิดมาเอาอะไรมา ไมํได๎เอา
อะไรมาเลย เวลาตายไปเอาอะไรไป ตายไปไมํได๎เอาอะไรไปเลย ฉะนั้นนะทรัพย๑สมบัติทั้งหลาย ของรัก
ของหวงทั้งหลาย ของมีคําทั้งหลาย คือของที่ผํานมาเพื่อจะผํานไปทั้งนั้น ถ๎ามีญาณปัญญาเห็นแจ๎งเรื่องนี้
จิตมันจะเกิดจาคะอยูํได๎ เกิดจาคะได๎ สิ่งของในโลกมันก็เหมือนก๎อนดินก๎อนหิน มันไมํหวงไมํหํวงไมํอาลัย
แม๎แตํรํางกายสังขารเราตํอไปก็ต๎องทิ้ง ตํอไปเราต๎องเหลือแคํโครงกระดูก เนื้อหนังยังต๎องผุพังเป็นเหยื่อ
หนอนแร๎งกา แม๎แตํสมบัติในกายยังหวงไว๎ไมํได๎ อยําไปพูดถึงสมบัตินอกกาย คนเราทุกคนท๎ายที่สุดเหลือ
แคํกองกระดูกกองเดียวเขาเผาทิ้งหมด ถ๎าเขาไมํเผาก็หนอนกินหมด มดกินหมด ไมํเหลือหรอก แม๎แตํเนื้อ
หนังที่มันเป็นสมบัติภายในเรายังรักษาไว๎ไ มํได๎เลย อยําไปพูดถึงสมบัตินอกกาย ไอ๎ที่เป็นของเราจริงไมํมี
สักอยําง ถ๎าเรามีปัญญา จาคะมันเกิดเอง พระพุทธเจ๎าทํานตรัสไว๎วําถ๎าบุคคลทั้งหลายจะมีญาณมองเห็น
อานิสงส๑ของการให๎ทานอยํางที่พระองค๑ทรงเห็นนะ ที่พระองค๑ทรงมีสัพพัญ๒ูนํะ ทํานสามารถมองเห็น
อานิสงส๑ของการให๎ทานอยํางตลอดสายเลย ทํานบอกวําถ๎าหากคนทั้งหลายมีญาณอยํางที่พระองค๑ทรงมี
เห็นอานิสงส๑ของการให๎ทาน ทํานบอกวําบุคคลเหลํานั้นถ๎ายังไมํได๎บริจาคทานนะ จะไมํยอมกินเองใช๎เอง
เลย คือที่เรายังเป็นคนตระนี่ เป็นคนหวง หวงสมบัติหวงอะไรมากมาย เพราะเราไมํมีญาณอยํางที่พระองค๑
ทรงมี พระพุทธเจ๎าทํานทรงมีพระญาณหยั่งรู๎ เพราะฉะนั้นจาคะนํะ ให๎เราสํารวจตัวเองของเราทุกวันวําเรา
มีจาคะหรือยัง เรามีตัวสละไหม
ตัวที่ ๔ คือปัญญา ปัญญาจะต๎องเกิดจากการที่เราเห็นความไมํเที่ยง เบื้องต๎นแหํงปัญญา อยํางหยาบ
ๆ ก็เห็นความตาย รํางกายสังขารท๎ายที่สุดก็ผุพังตายหมด ปัญญาขั้นละเอียดก็เห็นความไมํเที่ยงขณะหนึ่ง
เวลาเรากําหนดสติที่ฐานไหน ฐานไหน ถ๎าจิตเราตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑จริง ๆ นะ มันจะเห็นแตํความเกิด
ดับ เกิดดับ อารมณ๑ทั้งหลายผํานมาผํานไป ๆ เปลี่ยนแปลงตลอด เห็นแตํความเกิดดับ เห็นแตํความไมํ
เที่ยง เห็นแตํความไมํเที่ยงมาก ๆ ท๎ายสุดนะมันเห็นอนัตตาไปหมด โลํงไปหมด ไมํมีตัวเราของเราในที่
ไหน อันนี้เป็นญาณปัญญา เป็นปัญญาที่เราจะต๎องมี เราจะมีปัญญาเราต๎องเจริญสติ ฝึกสติปัฏฐาน เพื่อวํา
จิตเรานะมันจะหยั่งลงตั้งอยูํในปัจจุบันอารมณ๑มากขึ้นมากขึ้น มันจะเห็นแตํความไมํ เที่ยง ที่เราไมํเห็น
ความไมํเที่ยง เพราะมันตามไป ตามไปอดีตอนาคตเพ๎อฝันไปกับมายาภาพ มายาภาพมันไมํแกํไมํเจ็บไมํ
ตายหรอก เพราะมันเป็นของหลอกลวงที่เราเพ๎อฝันขึ้นมา
กัณฑ์ที่ ๒๙ ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

๑๓๙

คือวําสักกายทิฏฐินํะ มันบังไมํให๎เราเห็นความไมํเที่ยง เพราะอะไร เพราะสักกายทิฏฐิมันมองอยํางที่
เราอยากให๎มันเป็น ปุถุชนทั้งหลายที่มีสักกายทิฏฐิ จะไมํเห็นความไมํเที่ยง เห็นก็เห็นน๎อย เพราะจะมองสิ่ง
ทั้งปวงอยํางที่ตัวเองอยากให๎เป็น ตัวเองอยากจะให๎อะไรอยูํทน ก็คิดวําไอ๎นี่อยูํทน ก็คิดวําไอ๎นี่อยูํทนกับกู
ตลอด เราไมํอยากตายก็คิดวํากูไมํตาย คนโน๎นตายคนนี้ตายแตํกูไมํตาย คนอื่นเขาตายกันแตํกูไมํตาย กูนี่
เกํงกวําเพื่อน คือมองไปตามกิเลสตัวเอง ถ๎าบุคคลผู๎ละสักกายทิฏฐิแล๎ว มันจะเห็นแตํความไมํเที่ยง คือวํา
มันจะมองความจริง ความจริงมันก็ไมํเที่ยงทั้งนั้น เราลองเจริญสติเข๎าไปดูนะ กําหนดไปตรงไหนก็เกิดดับ
ๆ รับรู๎แล๎วก็ดับไป ๆ อารมณ๑มาทางตาแล๎วก็ผํานไป เห็นคนที่เราชอบ เห็นทางตามันกระทบอารมณ๑ไป
ปรุงที่จิต เกิดชอบที่หัวใจ เราไปกําหนดหยั่งรู๎ก็เห็นแตํมายาตรงนั้นนะ ข๎างนอกมันเป็นมายา เรามาปรุง
แตํงมันค๎างอยูํ กําหนดดูที่จิตนะเห็นอารมณ๑มันค๎างอยูํ กําหนดไปก็ดับไป ดับความยินดียินร๎าย มันต๎องที่
ปัจจุบันขณะที่กระทบอารมณ๑เราก็กําหนดตรงนั้นนะ ยินดีก็ยินดี พอกําหนดหยั่งรู๎ก็เห็นความเป็นมายาของ
มัน มันเป็นมายาเพราะมันไมํเที่ยง อารมณ๑ทั้งหลายมันไมํเที่ยงเลย
สมัยกํอนปฏิบัติธรรมใหมํ ๆ พอไปติดขัดอะไรนะเที่ยวจะไปหาใครมาแก๎อารมณ๑ เป็นทุกข๑อยูํนํะหา
ใครมาแก๎อารมณ๑ให๎ พอเราทําไปเรื่อย ๆ มันจะเห็นเองวําอารมณ๑ทั้งหลายมันไมํเที่ยงเลย อารมณ๑ที่ดีที่สุด
ก็ไมํเที่ยง อารมณ๑ที่เลวร๎ายที่สุดก็ไมํเที่ยง จิตที่สงบสบายที่สุดก็ไมํเที่ยง จิตที่ฟุ้งซํานที่สุดก็ไมํเที่ยง ผําน
มาผํานไป เกิดดับของมันอยูํนั่นแหละ จะหาใครมาแก๎ อารมณ๑ เราไปตามมันเหมือนกับไปไลํลําคว๎าเงา อยูํ
ตรงนี้เงามันก็อยูํตรงนี้ ยิ่งวิ่งไปเงาก็หนีไปเรื่อย หยุดหยั่งรู๎ดูตรงนั้นนะ มันก็อยูํตรงนั้นเอง เราถูกหลอกมา
มากแล๎ววําสิ่งทั้งปวงเป็นของคงทนถาวร ควรยึดมั่นถือมั่นมันจึงทุกข๑ไมํจบ ถึงวําอุปาทานเป็นปัจจัยแหํง
ทุกข๑ เรามีอุปาทานก็เพราะวําตัณหาความอยาก มีความอยากเพราะมีอวิชชา ไมํรู๎วํามันไมํมีตัวตนของตน
เลย เมื่อเราหยั่งรู๎ไปนะมันจะเห็นเลยวําอวิชชามันมาหลอกเราแท๎ ๆ ไมํมีตัวเราจริง ๆ พออวิชชามันเข๎ามา
หลอกวํามีตัวเรา เพราะรํางกายสังขารก็เป็นดินน้ําไฟลมหมด แตกสลายทําลายฉิบหายไปหมด เป็นกระดูก
เศษกระดูก กระเดี้ย วกระจัดกระจายปลิ วไปตามลมหมด ตัว ตนของตนก็ ไมํ มี ตั วเราไมํมี จ ริ ง อารมณ๑
ความคิดทั้งหลายก็เกิดดับหมด เกิดความรักก็ดับ เกิดความเกลียดก็ดับ เกิดศรัทธาก็ดับ เกิดราคะก็ดับ
เกิดโทสะก็ดับ เกิดนิวรณ๑ก็ดับ เกิดโพชฌงค๑ก็ดับ ดับหมด ไมํมีอะไรอยูํทน เลยไมํรู๎วํามีตัวเราของเราอยูํ
ตรงไหน ไมํมีเลย ถ๎าเกิดจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสวํางนะ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะ
ปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ เกิดวิชชา เกิดปัญญา เกิดแสงสวําง ยํอมเพิกโลกธาตุของตัวเราได๎
เพิกอยูํภายใน เห็นแจ๎ งวําไมํมีตัวเราของเรา สิ่งทั้งปวงเป็นมายา ก็ทําไปตามสมมุติมายา แตํวําญาณ
ปัญญาภายในของเรารู๎วํามันเป็นมายา เราไมํทุกข๑กับมัน
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสมาปรารภเรื่องอารมณ๑ธรรมะปฏิบัติพอสังเขป ฉะนั้นท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ก็ขอ
อ๎างอิงคุณพระรัตนตรัยได๎คุ๎มครองรักษาผู๎ ปฏิบัติทั้งหลาย ให๎อยูํดีมีสุขเจริญด๎วย มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน
๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

๑๔๐

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๓๐ เพื่ออาจหาญ ร่าเริง สมาทาน
๒ สิงหาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อม แดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น
ขอนมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ ผู๎เป็นพระ
อาจารย๑ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ท างโลกุตตรธรรม ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและ
ปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสวัสดีสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได๎มาปรารภธรรมในหมูํผู๎ปฏิบัติธรรม ในเมื่อเราเป็นผู๎รักการปฏิบัติ
ธรรม ฉะนั้นเราก็มาปรารภการปฏิบัติธรรมเพื่อความอาจหาญ รําเริง สมาทาน เกิดศรัทธา เกิดวิริยะ เกิด
สติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน๑แหํงความแกํกล๎าของอินทรีย๑ เพื่อเป็นปัจจัยแกํการดับ
ทุกข๑ของเรา ธรรมะเป็นของที่ใครกินใครอิ่ม เป็นเรื่องที่เราเฟ้นเองของเรา เราเฟ้นได๎เทําไหรํ ก็กําไรชีวิต
เทํานั้น เพราะโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย๑พบพระพุทธศาสนาเป็นการยาก เพราะการได๎มีโอกาสมาพบ
พระพุทธศาสนาเป็นลาภอยํางมหาศาลของเราที่สุด ยิ่งเราเป็นผู๎มาเคารพพระรัตนตรัย รับพระรัตนตรัย
เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึก รับคําวํา พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉา
มิ คํานี้สัตว๑ทั้งหลายจะได๎โดยยาก โอกาสที่จะได๎เปลํงออกมานํะมันยาก โอกาสที่จะได๎พบพระพุทธเจ๎าและ
มีความศรัทธาก็มีโอกาสได๎โดยยาก
สมัยพุทธกาล พระมหากัปปินะตอนที่ทํานยังไมํได๎บวช ทํานเป็นพระราชา ทํานได๎ยินขําวที่พํอค๎ามา
จากทางไกล มาบอกขํา ววํา พุทโธ อุปปันโน พระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วในโลก ทํานปีติไปตลอดรํางกาย
ชะงักงัน พอพํอค๎าบอกวําพระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วในโลก ทํานตะลึง นิ่งอยูํตั้งนาน แล๎วก็ถามวํา วําอะไรนะ
พํอ พํอค๎าก็บอกย้ําอีกวํา พระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วในโลกพระเจ๎าข๎า ทํานก็ตะลึงนิ่งงันไปอี ก แล๎วก็ถาม
ขึ้นมาอีก วําอะไรนะพํอ พํอค๎าก็บอกอีก พระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วในโลก ทํานก็ตะลึงนิ่งงันไปอีก ก็ถามย้ํา
วําพระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วหรือ แล๎วทํานก็บอกวํา เพราะขําวนี้ที่นํามาบอกเรา วําพระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎ว
ในโลก จะให๎รางวัลหนึ่งแสนกหาปณะ ถือวําเป็นขําวที่วํายากจะได๎ฟัง คําวําพระพุทธเจ๎าเกิดขึ้นแล๎วในโลก
สัตว๑ทั้งหลายจะได๎ฟังด๎วยยาก นี่เราได๎มาอยูํในรํมเงาของพระพุทธศาสนานี่ ถือวําเป็นลาภ เราได๎ดีแล๎ว
เป็นลาภของเราอยํางยิ่ง
อันนี้ก็เป็นโอกาสดี ที่เราจะได๎ประพฤติธรรม ประพฤติธรรมไมํต๎องไปประพฤติที่ไหนหรอก ประพฤติ
ธรรมคือมาดูตัวเอง เราจะเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมนะ ถ๎าจะปฏิบัติธรรมให๎เอาดีให๎ได๎นํะนะ ต๎องรู๎จักเรื่องซักผ๎า
เรื่องซักผ๎าเอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรม เวลาซักผ๎า คนที่ซักผ๎าจะต๎องดูรอยเปื้อน ดูวําผ๎าผืนนี้ยัง
เปื้อนตรงไหน หยิบออกมาขยี้ตรงนั้น ตรงรอยเปื้อน พอรอยเปื้อนตรงนั้นหายก็ค๎นดูอีกวําผ๎าผืนนี้ยังมีรอย
เปื้อนตรงไหนก็ขยี้ตรงนั้นอีก พอรอยเปื้อนรอยใหมํนั้นหายก็ค๎นหาอีก หารอยเปื้อนแล๎วก็ขยี้ ตรงรอย
สะอาดไมํต๎องไปดูเลย คนซักผ๎าถ๎าไปดูตรงรอยสะอาดนํะผิดเลย ถือวําขบวนการซักผิด ถ๎าเราสอนลูกสอน
หลานซักผ๎าก็เหมือนกัน ถ๎ามันซักผ๎าแล๎วมันดูแตํวําตรงนั้นก็สะอาด ตรงนี้ก็สะอาด เราต๎องวํามันทันทีเลย
วําไอ๎หนู ซักผ๎าอยํางนี้ผิดแล๎ว คนซักผ๎าไปดูที่ตรงไหนที่มันสะอาดแล๎วมันจะได๎ซักเหรอ ต๎องมาหาดูรอย
เปื้อนดูตรงไหนมันเปื้อนจะได๎ขยี้ตรงนั้น ไอ๎หนูมัวดูแตํตรงสะอาด ผิดแล๎ว ซักผ๎ าไมํสําเร็จ โอกาสที่ผ๎าผืนนี้
กัณฑ์ที่ ๓๐ เพื่ออาจหาญ ร่าเริง สมาทาน

๑๔๑

จะเป็นผ๎าที่สะอาดนํะเป็นได๎ยาก มันดูแตํตรงสะอาดเดี๋ยวมันก็เลิกซัก รอยเปื้อนก็ยังมีอยูํ รอยเปื้อนมีอยูํไมํ
ดู ดันไปดูรอยสะอาด นั่นเป็นคนซักผ๎าไมํได๎ การงานที่จะซักผ๎าให๎สะอาดไมํสําเร็จ สําเร็จไมํได๎เพราะมันทํา
ผิดวิธี เขาเรียกวําไร๎เทคนิค
ผู๎ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ถ๎าเราอยากปฏิบัติธรรมให๎เจริญรุํงเรืองนะ อยําไปดูวําตัวเราดีตรงไหนแล๎ว
ให๎ดูวําเรายังเลวเรื่องอะไรแล๎วแก๎ซะ ตรงที่ดีเราดีเรื่องอะไรไมํต๎องไปดู ดูแตํวําเราเลวเรื่องอะไร ดูไปเพื่อ
แก๎ให๎ได๎ พอแก๎ได๎ก็ดูอีก เรายังมีความเลวเรื่องอะไรอีก ดูแตํความเลวของตัวเอง อยําไปดูความดี ถ๎าดูแตํ
ความดีของตัวเองนํะผิดแล๎ว ไมํได๎แก๎ไข ไมํได๎แก๎ไขข๎อบกพรํอง ก็จะได๎แตํเยํอหยิ่งถือดี เอาไว๎ยกตนขํม
ผู๎อื่นไปวัน ๆ กูดีแล๎ว กูดีกวํามึง ไอ๎นั่นยังดีสู๎กูไมํได๎ เวลากระทบกระทั่งอะไรกับใครก็ต๎องโกรธเป็นฟืนเป็ น
ไฟ คนดีอยํางกูมึงยังทําได๎ มึงต๎องไปตกนรก เพราะมึงมาลํวงเกินคนดีอยํางกู เพราะกูนํะดีเหลือเกิน ผิด
ทําผิด ไปดูเรื่องดีของตัวเองคือการตั้งจิตไว๎ผิด เพราะวํามันจะเป็นปัจจัยแหํงการมานะเยํอหยิ่งถือดี ถือตัว
แล๎วก็ไมํอดทนตํอการแก๎ไขข๎อบกพรํองตัวเอง
ฉะนั้นนํะ ผู๎ปฏิบัติธรรมถ๎าอยากได๎ดีนะ อยําไปดูเรื่องดีของตัวเอง อยําไปดู ดูแตํวําเราเลวเรื่องอะไร
ถ๎าดูแตํวําเราดีละก็พลาดแล๎ว คนซักผ๎า ขณะที่เอาผ๎าแชํผงซักฟอกแล๎ว เป็นโอกาสดีอยํางมากที่จะรู๎วําผ๎า
มันเปื้อนตรงไหน ขณะที่เราเข๎ามาสูํสํานักปฏิบัติธรรมนะเป็นโอกาสดีอยํางยิ่ งที่จะรู๎วําเราเลวเรื่องอะไร ไอ๎
เราดีตรงไหน ดีเรื่องอะไรไมํต๎องไปดู ไมํต๎องไปรู๎ก็ได๎ รู๎ไปก็เทํานั้นนํะ ไมํมีประโยชน๑ เหมือนกับการซักผ๎า
ไปรู๎วําตรงนี้มันสะอาด ตรงนั้นมันสะอาด มันไมํมีประโยชน๑กับการซักผ๎าเลย รู๎ไปก็ไมํมีประโยชน๑ มีแตํโทษ
คือวํามันจะเลิกซั กนํะ ตรงนี้มาดูก็สะอาดแล๎ว เอาตรงนี้มาดูก็สะอาดแล๎ว ดูแตํตรงสะอาด เดี๋ยวเลิกซัก
เปลืองผงซักฟอกเปลํา ๆ อุตสําห๑ละลายผงซักฟอก ไมํดูรอยเปื้อน เสียโอกาสไปอยํางนําเสียดาย
การที่คนบางคนเข๎ามาในสํานักปฏิบัติธรรม เข๎ามาเยํอหยิ่ง ถือดี วําเราดีเรื่องนั้น เราวิเศษเรื่องนั้น
พลาด เสียดายผงซักฟอก เสียดายเวลา เวลาที่เข๎ามาในสํานักปฏิบัติธรรมนํะ ชํวงเวลาที่กําไรชีวิตที่สุด คือ
ชํวงเวลาที่เรารู๎วําเราชั่วเรื่องอะไร เป็นเวลาที่กําไรที่สุด ตอนที่รู๎วําเราดีเรื่องอะไรนํะไมํมีประโยชน๑เลย การ
ที่เรารู๎สึกวําเรายังไมํดีพอนี่ มันจะทํา ให๎เราก๎าวขึ้นตํอ เราจะสูงขึ้นอีก เรายังไมํดี เรายังเลวอยูํ แล๎วมันจะ
ทํางานของตัวแหละ ไมํไปสนใจคนอื่นหรอก เห็นปัญหาอยูํ ปัญหาของเรามีอยูํนะ ก็คิดจะแก๎ ไมํไปสนใจ
คนอื่น ไมํไปยุํงวุํนวายกับคนอื่น ไมํเอาจิตไปเกาะกับคนอื่น ไมํต๎องไปเที่ยวปฏิฆะขัดแย๎งกับคนอื่น เราไมํ
มีหน๎าที่ไปดูวําคนอื่นเลวเรื่องอะไร ไมํมีหน๎าที่ เราเป็นผู๎ปฏิบัติธรรม ถ๎าตั้งใจเข๎ามาวัดอยํางต๎องการเป็นผู๎
ปฏิบัติธรรม ไมํมีหน๎าที่ต๎องไปดูวําใครเลวเรื่องอะไร แตํมีหน๎าที่ดูวําเราเลวเรื่องอะไร แล๎วก็ไมํต๎องมีหน๎าที่
มาดูวําเราดีเรื่องอะไร เสียเวลา พลาด พลาดทําเสียที มัวแตํมามองวําตัวเองดีเรื่องอะไร พลาด เสียเวลา
เสียโอกาส จิตใจไมํเดินหน๎าเลย เรามาดูวําเราเลวเรื่องอะไร ดูกิเลสตัวเอง เราจะสนุกกับการงานทางจิต
หลวงพํอใหญํทํานสอนให๎ดูจิตในจิต เวลาเราดูจิตในจิตนํะสนุก สนุกตรงไหน สนุกที่ดูกิเลสตัวเอง ภาค
ปริยัติบอกวํา จิตมีราคะก็รู๎ จิตไมํมีราคะก็รู๎ จิตมีโทสะก็รู๎ จิตไมํมีโทสะก็รู๎ จิตมีโมหะก็รู๎ จิตไมํมีโมหะก็รู๎
เวลาเรามาปฏิบัติ มันก็เห็นอยํางนั้นจริง ๆ กําหนดที่หัวใจเรา ทํานบอกวํา กําหนดให๎มันแยบคายลงไป
แล๎วมันจะเห็น เวลาจิตมีราคะเกิดมันเป็นยังไง เวลาดับราคะได๎มันเป็นยังไง จิตดวงนั้นเป็นยังไง เวลาโทสะ
เกิดมันเป็นยังไง เราดับโทสะแล๎วเป็นยังไง เวลาโมหะ ความยึดมั่น อุปาทานเกิดมันเป็นยังไง ความมานะ
ถือดี ยึดมั่นถือตัว ถือตน วําเราเป็นไอ๎นั่นเป็นไอ๎นี่ เราดีกวําเขาตรงนี้ อะไรยังงี้ จะเห็น ถ๎าดับไปมันเป็น
ยังไง ดับขณะหนึ่ง ๆ เป็น ตทังคปหาน สนุกมาก เราดูกิเลสตัวเองนํะสนุก ทําจนชิน พอเห็นกิเลสขึ้นมา
เราก็ละได๎ ละด๎วยอะไรลํะ ละด๎วยปัญญาที่เราได๎มาจากการเจริญฐานเวทนาในเวทนา ให๎มันได๎ปัญญา
ปัญญาอะไรลํะ ปัญญาการรู๎ละ ปัญญาในภาคปฏิบัติต๎องเป็นปัญญารู๎ละ ภาษาบาลีทํานสวดบทธรรมจัก ร
นํะ ภาษาบาลีบอกวํา อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจังฯ ดูกํอนภิกษุ ความดับทุกข๑เป็น
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อยํางไรเลํา โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ ความไถํ
ถอนตัณหาจนไมํเหลือเศษ ความสละ ความสลัดคืน ความหลุดพ๎น ความไมํอาลัย
ปัญญาในภาคปฏิบัติคือ ปัญญารู๎ละ ละอารมณ๑ เราจะมีปัญญารู๎ละได๎มันต๎องเห็นทุกข๑ ถ๎าเห็นสุขก็คิด
จะเสวย ถ๎าเห็นทุกข๑มันก็หนํายคลาย ถอนความยึดมั่น เบื่อหนําย เกิดนิพพิทา วิราคะ นิพพิทาคือเบื่อ
หนําย วิราคะก็ไถํถอนราคะ ไถํถอนความกอดรัดของจิตตํออารมณ๑ เห็นทุกข๑ เห็นโทษ เห็นทุกข๑คือเห็น
ธรรม ธรรมะมันเกิดหลังจากที่เราละ ละอารมณ๑ที่อยากจะได๎ ความอยากเกิดจะไมํมีปัญญา ตัดใจเถอะไมํ
เอา สละซะ ปัญญาจะเกิด ปัญญาเกิดหลังจากละแล๎ว ทํานเรียกวําวิมุตติญาณทัสสนะคือญาณปัญญาแจํม
แจ๎งหลังจากที่เราดับทุกข๑ได๎ ผู๎ใดทําผู๎นั้นเห็นเอง ไมํ ต๎องรอให๎คนอื่นมายืนยัน ไมํต๎องรอให๎ใครมาชม คน
ทั้งโลกดําเราถ๎าเราดับทุกข๑ได๎ มันก็ดับทุกข๑ได๎อยูํดี ไมํต๎องรอคอยให๎คนอื่นมายอมรับแล๎วเราคํอยเป็นสุข
ความสุขที่แท๎จริงมันต๎องกายเดียวจิตเดียว ไมํเกี่ยวพันกับใคร ไมํรอคอยใคร ไมํรอคอยใครมาเติมให๎เรา
เต็ม ไมํรักใครแล๎วก็ไมํต๎องการให๎ใครมารัก นี่เป็นความสุขที่แท๎จริง ความสุขใดที่ต๎องอิงอาศัยผู๎อื่นนํะไมํใชํ
ความสุขของแท๎ ฉะนั้นสติปัฏฐานมันเป็นธรรมะกายเดียวจิตเดียว เราแก๎ปัญหาของเรา ดูกิเลสของเรา ฐาน
จิตในจิตนํะสนุกเพลิน
ถ๎าเราจะละอารมณ๑ได๎งําย ๆ นํะ ต๎องอยําลืมความตาย บุคคลไหนนะ นึกถึงความตายให๎มาก ๆ มี
มรณานุสติ เอาตัวมรณานุสติไปละอารมณ๑นํะมันจะงําย หรือจิตดวงใดที่เสพคุ๎นอยูํกับมรณานุสติ จะเป็นจิต
ที่ละอารมณ๑งําย เวลาราคะเกิด โทสะเกิด โมหะเกิด มันละงําย มันเห็นความจริง ความตายพระพุทธเจ๎า
ทํานเรียกวําเทวทูต ความตายมันจะบอกความจริง หวงหํวงเพียงใดก็ต๎องจําพราก ยึดไว๎เพียงใดก็ต๎องจํา
จาก เราเกิดมาไมํมีอะไรมาเลย เวลาตายไปก็ไมํได๎อะไรไปเลย สมบัติทั้งหลายคือสิ่งที่ผํานมาเพื่อจะผําน
ไปทั้งนั้น เมื่อเรามีญาณปัญญาในมรณานุสตินะ จะเห็นโลกนี้เป็นมายา โลกนี้เป็นละคร ละครโรงใหญํไว๎
หลอกคนโงํ คนไหนโงํมากก็ถูกหลอกมากหนํอย โงํน๎อยก็ถูกหลอกน๎อยหนํอย ให๎เรานึกถึงความตายอยูํ
เป็นนิจ เจริญมรณานุสติมันต๎องมีปัญญาดวงนี้ขึ้นมา ถ๎าเราไมํมีปัญญาเห็นอยํางนี้แสดงวําเรายังนึกถึง
ความตายไมํพอ นึกถึงความตายมาก ๆ จะเห็นโลกนี้เป็นมายาหมด เป็นละครโรงใหญํ ไมํมีคนสัตว๑หญิง
ชายจริงจังหรอก มารักกันเกลียดกันโกรธกันชั่วครูํชั่วยาม เป็นมายาภาพ มาหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธ
กัน
หลวงพํอใหญํทํานบอกวํา ทางโลกีย์มันกว้างกว่าทางหลวง ถ้าหลงลวงไปนักไกลมรรคผล มัน
รักๆ ชังๆเฝ้ากังวล สาคัญตนว่าสุขทุกข์แทบตาย ปุถุชนทั้งหลายที่คิดวํามีจริง จะเป็นทุกข๑ ถูกกิเลส
หลอกลํอให๎เป็นทุกข๑อยูํทุกวัน หาความสุขไมํได๎ หาความสุขไมํได๎เพราะคิดวําเป็นจริง คิดวํามีอยูํจริง คิด
วําเราเป็นผู๎ชายคนหนึ่ง คิดวําเราเป็นผู๎หญิงคนหนึ่ง พอคิดวําเราเป็นผู๎หญิงคนหนึ่งก็ต๎องมีได๎ผู๎ชายคน
หนึ่งมาเป็นคูํ อยากได๎ผู๎ชายคนหนึ่งมาเห็นคุณคําเรา หลายคนก็ดี มีคนเยอะ ๆ มาเห็นคุณคําเราก็ดี รู๎สึก
วํามีคํากันไป นั่นถูกหลอก ถูกใจตัวเองหลอก กํอนที่เราจะไปโดนลิ้นลมคารมชายหลอกนะ โดนใจตัวเอง
หลอกกํอน อยําไปโทษคนอื่นเลย กํอนที่นิ้วคนอื่นจะมาโดนผิวเราแล๎วเจ็บนะ เราต๎องเป็นหนองกํอนแล๎ว
ถ๎าเราไมํเป็นหนองขึ้นมาเขาเอามือมาโดนไมํเจ็บหรอก ไปโทษวําคนอื่นเขามาหลอกเรานะ กํอนที่เขาจะมา
หลอกเรานะ เราหลอกตัวเองกํอน หลอกวําเราเป็นอยํางนั้นเป็นอยํางนี้ ต๎องมีจริตอยํางนั้น ต๎องยึดมั่นวํา
เป็นอยํางนี้ ถ๎าได๎อยํางนี้ต๎องถือวําสุข ถ๎าไอ๎นี่เสียไปต๎องถือวําทุกข๑ นํะหลอกตัวเองไว๎นะ หลอกตัวเองกํอน
คนอื่นเขาถึงมาทําให๎เราทุกข๑ได๎ หลอกตัวเองกํอนก็คือกิเลสนํะมันหลอกเรา อยําไปคิดวําใครเขาจะมาทํา
ให๎เราเดือดร๎อน กิเลสเรานํะมันทําให๎เราเดือดร๎อน
ศาสนาจะเจริญ ศาสนาจะเสื่อม วัดจะเจริญ วัดจะเสื่อมนํะ ให๎ดูที่ใจเรากํอน อยําเพิ่งไปดูที่อื่น ดูที่ใจ
เรากํอน วําใจเรามันเจริญหรือเสื่อม ถ๎าใจเราเจริญขึ้นมาเมื่อไหรํนะ มันจะมีแตํความเจริญ เพราะมันจะ
รู๎เทําทันความจริง สิ่งทั้งปวงไมํจีรัง เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก เจริญเพื่อเสื่อม มีเพื่อหมด มาเพื่อไป เกิดเพื่อ
กัณฑ์ที่ ๓๐ เพื่ออาจหาญ ร่าเริง สมาทาน
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ดับ อยูํเพื่อตาย เป็นมายาทั้งนั้นเลย ถ๎าจิตเราเจริญขึ้นมามันจะเห็นทุกอยํางเป็นมายา สิ่งทั้งปวงปรากฏวํา
เป็นมายาแกํญาณปัญญา ไมํมีอะไรเสื่อม ไมํมีอะไรเจริญ ไมํมีอะไรเจริญ ไมํมีอะไรเสื่อม มีแตํอุปาทานไป
ยึดมั่น เมื่ออุปาทานของเราไปยึดมั่นในความเจริญ จะต๎องกลัวการเสื่อม กลัวอาการและการปรากฏของ
การเสื่อม อุปาทานเรานํะเป็นตัวการเป็นตัวร๎าย
สิ่งทั้งปวงไมํจีรัง แก๎ปัญหาที่ใจของเราให๎ได๎กํอน แก๎เงื่อนใจของเราให๎ได๎กํอน แล๎วเงื่อนอื่นหลุดหมด
เพราะฉะนั้นเราดูที่ใจเรา ดูที่ใจ ดูที่กายเรา จิตอยูํที่กายเรา ตอนใหมํ ๆ เราเห็นความตาย ความไมํเที่ยง
ของชีวิต นึกถึงโลงเลยนะ จองโลงไว๎ จองโลงจะเอาโลงไหน นึกถึงงานศพเราเลยนะ มานึกถึงมรณานุสติ
นะ ลองนึกถึงงานศพเรานะ พอถึงวันนี้จัดงานศพเรานะ อะไรเป็นจริง ใครรักกันจริง ไมํเหลืออะไรเลย เนื้อ
หนังสังขารก็เนําเปื่อยผุพัง แตกสลายทําลายหมด ตัวละครยังไมํมี เรื่องราวในละครก็ไมํมี เลย ดูตัวละครไมํ
มีเลย สมมุติจะแสดงละครมาเรื่องหนึ่งนะ ตัวละครไมํมีเลย จะเป็นเรื่องได๎เหรอ นี่เรามากําหนดในรํางกาย
สังขารเห็นความสิ้นไปเสื่อมไป แตกดับทําลายฉิบหายไป ความจริงมันเป็นอยํางนี้ทั้งนั้น ที่ใดมีความเกิดที่
นั่นมีความดับ อันนี้วําเราไมํเห็นความจริงจึงเป็นทุกข๑เดือดร๎อน
ตรงไหนมีความเจริญตรงนั้นมีความเสื่อม ถ๎าไมํอยากให๎เสื่อมอยําไปให๎มันเจริญ ไปห๎ามไมํได๎หรอก
โลก เป็นเรื่องของโลก ห๎ามที่ใจเราดีกวํา ห๎ามที่ใจเรายังไงลํะ ใจเราอยําไปมีอุปาทาน ถ๎าเราสงวนรักษา
ความบริสุทธิ์หมดจด จะต๎องคอยระวังมลทินทันทีเลย ถ๎าเราคอยสงวนรักษาความสะอาด ต๎องมีการแปด
เปื้อน ต๎องระวังทันทีเลย สะอาดนี่ยังทุกข๑ บริสุทธิ์นี่ก็มีทุกข๑ ถ๎ายังมีอุปาทาน อยําไปดีใจกับความเจริญ ถ๎า
เจริญแล๎วมีอุปาทานตํอมันนํะเตรียมตัวทุกข๑ได๎ จิตเราที่จะเป็นทุกข๑เพราะอะไรมากๆนํะ หรือวําสิ่งใดที่จะ
ทําให๎เราเป็นทุกข๑มากๆนํะ ทวนไปเถอะ ลองทวนไปเถอะ เราเคยเป็นสุขมาก ๆ เพราะมันมากํอน ถ๎าเรา
ไมํเป็นสุขมาก ๆ เพราะมันนะ มันทําให๎เราเป็นทุกข๑มาก ๆ ไมํได๎หรอก ความสุขนะมันเป็นเหยื่อลํอให๎เรา
ต๎องจมปลักอยูํในทุกข๑อยํางถอนตัวไมํขึ้น หยํอนเบ็ดเปลํา ๆ ไป ปลาที่ไหนจะกิน ปลาโงํ ปลาชนิ ดนั้นนํะมี
น๎อยตัวที่จะกินเบ็ดเปลํา ๆ เหยื่อที่จะทําให๎ปลาฉิบหายได๎นะต๎องเป็นเหยื่อที่ปลาชอบ ปลาชอบตรงไหน
มาก ๆ นํะ หยํอนไปเถอะ จะทําให๎ปลากินเบ็ดได๎
คนเราที่เป็นทุกข๑เดือดร๎อนอยํางแสนสาหัส จนคิดวําจะฆําตัวตาย เกิดจากของรัก ของชอบ ของถูกใจ
ทั้ ง นั้ น ที นี้ มั น แปรไปเปลี่ ย นไป ไมํ ไ ด๎ อ ยํ า งใจ ไมํ ไ ด๎ อ ยํ า งหวั ง มั น มาลํ อ ให๎ เ ราหวั ง กั บ มั น อยํ า งมาก
ท๎ายที่สุดมันเปลี่ยน ความจริงมันเปลี่ยนนํะมันเรื่องจริง ไอ๎ไมํเปลี่ยนนํะโกหก ที่มันเปลี่ยนนํะมันเรื่องจริง
แล๎ว คนทุกคนที่เคยรักเคยดีกับเราแล๎วเปลี่ยนไปนํะมันเรื่องจริง ไอ๎ที่คิดฝัน เอาไว๎วํามันไมํเปลี่ยนนํะโกหก
ตัวเอง โกหกตัวเองไว๎ในหัว ไปโทษใครไมํได๎เลย ต๎องมาโทษตัวเอง โทษตัวเองเรามันโงํ เรามันโงํ คําวําโงํ
ในภาษาพระเขาเรียกวํามีอวิชชา เป็นตัวตั้งต๎นของทุกข๑เลยอวิชชานี่ ความโงํ เราโงํไมํรู๎วําความจริงมันคือ
อะไร ไปรู๎ในเรื่องโกหกทั้งนัน้ เรื่องเที่ยงนี่เรื่องโกหกทั้งนั้น เรื่องสุขนํะเรื่องโกหก เรื่องวําเป็นของกู กูบังคับ
บัญชาได๎นํะโกหก โกหก คนเราเก็บเรื่องโกหกไปคิด กลัวจะรู๎วําเป็นเรื่องโกหก ต๎องคอยปกปิดตัวเองอีก
ไมํกล๎าดู ไมํกล๎ามอง จนจะรู๎ความจริง เขาเรียกสักกายทิฏฐิ เป็นกิเลสของปุถุชน ไมํยอมดูความจริง กลัว
ความจริงจะเปิดเผย ไมํกล๎าดู กลัว กลัวจะรู๎ความจริงวําสิ่งทั้งหลายไมํเที่ยง กลัวอาการปรากฏของความ
จริง นั่นแหละคําแปลของสักกายทิฏฐิ
พระโสดาบันทํานก็ต๎องละตัวนี้ไป พระโสดาบันทํานมองแตํความไมํเที่ยงทั้งนั้น มองแตํความตาย ไมํ
ลืมความตาย นึกถึงความตาย คิดแตํจะสร๎างบารมี เห็นวําทรัพย๑สมบัติทรัพย๑สินทั้งปวงเป็นของแตกดับฉิบ
หายทําลายทั้งนั้น สิ่งที่จะเอาไปได๎คือบุญบารมีเทํานั้น เตือนใจตัวเองไว๎เถอะสิ่งไหนที่ตายแล๎วเอาไปได๎นะ
นึกถึงให๎มาก ๆ หนํอย สิ่งไหนที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎นะนึกถึงให๎น๎อย ๆ หนํอย คนก็ไมํยอมทําอีก เพราะ
มันติด ติดตัง ลิงมันติดตัง ไมํมีตัวละ เวลาเราเห็นทุกข๑ของเบ็ดนะ ต๎องตัดใจสละไส๎เดือนให๎ได๎ ถ๎าเบ็ดก็ไมํ
อยากถูก ไส๎เดือนก็จะเอานะ ไมํมีหรอก ต๎องขึ้นมาบนบกแล๎วมาขุดเอาเอง นั่นแหละ ที่เขาหยํอนลงไปใน
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น้ํานะไมํมีหรอก กระโดดขึ้นมาบนบกแล๎วมาขุดเอาเองนะไส๎เดือน หยํอนลงไปให๎ปลานะมีเบ็ดเกี่ยวทั้งนั้น
แหละ จะกินไส๎เดือนแตํไมํอยากโดนเบ็ดนํะไมํได๎ ต๎องตัดใจให๎ได๎ ถึงวําต๎องมีจาคะตัวสละ ถ๎าเพื่อความพ๎น
ทุกข๑แล๎วยอมทุกอยําง ของรักของหวงกันปานจะกลืนกินก็สละได๎ คนรักกันปานจะกลืนกินก็สละได๎ ต๎อง
สละได๎ ถ๎าสละไมํได๎ก็ต๎องไปกินไส๎เดือนตํอไป ไมํมีใครชํวยได๎ พระพุทธเจ๎ายังชํวยไมํได๎
พระพุทธเจ๎าทรงตรัสวํา อักขาตาโร ตะถาคะตา เราตถาคตเป็นเพียงผู๎บอกเทํานั้น ทํานทั้งหลายอยาก
พ๎นทุกข๑ต๎องขวนขวายทําเอาเอง เราเกิดมานํะไมํมีคําอะไรเลยถ๎าไมํได๎ธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ๎านํะมี
คํามากที่สุด ถามวําปฏิบัติแล๎วมันได๎อะไรลํะ ไมํได๎อะไรหรอก มันได๎สละ โยมขนขยะไปเต็มรถนะ พอไปถึง
กองขยะก็ทิ้งไปหมดรถนะ ขับรถกลับมาถามวํามันได๎อะไร ไมํได๎อะไรหรอก ได๎ทิ้ง ให๎คิดวํามันได๎อะไร ได๎
ทิ้งนํะคือได๎ ธรรมะชํวยให๎เราได๎ทิ้ง สละ สละออกจากใจ ถ๎าได๎นํะผิดแล๎ว ขนขยะไปเต็มรถนะขนกลับมาอีก
อุตสําห๑ไปถึงกองขยะ ไมํทิ้งให๎หมดนะ เก็บกลับมาอีก ถ๎าได๎นํะผิดแล๎ว ถ๎าไมํได๎อะไรเลยนํะเยี่ยม คนทิ้ง
ขยะนี่มันใช๎ได๎ ใช๎คนไปขับรถไปทิ้งขยะนะ ขยะเต็มรถเลย กลับมารถเปลํา ไปดําคนนั้นวําไปถึงกองขยะ
ไมํได๎อะไรกลับมาเลยหรือ ไปดําทําไม เรามาปฏิบัติธรรมนํะ ให๎ได๎สละนํะเยี่ยมที่สุด
พยายามพิสูจน๑เรื่องหนึ่ง พิสูจน๑กับตัวเองนะ พิสูจน๑วํา เมื่อคิดจะเอาจึงไม่ได้อะไร เมื่อคิดจะให้จึง
ได้ทุกอย่าง พยายามพิสูจน๑กับตัวเองวํามันจริงไหม ลองทําดู ไปอยูํไหนนะ พยายามตั้งจิตวํา เราจะอยู่
อย่างเสื่อมลาภ แต่ไม่เสื่อมธรรม แล๎วดูมันจะลําบากขาดแคลนไหม เรานะตั้งใจจะอยูํอยํางเสื่อมลาภแตํ
ไมํเสื่อมธรรม ท๎ายที่สุดธรรมะจะรักษาเราเอง คุณของธรรมะอยํางหนึ่งคือ รักษาผู๎ประพฤติธรรมไมํให๎ตก
ไปในที่ชั่ว ไมํให๎ลําบาก ไมํให๎เดือดร๎อน คิดจะให๎ทานก็มีให๎อยูํตลอดไมํขาดแคลน นี่เป็นคุณ ของธรรมะ
ยกตัวอยํางอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในนิทานธรรมบทนํะ อนาถบิณฑิกเศรษฐีให๎ทานจนตัวเองยากจนนะ
ท๎ายที่สุดกลับมาร่ํารวยอีก อานิสงส๑แหํงธรรม ธรรมะอุ๎มชูอยูํ
เรื่องธรรมะนี่มีคุณคําเป็นที่พึ่งได๎จริง ดับทุกข๑ดับร๎อนให๎ใจเรากํอน ตํอไปมันจะแพรํขยายไปสูํคนรอบ
ข๎าง ถ๎าดับทุกข๑ที่ใจเราไมํได๎ จะแพรํขยายออกไปไมํได๎หรอก ให๎ตัวเราเย็นขึ้นเป็นคนแรก แล๎วจะแพรํ
ความเย็นออกมาได๎ เวลาเรามาพูดธรรมะมันก็พูดความเย็นให๎คนอื่นฟัง ถ๎าเราทําให๎จิตเราเย็นได๎ คนฟังยิ่ง
ฟังยิ่งเย็น ถ๎าเราทําใจให๎เราเย็นไมํได๎นะ ขึ้นมาพูดธรรมะมีแตํเรื่องร๎อนให๎คนฟัง ยิ่งฟังยิ่งร๎อน นั่งไมํติดเลย
เพราะอะไร เพราะวําไมํได๎ทําให๎ใจเราเย็นเป็นอันดับแรก
ฉะนั้น ทํานถึงบอกวําสติปัฏฐานเป็นเครื่องเห็นแจ๎งภายใน เมื่อรักษาตนได๎ก็รักษาผู๎อื่นได๎ ถ๎ารักษาตน
ไมํได๎ก็รักษาใครไมํได๎เลย หลวงพํอใหญํนี่ทํานรักษาตนของทําน ทํานรักษาตนของทํานได๎นะ ทํานก็รักษา
หมูํคณะได๎เลย นําอัศจรรย๑มาก แม๎แตํเวลานี้รํางกายทํานจะป่วยด๎วยโรคชรา กายทํานจะออกมาชํวยเหลือ
ใครไมํไ ด๎ แตํบ ารมีธ รรมนี่ เรามาอยูํ วัด นี่ น ะยั ง รู๎ สึ ก ถึ ง ความรํ ม เย็ น ที่ ทํ า นแผํ เอาไว๎ ใ ห๎ เพราะอะไรลํ ะ
เพราะวําทํานเย็นด๎วยใจของทําน ทํานเริ่มต๎ นด๎วยการปฏิบัติจนทํานแจ๎งภายในองค๑ทําน รู๎แจ๎งเห็นจริง รู๎
แจ๎งเห็นจริงโดยไมํต๎องให๎ใครมาเป็นพยาน ให๎ตัวเองเป็นพยานวําเราดับทุกข๑ได๎ เอาใจเราเป็นพยาน เรา
ดับทุกข๑ไ ด๎ พอแล๎ ว ไอ๎เรื่องคําชม คําสรรเสริญนิน ทานี่ เป็ นเรื่องนอกเลย ไมํควรไปใสํใจยิ นดียินร๎า ย
พระพุทธเจ๎าทํานเรียกวําโลกธรรม มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทา สุขทุกข๑ นี่เป็นโลกธรรม
อยําไปดีใจ อยําไปเสียใจ อยํายินดี อยํายินร๎าย ทําหน๎าที่ของเราดีกวํา ดูใจเรา ฝึกจิต ดูกิเลสตัวเอง ค๎นหา
ความชั่วในตัวเรา แล๎วก็แก๎ไข แก๎ไปได๎เปลาะหนึ่งก็สนุก แก๎ไปอีกเปลาะหนึ่งก็สบาย แก๎ความชั่วในใจเรา
ดีกวํา เราจะบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาเอง ดูแตํความชั่วตัวเอง พอดูความชั่วตัวเองมันไมํเยํอหยิ่ง มันเห็นวํา
ตัวเองจําต๎องแก๎ไข เกิดความรู๎สึกถํอมตน ถ๎าไปดูวําตัวเองดีเรื่องอะไรลํะ จะเยํอหยิ่งถือดี ผิดทางธรรมะ
กํอนนั้นมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ใหมํ ๆ นะ ได๎ยินคําหลวงพํอใหญํพูดคําหนึ่งวํา ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะ
ประนีประนอมถ่อมตน คํานี้มันก็ฟังลื่นหูดี ถ๎าเราปฏิบัติได๎เมื่อไหรํคงจะดีมากกวํานี้ แคํฟังยังลื่นหูเลย
กัณฑ์ที่ ๓๐ เพื่ออาจหาญ ร่าเริง สมาทาน
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เราจะพยายามปฏิบัติให๎ได๎บ๎าง คือมันจะทําให๎จิตเราเย็น รํมเย็น แคํฟังมันยังเย็นที่ใบหู ธรรมะเมื่อได๎ฟัง
แล๎วมันเย็น ยิ่งปฏิบัติได๎มันยิ่งเย็นหนักเลย ผู๎ที่ปฏิบัติจริง ๆ มันซึ้งของมันนะ แล๎วมันไมํเสื่อมคลายศรัทธา
หลวงพํอใหญํบอกวํา เป็นวิปัสสนาต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชน อยําเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎ คํานี้เตือนใจตลอด
เลย เป็นวิปัสสนาต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชนนะลู ก อยําเป็นวิปัสสนาไกํแจ๎ ไปไหนไปไหน มันเตือนใจเราได๎
ตลอดเลย มันซึ้ง ซึ้งกับคําที่ทํานสอนด๎วยเมตตานะ หลวงพํอใหญํเวลาทํานสอนทํานสอนด๎วยเมตตาจริง ๆ
มันซึ้งเราสัมผัสได๎เลย น้ําเสียงออกมาจากเมตตา เป็นวิปัสสนาต๎องเป็นวิปัสสนาไกํชนนะลูก อยําเป็น
วิปัสสนาไกํแจ๎ มันซึ้ง ไปไหนมันก็คอยเตือนใจเรา หมายความวําอะไร คือทําให๎มันได๎จริง อยําเพียงให๎
รูปแบบสวยไว๎อวดคนอื่น เราทํารูปแบบมาอวดคนอื่น แตํเวลาเราทุกข๑มันดับไมํได๎เลย เราหลอกได๎แตํคน
อื่น หลอกใจตัวเองไมํได๎เลย เวลาทุกข๑ขึ้นมามันดับไมํได๎ แล๎วมันทุกข๑หนักเป็นทวีคูณ เรามาเลํ นของจริง
ให๎มันได๎เลยดีกวํา คนอื่นจะดูเราไมํได๎เรื่องได๎ราวก็ชั่งเถอะ เราทําของเราให๎ได๎จริง แล๎วมันมีคําจริง ๆ
เวลาทุกข๑เกิดนะ แทบจะสํงจิตมากราบครูบาอาจารย๑ นึกถึงพระคุณทําน ยิ่งเราปฏิบัติธรรมะนี่ความ
กตัญ๒ูมันก็ขึ้นมา มันนึกถึงบุญคุณทําน คือนึกถึงบุญคุณทํา นวํา เรานะเดิมทีไมํได๎เรื่องได๎ราว โชคดีมาได๎
อาจารย๑ ดี ส อนเรา เฉพาะตั ว เราเองไมํ ไ ด๎ เ รื่ อ งได๎ ร าวหรอก พอดี ม าได๎ อ าจารย๑ ดี ส อน ก็ เ ลยชํ ว ย
ประคับประคองตัวเองขึ้นมาได๎บ๎าง พอได๎เป็นที่พึ่งแกํตัวเอง เป็นที่พึ่งให๎เราดับทุกข๑ของเราได๎ ดับอารมณ๑
ปรุงแตํงได๎ ดับความอยากได๎ ดับความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานดับได๎ ดับความโงํความหลง ความหลงผิดดับ
ได๎ ดับได๎ด๎วยอะไรลํะ ด๎วยสติปัฏฐาน ถ๎าไมํเจริญสติปัฏฐานจะไปฟังมาทั้งพระไตรปิฎก มันก็ไมํเป็นของ
เรา ไมํเป็นสมบัติของเราเลย ก็ยังเป็นสมบัติของพระศาสดา เป็นสมบัติของพระอริยสาวก จํามาจนได๎หมด
ยังไมํเป็นสมบัติของเราที เพราะเวลาเป็นทุกข๑ขึ้นมามันดับไมํได๎ ทุกข๑ขึ้นมาจากกิเลสภายใน มันกระวน
กระวาย จนวัดไมํมีที่จะอยูํ เดินรอบวัดยังฟุ้งซํานไมํจบ เรําร๎อนกายใจ ยิ่งมาสู๎กิเลสยิ่งเห็นโทษวําไมํมีอะไร
ร๎อนเทํากิเลส เวลามันขึ้นมาแล๎วดับไมํได๎ ดับไมํได๎เพราะอะไร เพราะประมาท ไมํเตรียมพร๎อมเอาไว๎
ฝึกเอาไว๎ ฝึกจิตของเราเอาไว๎ เจริญกุศลเอาไว๎ ทําจิตดวงที่มีตัวละ ให๎มันมีน้ํามันหมูทามือ ไมํข๎องกับ
อารมณ๑ หลวงพํอใหญํบอกวํา เวลามาฉันขนมเขํงด๎วยกันนะ คนอื่นฉันแล๎วติดมือ แตํทํานฉันแล๎วไมํติดมือ
เพราะทํานเอาน้ํามันหมูทามือมากํอน นั่นเราปฏิบัติให๎มันได๎น้ํามันหมูทามือ ทาใจ เวลาไปข๎องกับอารมณ๑
อารมณ๑ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรามีน้ํามันหมูทาใจไว๎ ไมํติด พูดวําไมํติดนํะมันพูดงําย แตํกวําจะฝึก
ให๎มันได๎นะมันยาก แตํก็ทําได๎ ทําได๎เพราะอะไร คือเรามีอาวุธของพระพุทธเจ๎า อาวุธของพระพุทธเจ๎าอะไร
จะเกินมหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นรอยเท๎าช๎างและเส๎นทางอันเอกนะ คือเฟ้นธรรมให๎แยบคาย จนสัจจะแจํมแจ๎ง
ด๎วยญาณภายในขึ้นมา จะสามารถดับทุกข๑ได๎ ดับทุกข๑ได๎ต๎องเป็นขั้นเป็นตอนไป ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อย ปีหนึ่ง
นะเราดีขึ้น อารมณ๑เราดีขึ้นก็ใช๎ได๎แล๎ว ภายในปีหนึ่ง ๆ จิ ตมันขึ้นบ๎างลงบ๎างชํางมัน แตํพอมาเทียบกันปีนี้
กับปีที่แล๎วจิตเราดีขึ้น โดยสํวนรวมแล๎วจิตเราดีขึ้นแสดงวําใช๎ได๎แล๎ว แสดงวําเราไปในเส๎นทางพัฒนาแล๎ว
เราจะออกจากเส๎นทางลูกรังไปสูํลาดยางแล๎ว ถ๎าปีนี้กับปีที่แล๎วปีนี้เลวลง จิตแยํลง เสียหายแล๎ว แตํละปี
ต๎องดีขึ้น จิตใจเราต๎องผํองใสเบิกบาน เบํงบานด๎วยธรรมะ เบํงบานอยูํภายใน ไมํต๎องให๎ใครมายอมรับเลย
ดูขณะกระทบอารมณ๑ ให๎ความจริงพิสูจน๑ ขณะที่เรากระทบอารมณ๑ เราทุกข๑มากขึ้นหรือทุกข๑น๎อยลงจาก
เมื่อกํอน ถ๎าทุกข๑กวําเมื่อกํอนแสดงวําต๎องเอาจริง ๆ แล๎ว ต๎องเฟ้นธรรมให๎จริง ๆ แสดงวําเรานะเสียไป
เยอะ
ธรรมะนํะเป็นน้ําอมฤต ดื่มแล๎วไมํตาย ไมํตายคือไมํทุกข๑ มันทุกข๑น๎อยลงเรื่อย ๆ นํะมันเห็นชัด ชาตินี้
ขณะนี้ปัจจุบันนี้ เราเห็นวํามันทุกข๑น๎อยลงมันดับทุกข๑ได๎ มันจะเป็นบํอเกิดแหํงศรัทธาของผู๎ปฏิบัติ ไมํเลิก
ชาตินี้ไมํเลิก ไมํเห็นของจริงไมํ เลิก ไมํต๎องให๎ใครมาบังคับเลย หาลูํทางตัวเอง ที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสูํ
การบรรลุธรรม ไมํเลิกหรอก ถ๎ามันมีใจตัวเองเป็นพยาน วําเมื่อกํอนเราทุกข๑อยํางมากเลย เดี๋ยวนี้เราดับ
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ทุกข๑ไปเยอะ ไมํต๎องหํวงหรอก เจ๎าตัวจะขวนขวาย ไมํต๎องให๎ใครมาตามดูมาตามคุมแล๎ว ทําเอง นั่ งอยูํใน
ส๎วมก็ทําอยูํในส๎วม เดินบิณฑบาตก็ทําตอนบิณฑบาต ทําเอง
โอกาสที่ได๎มาบรรยายธรรมะ ปรารภธรรมเพื่อให๎ทํานผู๎ปฏิบัติเกิดศรัทธา อาจหาญ รําเริง สมาทานใน
การปฏิบัติธรรม ก็เห็นสมควรแกํเวลาแล๎ว ก็ขอสมมุติยุติลง ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ขออ๎างอิงอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย จงมาปกปักคุ๎มครองรักษา ให๎ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เจริญด๎วยอายุ วรรณะ สุขะ
พละ ให๎ได๎บรรลุมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๓๑ ทานและวิมุตติ
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนมัสการพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ผู๎ทรงไว๎
ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ผู๎ประสิ ทธิ์ประสาท
วิชาความรู๎ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษยุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขเจริญพรสามเณร
และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้เป็นวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เราก็ได๎มาปรารภธรรมะในภาคปฏิบัติ เรามาปฏิบัติเพราะวํา
เห็นทุกข๑ คนเราถ๎าไมํเห็นทุกข๑ ก็จะไมํขวนขวายปฏิบัติ ต๎องเห็นทุกข๑มากบ๎างน๎อยบ๎าง แม๎พระสัมมาสัม
พุ ท ธเจ๎ า ผู๎ มี บุ ญ สั่ ง สมบุ ญ บารมี ม าถึ ง ๔ อสงไขยกํ า ไรแสนมหากั ป ตอนที่ พ ระองค๑ จ ะเสด็ จ ออก
มหาภิเนษกรมณ๑ (มหาภิเนษกรมณ๑แปลวําการเสด็จออกเพื่อคุณประโยชน๑อันยิ่งใหญํหมายถึงการออก
ผนวชของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎ า) ก็เพราะทรงเห็นความทุกข๑คือความแกํ ความเจ็บ ความตาย ทรงเห็น
ความทุกข๑แล๎วคิดสละ ทํานคิดสละ เห็นภัยในสิ่งร๎อยรัด ทรงเบื่อหนํายและเห็นภัยของความไมํมีอิสระ
ความไมํมีอิสระนั้น มันเกิดจากเราทําเองบ๎าง ผู๎อื่นทําให๎บ๎าง ผู๎อื่นทําให๎คือผู๎อื่นมาผูกมัดเราไว๎ เราทํา
เองก็คือวํา เราไปผูกมัดกับสิ่งอื่นเอาไว๎ แตํวําจะมีสิ่งอื่นมาผูกมัดเราได๎ก็เพราะวําเราไปผูกมัดสิ่งอื่นเอาไว๎
ด๎วย การตบมือข๎างเดียวยํอมไมํดัง สมมุติวําเขาจะเอาไม๎ขีดไฟมาจุดเผาแทํงเหล็กนะ เผาไมํไหม๎ แตํถ๎าจะ
เอาไม๎ขีดไฟจุดแล๎วมาเผาสําลี เผานุํน มันไหม๎ได๎ ฉะนั้ นการแก๎ไข ให๎แก๎ไขที่ตัวเรา แก๎ไขที่ตัวเราแล๎วข๎าง
นอกมันจะคลายไปเอง ตบมือข๎างเดียวมันไมํดัง
ถ๎าเราอยากจะปฏิบัติธรรมะให๎ดีนะ อยําไปคิดวําผู๎อื่นเป็นมารแกํเรา ให๎คิดวําใจเราเป็นมาร มารอยูํใน
ใจเรา คนที่อิ่มอาหารอยํางมากนํะ เขาเอาอาหารชั้นดีมาลํอก็กินไมํลง กินไมํลงเลย เพราะแนํนท๎องไปหมด
เอาอาหารชั้นดีมาลํอนี่ กินไมํลง สํวนคนที่หิวอาหารอยูํนะ ไมํได๎กินอาหารมา ๒ วัน ๓ วัน ไปเจอข๎าวบูดก็
นั่งกินซะจนหมดหม๎อ เพราะฉะนั้นมารของเราคืออะไรลํะ มารของเราก็คือ จิตของเราที่ยังหิวอยูํ ถ๎าเราหิว
ข๎าวมาก ๆ นํะแคํเห็นข๎าวเปลําข๎าวคลุกน้ําปลาก็น้ําลายสอแล๎ว ถ๎าคนอิ่มจนตื้อนะเห็นอาหารชั้นดีของแพง
ก็กินไมํลง เราดูอันนี้เป็นตัวอยําง แล๎วอยําไปโทษข๎างนอกวําเป็นมารแกํเรา มารของเราก็คือจิตของเราที่
ยังหิวอยูํ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นํากลัวที่สุดคือใจเราเอง สิ่งที่นํากลัวที่สุดไมํได๎อยูํข๎างนอก ไมํได๎อยูํที่สาวหน๎า
แฉล๎ม ยืนรอยิ้มหวาน ปากแดงเล็บแดง ไมํใชํ มันอยูํที่ใจเราที่มันยังหิวกระหาย ฉะนั้นอยําไปโทษข๎างนอก
โทษข๎างนอกก็จะปฏิบัติผิดทาง อยําไปโทษข๎างนอกวําเป็นมาร มันผิดทาง
ตอนที่พระพุทธเจ๎าจะเสด็จปรินิพพาน พระอานนท๑ถามวิธีปฏิบัติตํอมาตุคาม พระพุทธเจ๎าทํานบอกวํา
อยําดูอยํามองเสียเลยเป็นดีอานนท๑ ถ๎าจําเป็นต๎องดูต๎องมองลํะ อยําพูดด๎วย ถ๎าจําเป็นต๎องพูดด๎วยลํะ ให๎ตั้ง
สติเอาไว๎ขณะพูด คือวํา ทํานก็ให๎คุมตัวเอง ไมํใชํให๎ไปกําจัดผู๎หญิงให๎หมดโลก ผู๎ที่มาทําให๎เรารักนํะ ถ๎าเรา
รู๎จักใช๎ให๎เป็นนํะนะ ผู๎นั้นจะมาสอนให๎เรารู๎จักละความรัก ผู๎ที่มาทําให๎เราโกรธก็เหมือนกัน ถ๎าเรารู๎จักใช๎ให๎
เป็นนะ ผู๎นั้นแหละคือผู๎ที่จะมาสอนให๎เรารู๎จักละความโกรธ สําหรับนักกระโดดข๎ามรั้ว รั้วนี่มันทําให๎กระโดด
สูงขึ้น ถ๎าผู๎นั้นรู๎จักฝึก ฝึกที่กล๎ามเนื้อ แตํถ๎าเราไมํรู๎จักฝึก รั้วก็เป็นที่เอาไว๎ทําให๎เราสะดุดหกล๎ม ฉะนั้นเวลา
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เจออุปสรรคนะ ให๎เราฝึกใจตัวเอง อยําไปตีโพยตีพายโทษฟ้าโทษดิน เราฝึกจิตของเราให๎สูงเหนืออุปสรรค
ดีกวํา ฝึกจิตเราให๎เข๎มแข็ง ให๎อดทนหนักแนํน ไมํหวั่นไหวตํออารมณ๑ ไมํยินดีในอารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํง
ความยินดี ไมํยินร๎ายในอารมณ๑อันเป็นที่ตั้งแหํงความยินร๎าย แตํสิ่งที่มาทําให๎เราเกิดราคะ มันจะมาสอนให๎
เราละราคะ ถ๎าเรารู๎จักใช๎ สิ่งที่มาทําให๎เราเกิดโทสะมันจะมาสอนให๎เราละโทสะ
เราอยําเพลินไปตามอารมณ๑ เรายังละไมํได๎เราก็กําหนดหยั่งรู๎ดูมัน กําหนดในใจเรา กําหนดในฐาน
แหํงสติ ยังละไมํได๎ก็หยั่งรู๎กําหนดดูไปกํอน เพียงแตํวําเริ่มต๎นเราต๎องทําความเข๎าใจกันกํอน ในประเด็น
ที่วํา ปัญหาทั้งหลายที่จะแก๎นะ มันไมํได๎อยูํข๎างนอก มันอยูํที่เรา อยําไปโทษวําคนอื่นทําให๎ อยําไปโทษฟ้า
โทษดิน อยําไปโทษวําคนอื่นเขาไมํเห็นคุณคําเรา ให๎มาโทษตัวเองวําเราไมํพัฒนาตน โทษคนอื่นมันไมํมี
ประโยชน๑อะไร มาโทษตัวเราวําเราไมํพัฒนาตน เขาถึงไมํเห็นคุณคํา ทองคําที่เขาเอามาทํามงกุฎนํะมัน
เคยอยูํใต๎ดินลึก เพชรที่เขาเอามาประดับหัวแหวนนํะมันเคยอยูํในภูเขา แตํเขาก็หาเอามา เที่ยวไปค๎นเที่ยว
ไปสรรหามา ไปหามายกยํองเชิดชูเอาไว๎ที่สูง เป็นของมีคํา เพราะอะไรลํะ เพราะของนั้นมีคํา ถังขยะที่หน๎า
บ๎านนํะ เขาจะขนไปทิ้ง มูลสุนัขที่หน๎าประตูนํะเขาก็จะขนไปทิ้ง ของที่อยูํใกล๎แตํไร๎คํานํะเขาจะถีบสํงไป
ของที่อยูํหํางไกลแตํมีคุณคํา เขาจะไปอัญเชิญมา
ฉะนั้นอยําไปโทษสังคม อยําไปโทษวําสังคมทําไมํดีกับเรา เลิกโทษไปเลย พัฒนาตัวเองดีกวํา ฝึกจิต
ของเราทุกวัน อยําไปหวั่นไหวกับโลกธรรม๘ คือ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทา สุขทุกข์
โลกธรรม๘อยํางหรือ๔คูํนํะ พระพุทธเจ๎าสอนเอาไว๎เลยวําอยําหวั่นไหวไปตามมัน ให๎เราสําเหนียกอยูํในใจ
เราเลย ธรรมะนํะเราต๎องเอามาไว๎ในใจเรา พระพุทธเจ๎าสอนไว๎นะ ถ๎าเรายังไมํเอามาไว๎ในใจเราก็ยังไมํเป็น
ของเรา โลกธรรม ๘ เราฝึกวางเฉยให๎ได๎เถอะ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทา สุขทุกข์ อยํา
ไปยินดีเวลามีลาภ อยํายินร๎ายเมื่อเสื่อมลาภ ขณะที่เราเป็นทุกข๑เวลาเสื่อมลาภ เพราะเราไปตั้งอัตตาของ
เราไว๎ตอนเวลาที่มีลาภ เวลามีลาภก็ไปเพลิน โอ๎ยกูนี่บุญมากจริง กูนี่เยี่ยมจริง พอเสื่อมลาภก็เป็นทุกข๑ มี
ยศนี่หมายถึงวําเวลาเขาให๎เกียรติเรา เวลาเขาให๎เกียรติเชื้อเชิญเรา ไปไหนใครเชื้อเชิญ หาที่นั่งให๎ หา
อะไรให๎ ขวนขวายมาต๎อนรับอยํางดีนํะคือมียศ เสื่อมยศลํะ เวลาไปเขาไลํตะเพิดเอา เป็นพระนี่เห็นงําย
สมมุติขึ้นรถเมล๑ไปนํะ เวลาขึ้นรถเมล๑ตามตํางจังหวัดนะ บางทีกระเป๋ามันอาจจะดําก็ได๎ บางทีกระเป๋ามัน
อาจจะหาที่นั่งให๎อยํางดีก็ได๎ กระเป๋ารถเมล๑นะไมํแนํหรอก เราทําจิตให๎เป็นกลาง ๆ ต๎องรู๎จักวางอุเบกขา
ตั้งแตํอยูํในวัด ถ๎าเราคุ๎นเคยแตํให๎เขาพินอบพิเทา พอไปโดนกระเป๋ารถเมล๑ดําก็จะรับไมํได๎ เวลาเขาให๎
เกียรติยกยํองเราก็ไปตั้งอัตตายึดเอาไว๎
ไอ๎สิ่งที่มันจะลํอให๎เราไปยึดมั่นถือมั่นนํะต๎องเป็นของดีทั้งนั้น ถ๎าไมํใชํของดีนะลํอเราไปไมํได๎ ตอนที่
เราจะเผลอจะซวยนํะ ของดีมานําเราไปทั้งนั้น เราจะเหลิงจะพลาดทําแกํกิเลสนํะของดีมายั่วให๎ทั้งนั้น ตอน
นั้นไมํรู๎ตัว แตํพอของไมํดีมาปรากฏนํะจะนึกได๎ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ๎าทํานถึงบอกวําไอ๎ของไมํดีนํะมัน
เป็นเทวทูต เป็นทูตของเทวดา ความชั่วร๎ายเลวทรามในโลก คนมีปัญญาจักษุคือมีดวงตาเห็นธรรมจะรู๎จัก
มอง จะได๎คุณประโยชน๑ ฉะนั้นนํะเรามียศเสื่อมยศ ให๎ทําจิตเป็นกลาง ๆ ไว๎ สรรเสริญนินทาก็เหมือนกัน
เวลาเขาชมเวลาเขาดํานํะ เวลาเขาชมเราไปตั้งอุปาทานพองไว๎ พอง จิตมันพอง ถ๎าเราพองมากเทําไหรํ
เวลาโดนเขาดําจะทุกข๑เทํานั้นแหละ เราวัดปริมาณความโงํที่ยังอยูํในใจเรา ดูได๎ตรงที่ เวลาเขาชมขึ้นมานํะ
พองมากหรือพองน๎อย ดูในใจเรา พองมากก็โงํมาก พองน๎อยหนํอยก็โงํน๎อยหนํอย จงดูตัวเองไมํต๎องไปดู
คนอื่น ดูวําเออเรายังโงํอยูํเลย เขาชมนิดเดียวมันปลื้มไปสามวันสี่คืน เวลาถูกเขาชมแล๎วเราปลื้มไปสามวัน
สี่คืน เวลาถูกเขาดําก็กลุ๎มไปสามวันสี่คืนเหมือนกัน ถ๎ าปลื้มอยูํวันเดียวก็เออยังดี เวลาเขาดําก็กลุ๎มอยูํวัน
เดียว ปลื้มไปสักเจ็ดวันก็ซวยแล๎ว ยิ่งเที่ยวมานั่งคุ๎ยวําเมื่อปีกํอนเขามาชมเราอยํางนี้นะ เมื่อสองปีกํอนเขา
มาชมเราอยํางนี้นะ ไปตรงโน๎นก็ยกยํองให๎เกียรติเราอยํางนั้นนะ นั่นนํะยิ่งโงํหนักเลย
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เราดูตัวเราแหละไมํต๎องดูคนอื่นเลย เราดูตัวเองแล๎วชี้โทษ เราจะทํามีดของเราให๎มันคมนะ จะต๎องดู
ตรงไหนมันเป็นสนิม จะได๎เอาหินลับมีดมาขัด เรารู๎วําเราชั่วตรงไหนบ๎าง เลวตรงไหนบ๎าง โงํตรงไหนบ๎าง
นั่นแหละกําไร แล๎วเราจะเกํงขึ้นมาได๎ ถ๎าเราไมํรู๎เลยวําเรามีจุดอํอนตรงไหน เลวตรงไหน ชั่วตรงไหน เสีย
ทําเลย เกาไมํถูกที่คัน คันหัวไปเกาขา แล๎วเมื่อไหรํจะดี นักปฏิบัติธรรมนํะ เวลารู๎ตัวขึ้นมาวําเราเลวเรื่อง
อะไรนี่มันต๎องดีใจเลย เราจะได๎แก๎ไขอีกเรื่องแล๎ว ก็ดูที่ใจเรา ที่พระพุทธเจ๎าสอนไมํให๎หวั่นไหวตํอโลกธรรม
มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทาสุขทุกข๑ สุขทุกข๑นี่ก็ฐานเวทนาในเวทนาเลย เราปฏิบัติฐาน
เวทนาในเวทนานี่ก็เห็นโลกธรรมแล๎ว ฐานเวทนามันก็รวมอารมณ๑จิตเหมือนกัน จิตมันเป็นที่ตั้งแหํงขันธ๑ ๕
เราเจริญสติมันได๎เปรียบตรงนี้ เห็นขันธ๑ ๕ งําย เราเจริญสติไปมันจะเห็นแจ๎งขันธ๑ ๕ ขันธ๑ ๕ เป็นไงลํะ ก็
ปฏิบัติเอาเดี๋ยวมันจะแจํมแจ๎งขึ้นมา แจํมแจ๎งด๎วยตนเอง เห็นความเกิดดับของขันธ๑ ๕ ในปัจจุบันขณะ นี่รูป
นี่เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ ถ๎าแจํมแจ๎งขึ้นมาในภาคปฏิบัติ เราเห็นขันธ๑ ๕ นี่เจอเงื่อนแล๎ว เจอ
เงื่อนที่จะแก๎ปม
ตอนที่ พ ระพุ ท ธเจ๎ า ยั ง ทรงพระชนม๑ อ ยูํ น ะ ถ๎ า พระภิ ก ษุ รู ป ไหนไปนมั ส การลาทํ า น จะไปปฏิ บั ติ
กรรมฐาน ทํานจะบอกให๎ไปลาพระสารีบุตร กํอนไปปฏิบัติธรรมให๎ไปลาพระสารีบุตรเสียกํอน พระก็จะไป
กราบลาพระสารีบุตรนะ แล๎วพระก็ถามวํา ผมเป็นปุถุชนแล๎วจะปฏิบัติเพื่อให๎เป็นพระโสดาบันจะปฏิบัติ
อยํางไรครับ พระสารีบุตรก็ บอกวํา ก็กําหนดขันธ๑ ๕ ซิ แล๎วก็พิจารณาขันธ๑๕ ให๎เห็นวําไมํเที่ยง เป็นทุกข๑
เป็นอนัตตา ถ๎าจิตเข๎าที่มันก็จะบรรลุ จากปุถุชนบรรลุเป็นพระโสดาบันเอง แล๎วเขาถามตํอ ถ๎าผมเป็นพระ
โสดาบันแล๎วจะทําไงให๎เป็นพระสกิทาคามี พระสารีบุตรบอก ก็กําหนดที่ขันธ๑ ๕ ซิ กําหนดให๎เห็นความไมํ
เที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา พอจิตมันถึงที่เข๎าที่ เดี๋ยวมันก็เลื่อนชั้นจากพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามี
แล๎วถ๎าผมเป็นพระสกิทาคามีแล๎วนี่จะปฏิบัติอยํางไรจึงจะได๎เป็นพระอนาคามี พระสารีบุตรก็บอกวํา ให๎
กําหนดที่ขันธ๑ ๕ ให๎เห็นวําไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา กําหนดไปจนจิตมันเข๎าที่ เดี๋ยวจิตมันก็เลื่อนชั้น
จากพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเอง พระก็ถามตํอวํา แล๎วถ๎าผมเป็นพระอนาคามีแล๎ว จะปฏิบัติยังไงให๎
เป็นพระอรหันต๑ พระสารีบุตรก็บอกวํา กําหนดดูที่ขันธ๑ ๕ นี่แหละ ถ๎าจิตมันกําหนดขันธ๑ ๕ ให๎เห็น ไมํเที่ยง
เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา เมื่อจิตมันเข๎าที่ มันก็จะเลื่อนชั้นจากพระอนาคามีเป็นพระอรหันต๑ไปเอง พระก็ถาม
ตํอวํา แล๎วถ๎าผมเป็นพระอรหันต๑แล๎วผมก็ไมํต๎องทําอะไรเลยใชํไหม พระสารีบุตรบอกวํา ไมํใชํซิ พระ
อรหันต๑นี่ยิ่ งทํา หนักกวําเกํา พระอรหันต๑นี่ยิ่ งกํา หนดหยั่งรู๎ ขันธ๑ ๕ ให๎เห็ นความไมํ เที่ย งเป็ นทุก ข๑เป็ น
อนัตตา เพื่อความสุขของธาตุขันธ๑ในปัจจุบัน เพื่อสุขวิหารธรรม เพื่อความอยูํเป็นสุข เรียกวําสุขวิหารธรรม
คือเป็นวิหารธรรมเครื่องอยูํสบายแหํงจิต ถึงวําจะไมํมีกิเลสแล๎วแตํก็กําหนดอยูํตรงนั้น เป็นเครื่องอยูํ เขา
เรียกวําสุขวิหารธรรมของพระอรหันต๑
ฉะนั้นนะ พอฟังดังนี้เราก็จะเห็นวํา พระสารีบุตรทํานสอนพระวํา สมรภูมิในการรบกับกิเลสทุกขั้นตอน
คืออยูํที่ขันธ๑ ๕ กําหนดหยั่งรู๎ขันธ๑ ๕ เราเห็นขันธ๑ ๕ นี่ ตอนแรกขันธ๑ ๕ มีอุปาทานมาก ขันธ๑ ๕ ของปุถุชน
มันมีอุปาทานมาก กําหนดไป กําหนดไปก็เห็นความจริงวํา ยึดไว๎ก็ทุ กข๑เปลํา ยึดไว๎ก็โงํเปลํา ๆ ถ๎ายึดแล๎ว
มันได๎อยํางที่ใจยึดมันก็นําจะยึดหรอก แตํยึดแล๎วไมํได๎อยํางใจยึด เหมือนกับวําเราจะยึดมันให๎เป็นสุขนะ
มันก็ไมํเป็นอยํางที่เรายึด มันจะเป็นทุกข๑มาเมื่อไหรํก็ต๎องขึ้นอยูํกับความพอใจของมัน มันไมํถามความเห็น
ของเรา มันจะปวดขาปวดแข๎งก็ไมํถามเรากํอน ขาแข๎งเราเอง เรียกวําเป็นขาแข๎งเรานะ มันจะปวดมามันก็
ไมํถามวํา เออเดี๋ยวพรุํงนี้เป็นวันอาทิตย๑นะขออนุญาตปวดขาหนํอยนะครับ มันไมํขออนุญาตเลย เราไป
หลงยึดวํามันเป็นของเรา ไมํนําเลย มันไมํเห็นคุณคํา มันไมํเกรงใจน้ําหน๎าเรา ที่เราหลงไปโงํยึด มันไว๎เลย
ไมํเกรงใจเลย ความเกรงใจไมํมี เราไปยึดเอาไว๎ เรากําหนดขันธ๑ ๕ มันก็จะเห็นวํา อุปาทานที่เราไปยึด
เอาไว๎นะ ที่วําเป็นของเรานะ มันไมํใชํของเรา ไมํใชํของเราจริง ปวดหลังปวดเอวมันก็ไมํขออนุญาต ปวด
หัวปวดคอมันก็ไมํขออนุญาต บํารุงบําเรอมันแทบตายนะ มันอยากจะกิน อะไรก็อุตสําห๑ไปหามา มันชอบ
อะไรก็ไปหามาให๎ มันอยากจะได๎พัดลมก็ไปหาพัดลมให๎ มันอยากจะไปหาน้ําก็ไปอาบน้ําอาบทําให๎ ถึง
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เวลามันก็ไมํเป็นของเราจริง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมํใชํตัวตนของเรา เห็นความจริงไปเรื่อย
ๆ อุปาทานมันจะคลายตัว
เรามาเจริญสติปัฏฐานก็ดูแ ตํตัวเอง ข๎างนอกก็ดูน๎อยลงไปเรื่อย ๆ ยิ่งไปมองข๎างนอกมาก ก็เป็นขี้ข๎า
เขามาก ต๎องเป็นขี้ข๎าไปมองเขา ไปมองเขาดีเขาเลวนั่นก็คือเราเป็นขี้ข๎าเขา มาดูตัวเองดีกวํา เราดีเราเลว
เราชั่ว จะได๎แก๎ไข ไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าใคร ไมํต๎องไปนั่งมองวํา ไอ๎คนนั้นมันเลวอยํางนี้ ไอ๎คนนี้มันเลวอยําง
นั้น แบบนี้นํะเราเป็นขี้ข๎าเขา เป็นขี้ข๎าทางใจ เราเจริญสติปัฏฐานให๎มาดูตัวเอง ความเป็นขี้ข๎าเขามันจะ
น๎อยลง ดูตัวเองดีกวําสบาย สบาย เจอตัวเอง ไมํต๎องเที่ยวไปหาใคร จิตใจเรานํะเที่ยวไปหาแตํคนอื่น ดูใจ
เรานะ เที่ยวไปหาแตํคนอื่นแล๎วก็ทุกข๑ไมํจบ จะไปรักเขา ไปเกลียดเขา ไปหวงหํวงอาลัยผูกพัน ทุกข๑ไมํจบ
หรอก ไปหวงไปหํวงไปรักก็เตรียมน้ําตาไปด๎วย เตรียมน้ําตาไว๎ด๎วย รักตัวเองดีกวํา มาประพฤติธรรม
ดีกวํา มาดูตัวเราดีกวํา ไปหาคนอื่นก็ไมํเจอตัวเองเลย ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เอาจิตไปฝาก
ไว๎กับคนอื่น ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย ทุกข๑ไมํจบ ดึงจิตกลับมาดีกวํา
เราจะปฏิบัติธรรมให๎ได๎ดีนะ ต้องเป็นบุคคลผู้เดียว สติปัฏฐานมันเป็น เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค
เป็นทางของบุคคลผู๎เดียว คือเราอยําเอาจิตไปฝากใคร ไมํต๎องไปรักไปหํวงไปหวงไปคิดถึงใคร อยําไป
คิดถึงใครทั้งนั้น เรานั่งสมาธินะกําหนดที่ตัวเรากายเรา คิดวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา
ข๎ามาคนเดียว ข๎าไปคนเดียว เกิดคนเดียวก็ตายคนเดียว ไมํมีใครพากันไปได๎หรอก เที่ยวไปรักไปหวงไป
หํวงอาลัยเขา เตรียมน้ําตาไว๎ด๎วย ความรักนี่มันนํามาซึ่งความโศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพันทุกข๑กายทุกข๑ใจ
เด็กผู๎หญิงที่มันไปร๎องไห๎ที่โรงพยาบาลให๎กับนักร๎องที่รถไปคว่ํานํะ เด็กผู๎หญิงหลายคนที่ไปร๎องไห๎ เพราะ
อะไรลํะ เริ่มต๎นมาจากความรัก เอาใจไปฝากไว๎ที่เขา พอความจริงปรากฏวําสังขารทั้งปวงไมํเที่ยง ไมํ
ยั่งยืน เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป มี ขึ้นมาแล๎วก็เสื่อมสลายไป ความจริงปรากฏนํะ จิตดวงที่มีความรักมันไมํ
ยอมรับความจริง ก็ต๎องร๎องไห๎กันไป จิตดวงที่มีความรักมันไมํยอมรับความจริงนํะ
พระพุทธเจ๎าจึงตรัสวํา “ปิยะโต ชายะเต โสโก ปิยะโต ชายะเต ภะยัง ปิยะโต วิปปะมุตตัสสะ นัตถิ โสโก กุ
โต ภะยัง” พระพุทธเจ๎าทรงตรัสไว๎ ความโศกยํอมเกิดจากความรัก ความกลัวยํอมเกิดจากความรัก เมื่อตัด
ความรักเสียได๎ ความโศกและความกลัวจะมีมาแตํไหน ทําไมความรักถึงเป็นเหตุแหํงความโศกและความ
กลัว เมื่อเราไปรักอะไรขึ้นมานํะ จิตดวงที่มีความรักจะไมํยอมรับความจริงทันทีเลย ไมํยอมรับความจริง จะ
เที่ยวไปกะเกณฑ๑ด๎วยอุปาทาน ให๎ของที่เรารักต๎องดีอยํางนั้นจะต๎องเป็นอยํางนั้นเป็นอยํางนี้ ความจริงนํะ
ไปบังคับบัญชาไมํได๎ ไมํมีอะไรที่เป็นของเราหรอก ไมํมีอะไรเป็นของเรา แม๎แตํลูกของเราที่เราเบํงคลอด
ออกมาเอง ก็ไมํใชํของเราจริงหรอก มันมีกรรมเนื่องกันมาเทํา นั้น มาอาศัยท๎องเราเกิด ไมํใชํของเรา จะไป
บังคับกะเกณฑ๑ชีวิตเขาให๎เป็นอยํางที่เราหวังนํะ เป็นไปไมํได๎หรอก ไปยึดเอาไว๎ก็ทุกข๑ ไมํใชํของเรา ถูก
หลอกแล๎ว เราคิดผิด ที่คิดวําเป็นของเรานํะ ถูกหลอกแล๎ว เขามาอาศัยท๎องเราเกิด เพราะมันมีกรรม
เนื่องกันมา แตํไมํใชํของเราจริง ถ๎าเป็นของเราก็กะเกณฑ๑ได๎หมดให๎เป็นอยํางนี้นะ เป็นอยํางนี้นะ ให๎เป็น
ยังงี้นะ ไมํเป็นหรอก ลูกเต๎ามันก็มีบุญมีกรรมของมัน ไมํใชํเราจะไปกะเกณฑ๑ชีวิตมันได๎ แตํละคนมีบุญ
กรรมของตนมา เราเกี่ยวเนื่องอยูํหนํอยเดียว เหมือนขั้วมะมํวงกับลูกมะมํวง ลูกมะม่วงมันไม่ได้เป็นของ
ขั้วมะม่วงหรอก ทั้งที่ขั้วมะมํวงเลี้ยงมันจนใหญํนะ ลูกมะมํวงไมํใชํของขั้วมะมํวง ไมํใชํหรอก ลูกมะมํวง
มันจะไปอยูํที่อื่นโน๎น เราไปยึดไว๎นํะถูกหลอกแล๎ว
รักตัวเองดีกวํา รักตัวเองก็มาประพฤติธรรม จิตเราอยูํในกายนะ เราเจริญสติปัฏฐานนํะสบาย ไมํต๎อง
ไปหวงไปหํวงไปอาลัย มันตัดขณะหนึ่ง ๆ อยํางที่เขาสอนให๎ทําจิตวําง หลวงพํอใหญํทํานพูดเราฟังแล๎วซึ้ง
หลวงพํอใหญํทํานบอกวํา ไปนึกวางนึกว่างมันนึกไม่ได้หรอกครับ เราต้องทา เหมือนกับมือเราจับ
ของอย่างหนึ่ง แล้วไปจับอีกอย่างหนึ่งนะ ของที่จับไว้ก่อนมันจะหลุดไปเอง การที่เราเจริญสติปัฏ
ฐานนํะ มันกําหนดในกายเรา แล๎วความคิดคํานึงทั้งหลายแหลํมันจะหลุดไปเองแหละ ไมํต๎องไปนึกวําโอ๎ย
กัณฑ์ที่ ๓๑ ทานและวิมุตติ
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ฉันจะนึกวางนึกวําง นึกให๎มันวํางมันไมํวํางหรอก ยิ่งนึกยิ่งวุํน พอนึกแล๎วมันไมํวําง โอ๎ยทําไมมันไมํวําง
อยํางที่กูนึกวะ กูลากลับกูสึกดีกวําโว๎ย กลับไปบ๎านดีกวํา ไปไมํรอดไปไมํได๎แล๎ว ทําไมํได๎แล๎ว ศาสนานี่
ไมํใชํของจริงแล๎ว ไปดีกวํากู เราไปนึกนะนึกให๎มันวําง ไมํวําง เหมือนไปนึกให๎มันอิ่มข๎าวนํะ ไปนึกให๎มัน
อิ่ม นึกให๎กูอิ่มอยํางโน๎นนะ นึกให๎กูอิ่มอยํางนี้นะ การนึกไมํต๎องไปนึกหรอก ตักข๎าวใสํปากเคี้ยวกลืน ตัก
ข๎าวใสํปากเคี้ยวแล๎วกลืน ไมํต๎องไปคิดอะไรเลย มันอิ่ม ไมํต๎องไปนึกนะ กูจะนึกให๎กูอิ่มซะ ไมํต๎องไปนึก
หรอก ตักข๎าวใสํปากเคี้ยวกลืน ตักข๎าวใสํปากเคี้ยวกลืน พอ สบาย ท๎องอิ่ม
สติปัฏฐานทําแล๎วสบายจริง ๆ พอเราตั้งสติขึ้นมาก็อยูํกับตัวเรา ไมํเกาะเกี่ยวกับใครทั้งนั้น จิตเราไมํ
ไปรักใคร คนเราไมํไปรักใครความโกรธมันจะลดไปเองแหละ ความโกรธที่โกรธมาก ๆ เพราะไปหวังอะไร
จากคนอื่น ไปหวัง หวังวําเขาจะเป็นอยํางนั้นเพื่อเรา หวังวําเขาจะเป็นอยํางนี้เพื่อเรา พอไมํได๎อยํางใจมัน
ถึงโกรธ เราไมํหวังอะไรจากใครมันไมํโกรธหรอก เออก็รู๎ความจริง เออมันก็ เป็นอยํางนั้นแหละ เหมือนกับ
การจับปูใสํกระด๎งนั่นแหละ มันไมํมีใครได๎อยํางใจเรา ไอ๎กิเลสความรักกับความโกรธนะเป็นตัวเดียวกันเลย
ไอ๎ราคะกับโทสะนํะเป็นตัวเดียวกันเลย เป็นตัวเดียวกันยังไงลํะ คือตัวที่วํา จะเอาให้ได้อย่างใจนํะ จะไปกะ
เกณฑ๑อะไรให๎มันได๎อยํางใจ นั่นแหละมันถึงรักบ๎าง โกรธบ๎าง ฉะนั้นอยําไปหวังอะไรจากหมูในอวย อยําไป
หวังอะไรจากหมูในอวย หมูในอวยอาจจะเป็นของหมาได๎ ตราบใดที่ยังไมํเข๎าปากเรา
เรากําหนดสติอยูํภายในดีกวํา อยําไปหวังอะไรจากคนอื่น ไมํแนํนอนหรอก พึ่งตัวเองดีกวํา พึ่งตัวเอง
ยังไงลํะ พึ่งตัวเองโดยสร๎างความดีให๎เกิดในใจเรา แล๎วเราจะพึ่งตัวเองได๎ คือวําคนรอบข๎างเขาจะดีกับเรา
เอง ถ๎าเราไมํทําตัวของเราให๎เป็นคนดีขึ้นมานํะ ใคร ๆ เขาก็จะรังเกียจ แม๎แตํญาติพี่น๎องเขายังรังเกียจเลย
เหมือนกับสมมุติวํา เรามีพี่น๎องเห็นแกํตัวเอารัดเอาเปรียบ เราก็เกลียดมันนะ มันเป็ นเลือดเนื้อเชื้อไขเกี่ยว
ดองกั น ก็ ยั ง เกลี ย ด สํ ว นคนที่ ชํ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล เรา เมตตาอารี กั บ เรา อยูํ หํ า งกั น ก็ ยั ง อยากเจอหน๎ า
เหมือนกับอยํางที่วําขี้หมาอยูํหน๎าประตู โอ๎โหอยากจะให๎ไปไกล ๆ ทองคําอยูํใต๎ดินลึกยังขุดเอามา ฉันใดก็
ฉันนั้น เราอยากเป็นที่รักแกํคนอื่นนะ ไมํต๎ องไปสร๎างความชิดใกล๎หรอก สร๎างความดีให๎เกิดในใจเรา แล๎ว
ความดีจะเป็นที่พึ่ง ทําความดีกับใครนํะเราทําเพื่อสร๎างบารมี ทําความดีกับใครอยําไปหวังให๎คนคนนั้นต๎อง
มาตอบแทนเรา ไมํงั้นเราจะผิดหวัง คนในโลกนี้ชอบพูดอยูํเรื่อยวํา ฉันทําบุญคุณคนไมํขึ้นเลย เหมือนกับ
ชาวสวนที่พรวนดินรดน้ําตรงรากต๎นไม๎ แล๎วก็เที่ยวไปหวังให๎รากต๎นไม๎ออกดอกออกผลมาให๎ พอไอ๎ราก
มันไมํแตกดอกไมํแตกผลสักที กลุ๎ม โอย ตํอไปจะไมํพรวนดินจะไมํรดน้ําตรงรากต๎นไม๎ต๎นไหนแล๎ว คิดผิด
นะ เราพรวนดินรดน้ําตรงรากนะ มันไมํได๎ออกตรงราก มันออกที่กิ่ง ที่ชํอ เราทําความดีกับผู๎ อื่นนะ ทํา
ความดีกับนาย ก นํะ อยําไปคิดวํานาย ก จะมาตอบแทนเรา เราพรวนดินรดน้ําที่รากต๎นไม๎นํะ รากต๎นไม๎
ไมํจําเป็นจะต๎องมาออกดอกออกผลให๎เรา เราทาดีกับผู้อื่นน่ะเพื่อให้กุศลจิตมาเกิดในใจเรา เมื่อจิต
เราเป็นกุศลน่ะ ไปที่ไหนใครเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเอง ตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ อยําไปหวัง
วําคนที่เราชํวยจะต๎องชํวยกลับ ไมํงั้นจะเป็นทุกข๑อยูํตลอด ชํวยเขาก็แล๎วไป ให๎ขาด อยําไปหวังให๎ใครมา
ตอบแทน ทําให๎จิตใจเราไมํต๎องเป็นทุกข๑ แล๎วมันสบาย
เวลาให๎ทานนํะ การให๎ทาน ทํานมี ๔ คําที่เรานําใสํใจ คือ จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย ในธัมมจัก
กัปปวัตนสูตรนํะ จาโค แปลวําสละ ปฏินิสสัคโค สลัดคืน มุตติ หลุดพ๎น อนาลโย ไมํอาลัย เวลาเราให๎
เราสละออกจากใจให๎ขาดไปเลย จะมีอานิสงส๑มาก แล๎วเวลาเราจะบรรลุธรรมนะ มันจะบรรลุธรรมได๎งําย
ตรงนิโรธอริยสัจนํะ นิโรธก็คือการสละเหมือนกับการให๎ทานนั่นเอง ไปดูซิในธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทําน
บอกวํา จาโค ปฏินิสสัคโค มุตติ อนาลโย มันก็เป็นหลักใหญํเป็นหัวใจตอนให๎ทาน คือ ตอนสละ สลัดคืน
หลุดพ๎น ไมํอาลัย เวลาเราให๎ทานนํะ เราไมํต๎องไปยึดอีก ถือวําให๎ไปแล๎ว ถ๎าหากเรายังไปตามดูวํา เอ๏ะเขา
จะเอาของเราไปไหน ของที่เราให๎นะ เอาไปใช๎หรือเปลําน๎อ นี่เรายังให๎ไมํขาดเลย ตอนนี้ยังครอบครอง
สิ่งของอยูํเลย ยังให๎ไมํขาด ยังเป็นการให๎เพื่อครอบครองสิ่งของ ให๎แล๎วยังตามไปดู ตามไปหวงสิ่งของที่เรา
ให๎ไปแล๎ว เขาเรียกวําให๎ยังไมํขาด เป็นการให๎เพื่อครอบครองสิ่งของ ถ๎าให๎เพื่อทวงบุญคุณนํะเขาเรียกวํ า
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ให๎ เ พื่ อ ครอบครองผู๎ รั บ ทาน คื อ ให๎ แ ล๎ ว ก็ ต๎ อ งไปตามทวงบุ ญ คุ ณ ไว๎ ถื อ วํ า ให๎ ไ มํ ข าด เรี ย กวํ า ให๎ เ พื่ อ
ครอบครอง คือให๎เพื่อครอบครองคนรับทาน ต๎องไปตามทวงบุญคุณมันไว๎ ถ๎าให๎เพื่อได๎หน๎าลํะ ให๎เพื่อได๎
หน๎าเรียกวํา ครอบครองตัวเอง ให๎เพื่อครอบครองตัวเอง เพื่อจะให๎ตัวเองได๎หน๎า ไมํเป็นการให๎เพื่อสละ
เวลาเราให๎ทานนะ ถ๎าให๎เพื่อครอบครอง เวลามาปฏิบัติธรรมจะบรรลุธรรมยาก แม๎จะเห็นทุกข๑เห็นโทษใน
สังขารแล๎ว แตํวําจิตมันสละไมํได๎ มันถอนอัตตาถอนอุปาทานไมํได๎ มันยึดอยูํนั่นแหละ ถ๎าเราให๎ทานแล๎ว
เราไมํหวงสิ่งของ ไมํครอบครองสิ่งของ ไมํครอบครองตัวเอง ไมํครอบครองผู๎รับทานอยูํเรื่อย ๆ ให๎เพื่อสละ
จริง ๆ จิตดวงนี้แหละ เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนํะ มันจะบรรลุธรรมได๎งําย เพราะหัวใจของนิโรธอริยสัจมันก็
คือจิตดวงที่เราให๎ทานอยํางไมํอาลัย ให๎ทานโดยไมํอาลัย ไมํหวง ไมํหํวง
ทํานถึงบอกไว๎ในนิโรธอริยสัจ ความดับทุกข๑ นิโรธนี่ก็คือนิพพาน ความดับทุกข๑ นิพพานนี่แปลวําดับ
เย็น จาโค สละ ปฏินิสสัคโค สลัดคืน คืนมันไปซิไมํใชํของเรา มุตติ หลุดพ๎น อนาลโย ไมํอาลัย คําวําอนาล
โยไมํอาลัย คือวําให๎ไปแล๎วไมํเสียดาย สละไปแล๎วไมํเสียดาย ไมํคิดถึง ไมํหํวงหาอาลัย สละแล๎วก็สละเลย
เคยอํานประวัติของพระพุทธเจ๎า ทํานบอกวํา เมื่อพระองค๑ตัดสินใจออกบวช ออกบรรพชานี่ ความคิด
แม๎แตํขณะจิตเดียวที่คิดถึงพระนางพิมพา ในทํานองที่วํา เรามาบวชนี่ลําบากนักหนา ทําไงจะกลับคืนไป
อยูํกับพิมพาคนสวย ราหุลลูกรัก ทํานกลําวไว๎ในพุทธประวัติวํา ความคิดเชํนนี้แม๎เพี ยงขณะจิตเดียวก็ยัง
ไมํมีปรากฏขึ้นบนพระหทัยของทําน เมื่อพระโพธิสัตว๑เสด็จออกบรรพชานะ ทํานออกอยํางสละก็สละจริง ๆ
ความที่จะมีจิตไปผูกพันหวงหํวง ไปคิดถึงอาลัยเสียดาย ไมํนําสละพระราชวังมาเลย ไมํนําสละเมียมาเลย
เมียก็ยังสาวยังสวย ความคิดอยํางนี้ของทํานไมํมีเลย เพราะวําจิตใจของทํานนะเป็นผู๎มีบารมีสูง สละแล๎วก็
สละจริงเลย เป็นอนาลโย
คําวําอนาลโยนํะ เป็นความหมายหนึ่งของนิพพาน นิพพานคือความไมํมีอาลัย มีอีกคําหนึ่งวํา อาละยะ
สะมุคฆาโต แปลวํา ขุดรากเหง๎าถอนเสียซึ่งความอาลัย อนาลโยกับอาลยสมุคฆาโตก็มีความหมาย
ทํานองอันเดียวกัน นี่เป็นคําศัพท๑ที่ใช๎เรียกคุณลักษณะของพระนิพพาน ฉะนั้นเวลาเราสร๎างกุศลให๎ทานแม๎
เล็กน๎อยนะ ให๎เราฝึกจิตเอาไว๎วํา อยําไปตามหวง หํวง อาลัย เสียดาย ติดข๎อง ฝึกเอาไว๎แตํละเล็ก แตํละ
น๎อย ให๎แล๎วให๎ให๎ขาด เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะ จะทําให๎เราเป็นขิปปาภิญญา ที่เขาแยกวํ าขิปปาภิญญา
กับทันธาภิญญาก็ตรงนี้แหละ บุคคลผู้ใดที่เคยสร้างบารมีมา ที่เคยให้ทานบารมีมามากนะ เวลา
บรรลุธรรมจะเป็นขิปปาภิญญา คือบรรลุได๎รวดเร็ว พอเห็นโทษในสังขารปุ๊ปก็ละได๎เลย เพราะวําคุ๎นเคย
กับการสละอยูํแล๎ว แตํบุคคลผู๎ใดที่ตอนอยูํในชํวงสร๎างบารมี มีการให๎ทานมาน๎อย ถึงจะได๎เคยบําเพ็ญสมณ
ธรรมอยํางอื่นมาบ๎างก็ตามที แตํวําให๎ทานมาน๎อย ไมํคํอยได๎เสียสละ อันนี้จะเป็นทันธาภิญญาคือวําบรรลุ
ช๎า คือเห็นโทษเห็นภัยในสังขาร เห็นความนําเบื่อหนําย แตํมันสละยาก เพราะวําไมํได๎ฝึก ไมํได๎ฝึกเอาไว๎
ให๎ชํานาญและคุ๎นเคยในการสละ
ดูวาํ ชาติกํอนที่พระพุทธเจ๎าจะมาตรัสรู๎ ทํานเสวยพระชาติเป็นใคร ทํานเกิดเป็นพระเวสสันดร แล๎วพระ
เวสสันดรเกิดมาทําอะไร เกิดมาให๎ทาน เกิดมาสละ เกิดมาให๎ ให๎ทุกอยําง ใครขออะไรให๎หมด นั่นแหละคือ
วําเตรียมพร๎อมแล๎ว เตรียมพร๎อมจะหลุดพ๎นแล๎ว ไมํติดข๎องสมบัติทั้งปวง สมบัติภ ายนอก สมบัติภายใน
เมื่อถึงคราวแล๎ว สละได๎หมด แม๎จะรัก จะหวง จะหํวง ก็สละได๎ ความรู๎สึกที่วํารัก หวง หํวง อาลัย ในทรัพย๑
ภายนอกทรัพย๑ภายในไมํมีเลย เพราะฉะนั้นนะ ทานบารมีน่ะก็คือความเต็มรอบของจิตอีกอย่างหนึ่ง
อาการของจิตที่จะบรรลุธรรม ที่จะบรรลุมรรคผลนะ ทานบารมีก็ต้องขึ้นมาเต็ม คือมันจะหลุดพ๎นนะ
ทานบารมีต๎องมีเต็ม คือสละได๎ แม๎หวงหํวงก็สละได๎ ยึดมั่นเอาไว๎ก็สละได๎ เพราะวําคุ๎นมามาก คุ๎นเคยมา
นาน คุ๎นเคยกับวําแม๎แตํของที่รักยังให๎เขาไปเลย แล๎วเมื่อมาเห็นโทษในของอะไร แล๎วจะไมํละ แล๎วจะสละ
ของที่เห็นโทษไมํได๎เชียวหรือ ลักษณะอาการของคนที่ให๎ทานนะ ของรักของหวงยังให๎ยังสละได๎ แล๎วเวลา
เรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะ เห็นโทษในสังขารคือขันธ๑ ๕ เห็นความไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตา
แล๎วจะสละไมํได๎อยํางไร ขนาดของรักของหวงยังสละได๎ ยังสละอยูํบํอย ๆ คุ๎นเคยอยูํกับการสละ
กัณฑ์ที่ ๓๑ ทานและวิมุตติ
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เพราะฉะนั้นอยําคิดวํา ทานบารมีนํะเป็นของต่ํา ทานบารมีนํะเป็นของใกล๎จะหลุดพ๎นแล๎ว จิตที่เต็มใน
ทานบารมีนํะจะหลุดพ๎นแล๎ว มันจะบรรลุมรรคผลแล๎ว ฉะนั้นญาติโยมเวลาให๎ทานก็จงให๎ด๎วยความเคารพ
เวลาเราปฏิบัติธรรมมันก็จะบรรลุธรรมได๎งําย ทํานบอกวํายิ่งให๎ก็ยิ่งได๎ ยิ่งสลัดออกก็ ยิ่งเบาสบาย ของที่
เก็บไว๎ยังไมํเป็นของเรา ของที่ให๎ออกไปนํะถึงจะเป็นของเราแท๎จริง เพราะอะไรลํะ เพราะของที่เราเก็บไว๎
มันยังเสียหายได๎ ด๎วยโจรภัย ราชภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แตํเมื่อเราสละไปแล๎วจะกลายเป็นบุญ บุญ
จะเป็นของเราตลอด โจรขโมยลักไมํได๎หรอก
เคยไปกราบหลวงพํอพระมหาศิริ กนฺตสิริ สํานักปฏิบัติธรรมศิริธรรม(ถ้ําชี) อ.เมือง จ.เพชรบุรี เคยไป
กราบทํานสมัยที่ข๎าพเจ๎าบวชใหมํ ๆ ทํานบอกวํา ให้ทุกอย่างได้ทุกอย่าง ยังจําคําของทํานมาเลย ทําน
บอกวํา ให้ทุกอย่างได้ทุกอย่าง ของที่เก็บไว้ยังไม่เป็นของเรา ของที่ให้ออกไปถึง จะเป็นของเรา ยัง
จําคําทํานได๎เลย ฟังมาตั้งแตํตอนบวชใหมํ ๆ พอเจอหน๎าทําน ทํานแจกลูกเดียว อะไร ๆ ทํานแจกหมด
ทํานบอกวําให๎ทุกอยํางได๎ทุกอยําง คําของทํานนี้ดีมาก ยังจําคําของทํานมาเลย ทํานบอกวําให๎ทุกอยํางได๎
ทุกอยําง ของที่เก็บไว๎ยังไมํเป็นของเรา ของที่ให๎ออกไปจึงจะเป็นของเราแท๎จริง เมื่อเรือนโดนไฟไหม๎อยูํนี่
ของชิ้นไหนที่ขนออกนอกบ๎านได๎นํะจึงจะยังเป็นของเรา สํวนของที่ทิ้งอยูํในบ๎านนํะไมํใชํของเราหรอก
บุคคลผู๎เกิดมา ความแกํ ความเจ็บ ความตายกําลังทําร๎ายทําลายเผาสังขารรํางกายอยูํ ทรัพย๑สมบัติสิ่งของ
อะไรที่ ห วงหํ ว งไว๎ นํ ะ จะฉิ บ หายสู ญ เสี ย หมด ไมํ ไ ด๎ เ อาไปเลย ผู๎ มี ปั ญ ญาจึ ง เปลี่ ย นของเหลํ า นั้ น เป็ น
อริยทรัพย๑ อริยทรัพย๑นี่มี ๗ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา
วันนี้ได๎มีโอกาสมาบรรยายธรรมก็สมควรแกํเวลาแล๎ว ขอสมมุติยุติลงแตํเพียงเทํานี้ เอวัง ก็มีด๎วย
ประการฉะนี้ แล
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เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๓๒ โยนิโสมนสิการ
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น
ขอนมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ใน
มหาสติปัฏฐาน๔ ขอนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษยุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญพรญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกา
วันนี้ก็ได๎มาปรารภธรรมะ เพื่อประโยชน๑ แกํการพินิจพิจารณาองค๑ธรรมะของเราผู๎เป็นนักปฏิบัติ ใน
การปฏิบัตินั้นเราจะทําอะไร เราก็มาโยนิโสมนสิการ(อํานวําโย-นิ-โส-มะ-นะ-สิ-การ)ที่ต๎นเหตุ นี่คือเหตุ
ปัจจัยแหํงการรู๎แจ๎งเห็นจริง พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํา มากระทําโยนิโสมนสิการแปลวําการพิจารณาโดย
แยบคาย บุคคลมาพิจารณาโดยแยบคายแล๎ว อัตถะยํอมแจํมแจ๎งด๎วยปัญญา ความหลุดพ๎นแหํงใจยํอมมี
ความหลุดพ๎นคือพ๎นจากความยึดมั่น พ๎นโลกนี่พ๎นด๎วยวิธีไหนลํะ ถ๎าพ๎นโดยการหนีไปเลย หนีไปไหนลํะ
หนีไปไหนก็เอาความปรุงแตํงไปด๎วย หนีไปอยูํถ้ําไหนป่าไหน ก็เอาความจําในอดีตไปด๎วย เอาความรัก
ความชั งไปด๎ ว ย ถ๎ า หนีใ ห๎ ดีต๎ อ งหนีที่ ใ จ หนี ด๎ ว ยการเข๎ า หา เข๎ า หาแล๎ ว พิ จ ารณาให๎ รู๎ แจ๎ ง ด๎ ว ยโยนิ โ ส
มนสิการ พิจารณาโดยแยบคาย
เราจะโยนิโสมนสิการได๎ มันต๎องมีสติ เราต๎องเป็นผู๎ฝึกจิต ไมํงั้นมันโยนิโสมนสิการไมํได๎ จิตที่หยาบ
มันยํอมเห็นของหยาบ จิตละเอียดมันยํอมเห็นของละเอี ยด เมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเห็น
อยํางหยาบ ก็ต๎องละแล๎ว ละอยํางหยาบไปสํวนหนึ่ง ถ๎าไมํละมันจะไมํเห็นตํอ เพราะความรู๎กับความละมัน
เกื้อหนุนกัน ในภาคปฏิบัตินี่ ความรู๎กับความละมันคูํกันเนื่องกัน ความรู๎อยํางหยาบยํอมเกื้อหนุนการละ
การสละการวางอยํางหยาบ ถ๎าไมํละอยํางหยาบมันจะไมํนําไปสูํการรู๎อยํางละเอียด มันจะไปรู๎ของละเอียด
ไมํได๎เลย เพราะของหยาบมันจะปิดบังเอาไว๎ ความปีติในธรรมที่จะเป็นกําลังให๎เกิดการดําเนินการละขั้น
ตํอไปไมํมี ปกติแล๎วเมื่อจิตเห็นโทษจึงคิดสละ แตํถ๎าเห็นโทษแล๎วไมํคิดสละมันจะไมํเกิดปีติ ถ๎าไมํมีปีติมันก็
ไมํเกิดปัสสัทธิความสงบรํางับ ไมํเกิดสมาธิ ไมํเกิดอุเบกขา โพชฌงค๑จะไมํครบองค๑ หลักเกณฑ๑ทางธรรมะ
นั้น รู๎ได๎ยํอมละได๎ ละได๎ยํอมรู๎ได๎ ถ๎าละแล๎วยังไมํรู๎ก็แสดงวํายังไมํละ ถ๎ารู๎แล๎วยังไมํละก็แสดงวํายังไมํรู๎
ปัญญาทางพระพุทธศาสนาคือปัญญาการรู๎ละ รู๎เพื่อจะละ ละอะไรลํะ ละอุปาทาน ละความยึดมั่นหลงผิดที่
ติดข๎องจิตใจของสัตว๑โลกมานาน
ต๎นเหตุแหํงความทุกข๑ในใจเรา ก็เพราะเรายึดเอาไว๎ เราตั้งเป้านิ่งเอาไว๎ให๎ทุกข๑มันระดมยิง สนามซ๎อม
ยิงปืนนํะ เราไปตั้งเป้าไว๎ ยึดมากถือมากก็เป้าใหญํ ทุกข๑มันยิงได๎งําย ยึดน๎อ ยก็เป้าเล็กลงมา ไมํยึดคือไร๎
เป้า เวลาทุกข๑ขึ้นมาอยําไปโทษโลก ต๎องโทษที่เราตั้งเป้าเอาไว๎ให๎โลกมันยิงให๎ทุกข๑มันยิง อันคนเรานํะ
เพราะมีชื่อเสียงจึงมีเสียชื่อเสียง มีหน๎าตาจึงมีเสียหน๎าตา ถ๎าไมํมีหน๎าตามันก็ไมํมีเสียหน๎าตา มีเงินทองมัน
ก็มีเสียเงินทอง มียศมัน ก็มีเสื่อมยศ คือถ๎ายึดมั่นวําเรามียศก็จะต๎องเป็นทุกข๑เวลายศเสื่อม ยึดมั่นวําเรามี
หน๎าตาก็เป็นทุกข๑เมื่อหน๎าตาจะเสีย คือเสียหน๎า ต๎องคอยสงวนรักษาเป้า เพราะเราตั้งเป้าเอาไว๎ ทุกข๑มัน
จึงระดมยิงเราได๎ ถ๎าเราละอุปาทานก็คือไร๎เป้า เขาถือปืนมาสิบยี่สิบกระบอกก็ยิงไมํถูก
กัณฑ์ที่ ๓๒ โยนิโสมนสิการ
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เราจะปฏิบัติธรรมะให๎ได๎ดี เราจงฝึกตัวเองให๎ชินวํา เวลามีปัญหาอะไรอยําไปโทษคนอื่น อยําไปโทษ
สิ่งอื่น ให๎เรามาโทษตัวเองวําเรายังทําไมํดี โทษวําเรายึดมั่น มีอุปาทานมาก เราไมํรู๎แจ๎งเห็นจริง มันถึงเป็น
ทุกข๑ อยําไปโทษวําคนโน๎นมาทําให๎ คนนี้มาทําให๎ ถ๎าไปโทษคนอื่นมันไมํใชํนักปฏิบัติ ก็ได๎แคํนินทาเขาไป
วัน ๆ ดําเขาไปวัน ๆ นักปฏิบัตินํะต๎องมาโทษตัวเอง วําเรายังปลํอยวางไมํพอ เขาถึงมาทําให๎เราเป็นทุกข๑
ได๎ นี่ก็แสดงวําเรายังตั้งจิตผิดอยูํ เรายังไมํดีพอ ถ๎าเราดีจริงนี่ เราต๎องไมํทุกข๑ ถ๎ามัวแตํโทษคนอื่นมันไมํมี
ประโยชน๑เลย เราไมํได๎พัฒนาตน เรามาโทษตัวเองดีกวํา จะได๎แก๎ไข เรามาโทษตัวเองนั้นไมํใชํเพื่อที่จะมา
น๎อยใจเสียใจกลุ๎มใจ แตํเพื่อเราจะได๎มาแก๎ไข ความผิดพลาดเป็นครู กิเลสของเรานํะ จะมาสอนให๎เราละ
กิเลสตัวนั้นนั่นเอง เราดูตัวเองเถอะ อยําไปดูคนอื่น
ถ๎าดูตัวเองเราจะเห็นกลไกของมัน แล๎วเดี๋ยวมันจะมาบอกวิธีแก๎ให๎ กิเลสตัวไหนละด๎วยอะไร มันจะ
บอกอาการของตัวมันเอง เรากําหนดดูซิ ดูจิตในจิตนํะ ดูที่ใจเรานั่นแหละอยําไปดูที่อื่น เราลืมตาก็ให๎สักแตํ
วํามองไปข๎างนอก แตํสติญาณปัญญาของเราปักลงข๎างในสิ สติปัฏฐานนี่ ถ๎าเจริญสติปัฏฐานแล๎ว ไอ๎ เรื่อง
ปักจิตเข๎าข๎างในมันก็เป็นของงําย เพราะสติมันอยูํในกาย ที่ความรู๎สึกนํะ สติมันอยูํข๎างใน จนแม๎เผลอ มันก็
เผลอเพลินกําหนดอยูํนํะ บางทีไมํได๎ตั้งใจนํะ ถ๎าเราฝึกจนชํานาญ บางทีไมํได๎ตั้งใจกําหนด มันก็กําหนดอยูํ
ในกายเราทั้งวัน สติมันเป็นไปในกายทั้งวัน บางทีไมํ ได๎ตั้งใจมันก็เป็น เพราะวําเราทําจนชํานาญ ยิ่งเรา
เป็นนักบวชไมํมีการงานอยํางอื่นด๎วยละก็ ยิ่งสนุกเลย นี่เป็นเรื่องของเราเลย เป็นการงานของเรา การงาน
ของจิต กําหนดแตํภายในนํะ อยูํอิริยาบถไหนก็กําหนดมันไว๎ มันก็ยิ่งแจ๎ง ไปปรุงแตํงข๎างนอกมันก็ยิ่งเบลอ
ถ๎าเราดูแตํภายในมันก็ยิ่งแจ๎ง แจ๎งขึ้นทุกที ยิ่งตอนที่เป็นทุกข๑ญาณยิ่งแจ๎ง ถ๎าเป็นสุขนํะระวังจะหลงระเริง
แล๎ว ความทุกข๑นํะเป็นยาบํารุงกําลัง ยิ่งเป็นทุกข๑ธรรมะยิ่งเกิด คนไหนที่มาทําให๎เราเป็นทุกข๑คนนั้นนํะจะ
ให๎ธรรมะแกํเราแล๎ว แตํเราอยําไปดูข๎างนอก ให๎ดูข๎างใน ถ๎าดูข๎างนอกมั นไมํจบ คนไหนมาทําให๎เราเป็น
ทุกข๑ ก็ต๎องคิดจะไปตีหัวมันแล๎ว เพราะเราไปดูข๎างนอก คิดแตํวําจะไปดํามันยังไงดีให๎มันเจ็บ ถ๎าดูข๎างนอก
มันก็มีเรื่องมาก ดูข๎างในดีกวํา มากําหนดวํา เออ เราจะดับยังไงที่มันร๎อนอยูํในใจนี่นํะ เขามาดําเรานํะ จะ
ดับไฟในจิตยังไง จะสลายอัตตายังไง จะละอุปาทานยังไง
เมื่อเราโยนิโสมนสิการเข๎าไปด๎วยปัญญานํะ มันจะวางมันจะวําง ไมํมีผู๎ดําและไมํมีผู๎ถูกดํา รํางกายนี้ก็
สักแตํวําดินน้ําไฟลมผสมกัน ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย ความเป็นคนสัตว๑หญิงชายเป็นมายา
ข๎าวหม๎อเดียวกันนํะ ตักใสํปากพระก็ไปพอกเป็นกายผู๎ชาย ตักใสํปากแมํชีก็ไปพอกเป็นกายผู๎หญิง อาหาร
ที่เหลือเขาเอาไปเลี้ยงหมู ก็พอกกลายเป็นตัวหมูไปอีก หรือเขาเอาไปให๎หมากิน ก็พอกกลายเป็นตัวหมา
ไปอีก ข๎าวหม๎อเดียวกันมันเป็นไปได๎ไมํรู๎กี่อยําง เมื่อเจาะลึกด๎วยญาณปัญญาแล๎วมันเป็นเพียงธาตุ ไมํมีตัว
เรา ไมํมีตัวใครตรงไหน มีแตํเหตุปัจจัยที่เป็นไป กรรมมันมาเป็นเหตุปัจจัย ให๎ดินน้ําไฟลมที่มาผสมกันนี้
แสดงปรากฏเป็นผิวพรรณงามบ๎าง ปรากฏเป็นผิวพรรณทรามบ๎าง ปรากฏเป็นชายบ๎าง ปรากฏเป็นหญิง
บ๎าง ปรากฏเป็นคนเป็นสัตว๑บ๎าง เป็นไปตามกรรม เป็นไปตามเหตุปัจจัย แตํตัวที่ตั้งจริ ง ๆ นํะ เป็นธาตุ
ของโลก เป็นธาตุ ไมํเป็นของใคร ตัวเหตุปัจจัยคือ กิเลสเป็นปัจจัยให๎ทํากรรม กรรมเป็นปัจจัยให๎เกิดวิบาก
วิบากก็มาปรุงแตํงธาตุของโลก คือดินน้ําไฟลมขึ้นมา ให๎มีรูปรํางอยํางนั้น รูปรํางอยํางนี้ ไปเกิดเป็นลูกคน
นั้น คนนี้ พอเกิดมาเขาก็ตั้งชื่อไอ๎นั่น ชื่อไอ๎นี่ ชื่อไอ๎ดําบ๎าง ไอ๎แดงบ๎าง ไอ๎เขียวบ๎าง ไอ๎ขาวบ๎าง สมมุติ
ทั้งนั้นแหละ สมมุติวําชื่อนั้นชื่อนี้ มันจะได๎เรียกกันถูก โดยปรมัตถ๑แล๎วไมํมีใคร เป็นธาตุของโลก
นี่แหละพอเราโยนิโสมนสิการเข๎าไปนี่มันเห็นวํางหมด ถ๎าตัวละครไมํมีแล๎ว เรื่องราวในละครจะไมํมีเลย
นี่เรามาเพิกกายเรากายเขา เห็นเป็นอนัตตานํะ ตัวเราก็ไมํมีแล๎ว ตัวเขาก็ไมํมีแล๎ว เรื่องที่วําเราจะไปรักเขา
เขาจะรักเรา เราจะเกลียดเขา เขาจะเกลียดเรานํะ ความรู๎สึกกังวลเรื่องนี้มันจะหายไปเลย มันจะรู๎สึกวําก็
ตัวละครมันไมํมาแล๎ว เรื่องราวมันจะมีได๎ยังไง สมมุติ วํามีแตํโรงลิเก พระเอกนางเอกไมํมาเลย ยกตัวอยําง
วําในงานมหรสพมีลิเกนํะ แหม คณะดังเลย ทําฉากทําโรงลิเกไว๎อยํางดีเลย ปรากฏวําลิเกคณะนี้ ระหวําง
การเดินทางมา ได๎เกิดอุบัติเหตุ รถบัสคว่ําทิ้งเทกระจาดไปเลย มาไมํถึงเลย เราก็มานั่งดูฉากโรงลิเกนํะ มัน
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ไมํมีเรื่องอะไรแล๎ว ตัวละครมันไมํมา รถมันไปเทกระจาดกลางทาง มาไมํถึงที่โรงลิเกแล๎ว จึงไมํมีเรื่องมีราว
เลย
พอเรามากําหนดดูรํางกายเรานํะ เห็นเป็นธาตุ แล๎วก็ไมํมีใครเลย ผู๎หญิงก็ไมํมี ผู๎ชายก็ไมํมี ตัวเราก็ไมํ
มี ตัวเขาก็ไมํมี เรื่องราวที่เป็นกังวลทั้งหลายแหลํ กลัวอยํางโน๎น กลัว อยํางนี้ กลัวไอ๎โนํนจะไมํเลี้ยงกู กลัว
ไอ๎นั่นจะไมํให๎สตางค๑กู กลัวไอ๎นั่นจะเกลียดกู กลัวไอ๎นี่จะดํากู หายไปเลย คือเรื่องราวมันไมํมีเลย พอตัว
ละครไมํมีแล๎ว เรื่องราวมันก็ไมํมี เหมือนกับลิเกคณะนั้นที่รถไปคว่ํากลางทางเทกระจาดกลางถนนมาไมํถึง
เรามานั่งดูที่โรงลิเกจะมีเรื่องอะไรลํะ ไมํมีหรอก
นี่แหละ เวลาจิตเราโยนิโสมนสิการ หยั่งรู๎ไปในกาย กําหนดนามธรรม กําหนดที่จิต จะเห็นความปรุง
แตํง ปรุงแตํงรักก็ดับไป ปรุงแตํงเกลียดโกรธก็ดับไป กําหนดดูไปเถอะ เห็นแตํความเกิดดับ อารมณ๑ดีก็ดับ
ไป อารมณ๑ร๎ายก็ดับไป อารมณ๑ฟุ้งก็ดับไป อารมณ๑ สงบมันก็ดับ มันไมํเที่ยงทั้งนั้นแหละ ไมํมีอารมณ๑ไหน
เที่ยงหรอก ลองกําหนดดูซิ ที่เราเห็นวําเที่ยงเพราะเราไมํได๎กําหนด ถ๎ากําหนดดูจะเห็นวํามันไมํเที่ยง คน
ไมํได๎กําหนดดูถึงจะคิดวําเที่ยง พอกําหนดหยั่งรู๎ดู มันเห็นแตํเกิดดับ มันไมํเที่ยง ไอ๎คําวําเกิดดับไมํต๎องไป
จํามาจากใครหรอก มันจะขึ้นมาพร๎อมด๎วยญาณปัญญาดวงตาเห็นธรรม เพราะเราเห็นความจริง เห็นของ
จริง ไมํต๎องฟังจากใคร สังขารทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมมันแสดงอาการแตํความเกิดดับ ไมํเที่ยง เรา
ไมํต๎องไปฟังจากใคร มันขึ้นมาด๎วยญาณของเราที่โยนิโสมนสิการโดยแยบคาย โดยการเจริญสติ ปัฏฐาน
ของเรานํะ กําหนดดูทั้งวันทั้งคืน ดูทุกอิริยาบถ อาการภายนอกกิริยาวาจาก็สักแตํวําแสดงไปในโลก แตํจิต
เรามันเป็นของเราเลย อาการกายวาจามันต๎องเป็นไปตามมารยาทโลก มันต๎องทําไปอยํางโน๎นทําไปอยําง
นี้ตามมารยาทเขา แตํจิตนี่ไมํเป็นของใคร เป็นของเรา ไมํต๎องไปทําตามมารยาทใคร เรากําหนดหยั่งรู๎ได๎
ทั้งวันทั้งคืนเลย จิตมันเป็นอิสระจากเงื่อนไขทางสังคม
กําหนดหยั่งรู๎ดูมันก็แจ๎งขึ้นมา ๆ แจ๎งขึ้นมาเราก็ละอุปาทานไป ปลํอยวางอุปาทานไป ที่เคยยึดมาก
แบกมากก็คํอย ๆ วางไป ยึดไว๎มากมายก็เอาไปไมํได๎หรอก ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ เทํากัน ตั้งแตํ ราชายัน
ยาจก ตายแล๎วก็ต๎องสูญสลายเป็นธาตุดินน้ําไฟลมหมด เป็นมายา ละครปิดฉาก ฝาโลงปิดหน๎าก็ละครปิด
ฉากแล๎ว เทํากัน ไมํมีอะไรจริงจัง เป็นละครมายาหมด ของที่ตัวเองสร๎างไว๎มันก็ขาดจากความเป็นเจ๎าของ
แล๎ว ไมํมีความสามารถที่จะไปครอบครองได๎อีก ยกตัวอยํางสมมุติวําพระราชาองค๑หนึ่ง ได๎สร๎างปราสาทไว๎
หลังหนึ่งใหญํโตมโหฬารเลย พอสิ้นพระชนม๑ไป ไปเกิดอยูํในตระกูลหนึ่ง พอดีระลึกชาตินึกขึ้นได๎วํา ชาติ
กํอนเราเกิดเป็นพระราชาได๎สร๎างปราสาทราชวังอันนั้นเอาไว๎ จะกลับไปเยี่ยมที่เดิมซิ เดินเข๎าไป ทหาร
หน๎าประตูมันยังไมํยอมให๎เข๎าเลย ทั้งที่สร๎างเอาไว๎เองแหละ มันปิดฉากละครไปแล๎ว ชาติกํอนก็ชาติกํอนไป
แล๎ว ไมํเกี่ยว จะไปอ๎างกับทหารวําชาติกํอนเราเกิดเป็นคนนั้นนะ เคยสร๎างปราสาทนี่ไว๎นะ เดี๋ยวมันจะมา
ไลํซิ มันจะวําเอ๎ะพูดอะไรไมํรู๎ นี่เรายกตัวอยํางเลํน ๆ วําของทุกอยํางเป็นมายาทั้งนั้น มองด๎วยตาเปลํา
เหมือนกับมี มองด๎วยตาปัญญาแล๎วมันแตกทําลายสลายหมดเลย มีแตํความไมํเที่ยง มันไมํพังกํอนเราก็
ตายกํอน มันไมํจากไปกํอนเราก็จากมันกํอน ไมํมีอะไรจริงจังเลย เป็นละครมายาทั้งนั้น
คือวําเกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ ยึดมากก็ทุกข๑มาก ยึดน๎อยก็ทุกข๑น๎อย ไมํยึดไมํทุกข๑ เรา
มากําหนดหยั่งรู๎ในสภาวธรรมแล๎วก็ปลํอยวางขณะหนึ่ง ๆ นํะ การปลํอยวางต๎องปลํอยอยํางมีสติ สตินี่ละ
ไมํได๎ ถ๎าทิ้งสติแล๎วปลํอยไมํได๎ ตัดอารมณ๑ไมํได๎ ต๎องมีสติตามฐาน สติอยูํในกายเราก็ได๎ หลวงพํอใหญํบอก
วํา ถ๎าปลํอยฐานแล๎วตัดอารมณ๑ไมํขาด เหมือนกับตั ดเชือกนํะ เอาเชือกวางบนดิน เราเอามีดสับปุ๊ป เชือก
มันไมํขาด ให๎เอาไม๎มารองสักแผํนนึง ตัดแล๎วมันขาด ฉันใดก็ฉันนั้น สติมันต๎องอยูํตามฐาน
ฉะนั้น เมื่อเรามาเจริญสติปัฏฐานนี่มันกําไรมาก เพราะวํามันรู๎แล๎วมันละได๎ มันเห็นแจ๎ง เพราะวํา
โพชฌงค๑องค๑มรรคมันถึงพร๎อม สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา มันพร๎อม โพชฌงค๑นี่เป็น
องค๑ธรรมแหํงการตรัสรู๎ ถ๎าไมํขึ้นต๎นด๎วยสติ มีแตํธัมมวิจยะนี่มันไมํลงเอยด๎วยการรู๎แจ๎งเห็นจริงเลย คือรู๎
กัณฑ์ที่ ๓๒ โยนิโสมนสิการ
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ธรรมะอยํางเดียวไมํได๎เจริญสติปัฏฐานนี่มันรู๎ไปอยํางนั้นแหละ มันรู๎ไมํแจ๎ง ไมํได๎รู๎ ละ มันละอารมณ๑ไมํได๎ รู๎
ไปก็เทํานั้นแหละ รู๎มากก็กลุ๎มมากอีก ถ๎ากําหนดสตินี่มันรู๎ไปละไป รู๎ไปละไป เห็นความไมํเที่ยง พอเห็น
ความไมํเที่ยงก็ละความยึดมั่นวํามันเที่ยง พอเห็นความเป็นทุกข๑ ก็ละความยึดมั่นวําเป็นสุข พอเห็นความ
เป็นอนัตตา ก็ละความยึดมั่นวําเป็นของเรา ไมํมีอะไรเป็นของเราเลย รํางกายนี้พอเรามาปักญาณปัญญาลง
ไป โยนิโสมนสิการลงไป ไมํมีของเราเลย ไมํมีคน ไมํมีสัตว๑ ไมํมีหญิง ไมํมีชาย อาศัยธาตุของโลกเป็นที่ตั้ง
เพื่อประกอบกิจ ตัวกํากับจริง ๆ ก็คือกรรม กรรมเกํา กรรมที่เคยสร๎างมา บันดาลให๎เป็นอยํางโน๎นอยํางนี้
แตํตัวที่ตั้งจริง ๆ นี่เป็นธาตุ ธาตุของโลกทั้งนั้น ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เป็นธาตุ คําวําธาตุนี่มันไมํ
อยูํในอาณัติการครอบครองบงการของใครเลย มันเป็นธาตุของโลก ไมํมีใครจะมาอ๎างกรรมสิทธิ์ในธาตุได๎
เลย ถ๎าใครมาอ๎างกรรมสิทธิ์ละก็วุํนตายเลย เรากินข๎าวทุกวัน ๆ เราก็ไมํรู๎วําเนื้อหมูบ๎าง เนื้อปลาบ๎าง เนื้อ
ไกํบ๎าง อะไรมาพอกเป็นแขนขาเราตรงไหนบ๎าง วันดีคืนดีไอ๎หมูบ๎าง ปลาบ๎าง ไกํบ๎าง มาอ๎างกรรมสิทธิ์
กลับคืนวํา เฮ๎ยเอาคืนมา แยํเลย ต๎องคืนมัน จริง ๆแล๎ว ตัวมันก็ไมํมี ตัวมันก็กินเขามาอีกตํอนึง กินพืชบ๎าง
กินสัตว๑บ๎าง กินอะไรหลายอยําง เราก็มากินมันอีกตํอนึง ถ๎าไมํมีใครมากินเราตํอ พอถึงเวลาตายก็เนํา
หนอนกิน เป็นคนนี่ก็ให๎หนอนกิน เดี๋ยวนี้เขาฉีดยาเอาเข๎าตู๎เย็นแล๎วก็เอาไปเผา ต๎องเปลืองถําน เผาแล๎วก็
เป็นขี้เถ๎าอยูํแถวป่าช๎า แถวเชิงตะกอนนํะ สมัยนี้บางทีเขาเอาขี้เถ๎าไปลอยแมํน้ํา ลอยแมํน้ําก็ปลากินตํอ ไมํ
ลอยแมํน้ําบางทีก็ปลิวแถวป่าช๎านํะ ขี้เถ๎าผู๎หญิง ขี้เถ๎าผู๎ชายก็ปลิวแถวนั้นแหละ พอเป็นขี้เถ๎าแล๎วก็ไมํจีบ
กันแล๎ว ถ๎าเจอตอนเป็นคน ยังพูดได๎ เห็นหน๎าตากันนี่เผลอไมํได๎ ต๎องจีบกันบ๎างแล๎ว
ที่เราไปยึดให๎เป็นทุกข๑นํะสมมุติทั้งนั้น เรามาถามตัวเองเถอะวําที่เราเป็นทุกข๑มากมายเพราะอะไร
เพราะของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น คิดด๎วยปัญญาแล๎วมันไมํได๎นําภาคภูมิใจเลยที่เราไปทุกข๑กับมันนํะ
เรามาปฏิบัติธรรมดีกวํา กําหนดหยั่งรู๎ของเรา เราละได๎มากเราก็หมดทุกข๑ไปมาก ละได๎น๎อยก็หมดทุกข๑ไป
น๎อย ทําของเราไป ไมํต๎องไปรอใคร อย่าไปนั่งรอคนที่ไม่ไป คนที่ไมํไปอยําไปนั่งรอ เราไปของเราดีกวํา
เราเกิดศรัทธาเราก็ไปของเรา ไปไหนลํะ ไปสูํความพ๎นทุกข๑ ดับทุกข๑ดับกิเลสตัณหาในใจเรา ทําได๎เทําไหรํ
ก็เป็นของเรา ไมํต๎องรอใคร ทําได๎ก็เป็นของเรา เราทําได๎แล๎วใครจะไมํมาเรียนไมํมาศึ กษาตํอจากเราก็ไมํ
รู๎สึกต๎องไปทุกข๑ไมํต๎องไปกลุ๎ม ไมํมีใครมาให๎สอนก็ไมํต๎องกลุ๎ม ธรรมะก็อยูํเต็มที่ในใจเรา ถ๎าเราไมํเสื่อม
ถ๎าเราไมํประมาท มันก็ยังมีอยูํ เขาไมํมานับถือเป็นครูบาอาจารย๑ มันก็ไมํเห็นเป็นทุกข๑อะไร
มันเป็นมายา เขามาเคารพนบนอบนํะ มันเป็นมายา เอามือมาทําปะหลก ๆ ให๎นํะ มันก็เทํานั้นเอง เขา
มายกมือไหว๎นํะ ก็แคํเขามาทํามือปะหลก ๆ นํะ ไมํมีประโยชน๑อะไรแกํเราเลย ถ๎าจิตเรายังเป็นทุกข๑อยูํ เขา
มากราบเราสักร๎อยคนพันคน มันก็ยังทุกข๑เหมือนเดิม แตํถ๎าเราหมดทุกข๑แล๎ว ถึงคนจะมาดํามาสาปแชํงเรา
เป็นร๎อยเป็นพันคน เราก็หมดทุกข๑เหมือนเดิม เสียงเขาก็เป็นสิ่งที่มากระทบหูแล๎วก็ดับไป มันก็เกิดดับ
เสียงดีก็ดับ เสียงไมํดีก็ดับ เสียงชมก็ดับ เสียงดําก็ดับ ที่มันไมํดับเพราะเราเอามาปรุงตํอ ถ๎าเราปรุงตํอมัน
ไมํดับ แตํวําความเป็นธรรมดาของธาตุของโลกนี่มันดับ ที่ไมํดับเพราะเรามาปรุงตํ อ ถ๎าเรามาปรุงตํอแล๎ว
มันไมํดับ ก็จะไปโทษคนอื่นไมํได๎เลย ไปโทษวําเขาดําเจ็บก็ไมํได๎ เพราะเขาดํานี่มันดับไปแล๎ว เรามาปรุง
ตํอแล๎วจะไปโทษใครลํะ ต๎องมาโทษตัวเอง แหมมันด่ายังงั้นได้นะ ไม่น่าด่ายังงั้นเลย นี่ปรุงไมํเลิก แหมมัน
ชมเรายังงั้น แหมมันปลื้ม นี่ก็เหมือนกันแหละ ปลื้มเวลาโดนชมกับเป็นทุกข๑เวลาโดนดําก็โงํเทํากัน ไมํได๎
ฉลาดกวํ า กั น เลย เพราะอะไร ยิ น ดี ยิ น ร๎ า ยก็ เ ป็ น กิ เ ลสทั้ ง คูํ ความรั ก กั บ ความโกรธก็ เ ป็ น กิ เ ลสทั้ ง คูํ
พระพุทธเจ๎าไมํได๎ตรัสวําความโกรธเป็นกิเลสเทํานั้น ความรักก็เป็นกิเลส ความวางอุเบกขาด๎วยสตินั่นถึง
จะดับกิเลสได๎
คนเรานี่เกิดมามันไมํมีอะไรมาเลย ไมํมีสมบัติอะไรแท๎จริง ไมํมีของเราสักอยําง ที่หํวงที่หวงนี่โดน
อารมณ๑เขาหลอกทั้งนั้น เพราะมันไมํรู๎ความไมํเที่ยง ที่ยึดวําเป็นของเราเพราะมันยังไมํรู๎ความไมํเที่ยง ถ๎ารู๎
แจ๎งความไมํเที่ยง มันจะเห็นวําไมํมีอะไรเป็นของเราสักอยําง มันเป็นมายา ทําไปตามละครโลก เขาตั้งให๎
เป็นพระก็แสดงในฐานะพระไป ตั้งให๎เป็นชีก็แสดงในฐานะชีไป เป็นละคร ไมํมีจริง พอเรากําหนดดู ปัก
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อารมณ๑ดูเข๎าภายในก็มีแตํความเกิดดับ อารมณ๑ทั้งหลายเกิดดับ เรากําหนดหยั่งรู๎ไปจนมันเห็น เห็นอนัตตา
มาก ๆ นี่ ให๎มันรู๎สึกวํา ไม่ว่ารู้สึกไปถึงตรงไหน ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไปถึงตรงนั้น นั่นแหละให๎มันรู๎
อยํางนี้แหละ เรากําหนดสติดูข๎างในตลอดทั่วทั้งกาย รู๎สึกไปตรงไหนก็ตามที ไมํใชํของเราไปถึงตรงนั้น
กําหนดเถอะ นั่งก็กําหนดได๎ นอนก็กําหนดได๎ ยืนเดินก็กําหนดได๎ทั้งนั้น กําหนดไปถึงตรงไหน ก็ไมํใชํของ
เราไปถึงตรงนั้น ความรู๎สึกมันก็รู๎แล๎วดับไป มันเป็นของร๎อน ในอาทิตตปริยายสูตรทํานบอกวําเป็นของ
ร๎อน
ตาเป็นของร๎อน รูปเป็นของร๎อน เมื่อตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณ จักขุวิญญาณเป็นของร๎อน เมื่อตา
รูป และจักขุวิญญาณมาประกอบกัน เขาเรียกวํา จักขุสัมผั ส จักขุสัมผัสก็เป็นของร๎อน เมื่อจักขุสัมผัส
กํอให๎เกิดเวทนา สุขบ๎าง ทุกข๑บ๎าง อุเบกขาบ๎าง ก็เป็นของร๎อนอีก ร๎อนเพราะอะไรลํะ ร๎อนเพราะไฟคือ
ราคะ โทสะ โมหะ ร๎อนเพราะไฟคือความเกิด แกํ ตาย โศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑กาย ทุกข๑ใจ คับแค๎นใจ
ร๎อนเพราะไฟ ๑๑ กอง ราคะ โทสะ โมหะ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส นี่ ไฟ
๑๑ กอง
นี่มันร๎อน มันร๎อนโดยมันเริ่มต๎นตรงไหนลํะ มันเริ่มต๎นตรงราคะ โทสะ โมหะ นํะ ราคะก็คือความยินดี
โทสะก็คือความยินร๎าย โมหะก็คือเฉย ๆอยํางไมํมีสติ คือโมหะ ทวารอื่นก็เหมือนกัน หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ ก็
เหมือนกัน มันมาตั้งต๎นร๎อนก็ตรงนี้ ที่เวทนา๓คือ สุขทุกข๑อุเบกขา กํอให๎เกิดราคะโทสะโมหะ ราคะโทสะ
โมหะก็เป็นปัจจัยไปสูํความเกิด แกํ เจ็บ ตาย โศกเศร๎า พิรี้พิไรรําพัน ทุกข๑กาย ทุกข๑ใจ คับแค๎นใจ มันเป็น
ของร๎อน นี่แหละพระพุทธเจ๎าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแกํพระปุราณชฎิลทั้ง ๑,๐๐๐ รูป มีพระอุรุ
เวลกัสสปะเป็นประธาน ได๎บรรลุอรหันต๑หมด เพราะรู๎แจ๎งในอายตนะภายในภายนอก
การมีสติกําหนดในความรู๎สึกในปัจจุบันขณะนํะทวารไหนก็ชํางเถอะ เรารู๎ในความรู๎สึกของเรา รู๎และ
เห็นความยินดียินร๎ายนํะ กําหนดหยั่งรู๎มัน แทงลึกเข๎าไปให๎ มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เดี๋ยวมันก็รู๎แจ๎ง
เข๎าไป ๆ มันแทงลึกเข๎าไปด๎วยญาณปัญญาที่เราบําเพ็ญกระทําฟั่นเฝืออบรมทุกวัน ๆ นํะ มันลึกเข๎าไป ๆ
จนมันซึ้งในความไมํมีสาระแกํนสาร มันรู๎ในความรู๎สึก รู๎เข๎าไป รู๎ไปตรงไหนก็ไมํใชํเราไปถึงตรงนั้นนํะ รู๎
อยํางนี้นํะมีทางออกไปสูํมรรคผลนิพพานได๎ เพราะอะไรลํะ พระปุราณชฎิลทั้ง ๑,๐๐๐ รูปก็เป็นพยานอยูํ
แล๎ว มากําหนดหยั่งรู๎ที่ความรู๎สึกนํะ ทวารทั้ง ๖ นี่คือจิตดวงเดียวที่ออกไปรู๎ จิตดวงเดิมนํะ ความรู๎สึกนํะ
เรามากําหนดสติ ไมํต๎องไปกําหนดทุกทวารก็ได๎ ธาตุรู๎ มันเป็นวิญญาณขันธ๑ วิญญาณขันธ๑นี่มันธาตุรู๎
เวทนาขันธ๑ก็ธาตุเสวย คือเสวยอารมณ๑สุขทุกข๑อุเบกขา วิญญาณขันธ๑นี่มันรู๎ เราจะรู๎หรือไมํก็ตามมันก็มี
ของมันอยํางนั้นแหละ เหมือนศาลานี่แหละ มันก็มีของมันอยํางนี้แหละ ศาลาหลังนี้ แม๎เราไมํได๎มองมาเห็น
มันก็อยูํอยํางนั้น เราจะมองมาเห็นมันก็อยูํอยํางนั้น
เพราะฉะนั้น การรู๎นี่มันเป็นมายา นี่เรามาแจํมแจ๎งในเรื่องนี้ด๎วยญาณปัญญาอีกแหละ วิญญาณขันธ๑นี่
มันเป็นมายาเลย เพราะอะไรลํะ เพราะวํา เราจะรู๎หรือไมํก็ตามมันก็มีของมันอยํางนั้นแหละ เหมือนศาลา
หลังนี้ เราจะมาเห็นหรือไมํเห็น มันก็มีของมันอยูํอยํางนั้น เพราะฉะนั้นการรับรู๎จึงเป็นมายา ผู๎ใดมาติดใน
การรับรู๎จึงเป็นโมหะ
ตํอจากการรับรู๎ก็เป็นการเสวยอีก เสวยรส เหมือนเราได๎รับรู๎ในสิ่งที่ชอบใจก็เกิดสุขเวทนา รับรู๎ในสิ่งที่
ไมํชอบใจก็เกิดทุกขเวทนา การเสวยรสนี่มันตํอจากการรับรู๎ เพราะฉะนั้นการเสวยรสมันจึงเป็นมายาหนัก
เข๎าไปอีก เหมือนกับเราเอาดินมาปั้นเป็นตุ๏กตา ตุ๏กตานี่มันก็ไมํมีอะไรหรอก มันเป็นมายา มันเป็นดินมา
ปั้น สมมุติวํามีลูกของมัน ลูกของตุ๏กตานี่มันก็ยิ่งเป็นอาการของมายาหนักเข๎าไปอีกขั้น เพราะวําไอ๎ตัวต๎น
เดิมคือตุ๏กตานี้ มันก็เป็นดินมาปั้น ไมํมีสาระอะไร เอาดินมาปั้น วันดีคืนดีมีคนบอกวําไอ๎ตุ๏กตานี้ออกลูก
โอ๏ะ มันก็ยิ่งมายาหนักเข๎าไปอีก ก็ไอ๎ตัวตุ๏กตามันก็เอาดินมาปั้นอยูํแล๎ว วันดีคืนดีเขามาเลําให๎ฟังวํา ไอ๎
ตุ๏กตาที่คุณปั้นไว๎นํะมันออกลูกมาแล๎ว เราฟังแล๎วก็ เอ๎อ มันยิ่งเห็นความเป็นมายาหนักเข๎าไปอีก
กัณฑ์ที่ ๓๒ โยนิโสมนสิการ
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นี่เรามากําหนดหยั่งรู๎วําวิญญาณซึ่งคือธาตุรู๎ก็เป็นมายาอยูํแล๎ว ไอ๎เวทนาตัวเสวยนี่ยิ่งเป็นมายาหนัก
เข๎าไปอีก เพราะไอ๎ตัวเสวยนี่มันมาจากธาตุรู๎ ไอ๎ตัวรู๎มันยังเป็นมายาเลย เหมือนกับตุ๏กตาที่เราปั้นไว๎มันยัง
เป็นมายาเลย เขายังมาบอกวําไอ๎ตุ๏กตาตัวนั้นมันออกลูกมา อ๎าว ยิ่งเป็นอาการของมายาอยํางยิ่ง
เพราะฉะนั้นเรามากําหนดรู๎ รู๎สึกในความรู๎สึกตามฐานนํะ ญาณปัญญามันถึงแจ๎งได๎ มันแจ๎งตะลุยไปถึง
มรรคผลนิพพานได๎เลย รู๎ในนี้แหละ รู๎ในกายยาววาหนาคืบนํะ เพราะมันรู๎เพื่อมาเห็นสภาวะธรรม เห็น
กิเลสราคะโทสะโมหะ ขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่การกระทบของอารมณ๑ แล๎วเราแจ๎งด๎วยญาณของเราเอง มรรค
ผลนิพพานก็หาตรงนี้แหละไมํต๎องไปหาที่ไหนหรอก ไมํต๎องไปหาที่ดินฟ้าอากาศ มรรคผลนิพพานมาหาที่
กิเลสเรา ที่ใจเราซึ่งเดิมทีมีกิเลส หาตรงนั้นแหละ จะหามรรคผลนิพพานจงหาที่ใจซึ่งมีกิเลส นี่แหละ
เหมือนกับยกตัวอยํางวํา จะหาผ๎าสะอาด หาที่ไหน ก็หาที่ผ๎าสกปรกนั่นแหละ เอามาซักเข๎าสิ เอาผ๎าผืนนั้น
มาซักเข๎าไปสิ พอสะอาดขึ้นมาก็นั่นแหละ ผ๎าสะอาดมันก็มาจากผ๎าสกปรกนั่นแหละ พอได๎ผ๎าสะอาดแล๎วก็
หํมได๎นุํงได๎ เหมือนกับนิพพานนํะ คือได๎ผลแล๎ว ถ๎าเราซักจิตของเราที่มันกิเลสหนา ให๎มันหมดกิเลส ก็เอา
ไปนุํงได๎หํมได๎ ก็เหมือนกับที่เราได๎บรรลุธรรม
หาธรรมะนี่ไมํต๎องไปหาที่ไหนเลย หาที่กิเลสเรานี่แหละ เวลากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล๎วเราเห็นกิเลสนํะ
ให๎ดีใจเลย นั่นแหละเห็นเสือแล๎ว จะได๎มีความสามารถในการฆําเสือแล๎ว เห็นกิเลสจะได๎ฆํากิเลส เดิมทีเรา
เป็นคนมีกิเลสหนานี่มันก็ธรรมดาของผู๎ที่ยังไมํได๎มาปฏิบัติธรรม แตํเราภาคภูมิใจวําเราได๎ขวนขวายมาทํา
ตามที่พระพุทธเจ๎าสอนแล๎ว พระพุทธเจ๎าทํานสอนใครตํอใครให๎เป็นพระอรหันต๑ก็สอนในนี้แหละ ตัวเราที่โงํ
เขลากิเลสหนาปัญญาทรามมาแตํกํอนนํะ พอเรามาทําตาม เราก็เกิดปีติศรัทธาวําสักวันเราจะบริ สุทธิ์หมด
จดอยํางทํานบ๎าง เราก็ไมํได๎ดีมาแตํไหน ก็เป็นคนมีกิเลสหนามากํอน แตํเรามีศรัทธาจะมาทําอยํางนี้ ทํา
ตามที่พระพุทธเจ๎าทํานสอน คือมาเจริญสติปัฏฐานนํะ
มากําหนดหยั่งรู๎ภายใน เห็นขันธ๑ ๕ รูปขันธ๑ก็ไมํมีอะไรเลย เป็นมายาภาพ เป็นธาตุดินน้ําไฟลมมา
ผสมกัน เวทนาขันธ๑คือสุขทุกข๑อุเบกขาก็ลงสูํความเกิดดับ สัญญาความกําหนดหมายก็สักวํา ๆ สังขารปรุง
แตํงดีชั่วบุญบาปก็เกิดดับหมด มากําหนดหยั่งรู๎ภายในมันก็เห็นนํะ กําหนดไปถึงไหนมันก็เห็นแตํมายา ถ๎า
เราไมํกําหนดมันก็เห็นเป็นเรื่อง ถ๎ากําหนดแล๎วมันไมํมีเรื่อง มันเห็นแตํหมดเรื่อง มันไมํ มีสาระ มันไมํมี
แกํนสาร ถ๎าเราไมํกําหนดแล๎วมันมีเรื่อง เหมือนกับมันมีจริง พอกําหนดแล๎วไมํมีอะไรเลย เห็นแตํความไมํ
มี ยิ่งมารู๎สึกวํา เออเรานี่มันโงํจริง ๆ นะ ไอ๎ที่เป็นทุกข๑นี่มันเรื่องไร๎สาระทั้งนั้น เป็นทุกข๑กับอดีต อดีตก็ดับ
ไปแล๎ว เป็นทุกข๑กับอนาคต อนาคตก็ยังมาไมํถึง เป็นทุกข๑กับอดีตก็เหมือนเขาเอาบิลคําไฟฟ้าปีที่แล๎วที่เรา
จํายไปแล๎วมาเก็บอีก เราก็ยังโงํจํายซ้ํา อดีตมันดับไปแล๎ว เป็นทุกข๑เป็นสุขมันก็เรียบร๎อยไปแล๎ว เมื่อปีนั้น
เดือนนั้น มันขึ้นมาอีกมาหลอกให๎เราเป็นทุกข๑เรื่องเดิม เราก็ยังเป็นทุกข๑ให๎มันอีก เหมื อนกับเรานี่โงํนะ บิล
คําไฟฟ้าปีที่แล๎วมันมาเก็บซ้ําเราก็ยังจํายอีก โอ๏ะ เสียสตางค๑ฟรีเลย อารมณ๑ในอดีตปีที่แล๎วเดือนที่แล๎ว
ขึ้นมานี่ เรายังเป็นทุกข๑ให๎มัน ต๎องจํายคําอารมณ๑คําเสียอารมณ๑ แหมเสียอารมณ๑ เสียฟรีเลย เรื่องยังไมํเกิด
ในอนาคตก็ไปปรุงแตํง โอ๎ยมันจะเป็ นอยํางนั้น ถ๎ามันเป็นอยํางนั้นละก็ทุกข๑แยํเลย เอาไว๎ให๎มันเกิดกํอน
แล๎วคํอยทุกข๑ก็ได๎ ยังไมํเกิดก็อยําเพิ่งไปทุกข๑มัน เหมือนกับคนเก็บคําไฟมันเอาบิลปีหน๎ามาเก็บเรานํะ
เดี๋ยวปีหน๎าคุณใช๎เทํานี้ ๆ นํะ จํายมา เราก็บอกมันวํา เออเดี๋ยวปีหน๎าใช๎เทํานั้นกํอนแล๎วคํอ ยจํายปีหน๎าก็
ได๎ ดันไปเอาบิลปีหน๎ามาเก็บ เรื่องยังไมํเกิดเลย เราก็ไปทุกข๑ให๎มันแล๎ว เอาไว๎รอให๎มันเกิดจริง ๆกํอน
คํอยทุกข๑ให๎มันก็ได๎
คนทั่วไปเห็นอยํางนี้ไมํได๎หรอก ถึงวําจะพูดฟังดูงําย ๆ นี่ แตํคนทั่วไปไมํเห็นหรอก เพราะไมํได๎มา
เจริญปัจจุบันอารมณ๑ ถ๎าไมํได๎มาฝึกสติไมํเจอปัจจุบันอารมณ๑หรอก ชีวิตก็หมกมุํนอยูํนั่นแหละ เป็นทุกข๑กับ
อดีตอนาคตทั้งวันทั้งคืนแหละ กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ ไม่บ้าก็บุญ วุ่น ๆ วาย ๆ เงิน ๆ
ทอง ๆ ลูก ๆ เมีย ๆ เสีย ๆ หาย ๆ นี่คํานี้หลวงพํอใหญํทํานพูดประจํา
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ฉะนั้น ธรรมะนํะ เรามากําหนดหยั่งรู๎ดูตัวเองแล๎วได๎แก๎ไขแล๎ว โอ๎ยสบาย เราปฏิบัติผํานไปปีนึงมันก็ยิ่ง
ดีขึ้นทุกปี ๆ แล๎วมันก็สบายของมันอยํางนี้แล๎ว ความคิดทางโลกมันก็จะหายไปเอง ถ๎าเรามาเห็นความสุข
ทางธรรมะแล๎ว จิตเรามันก็มีแตํจะคิดลุยหน๎าไปในเส๎นทางธรรม สํวนไอ๎ความรู๎สึกที่วําความสุขทางโลกคง
จะดีกวํา สงสัยอยํางโน๎น สงสัยอยํางนี้ สงสัยคนดํา สงสัยคนขาว สงสัยฝรั่ง สงสัยเจ๏กแขก เราไมํสงสัย ถ๎า
ทางโลก สงสัยไมํเลิกหรอก มีเมียผิวดําไปสงสัยคนขาว ๆ วําคนขาว ๆ จะเป็นอยํางไรหนอ ไปได๎เมียไทย
ก็สงสัยฝรั่งอีก วําถ๎าได๎เมียฝรั่งจะเป็นยังไงบ๎าง พอได๎เมียฝรั่งก็ จะไปสงสัยเจ๏กแขกอีก ไมํจบหรอก กิเลส
ตัณหามันไมํจบ ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งเสพยิ่งอยาก กิเลสกามมันไมํจบ ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก มัน
ไมํจบไมํสิ้น
มาปฏิบั ติธ รรมนี่มันสงบเย็น มันจบ ความเรํ าร๎ อนที่เคยได๎รั บตอนเราเป็ นฆราวาสนํะ มัน ต๎อ งไป
แสวงหาเพื่อจะได๎อยํางที่ชาวบ๎านเขาได๎นํะ เราก็ไมํต๎องไปทุกข๑อยํางนั้นแล๎ว ชีวิตมันก็สงบเย็นลงไปเรื่อย
ๆ นี่แหละ กําหนดแล๎วดี ผํานไปแตํละปีมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเราอยูํกับตัวเองนํะ จิตใจมันก็ผํอนคลาย
ความสุขทางโลกมันไมํมีอยํางนี้ เพราะอะไร เพราะชาวโลกคิดแตํจะไปหาคนอื่ น ไมํเคยคิดหาตัวเองเลย
ไมํเคยเลย แล๎วมันไมํเจอกันหรอก ทางจิตใจไมํเจอกันหรอก ผู๎ชายผู๎หญิงมากอดกันนํะ ผู๎หญิงก็ไปคิดถึง
ผู๎ชาย ผู๎ชายก็ไปคิดถึงผู๎หญิง อ๎าวไมํเจอกันอีก มันไมํได๎คิดเรื่องเดียวกันหรอก ผัวก็คิดถึงเมีย อ๎าวเมียดัน
มาคิดถึงผัว มันไมํคิดถึงตัวเอง ถ๎าคิดถึงตัวเอง เออ ผัวไปคิดถึงเมียจะได๎เจอจิตเมียในกายเมียบ๎างนะ นี่ไมํ
เจอกันหรอก กอดกันอยูํก็ไมํเจอกัน ขนาดนอนกอดกันอยูํก็ไมํเจอกัน คิดกันไปคนละที่
เวลาเราไปกราบหลวงปู่หลวงพํอที่ทํานเป็นพระปฏิบัตินํะ ทําไมถึงเย็นลํะ เพราะเจอทํานนํะ เพราะเรา
เจอทําน เพราะจิตพระอริยะนี่ทํานอยูํในกายของทําน ทํานเจริญสติปัฏฐานของทําน จิตของทํานอยูํในกาย
ทําน ไมํไปคิดถึงใคร พอเราไปกราบทํานคิดถึงทําน มองทํานคิดถึงทําน อ๎าวเจอกันเลย นั่นแหละถึงวํา เรา
ไปกราบพระอริยะนี่ทําไมมันถึงรู๎สึกวําอิ่มใจ เพราะวําได๎เจอ ได๎เจอกัน ชาวโลกนี่มันไมํ เจอกันหรอก นอน
กอดกันยังไมํเจอกันเลย คิดไปคนละที่กัน ผู๎หญิงก็ไปคิดถึงผู๎ชาย ผู๎ชายก็ไปคิดถึงผู๎หญิง กอดกันยังไมํเจอ
กันเลย ฉะนั้นชีวิตไมํเจอหรอก ว๎าเหวํหงอยเหงา หากันไมํเจอ ถ๎ามีลูก แมํก็คิดถึงลูก ลูกดันมาคิดถึงแมํอีก
จิตมันก็ไมํเจอกันอีก
นี่ เรามาอุปมาเลํน ๆ วําเพศฆราวาสมันถึงไมํมีความสุขเพราะมันไมํเจอกันทางจิต มันไมํคิดเรื่อง
เดียวพร๎อมกันเลย แตํเจอใครก็ตาม เจอตัวเราดีกวํา เราหาตัวเราดีกวํา หาคนอื่นก็ไมํมีประโยชน๑อะไร รัก
คนอื่นมากมาย เจอแตํความหงอยเหงาว๎าเหวํ ลองไปรักเขาดูเถอะ รักมากมายแคํไหน ได๎แตํความหงอย
เหงาว๎าเหวํ รักตัวเองให๎เรํงประพฤติธรรมดีกวํา รักตัวเองดีกวํา เราปฏิบัติของเราดีกวํา คนอื่นก็เรื่องของ
เขา ปฏิบัติของเราดีกวํา ดับทุกข๑ให๎เราดีกวํา ดับไฟให๎เราดีกวํา ถ๎าเราดับทุกข๑ของเราได๎แล๎วถึงจะไปชํวย
ดับทุกข๑ให๎คนอื่นได๎ ถ๎าเราดับทุกข๑ในใจเราได๎นํะ พูดออกมามันก็เป็นธรรมะออกมา ถ๎าเราดับทุกข๑ในใจเรา
ไมํได๎ พูดออกมามันก็มีแตํกิเลส ไปสอนเขาก็ไมํชํวยให๎เขาดับทุกข๑ได๎ ฉะนั้นเราดับทุกข๑ของเรากํอนดีกวํา
อยําเพิ่งไปหํวงใคร อยําเพิ่งไปหํวงลูกหํวงหลาน เอ๎อ ลูกกูมันไมํได๎มาเจอศาสนาอยํางกู อยําเพิ่งไปหํวง
เลยโยม เราทําของเราให๎ได๎กํอน เที่ยวไปหํวงเขาก็ไมํได๎ทํามาหากินเลย ไมํได๎ปฏิบัติ แทนที่พอเข๎าวัดมา
เจอกรรมฐาน แทนที่จะปฏิบัติ อ๎าวไปนั่งหํวงลูกอีก ทําไงกูจะไปสอนให๎ไอ๎หนูมันมาทําอยํางกูบ๎างวะ ไอ๎เรา
ยังทําไมํได๎อะไรเลย ไปสอนมันก็ไมํมีเดชที่จะไปสอนมัน เราทําของเราให๎ได๎กํอน ทําให๎มันได๎ของเราเต็มที่
กํอนแล๎วเราจะไปสอนเขาได๎ คํอยไปสอนลูกสอนเต๎าก็สอนได๎ สอนใครก็สอนได๎ เริ่มต๎นนํะสอนเรากํอน
สอนตัวเองกํอน
วันนี้ก็ได๎มาปรารภธรรมะตามโอกาสเวลาอันควร ก็ถึงเวลาอันสมควรแล๎ว ท๎ายที่สุดก็ขอสมมุติยุติลง
แตํเพียงเทํานี้ สุดท๎ายนี้ก็ขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ๎า พระธรรม พระสงฆ๑ จงสถิตอยูํเหนือศีรษะของ
กัณฑ์ที่ ๓๒ โยนิโสมนสิการ
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พุทธบริษัททั้งหลาย ให๎พุทธบริษัททั้งหลายได๎บรรลุธรรม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกัน
ทุกทํานทุกคนเทอญ
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เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๓๓ อรูปสมาธิ
๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เองนั้น
ขอนมัสการพระธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎ทรง
ไว๎ซึ่งพระศาสนา ขอกราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณผู๎เป็นพระอาจารย๑ผู๎สั่งสอนในภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสวัสดีญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกา
วันนี้วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได๎มีโอกาสมาพูดธรรมะในภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน๑แกํทําน
ผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ธรรมะที่เราจะดับทุกข๑ ดับอุปาทาน ก็ต๎องมีสติและปัญญา ถ๎าขาดอยํางใดอยํางหนึ่ง
ก็ดับทุกข๑ไมํได๎ ต๎องมีสติและปัญญา รํางกายสังขารของเราก็ยํอมเป็นไปตามวิถีสมมุติของโลก กายกับ
วาจาก็เป็นไปตามสมมุติโลก คําพูดทั้งหลายภาษาทั้งปวงเป็นสมมุติทั้งนั้น ยํอมเป็นไปตามสมมุติ เขา
สมมุติวําอยํางนี้ไพเราะ อยํางนี้ไมํไพเราะ อยํางนี้เป็นคําดํา อยํางนี้เป็นคําชม สมมุติทั้งนั้น กายกับวาจา
เราก็ทําไปตามสมมุติ ถ๎ากายกับวาจาเราไมํทําไปตามสมมุตินี่ จะเป็นทุกข๑มาก จะมีเรื่องมีราวมาก เพราะ
จะต๎องไปกระทบกระทั่งกับชาวโลกมากมาย ฉะนั้นกายกับวาจาเราต๎องเป็นไปตามสมมุติ แตํจิตเรานี่ต๎อง
เป็นไปตามปรมัตถ๑ ถ๎าจิตไปติดสมมุติก็ทุกข๑มาก การที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ เพื่อจะให๎จิตเราพ๎นจากสมมุติ
ไปสูํปรมัตถ๑ เรามากําหนดเพื่อให๎เห็นความจริง เห็นของจริงของแท๎
ภาษาโลกนี่พูดไปตามสมมุติ เจอกันก็ต๎องบอกวํา เออ สบายดีเหรอ ขอให้มีอายุวัณโณสุขังพลัง ขอให้
อายุยืนร้อยปีนะ ขอให้ผิวพรรณวรรณะเหมือนทองคํานะ ขอให้สวยจนใคร ๆ เหลียวมองนะ วาจานี่ก็ต๎อง
พูดไปตามสมมุติ คนฟังเขาก็ชอบ แตํโดยความจริงแล๎วคนเรามันตายได๎ทุกลมหายใจเข๎าออก ชีวิตไมํเที่ยง
แท๎แนํนอน เกิดมาก็เอาความตายมาด๎วย จะเดินไปทิศไหน ๆ ถึงจะไปตํา งทิศกัน แตํจุดหมายปลายทางก็
คือป่าช๎าเหมือนกันหมด อันนี้คือความจริง ความจริงที่บางทีเราก็เอามาพูดกันไมํได๎ เขาไมํอยากฟัง ก็ต๎อง
พูดไปตามสมมุติ เออ ขอให้โยมอายุยืนร้อยปีนะ อันนี้กายกับวาจาต๎องเป็นไปตามสมมุติ แตํใจเรานํะควร
เพิกให๎หมดเลย ใจเรามันเป็นสิทธิสํวนตั วของเราที่จะเพิกยังไงก็ได๎ คือเพิกสมมุติ ในใจเราเพิกให๎หมด ไมํ
ต๎องติดข๎องอะไรเลย กายกับวาจาเราทําไปตามสมมุติแล๎ว ใจนี่ไมํต๎องเลย ใจเรานี่ให๎นําเข๎าสูํปรมัตถ๑ได๎
อยํางเต็มที่ เทําที่เราจะทําของเราได๎ ใครทําได๎มากเทําไรก็ได๎เปรียบเทํานั้น จะมีทุกข๑น๎อย ถ๎าหากทําได๎
น๎อยก็เสียเปรียบ เราควรเพิกของเราให๎หมด
ในสติปัฏฐานสูตร เบื้องต๎นทํานสอนให๎เพิกรํางกายเรา เพิกเป็นอาการ ๓๒ เพิกให๎หมด แยกแยะให๎
หมดเลย รํางกายที่ดูเป็นแทํงทึบนํะ เรากําหนดแยกของเราให๎หมดเลย แยกเป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ ไส๎น๎อย อาหารใหมํ อาหารเกํา
มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขข๎อ เยี่ยว แยกกลับไปกลับมา
แยกออกเป็นกอง ๆ นํะ จะเห็นความจริง แยกออกมาแล๎วผู๎หญิงไมํมี ผู๎ชายไมํมี มีแตํปฏิกูล แตํละอยํางนี่
เป็นของปฏิกูลทั้งนั้น หาคนสัตว๑หญิงชายไมํได๎
กัณฑ์ที่ ๓๓ อรูปสมาธิ
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นี่แหละ จิตเรามองความจริง เราเพิกของเราได๎ ในใจเรานี่ มันเป็นสิทธิสํวนตัวของเรา เรามองเห็น
ผู๎หญิง แล๎วเราดูไมํเป็นผู๎หญิงก็ไมํมีใครมาดําเราได๎ แตํเวลาเราพูด พูดกับผู๎ชายก็ต๎องพูดอยํางหนึ่ง พูดกับ
ผู๎หญิงก็ต๎องพูดอีกอยํางหนึ่ง อันนั้นเป็นลักษณะมารยาททางวาจาก็ต๎องเป็นตามสมมุติโลก แตํใจนี่เป็น
ของเรา เราเพิกของเราได๎ สติปัฏฐานสูตรนี่ทํานก็ให๎มาใช๎งานทางธรรม พอแยกเป็นอาการ ๓๒ แล๎ว ไมํมี
ผู๎หญิง ไมํมีผู๎ชาย มีแตํปฏิกูลทั้งนั้น ของสกปรกทั้งนั้น ของแตํละอาการมันไมํสวยงามหรอก เรามาแยกดู
แตํละอาการ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม๎าม ปอด ไส๎ใหญํ
ไส๎น๎อย อาหารใหมํ อาหารเกํา มันสมอง ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก
ไขข๎อ เยี่ยว แตํละอาการไมํสวยงาม แตํเวลามารวมกัน ดู แล๎วมันสวยงาม มันสวยงามตรงไหนลํะ มัน
สวยงามที่ใจเรานี่แหละ ใจเรามันมีโมหะความหลง โดนหลอก โดนกิเลสมันหลอก มันต๎องหลอกให๎ดูเป็น
สวยงาม เพราะถ๎าไมํดูเป็นสวยงามแล๎วมันดึงดูดกันไมํได๎ เพราะวําการจะมีครอบครัวมีลูกมีเต๎านี่มันเป็น
ทุกข๑ ต๎องอุ๎มท๎อง ต๎องเลี้ยงลูก ต๎ องสร๎างฐานะ ต๎องดูแลบุตร ต๎องเลี้ยงลูก ต๎องสํงลูกเรียน มันมีทุกข๑มาก
มันลําบาก ถ๎ามีเฉพาะเรื่องนี้ละก็ คนมันไมํทําหน๎าที่สืบพันธุ๑กัน เขาต๎องให๎เหยื่อมาลํอไว๎ ต๎องทําให๎เวลา
ผู๎ชายเห็นผู๎หญิงแล๎วเกิดความชอบ เวลาผู๎หญิงเห็นผู๎ชายแล๎วเกิดความชอบ จะได๎ดึงมา ดึงกันมาทําหน๎าที่
ซึ่งมีความทุก ข๑ยากลําบากเดือดร๎อน กวําจะอุ๎มท๎อ ง กวําลูกจะออกจากท๎องนํะ มันทุกข๑แคํไหน เวลา
คลอดนํะ ทุกข๑แคํไหน แล๎วต๎องเลี้ยงดูลูกจนกวําจะโตนํะ ทุกข๑ ทีนี้ถ๎าไมํมีเหยื่อลํอนํะ ไมํยอมทํากันหรอก
เหมือนกับเขาเอาเบ็ดเปลําหยํอนลงในน้ํา ถ๎าไมํใสํไส๎เดือนไว๎นํะ ปลาไมํกินหรอก
เพราะฉะนั้น มันก็ต๎องมีโมหะ กิเลสมาหลอกคนไว๎ มาหลอกให๎ไปทุกข๑นํะ คนไหนโดนหลอกมากก็
ทุกข๑มาก เพราะฉะนั้นจิตเรานํะเพิกได๎ เห็นคนนี่ดูเป็นอาการ ๓๒ นั่นคือเพิก เพิกให๎หมด เพิกไป ๆ ตํอไป
เราเพิกเป็นธาตุ เพิกเป็นธาตุก็ได๎ ในมหาสติปัฏฐานสูตร ตอนธาตุบรรพนี่ทํานสอนให๎แยกรํางกายเรา
ออกเป็นธาตุ ธาตุดินกองหนึ่ง ธาตุน้ํากองหนึ่ง ธาตุไฟกองหนึ่ง ธาตุลมกองหนึ่ง เป็นของโลก ไมํมีสัตว๑
บุคคลตัวตนเราเขา แยกออกมาเพื่อจะถอนสักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นสัตว๑เป็นบุคคลตัวตนเราเขา เป็น
กายเรา ที่ยึดเป็นกายเรานั้น ความจริ งเป็นธาตุของโลก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุในโลกนี้เป็น
อยํางไร ธาตุที่มาประกอบเป็นกายก็เป็นอยํางนั้นแหละ ธาตุดินที่มาประกอบเป็นกายนี้เป็นอยํางไร ธาตุดิน
ที่เราเดินเตะไปเตะมาก็เป็นอยํางนั้น เป็นธาตุ ยืมเขามาใช๎ชั่วคราว ไมํเป็นที่พึ่งได๎แท๎จริง ไมํเป็ นของเรา
จริง ยืมเขามาใช๎ ความเป็นตัวเราของเราในนี้มันไมํมีเลย ตั้งแตํหัวจรดเท๎ายืมเขามาใช๎ทั้งนั้นเลย ยืมเขามา
ใช๎ทั้งนั้น ยืมธาตุของโลกมาใช๎ ยืมเอาดินของโลกมาใช๎ ยืมเอาน้ําเขามาใช๎ ยืมเอาไฟความอบอุํนเขามาใช๎
ยืมเอาลมเขามาใช๎ อันธาตุลมที่พัดอยูํในกาย นี่ก็ยืมเขามา
เมื่อเราเพิก แล๎วใจเราก็จะถอนสมมุติออกขึ้นมาเรื่อย เราเพิกที่ใจเรา เพิกเข๎าไปสิ เราจะพ๎นทุกข๑ได๎
พ๎นจากปุถุชนไปได๎นํะ เราก็ต๎องเพิกสมมุติ ถอนสักกายทิฏฐิ เพิกสมมุติในใจเรานํะ เห็นเป็นธาตุ มันไมํ
เป็นตัวเราจริง ประกอบมาจากอาหาร อาหารที่เรานํามากินนํะ เป็ นของที่จะต๎องบูดเนําเป็นธรรมดา เราไมํ
กินตอนเช๎า ถ๎าปลํอยไว๎ถึงเย็นก็บูดแล๎ว เอาไว๎สักวันสองวันก็เนําแล๎ว
อันนี้มันรวมมาประกอบเป็นรํางกายเรานํะ รํางกายเราก็ประกอบขึ้นมาจากของบูดเนํา ตุ๏กตาที่ปั้นด๎วย
ทองคํา มันก็ต๎องแสดงคุณลักษณะของทองคํา เอาทองคํามาทําตุ๏กตานํะ ตุ๏กตาตัวนั้นก็ต๎องแสดงคุณสมบัติ
ของทองคํา คือดูแวววาว สวย ไอ๎ตุ๏กตาที่ปั้นด๎วยอุจจาระ มันก็ต๎องแสดงคุณสมบัติของอุจจาระ คือเหม็น
บูดเนํา มีหนอน มีพยาธิ รํางกายเราก็เปรียบดั่งตุ๏กตาที่ปั้นด๎วยอุจจาระ ทํามาจากของบูดเนํา ฉะนั้นเป็น
เรื่องธรรมดาเลย รํางกายนี้ถึงได๎เป็นที่สาธารณะแหํงหมูํหนอนและเชื้อโรคทั้งปวง โรคร๎อยแปดพันเก๎ามัน
เตรียมลงกินโต๏ะอยูํนี่แหละ รํางกายเขาถึงเรียกวํารังของโรค เพราะมันสร๎างมาจากของบูดเนํา นักร๎องที่ไป
รถคว่ําตกคลองน้ําครํา แล๎วเกิดมีฝีขึ้นในสมอง ๕-๖ เม็ด เชื้อโรคมันเข๎าไป ทําให๎มีฝีไปขึ้นที่ใ นสมอง มี
หนองมีอะไรขึ้นในสมอง เราคิดวํามันเป็นเรื่องประหลาดไหมที่อยูํดี ๆ มีฝีขึ้นในสมอง ความจริงมันเป็น
เรื่องธรรมดา เพราะรํางกายเรามันเป็นของจะบูดจะเนําอยูํแล๎ว เพราะมันทํามาจากอาหาร มันต๎องบูดเนํา
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แนํเลย อาหารนี่มันต๎องบูดต๎องเนํา อาหารไหนที่ไมํบูดไมํเนําละก็ผิดปกติ ยกเว๎นถ๎าเอาเข๎าตู๎เย็น ถ๎าอยูํใน
สภาพทั่วไปนี่มันต๎องบูดต๎องเนํา เพราะฉะนั้นรํางกายนี้ทํามาจากอาหาร ถ๎ามันบูดมันเนํานี่เป็นเรื่องปกติ
ถ๎ามันไมํบูดไมํเนํานี่เป็นเรื่องแปลก คือกรรมยังรักษาไว๎ เรายังอยูํดีนี่ ยังไมํถึงเวลาบูดเวลาเนํานี่ เพราะวํา
กรรมมันยังรักษาอยูํ แตํมันก็ยังมีของบูดของเนําไหลออกมาตลอด ต๎องชําระขัดสีฉวีวรรณอยูํทุกวัน ของ
ปฏิกูลมันไหลออกมาตลอด
ถ๎าถามวํากลิ่นคนนี่มันเป็นยังไง กลิ่นคนนํะ เวลาเข๎าใกล๎กัน โอ๎ ผมก็หอม ตัวก็หอม หอมจังเลย ไอ๎ผม
หอมนํะหอมกลิ่นแชมพู ไอ๎ที่รักแร๎มันหอมเพราะเดี๋ยวนี้ มันมียาทารักแร๎ให๎มันหอม รํางกายก็หอมเพราะมี
น้ําหอม กลิ่นคนจริง ๆ มันไมํหอมสักอยําง ถ๎าอยากจะดมกลิ่นคนจริง ๆ ก็ลองไมํอาบน้ําสักเดือนนึง นั่น
แหละกลิ่นคน ไอ๎ที่ได๎กลิ่นหอม ๆ มันไมํใชํกลิ่นคนทั้งนั้น กลิ่นสบูํบ๎าง กลิ่นที่ผ๎าก็กลิ่นน้ํายาซักผ๎า ก็หอม
ถ๎าออกมาจากรํางกายคนละก็ ไมํหอมหรอก เหงื่อไคลทั้งหลาย มันไมํหอมหรอก ไมํหอมสักอยําง น้ํามูก
น้ําลายนี่ไมํมีหอม ที่มีกลิ่นหอมนี่มาจากข๎างนอกทั้งนั้นเลย
โดยธรรมชาติ โดยความจริ ง โดยปรมั ต ถ๑ แ ล๎ ว นี่ รํ า งกายมั น เป็ น ของปฏิ กู ล เป็ น ของบู ด เนํ า เรา
ประคับประคองแคํไหนมันก็มีแตํจะเดินทางไปสูํความเสื่อม ขณะที่มันตั้งอยูํก็มีแตํของไมํดี มันไมํดีทั้งตัว
แหละ เพราะวํามันสร๎างมาจากของบูดเนํา อันนี้เขาเรียกวํา อาหาเรปฏิกูลสัญญา ถ๎าเราพิจารณาเห็นวํา
อาหารเป็นปฏิกูลนี่ มันจะเห็นไปหมดเลย เพราะวํารํางกายเรานี่มันมาจากอาหารทั้งหมด มันจะเห็นวํา
รํางกายนี้เป็นรังของโรค ในคิริมานนทสูตร ตอนที่วํา อาทีนวสัญญานํะ ทํานตรัสชื่อโรคไว๎เยอะแยะเลย
จักขุโรโค โสตะโรโค ฆานะโรโค ชิวหาโรโค กายะโรโค ฯ โรคร๎อยแปด ทํานให๎พิจารณาเห็นวํารํางกายนี้
มันเป็นทุกข๑เป็นโทษ ยํอมเป็นรังของโรค โรคร๎อยแปดพันเก๎ารุมกินโต๏ะอยูํนี่ โรคใหมํ ๆ ก็มีเกิดเพิ่มเติมมา
เรื่อย โรคประหลาด ๆ นํะ
ถึงบอกวํารํางกายนี้มันไมํเป็นที่หลีกเร๎น ไมํเป็นที่ต๎านทาน ไมํเป็นที่ป้องกันของทุกข๑ทั้งปวง มันไมํ
เป็นบังเกอร๑ให๎เรานํะ อยูํในรํางกายนี่มันเป็นเป้าให๎ทุกข๑ระดมยิง ไมํเป็นที่หลบเร๎นของทุกข๑ทั้งหลายเลย
จิตเราเมือ่ มาหลบอยูํในรํางกายนี้นํะ หนีทุกข๑ไปไมํได๎เลย เป็นเป้าให๎มันเลย มีแตํทุกข๑ ความสุขไมํมี
เวลาพระในยุคพุทธกาลทํานเจอกัน ทํานจะไมํทักทายกันวําสบายดีเหรอ ๆ ทํานไมํได๎ทักทายอยํางนั้น
แตํทํานจะทักทายวํา เอ๎อ พอเยียวยาอัตภาพไปได๎เหรอ อันนี้เป็นภาษาของพระพุทธเจ๎า กับพระอรหันต๑
ทั้งหลาย ถ๎าเราไปอํานพระไตรปิฎกจะเจอคํานี้ เวลาทํานเจอกัน ทํานจะโอภาปราศัยด๎วยคํานี้ วํา เอ๎อ พอ
เยียวยาอัตภาพไปได๎หรือ ไมํทุกข๑มากหรือ เขาไมํได๎ถามวําสบายดีหรือ เขาถามวํา เอ๎อ พอเยียวยาไปได๎
หรือ ไมํทุกข๑มากหรือ
ฉะนั้นรํางกายนี้ เมื่อเรามาดูความจริงแล๎ว มีโทษมาก เป็นของนําเบื่อหนําย เป็นของนําหลุดพ๎นจาก
มัน คือวําเราควรจะเห็นความจริง เมื่อเห็นความจริงแล๎วจิตเราไมํฝืนความจริง มันก็จะทุกข๑น๎อยลง ถ๎าเรา
ไปโดนมันหลอก มันจะทุกข๑มาก จะผิดหวังจากมัน เหมือนกับวําเสียเงินตั้งเยอะไปซื้อของขวัญมาสัก
กลํองนึง กระดาษหํอก็สวยโบว๑ก็สวย เสียเงินก็ยอม ยอมจํายแพง พอเปิดมาแล๎ว อ๎าว ข๎างในมีหมาตายอยูํ
ตัวนึง โอ๏ย ผิดหวัง เป็นทุกข๑ เราไปหลงผิดคิดวํารํางกายนี้เป็นของดีนํะ จะทําให๎ประมาท อยูํในโลกนี้ก็จะ
อยูํอยํางประมาท เป็นผู๎ชายก็คิดจะไปรักผู๎หญิง ผู๎หญิงก็จะไปรักผู๎ชาย ที่ป ระมาทเพราะไมํเห็นทุกข๑ ไมํ
เห็นทุกข๑ของรํางกาย ก็เลยทําให๎เมื่ออยูํคนเดียวก็อยากจะเป็นสอง อยากจะสร๎างโลก มี ๕ ขันธ๑ก็อยากจะ
เพิ่มเป็น ๑๐ เพิ่มเป็น ๑๐ แล๎วก็เดี๋ยวก็เพิ่มมาอีก ๕ อีก ๕ แล๎ว หัวปีท๎ายปี เพิ่มมาอีกทีละ ๕ ขันธ๑ โดน
ธรรมชาติมันหลอกให๎ต๎องมาสืบพันธุ๑กัน ต๎องมาลําบากสร๎างโลกไว๎ มีเหยื่อลํอเราไว๎ให๎ต๎องทํางานหนักงาน
ลําบาก
คนบางคนติดเหยื่อลํอแล๎วก็ไมํยอมแก๎ทุกข๑ ไอ๎คนเป็นขี้กลากนี่ เวลาเกาขี้กลากแล๎วมันสนุกดี พอเวลา
เกาขี้กลากสนุกก็เลย โอ๎ อยําไปรักษามันเลย ปลํอยมันเป็นขี้กลากไปตลอดชีวิตเถอะ เอาไว๎เกา สนุก แตํ
กัณฑ์ที่ ๓๓ อรูปสมาธิ
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ความทุ ก ข๑ มั น เยอะ มั น สนุ ก ตอนเกาก็ จ ริ ง แตํ วํ า เกาเสร็ จ แล๎ ว มั น ถลอกปอกเปิ ก เป็ น แผลเป็ น หนอง
กลางคืนกลางค่ําก็ต๎องคัน โลกนี้ที่เราไมํอยากหลุดพ๎นเพราะวําไปติดเหยื่อไว๎ เกิดมาเป็นหนุํมเป็นสาวก็
มองโลกสวยงาม อยากจะอยูํ เพราะวํามองโลกสวยงาม หลวงพํอใหญํบอกวําเวลาเกิด มาก็กํามือมา เด็ก
มันคิดวําจะมาครองโลก จะมาเอา ตอนเกิดมานํะ แตํเวลาตายนี่แบมือ ไมํได๎เอาอะไรไป เวลาเกิดมาคิดจะ
มาครองโลก เวลาใกล๎จะตายขาสองแขนสองยังบังคับบัญชาไมํได๎ เกิดมาก็คิดจะมาจัดระเบียบโลก บ๎านฉัน
ต๎องสวยอยํางนั้น ต๎องมีที่อยูํอยํางนั้น ต๎องได๎ผัวดีเมียดี จะมาจัดระเบียบ แตํพอถึงเวลาจะตายละก็ จะปัดที่
ที่นอนตายให๎สะอาดหนํอยก็ยังไมํมีเวลาจะปัด ถ๎าจะไปตายข๎างถนนนํะจะเอาเสื่อมาปูกํอนตายก็ยังไมํมี
ความสามารถเลย เดี๋ยวปูเสื่อกํอนนํา เดี๋ยวคํอยตาย มันยังไมํยอมเลย เดี๋ยวผัดหน๎าทาแป้ง จัดเสื้อผ๎าให๎ดี
กํอนนํา เดี๋ยวคํอยตาย มันก็ไมํยอม จัดระเบียบอะไรไมํได๎เลย ทุกอยํางมันไมํเป็นไปตามใจของเรา ตอน
เวลาเราอยูํเป็น ๆ นํะ อะไรมาเกาะนิดนึงเราก็เอามือปัด ยุงมาไตํไรมาตอมเราก็เอามือปัด เวลาตายแล๎วมี
หนอนมาคลานยั้วเยี้ยมุดรูจมูกออกรูปาก ก็ยังไมํมีปัญญาหยิบไปทิ้ง เมื่อมองโดยความจริง แล๎วโลกนี้มีแตํ
ความทุกข๑
เขาวํากันวํา เวลาพระจะสึกนํะ คิดทําอะไรก็วําจะรวยหมด แหม ปลูกข๎าวบนจอมปลวกก็วําจะร่ํารวย
คิดอะไรดีหมด มองโลกเป็นสุข ถ๎าเราเห็นโลกเป็นทุกข๑เห็นความจริงแล๎วก็อยากจะปฏิบัติธรรม อยากสละ
เหยื่อเล็กน๎อยเพื่อพ๎นทุกข๑ ความสุขของโลกมันก็เหมือนกับเลียน้ําผึ้งที่ปลายใบมีดโกน ถ๎าเราตัดใจจาก
น้ําผึ้งได๎ก็ไมํต๎องเดือดร๎อนเพราะมีดโกนบาด
ใจเรานั้นเป็นสํวนตัวของเรานํะ เราเพิกได๎หมด เพิกสมมุติ เห็นความจริง รํางกายเราเพิกเป็นธาตุนํะ
ธาตุดินน้ําไฟลมก็ได๎ ไมํมีคนสัตว๑ เพิกตํอไปเพิกเป็นอรูปอีก เขาเรียกวําอรูปสมาธิ ทําได๎ พอมันเห็นโทษ
ของรูปธรรมมากมันก็อยากจะเพิก เพิกไปเขาเรียกวํา อากาสานัญจายตนะ เพิกรูปธรรมหมดเลย เห็น
โทษวําโลกนํะมันเป็นทุกข๑ มันคับแคบ มันต๎องเป็นที่ตั้งแหํงความทุกข๑ยากลําบาก ความทุกข๑ทั้งหลายมา
เบียดเบียนได๎ เมื่อยังมีรูปธรรมนํะมันเป็นทุกข๑ เพิกหมดเลย กําหนดวํารูปธรรมเป็นของคับแคบ อากาศนี่
ไมํมีสิ้นสุด นี่ เรากําหนดอยํางนี้ กําหนดคูํกับลมหายใจเข๎าออกก็ได๎ เรากําหนดทุกลมหายใจเข๎าออก เพิก
รูปธรรมหมดเลย ในจิตเรานํะ เราไมํเห็นวําอะไรเป็นรูปธรรมเลย เพิกให๎หมด คิดวํามันสลายแตกทําลาย
หมด ในจิตเรากําหนดเห็นวํารูปทั้ง หลายแตกดับสลายหมดเลย เหลือแตํอากาศ คืออากาศมันไมํคับแคบ
ไมํต๎องเบียดที่กัน ไมํต๎องดํากันรักกันชังกัน ไมํต๎องโกรธไมํต๎องเกลียดกัน พอเป็นอากาศแล๎วไมํมีชายไมํมี
หญิง ไมํมีเกิดไมํมีตาย พอกําหนดอยํางนี้แล๎วเดี๋ยวจิตมันจะเห็นอากาศเวิ้งว๎างหมดเลย อันนี้เป็นอรูปสมาธิ
ขั้นที๑่ อากาสานัญจายตนะ คืออากาศไมํมีสิ้นสุด
พอเรากําหนดอากาสานัญจายตนะแล๎ว เราก็ออกมา ออกมาจากอากาสานัญจายตนะ แล๎วก็กําหนดอา
กาสานัญจายตนะวํามันไมํเที่ยง เป็นทุกข๑ เป็นอนัตตาอีก คือจิตที่เราไปตั้งอยูํในอากาศมันก็ไมํเที่ยง ไมํ
เที่ยงเพราะอะไร เพราะมันเกิดขึ้ นตั้งอยูํดับไป ไมํวําสมาธิอะไร อารมณ๑อะไรทั้งที่ดีทั้งไมํดี ไมํเที่ยงทั้งนั้น
แม๎แตํอารมณ๑อากาสานัญจายตนะที่เราเข๎าไปกําหนด เพิกรูปธรรมหมดแล๎ว ไปกําหนดวํามันเวิ้งว๎าง
สบายนํะ มันก็ไมํเที่ยง เวลาเรากําหนดอากาศนํะ เราจะต๎องมีสติอยูํด๎วย ไปกําหนดอากาศอยํางเดียวถ๎าสติ
เบลอแล๎วมันเสีย กําหนดสติกับลมหายใจก็ได๎ แตํเราอยําไปกําหนดเป็นรูป เพิกให๎หมดเลย เพียงแตํเรา
ต๎องอาศัยสติจากการกําหนดลมหายใจเข๎าออก เพื่อเป็นที่ตั้งแหํงสติ ถ๎าสติมันตกไปแล๎วอารมณ๑สมาธิมันก็
ไมํตั้ง แตํเมื่อเราตั้งเข๎าไปในอรูปสมาธิแล๎ว เราถอยออกมาแล๎วเราก็ดู วําอากาสานัญจายตนะมันไมํเที่ยง
ไมํเที่ยงแล๎วมันเป็นทุกข๑ เป็นทุกข๑เพราะอะไรลํะ เป็นทุกข๑เพราะมันโดนบีบคั้น บีบคั้นด๎วยนิวรณธรรมมา
บีบ เมื่อนิวรณ๑เกิดขึ้น อ๎าว สมาธินี่มันก็ตกไป เราวําเออ เราอยูํในสมาธิดี ๆ สบายแล๎ว มันก็ไมํเที่ยงอีก
เป็นทุกข๑ เพราะวําเวลานิวรณ๑มันเกิดมันก็มาบีบให๎สมาธิเสื่อมไป แล๎วก็ธรรมอันเป็นข๎าศึกตําง ๆ นา ๆ มัน
ก็มาบีบบังคับให๎สมาธินี้ตกไปได๎ แล๎วมันก็เป็นอนัตตา มันเป็นอนัตตาเพราะวํามันเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ไมํมีใครมาบังคับบัญชาได๎ ไมํเป็นตัวเราของเรา เวลาเราเข๎าสมาธิมันจะไมํมีตัวเราของเราเข๎าไปเลย มัน
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สักแตํวํา สักแตํวําจิตมันเข๎าไปในสมาธิที่มีอรูปเป็นอารมณ๑ คือไมํมีรูป นี่แหละทําให๎คลํองแล๎วเราเพิกหมด
เลย เพิกได๎ สบาย แตํวําเราก็ไมํติด เพราะเรากําหนดให๎เห็นเป็นไตรลักษณ๑ ไมํมีตัวอุปาทานไปยึดมั่น
เพราะเห็นความไมํเที่ยง
พอเราเพิกเป็นอากาศแล๎ววิญญาณมันจะปรากฏชัดอีก วิญญาณที่เราไปกําหนดอากาศนํะ อากาศมัน
ยังมีมิติ ยังมีความกว๎างมีความยาวมีความสูง แตํวิญญาณนี่ไมํมีมิติเลย สบาย พอเราเพิกอากาศแล๎วมา
กําหนดวิญญาณ ก็เห็นวิญญาณอีก วําวิญญาณไมํมีที่สิ้นสุด กําหนดอยูํอยํางนั้นแหละ เขาเรียกอรูปสมาธิ
ขั้นที่๒ กําหนดแล๎วอยําทิ้งการกําหนดลมหายใจด๎วย แตํเราอยํากําหนดเป็นรูป พอเรากําหนดวิญญาณจะ
เห็นวิญญาณ การกาหนดวิญญาณในวิญญาณัญจายตนะนี้ จะต้องมีวิญญาณของเราคนเดียว ที่ไม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ใคร ถ้ า มี วิ ญ ญาณอื่ น มาปรากฏด้ ว ยถื อ ว่ า ใช้ ไ ม่ ไ ด้ และต้ อ งเป็ น วิ ญ ญาณที่ ไ ม่
ครอบครองวั ตถุธาตุรูป ธรรมอั นใด เพราะว่ า เราเพิก สั ตว์ บุค คลอื่ นและเพิก วั ตถุ ธาตุรูป ธรรม
ทั้งหลายหมดแล้วตั้งแต่อากาสานัญจายตนะ การกําหนดวิญญาณนี้มันสบาย เพราะวํามันไมํขัดข๎อง
อากาศมันยังเป็นมิติอยูํ ต๎องมีความกว๎างความยาวความสูง พอกําหนดวิญญาณัญจายตนะนํะเราก็ถอน
ออกมา ถอนออกมาแล๎วก็พิจารณาวํา วิญญาณัญจายตนะนี้มันก็ไมํเที่ยง จิตที่เราไปเข๎าสมาธิในการเพิก
อากาศแล๎วเหลือแตํวิญญาณก็ไมํเที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป ไมํคงทนถาวร ไมํอยูํยั้งยืนยง เดี๋ยวก็เกิด เดี๋ยว
ก็เสื่อมไป แล๎วมันก็เป็นทุกข๑ เพราะวําถูกบีบคั้นด๎วยนิวรณ๑ทั้งหลาย ถ๎าเรายังไมํเป็นพระอรหันต๑ กิเลสมันก็
มาบี บ คั้ น ให๎ ส มาธิ เ ราเสื่ อ มได๎ แล๎ ว ก็ ธ รรมที่ ห ยาบมั น ก็ ม าบี บ คั้ น ให๎ ส มาธิ ล ะเอี ย ดของเราตกไปได๎
เหมือนกับวําเรากําหนดอารมณ๑ละเอียดอยูํนํะ ถ๎าอารมณ๑หยาบมันขึ้นมาอารมณ๑ละเอียดมันก็ตกไป เมื่อเรา
กําหนดวิญญาณอยูํนํะ ถ๎าอารมณ๑ที่รู๎สึกวํามีอากาศหรือมี รูปมันขึ้นมา ไอ๎ที่กําหนดวิญญาณมันก็ตกไป นี่
แหละถึงวําแม๎แตํวําสมาธิที่กําหนดวิญญาณเป็นอารมณ๑นํะ มันก็เป็นทุกข๑ เพราะวํามันโดนบีบคั้น บีบคั้น
ด๎วยธรรมอันเป็นข๎าศึกมากมาย มันเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเพราะวํามันเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํอยูํใน
อํานาจบังคับบัญชาของเรา นี่แหละเวลาเรากําหนดแล๎ว มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาคูํกันไป
ทีนี้เวลากําหนดวิญญาณเข๎าไปแล๎ว ก็จะเห็นวําวิญญาณมันก็ยังยุํง ยังต๎องไปรับรู๎โนํน รับรู๎นี่ ให๎มา
กําหนดวําไมํมีอะไรเลย เพิกวิญญาณอีก กําหนดวําไมํมีอะไร ไมํมีอะไร ภาษาบาลีวํา นัตถิกิญจิ แปลวํา
ไมํมีอะไร คือกําหนดวิญญาณแล๎วเราเพิกวิญญาณไปเลย แม๎วิญญาณก็ไมํมี กําหนดวําไมํมีวิญญาณ ไมํมี
อะไร ไมํมีอะไร เขาเรียกวํา อากิญจัญญายตนะ กําหนดแล๎วมันสบายเลย อารมณ๑มันไมํไปกระทบกระทั่ง
กับชาวโลกเลย คือวํามันไมํไปรับอะไรทั้งนั้น เฉพาะเวลาเรากําหนดนี่เทํานั้นนะ มันไมํรับอะไรทั้งนั้ น
อารมณ๑ที่จะมาปรุงแตํงมันก็ไมํรับ คือเราเพิกวิญญาณออกไปเสีย กําหนดวําไมํมีอะไร ไมํมีอะไร เวลาเรา
ทํานี่ เรากําหนดควบคูํกับลมหายใจเข๎าออกไปด๎วย แตํเรากําหนดวําไมํมีอะไร ไมํมีอะไร วิญญาณก็ไมํมี
อันนี้เขาเรียกวําอากิญจัญญายตนะ พอเรากําหนดอากิญจัญญายตนะ เราถอนจิต ออกมาก็กําหนดวําอา
กิญจัญญายตนะมันไมํเที่ยง มันไมํเที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป แล๎วมันก็เป็นทุกข๑ เพราะมันโดนบีบ
คั้นด๎วยธรรมอันเป็นข๎าศึกตําง ๆ และมันเป็นอนัตตา เพราะวําเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไมํอยูํในอํานาจบังคับ
บัญชาของใคร
ขณะที่เรากําหนดวํามันไมํมีอะไรนํะ มันต๎องมีการกําหนด เขาเรียกวําสัญญา มีการกําหนดหมายวํา
มันไมํมีอะไร ทีนี้เราจะวางสัญญานั้นลง คือเราไมํไปต๎องมานั่งมัวกําหนดวํามันไมํมีอะไร ไมํมีอะไร เราก็
ปลํอยเสีย แล๎วมาสนใจความวํางที่เกิดจากการกําหนดอากิญจัญญายตนะนี้วํามันดี มันสบายดี มันเบาดี ที
นี้สัญญาเราจะเบาบางลง สัญญาเขาแปลวําการกําหนดหมาย การกําหนดหมายมันจะเบาบางลง เขา
เรียกวํา เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีสัญญาก็ไมํใชํ ไมํมีสัญญาก็ไมํใชํ ที่วําสัญญามันยังไมํขาดเพราะวํา
มันยังมีเวทนาอยูํ ยังมาเสวยความวํา ถ๎าไมํมีอะไรนี่มันดีนะ ถ๎ายังมีเวทนาอยูํสัญญามันก็ยังไมํข าด แตํเรา
ก็พยายามผํอนสัญญาหยาบลงมาให๎มันละเอียดขึ้น โดยที่เราไมํต๎องไปกําหนดวํามันไมํมีอะไร ไมํมีอะไร
แตํสนใจความวํางความเบาที่เกิดจากอากิญจัญญายตนะแทน
กัณฑ์ที่ ๓๓ อรูปสมาธิ
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นี่แหละเรียกวํา จิตเรานี่เพิกได๎ ตามสบายของเราเลย เป็นไปในแนวทางสูํปรมัตถ๑ แตํสําหรับรํางกาย
ทางกายกับวาจามันเป็นสมมุติ แตํจิตนี่เราเพิกของเราได๎เลย เรียกวํากีฬาสมาธิ แตํวําเราไมํติด เพราะวํา
เราพิจารณากําหนดเป็นไตรลักษณ๑ แล๎วก็อยําทิ้งสติ ทิ้งสติเดี๋ยวหลงทาง เราจะทํากรรมฐานไปถึงขั้นไหนก็
ตาม อยําลืมพื้นฐาน พื้นฐานทิ้งไมํได๎ เราเคยยกมือแล๎วจิตมันโปรํงสบาย สติคม มั นก็ทิ้งไมํได๎ อยําไปวํา
โอ๎เดี๋ยวนี้เราทํากรรมฐานชั้นสูงแล๎วทิ้งข๎างลํางหมดเลย พังหมด เดี๋ยวเบลออีก เหมือนกับเราทําหลังคา
แล๎วเอาเสาออก ก็เจ๏งเลย
ยกมือนี่ดี อยํ าทิ้ง ยกมือ มันเป็นปัจจุบั นอารมณ๑ ถ๎า จิ ตมั น อยูํ กั บปั จ จุบั น อารมณ๑ มั นก็ เป็น ปรมั ต ถ๑
เหมือนกัน อันนี้พูดถึ งวําจิตเรา เราเลํนของเราได๎ เป็นกีฬาสมาธิ คือเรากําหนดสิ่งที่ไมํมีรูปเป็นอารมณ๑
เขาเรียกวําอรูปสมาธิหรืออรูปฌาน การทําอรูปสมาธินี่มันมีประโยชน๑ คือวําตํอไปถ๎าเกิดเราบรรลุธรรมขั้น
สูงขึ้นมาเราก็สามารถเข๎านิโรธสมาบัติได๎ ถ๎าตํอไปนํะนะ แตํถึงแม๎วําเรายังไมํเป็น พระอริยะที่เข๎านิโรธ
สมาบัติได๎ อรูปสมาธินี่มันก็สบาย มันเบาดี ถึงเราไมํทําถึงขั้นนี้ แคํเราเพิกรํางกายสังขารเป็นดินน้ําไฟลม
มั น ก็ เ บาแล๎ ว แทนที่ มั น จะเห็ น เป็ น คนเป็ น สั ต ว๑ เ ป็ น หญิ ง เป็ น ชาย เราเห็ น เป็ น ธาตุ นี่ มั น ก็ เ บาลงแล๎ ว
เพราะวําพอเราเห็นเป็นดินน้ําไฟลม มันก็ไมํมาเกลียดโกรธกันแล๎ว ไมํมาอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร๎ายเขา
เพราะเห็นเป็นธาตุ ทีนี้เมื่อเราเห็นเป็นธาตุแล๎ว เราจะเลํนตํอไป มันก็ไปเป็นอรูปสมาธิ คือสมาธิที่มีอรูป
เป็นอารมณ๑ คือวํามีสิ่งที่ไมํมีรูป จิตมันก็เบา มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกวําวิหารธรรม เป็นเครื่องเลํนของจิต แตํ
วําทุกสิ่งทุกอยํางมันก็ไมํเที่ยงทั้งนั้น เราปฏิบัติเพื่อละ เราไมํปฏิบัติเพื่อเยํอหยิ่งถือดีวําเราเกํงแล๎วเราดีแล๎ว
ถ๎าเราอยากปฏิบัติธรรมให๎ได๎ดี เราอยําไปดูวําเราดีเรื่องอะไร เราต๎องคอยดูวําเรายังเลวเรื่องอะไร แล๎ว
มันถึงจะได๎ดี ถ๎าเรามาคิดวําเราดีเรื่องอะไร โอ๎ เรื่องนี้เราก็ดี เรื่องนั้นเราก็ดีแล๎ว นี่มันทําให๎เยํอหยิ่ง มันมี
มานะ ถ๎าปฏิบัติเพื่อจะเอาไปขํมขี่ เพื่อเป็นข๎ออ๎างที่จะไปขํมขี่ผู๎อื่นวํา ฉันดีกวําแก อันนี้ปฏิบัติผิดเลย
ปฏิบัติผิดทาง เหมือนกับไปจับมีดตรงคม วางทําเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะเอาไว๎ไปดูถูกคนอื่น อันนี้ทําผิดแล๎ว
แตํถ๎ า เราปฏิบั ติเพื่ อ ละก็ จะดี ก วํ า อั นนี้ มันขึ้ น อยูํ กั บ ใจเรา มั น ไมํ ขึ้ น อยูํ กั บ ข๎ า งนอก บางทํ า นปฏิ บั ติ ดู
เรียบร๎อยสํารวม แตํทํานไมํได๎ตั้งใจอวดใคร เพราะนิสัยทํานเป็นคนเรียบร๎อย
ถ๎าเราทําอะไรก็ตามที ถ๎าเราไมํทําเพื่อลดเพื่อละเพื่อสละนํะ ผิดทางธรรมะเลย ทําเพื่อยึดเพื่อแบกเพื่อ
หาบ เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น วําฉันดีกวําแก แกทําผิดทาง ฉันนํะถูกกวํา ฮึ ไมํมีประโยชน๑อะไร
หรอก ไปนั่งคิดตรงนั้นไมํมีประโยชน๑เลย ปฏิบัติดูตัวเราดีกวํา วําเรายังเลวเรื่องอะไรก็แก๎ไขเสีย ไอ๎เรื่องดี
ของเราไมํต๎องไปดู เหมือนกับซักผ๎านํะ เวลาเราซักผ๎า ตรงไหนสะอาดไมํต๎องไปดู ดูวําตรงไหนมันยังเปื้อน
ถ๎าทําอยํางนี้แล๎วได๎กําไร ดูวําเรายังเลวเรื่องอะไร แล๎วเราก็ทํา ทําที่จิตเรา จิตเรานี่ทําได๎เต็มที่เลย เพราะ
มันไมํโดนใครเขาบีบบังคับไว๎ ด๎านกายกับวาจาก็เป็นไปตามสมมุติโลก แตํจิตเรานี่เ ราเพิกได๎ เพิกเป็น
ปรมัตถ๑ ไมํอิงอาศัยอะไร จิตเราวางหมดเลย อุปาทานน๎อยลงก็เป็นสุขมากขึ้น มันจะบรรลุธรรมขั้นไหนไมํ
สําคัญหรอก สําคัญวําเราทุกข๑น๎อยลง เราทุกข๑น๎อยลงได๎ละก็ใช๎ได๎ จะต๎องให๎ใครเขามาสรรเสริญเยินยอวํา
โอ๎ ทํานนี่บรรลุแล๎ว ทํานได๎ขั้นนั้นแล๎ว ไมํมีประโยชน๑เลย มีแตํโทษ
ปฏิบัติธรรมนี่ ถ๎าเราปฏิบัติธรรมบนผ๎าขี้ริ้วนี่มันจะบรรลุผลเร็วกวําปฏิบัติธรรมบนหิ้ง หมายความวํา
อะไรลํะ ถ๎าเราไปอยูํที่ไหนแล๎วโดนเขาติเตียนนินทาใสํร๎ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยาม นั่นอยําไปคิดน๎อยใจ
เสียใจเลย นั่นแหละเป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมอยํ างดี อยํามัวมานั่งน๎อยใจเสียใจ ถ๎าที่ไหนเขาสรรเสริญ
เยินยอยกยํองให๎เกียรติ ยกเอาไว๎บนหิ้ง นั่นแหละปฏิบัติธรรมยาก กิเลสเกิดงําย แตํปฏิบัติธรรมให๎ธรรมะ
เกิดยาก ถ๎าอยูํที่ไหนแล๎วโดนเขาดูถูกเหยียดหยามสาปแชํงใสํร๎ายป้ายสี เรื่องที่เราไมํได๎ทําเขาก็เอามาใสํ
ร๎ายให๎ นั่นแหละดีเลย นั่นแหละให๎กําหนดสติให๎ดี จะได๎ธรรมะข๎อใหญํ
ปฏิบัติธรรมที่ผ๎าขี้ริ้วนํะ ได๎ผลไวกวําปฏิบัติธรรมบนหิ้ง เพราะฉะนั้นนํะ ญาติโยมที่มาปฏิบัตินํะ อยํา
ไปหาสถานที่ที่วําต๎องเนี้ยบทุกอยําง ไมํมีหรอก ทุกที่มันต๎องมีข๎อบกพรํอง เราอยําคิดวําเราจะไปหา
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สถานที่ปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ๑แบบสิ ให๎เราคิดวําเราจะทําตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ๑แบบ อยําไปคิด
วําเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล๎วต๎องไปหาวัดที่สมบูรณ๑แบบ ต๎องเนี้ยบทุกอยําง ไมํมีใครพูดไมํเข๎าหูเลย ไป
หาจนตายก็ไมํต๎องได๎ปฏิบัติหรอก คนทั่วไปชอบจะไปเกณฑ๑ให๎คนอื่นสมบูรณ๑ แบบ ตัวเองไมํเคยทําให๎
ตัวเองสมบูรณ๑แบบเลย ถามกี่ร๎อยราย ก็มาถามวํา วัดไหนปฏิบัติธรรมดี นําอยูํ นําปฏิบัติ ร๎อยทั้งร๎อยจะมา
ถามอยํางนี้ ไมํเคยมาถามวําทํายังไงฉันจึงจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สมบูรณ๑แบบ จะไปอยูํไหนก็ได๎
เวลาได๎ยินเขาดํา อยําไปโทษวําเขาปากจัด ให๎มาโทษตัวเราวําเขาดําแคํนี้ทนไมํได๎ ทําอยํางนี้ได๎นํะ
ไปอยูํไหนก็ได๎ ไปอยูํที่มีคนดําก็ได๎ สบาย นักพายเรือที่เกํง มันต๎องหัดมาจากน้ําเชี่ยวทั้งนั้นแหละ มีที่ไหน
ที่วําพายเรือเกํงเพราะไปหัดจากน้ํานิ่ง ไปปฏิบัติที่ไหนอยําเที่ยวไปหาวัดที่วําเนี้ยบ สํานักปฏิบัติที่ เนี้ยบ
อยํางนั้นนํะเราเป็นนักปฏิบัติที่ดีไมํได๎หรอก อยําไปแก๎ข๎างนอก ให๎มาแก๎ที่ใจเรา อยําหนีปัญหา ไปอยูํที่
ไหนได๎ก็อยูํ ไปปฏิบัติที่ไหนได๎ก็ปฏิบัติ แตํวํามาแก๎ที่ใจเรา ให๎เราอดทนมากขึ้น ไมํใชํวําจะไปอยูํสํานักนั้น
ก็ โอ๎ย ต๎องเหมาะสมทุกอยําง มันไมํมีหรอก มีแตํในความฝัน ในชีวิตจริงมันไมํมีหรอก ถึงมีเราก็ไมํพออีก
แหละ จิตเราถ๎าเราไมํมาดับกิเลสตัณหาที่ใจเรานํะ ได๎ดีแคํไหนมันก็ไมํพอ มีสิบอยากได๎ร๎อย มีร๎อยอยากได๎
พัน มีแคํนี้ก็อยากได๎แคํนั้น มันไมํจบหรอก ถ๎าเราไปแก๎ข๎างนอกมันไมํจบ ต๎องแก๎ที่ใจเรา
เรามาปฏิบัติทวี่ ัดนี่ก็ถือวํามาดูรูปแบบ กลับไปบ๎านก็อยําเลิก เสียงโทรทัศน๑วิทยุดังก็ปฏิบัติได๎ ยกมือนี่
ดีนะ เสียงโทรทัศน๑วิทยุดังก็ทําได๎ ดังก็ดังไป เราก็ยกไป อยูํวัดก็ทําได๎ อยูํบ๎านก็ทําได๎ อยํามัวเที่ยวไปหา
ที่สัปปายะ ไมํมีหรอก หรือทําที่ไหนก็ทําไปเลย มีเวลาวํางก็ทํา เข๎าห๎ องน้ําก็ทําได๎ วํางห๎านาทีสิบนาทีก็ทํา
ได๎ กินข๎าวก็ทําได๎ เวลาเรากินของไมํชอบใจนํะ ตักใสํปากก็กําหนดดูมันสิ วําเออมันไมํชอบใจก็ทนกินมัน
ไป อันนี้มันก็ได๎ขันติบารมีแล๎ว เล็ก ๆ น๎อย ๆ มันก็เป็นธรรมะได๎นะ ไปโดนเขาดําก็กําหนดที่หู มันก็เป็น
ธรรมะได๎ คนเรานี่จะบรรลุธรรมเวลาโดนเขาดํามากกวําโดนเขาชมนะ โดนเขาชมมันจะเหลิง ไปที่ไหนเขา
ยกยํองชมเชยมาก ๆ นํะ ระวังให๎ดีเถอะ นั่นนํะอันตราย เหมือนกับวําเรานั่งอยูํกับพื้นดี ๆ เขายกเราขึ้นนํะ
ถ๎ า เขาปลํ อ ยมื อ เราตกเจ็ บ เลย ทั้ งที่ เ วลาเรานั่ ง กั บ พื้ น มั น ไมํ เห็ น เจ็ บ พอเขามาอุ๎ ม มายกมายอเราให๎
เหนือกวําคนอื่น นั่นแหละระวังให๎ดี เวลาเขาปลํอยมือเราจะตกเจ็บ
เพราะฉะนั้นนํะ ของทุกอยํางให๎แก๎ที่ใจเรา ถ๎าแก๎ที่อื่นมันไมํจบ เพราะคนข๎าง ๆ เขาอาจไมํยอมให๎เรา
แก๎ก็ได๎ เราต๎องการอยํางนึง เขาก็ต๎องการอีกอยํางนึง มันขัดกัน ต๎องแก๎ที่ใจเรากํอน ถ๎ามันไมํไหวจริง ๆ
คํอยออกมาแก๎ข๎างนอก ต๎องแก๎ปัญหาที่ใจเรากํอน เรื่องทุกเรื่องให๎จบที่ใจเรา ถ๎าจบที่ใจเราได๎มันจบ ถ๎าจบ
ที่ปากเรามันไมํจบ ออกจากปากเราไปหูเขา จากหูเขาก็ไปปากเขา จากปากเขามาหูเราอีก ไมํจบ ถ๎าจบที่
ใจเรามั น จบ ถ๎ า คิ ด โกรธใครขึ้ น มาก็ ขํ ม ให๎ มั น จบที่ จิ ต เรานี่ แ หละ มั น จบ ถ๎ า จบที่ ป ากนํ ะ ไมํ จ บหรอก
เพราะวําออกจากปากเราก็ไปหูเขาตํอ จากหูเขาก็ไปหัวเขา เขาก็คิดคําดํากลับมาอีก ไมํจบหรอก ถ๎าจบที่
ใจเรามันถึงจะจบ
วันนี้ก็มีโอกาสได๎มาพูดธรรมะเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพื่อเป็นประโยชน๑แกํทํานนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็
เห็นสมควรแกํเวลา ก็ขอสมมุติยุ ติลงแตํเพียงเทํานี้ ท๎ายที่สุดก็ขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจง
คุ๎มครองปกปักรักษาให๎ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได๎รู๎ธรรมเห็นธรรม ได๎มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อัน
พลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๓๓ อรูปสมาธิ
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กัณฑ์ที่ ๓๔ ความคิดและสัจจะ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎ด๎วยพระองค๑เองนั้น
ขอนมัสการพระธรรมซึ่งพระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระศาสนา ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย๑หลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ ผู๎
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎แกํเกล๎ากระผม ขอนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล
ทุกทําน เจริญสุขสวัสดีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได๎มาปรารภธรรมะแกํญาติโยม วันนี้เป็นวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ วันไหน ๆ ก็
เหมือนกันแหละ เริ่มต๎นด๎วยอรุณ แล๎วพระอาทิตย๑ก็ตกไป เหมือนชีวิตเรา ชีวิตของเราก็เริ่มต๎นด๎วยปฐมวัย
รํางกายก็กระฉับกระเฉงแข็งแรง มีภาษิตจีนเขาบอกวํา เด็ก ๆ นี่ ยิ่งหกล้มยิ่งโต แต่ว่าผู้ใหญ่นี่หกล้ม
ไม่ดี ถ้าคนแก่หกล้มแล้วตายเลย เด็ก ๆ นี่หกล๎มไมํเป็นไร ยิ่งล๎มยิ่งโต หกล๎มแล๎วมันก็โตวันโตคืน
รํางกายกระฉับกระเฉง ไมํบุบสลายงําย แตํเมื่อวันเวลาผํานไป รํางกายคนเราก็เดินไปสูํความแตกดับ ไมํมี
อะไรหยุดยั้งได๎ ทํานเปรียบชีวิตเหมือนกับน้ําตกที่ลงจากที่สูงมาที่ต่ํา ไมํมีเวลาเบรก ไมํมีเวลาหยุดยั้ งได๎
ชีวิตคนเราก็ฉันนั้น ตั้งแตํวันเกิดก็บํายหน๎าไปสูํความตาย ไมํมีวันหยุดยั้ง ยํอมเดินหน๎าไปสูํความตาย
ฉะนั้น การที่เรามาขวนขวายปฏิบัติธรรม คือเป็นผู๎เห็นสัจจะเห็นความจริงที่วํา ชีวิตนี้ไมํเที่ยงไมํยั่งยืน
สังขารกําลังเดินไปสูํความแตกดับ สมบัติทั้งหลาย ถึง จะมีกันมากมาย เวลาตายก็เอาไปไมํได๎ เหมือนกับ
ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง พี่น๎องฆํากันแยํงสมบัติ แล๎วเมื่อถึงเวลาตาย ตํางคนก็ไมํได๎เอาอะไรไป สมบัติ
มากมายมหาศาลก็ไมํได๎เอาอะไรไป เอาไปแตํบุญและบาป เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรม ถือวํามาทําสิ่งที่
ถูกต๎องแล๎ว ออกจากบ๎านมาปฏิบัติธรรมนี่ ออกมาด๎วยความฉลาด เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต ทุกอยํางที่
เราทํานี่ ไมํวําจะเป็นบุญภายนอก บุญภายใน อันนั้นแหละคือของที่จะติดตัวตามจิตวิญญาณของเราไป มัน
พัฒนาจิตของเราให๎มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ใกล๎ทางนิพพานมากขึ้นเรื่อย ๆ
คนเรานี่เวียนวํายตายเกิดมาไมํรู๎กี่อสงไขยกัปนับไมํถ๎วนได๎ ตราบใดที่ไมํเห็นธรรมะของพระพุทธเจ๎า
ไมํ รู๎ ธ รรมของพระพุ ท ธเจ๎ า ก็ เ วี ย นไมํ จ บ เวี ย นวํ า ยตายเกิ ด ไมํ จ บสิ้ น ไมํ มี เ บื้ อ งต๎ น ไมํ มี เ บื้ อ งปลาย
เหมือนกับวงกลมนํะ วงกลมมันไมํมีเบื้องต๎นไมํมีเบื้องปลาย ไมํมีจุดเริ่มต๎นไมํมีจุดสิ้นสุด เพราะวํ าคนเรานี่
กิเลสเป็นปัจจัยให๎สร๎างกรรม กรรมก็กํอให๎เกิดวิบากคือผลแหํงกรรม เมื่อวิบากเกิดสําหรับผู๎ไมํมีธรรมะก็
เป็นปัจจัยให๎เกิดกิเลสอีก ไมํจบสิ้น กิเลสก็เป็นเหตุปัจจัยให๎ทํากรรมตํอไป เพราะฉะนั้นการเวียนวํายตาย
เกิดของคนที่ไมํรู๎ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าจึงไมํรู๎จักจบไมํรู๎จักสิ้น
คนทั้งหลายในโลกนี้ ถ๎า ไมํเห็นธรรมะไมํรู๎ ธรรมะ ถึ งจะมีอ ะไรก็ไ มํมี ความสุ ขที่ แท๎จ ริง ประชาชน
ทั้งหลายเห็นคุณคําของสิ่งทั้งหลาย แตํไมํให๎คุณคําของธรรมะ โลกนี้มันเลยวุํนวาย เข๎าสูํกลียุค เชิดชูแตํ
อยํ า งอื่ น โดยไมํ เ ห็ น คุ ณ คํ า ของธรรมะ โลกนี้ จึ ง พากั น เข๎ า สูํ ค วามเดื อ ดร๎ อ น แกํ ง แยํ ง ชิ ง ดี กั น ฆํ า ฟั น
เบียดเบียนกันทุกหยํอมหญ๎า มีปัญหามากมายไมํรู๎จบเพราะชาวโลกไมํให๎ความสําคัญของธรรมะ ให๎
ความสําคัญแตํกับสิ่งอื่น เพราะวําไมํมีปัญญา ไมํมีดวงตาเห็นธรรม ไมํเห็นทุกข๑ ผู๎ใดเห็นทุกข๑ผู๎นั้นเห็น
ธรรมะ เพราะฉะนั้นเราเป็นผู๎ปฏิบัติธรรมมันจึงเครียดน๎อยกวําคนทั่วไป คนทั่วไปเวลาเจอทุกข๑ก็เครียด
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ขึ้นมา แตํนักปฏิบัติธรรมเวลาเจอทุกข๑เหมือนเจอครู จะได๎ธรรมะอีกแล๎ว การกําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑เป็นปัจจัย
ให๎เกิดปัญญา เพราะฉะนั้นผู๎ปฏิบัติธรรมเวลารํางกายแข็งแรงก็จะดีใจวําเราจะได๎สร๎างบุญบารมี จะได๎ทํา
ความเพียร จะได๎สร๎างประโยชน๑ให๎เกิดแกํพระศาสนาบ๎าง ตามกําลังที่มี เมื่อรํางกายไมํมีกําลัง เจ็บป่วย
ปวดโนํนปวดนี่ ผู๎ปฏิบัติธรรมก็ไมํทุกข๑อีก เพราะถือวําธรรมะมันกําลังเกิด
ถามวําเราไปทําผิดอะไร ที่วําเราเจ็บโนํนปวดนี่ เป็นโรคโน๎นเป็นโรคนี้นํะ วําเราไปทําผิดอะไร มันผิด
ตั้งแตํเกิดมาแล๎ว เกิดมาก็ผิดแล๎ว ที่เกิดมามีขันธ๑ ๕ นี่ผิดแล๎ว อยําไปคิดวํามันผิดเพราะอะไร อยําไปคิดวํา
เพราะไอ๎เหตุนั้น เพราะไอ๎เหตุนี้ เพราะวําเราเกิดมา เกิดมานี่เจอทุกข๑ทุกอยํางแหละ ถ๎ามีรํางกายอยํา
หมายสุข รํางกายนี้นํะ ตราบใดยังมีรํา งกายอยําหมายวําจะมีสุข มีแตํทุกข๑ แตํวําอิริยาบถมันบังอยูํ ถ๎าเรา
ไมํเปลี่ยนอิริยาบถอยํางเดียวก็ตายเลย ตาย ยังไมํต๎องมีโรคอะไร ไมํต๎องเป็นอะไร ไมํต๎องโดนอะไรมาตี
ไมํต๎องโดนอะไรมาแทง ตาย ตายเลย นั่งอยํางเดียวไมํเปลี่ยนนี่ก็ตาย นั่งสักสิบวันยี่สิบวัน ตาย นอนสั ก
เดื อ นนึ ง ก็ ต ายเหมื อ นกั น นี่ เ ราเปลี่ ย นอิ ริ ย าบถไปเปลี่ ย นอิ ริ ย าบถมา เลยดู เ สมื อ นวํ า รํ า งกายมั น ไมํ
เดือดร๎อน แตํมันเดือดร๎อนอยูํตลอด กินข๎าวอิ่มตอนเช๎าตอนเที่ยงหิวแล๎ว มันเดือดร๎อน กินตอนเที่ยงตอน
เย็นหิวแล๎ว กินตอนเย็นตอนเช๎าหิวอีกแล๎ว มีโรคประจําตัว โรคอะไรไมํชั ดเจนก็โรคหิวนี่แหละชัด โรคหิว
โรคกระหาย เป็นทุกข๑มาก กวําจะหาอะไรมาดับโรคนี้ได๎ โรคหิวเนี่ย มันยาก สิ่งที่จะมาดับโรคหิวไมํใชํวํา
จะได๎มางําย ๆ ถ๎าเราเป็นพระนี่ ดูเหมือนมันก็งํายหนํอย แตํวําญาติโยมนี่กวําจะได๎อะไรมาใสํปากแตํละนิด
แตํละหนํอยนี่ ต๎องทํามาหากินลําบาก ข๎าวแตํละเม็ด ข๎าวแตํละจาน ลําบาก การงานที่ไมํจบสิ้นคืออะไร
การงานที่ไมํจบสิ้นก็คือการหาอะไรมาใสํปากนี่แหละ ไมํจบสิ้น ในพระไตรปิฎกทํานเรียกวําเอาไปทิ้งเหว
ทิ้งไมํเต็มหรอก ไมํรู๎จักเต็ม เพราะมันต๎องถํายออกอีก กินเข๎ามาไมํถํายออกก็เดือดร๎อนอีก มันไมํถํายออก
ก็ต๎องไปขวนขวายให๎มันถํายออกไปอีก รํางกายนี้จึงมีแตํความทุกข๑
อันนี้คนที่ไมํเห็นทุกข๑มันก็เพลินในโลกนี้ไป มันก็ไมํมอง ไมํเห็นโทษ เหมือนกองไฟนี่ร๎อน ปฏิเสธ
ไมํได๎ กับคนก็ร๎อน กับแมลงเมํามันก็ร๎อน กองไฟนี่ ร๎อนเหมือนกันร๎อนเทํากัน แตํทําไมแมลงเมํามันบินเข๎า
กองไฟลํะ มันไมํเห็นโทษ มันมองไมํเห็น มันเห็นแตํวําสวย มันไมํเห็นวําร๎อน อันนี้มันไมํเห็นวําร๎อนแตํมัน
จะร๎อนไหม มันก็ร๎อนอยูํวันยังค่ํา มันจะเห็นวําเย็นหรือเห็นวําร๎อน ไฟมันก็ร๎อน คนที่เกิดมาในโลกนี่ก็
เหมือนกัน จะเห็นวําโลกนี้เป็นสุขหรือเห็นวําโลกนี้เป็นทุกข๑ มันก็ทุกข๑อยูํวันยังค่ํา เหมือนกับกองไฟ แมลง
เมํามันเห็นวําสวย ไมํเห็นวําร๎อน แตํมันก็ร๎อนอยูํดี มันไมํเกี่ยวกับความเห็น ความจริงมันเป็นอยํางไร เรา
จะไปทําลายความจริงด๎วยความเห็นของเราไมํได๎ ฉันเห็นวําอยํางนี้ ฉันวําอยํางนี้ ฉันวําอยํางไรมันก็เป็น
แผนกหนึ่ง แตํความจริงคืออยํางไรมันก็เป็นอีกแผนกหนึ่ง
ฉะนั้นคนที่หลงระเริงในโลกนี่ มันจะหลงวําโลกนี้เป็นสุขปานใดก็ตามที มันก็เป็นทุกข๑วันยังค่ํา เปรียบ
เหมือนแมลงเมําบินเข๎ากองไฟ เพราะวําความสุขมันหาไมํได๎ ความสุขหาไมํได๎เพราะอะไร เพราะวําตัณหา
นี่มันไมํอิ่มไมํเต็ม ความพอไมํมี ได๎เทําไหรํเสพเทําไหรํก็ไมํพอ ไมํอิ่ม มันไมํอิ่ม เสพรสของกามคุณนํะ มัน
ไมํอิ่ม ตัณหาความทะยานอยากก็ไมํเต็ม แมํน้ําทั้งหลายยังมีวันเต็ม มหาสมุทรยังมีวันเต็ม แตํแมํน้ําคือ
ตัณหานี่ไมํมีเต็ม ไมํพอไมํอิ่ม ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งเสพยิ่งอยาก ไมํอิ่มไมํพอ ถ๎าเราไปเห็นคนเขามี
อะไรมาก มีความร่ํารวยมหาศาล อยําไปอิจฉาเขาเลย อยําไปนึกวําเขาเป็นสุข เขาไมํมีความสุขหรอก อยํา
ไปนึกวําเขามีความสุข เพราะตัณหามันไมํอิ่ม เราเห็นวําเขารวยแคํนั้นเขาพอแคํนั้นหรือเปลํา เขารวยมีเงิน
๑ ล๎าน แตํวําเขาพอกับเงิน ๑ ล๎านหรือเปลํา ไมํพอ เขายังต๎องไปแยํงเงินจากคนอื่นมาอีก เหมือนตระกูล
เศรษฐีมีพี่น๎อง ๑๐ คน ร่ํารวยมหาศาลตระกูลหนึ่ง แตํตระกูลนี้หาความสุขกันไมํได๎ พี่ก็คิดจะเอาเปรียบ
น๎อง น๎องก็คิดจะเอาเปรียบพี่ มีโอกาสก็คิดจะอุ๎มเอาคนโน๎นไปฆํา คนนี้ไปฆํา แตํตระกูลพวกพี่น๎องที่เก็บ
เศษเหล็กขาย เห็นมันรักกันดี พี่น๎องที่จนมันรักกันดี แตํวําพี่น๎องเศรษฐีนี่มันไมํรักกัน
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คือวําความพอในหัวใจมันไมํมี อยําคิดวํามีเทําไหรํมันจะมีความสุข ตัณหามันไมํอิ่ม พระพุทธเจ๎าทําน
ตรัสทางดับทุกข๑ไว๎นี่ แก๎ที่ต๎นเหตุเลย มาดับตัณหา ดับตัณหาคือดับที่ต๎นเหตุ มากําหนดสติของเรานี่
กําหนดที่จิตของเรานี่ กําหนดดูความทะยานอยาก เวลาเราเห็นรูปสวยมันก็อยากได๎ขึ้นมา พออยากขึ้นมา
เราเห็นมัน เห็นความอยาก เห็นตัณหา เห็นตัณหาก็คือเห็นโจรนํะ เห็นโจรก็ยิงซะเลย เอาอะไรยิงลํะ ก็สติ
นี่แหละกําหนดไป ยิงไมํได๎ก็ดูไปกํอน ดูวํามันนอนที่ไหน มัน ซํอนอยูํไหน มันหลบแถวไหน เมื่อยังไมํมีปืน
จะยิงโจรก็ดูไปกํอน เมื่อไหรํมีปืนจะได๎รู๎ที่ยิง โจรมันก็อยูํในหัวใจเรานั่นแหละ ต๎นเหตุแหํงความทุกข๑มัน
ไมํได๎อยูํที่อื่น ไมํใชํวําคนโน๎นทําให๎คนนี้ทําให๎ ต๎นเหตุแหํงความทุกข๑คือใจเราที่ยังมีตัณหามีกิเลส มันจึง
เป็นสุขไมํได๎ อยําไปโทษวําคนอื่นมาทําให๎เราเป็นทุกข๑ ทําให๎เราเดือดร๎อน เรียกวําไปโทษผิดที่ โทษตัวเอง
ดีกวํา โทษคนอื่นมันไมํจบหรอก เรามาโทษตัวเองจะได๎ฝึกตัวเอง ความทุกข๑ที่เกิดนํะ อยําไปโทษวําคนอื่น
ทําให๎ ต๎องมาโทษตัวเราวําเราฝึกฝนธรรมะยังไมํพอ
เราอยากจะปฏิบัติธรรมให๎เกิดผลนํะ ต๎องปฏิบัติเพื่อละกิเลส อยําปฏิบัติเพื่อทิฏฐิ ปฏิบัติเพื่อทิฏฐินํะ
มันไมํได๎อะไร ปฏิบัติเพื่อทิฏฐิเป็นยังไง คือฉันเห็นอยํางนี้ เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญํ ฉันเห็นอยํางนี้
ฉันวําอยํางนี้ ฉันไมํสนใจใครหรอก ฉันวําอยํางนี้ อยํางที่อุปมาให๎ฟังวํา ไอ๎ความเห็นของเราจะเป็นยังไงก็
ตามที ความเป็นจริงมันเป็นอีกอยํางหนึ่ง แมลงเมํามันวําไฟนี่สวย มันไมํได๎วําร๎อน แตํไฟมันก็ยังร๎อนอยูํ
วันยังค่ํา มันไมํเกี่ยวกับความเห็น ถ๎าเราจะปฏิบัติธรรมให๎ได๎ดีนํะ อยําเชื่อวําความคิดตัวเองถูก เราอยํา
เชื่อวําเราคิดถูก ความคิดทั้งปวงอยําไปเชื่อวํามันถูก พระพุทธเจ๎าทํานให๎กําหนดรู๎ กําหนดหยั่งรู๎ อยําไป
เชื่อความคิด พอความคิดเกิดขึ้นมาก็กําหนดหยั่งรู๎ อยําไปเชื่อวําความคิดมันถูก เราคิดวําอยํางนี้แหละ ฉัน
วําอยํางนี้แหละ นั่นแหละมันไมํเกิดผลแล๎ว ปฏิบัติผิดแล๎ว อยําไปตั้งทิฏฐิขึ้นมา เรามากําหนดหยั่งรู๎ดูมันดี
กวํา รู ปธรรมนามธรรมก็ ห ยั่ งรู๎ ดูมัน อยํ า ไปตั้ งทิ ฏ ฐิ ขึ้ น มา ฉั น วํ า อยํ า งนี้ ๆ อั น นั้ น มั น ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ทิ ฏ ฐิ
ความเห็นฉันถูก คนอื่นถ๎าไมํเห็นอยํางนี้ผิดหมด อันนั้นไมํเกิดประโยชน๑อะไรเลย ถ๎าเราอยากจะปฏิบัติ
ธรรมให๎ได๎ผล ให๎เอากิเลสเราเป็นครู ดูความจริง หยั่งรู๎ดูตัวเรา ดูกิเลสของเรา หยั่งรู๎กําหนดมัน เจริญสติ
ปัฏฐานเพื่อกําหนดให๎เห็นกิเลสตัวเอง ตราบใดเรายังไมํเป็นพระอรหันต๑ มันก็ยังมีกิเลสอยูํวันยังค่ํา เราจะ
ไปคุ ย วํ า เราเป็ น ผู๎ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ มํ ไ ด๎ ถ๎ า เรายั ง ไมํ เ ป็ น พระอรหั น ต๑ คื อ งานยั ง ไมํ เ สร็ จ ถ๎ า งานยั ง ไมํ เ สร็ จ ก็
เหมือนกับวําซักผ๎ายังไมํเสร็จ ผ๎าผืนหนึ่งมันเปื้อน มันยังมีรอยเปื้อนอยูํ มันยังซักไมํเสร็จ ขณะซักผ๎านํะเขา
ดูแตํรอยเปื้อน เขาไมํดูรอยสะอาดหรอก คนไหนซักผ๎าไปดูตรงที่สะอาดนํะซักผิดแล๎ว ตราบใดที่เรายังไมํ
เป็นพระอรหันต๑ต๎องถือวําเรายังเลวอยูํ เรามันยังเลวอยูํม าก เพื่อจะได๎ดูรอยเปื้อน อยําไปดูวําเราดีเรื่อง
อะไร ถ๎าเราดูวําเราดีเรื่องอะไรนํะปฏิบัติธรรมผิดแล๎ว เหมือนกับคนซักผ๎าเวลาจะซักผ๎าไปดูวําตรงไหน
สะอาด ไมํดูวําตรงไหนเปื้อน ซักผิดแล๎ว พลาดเสียแล๎ว ตราบใดที่เรายังไมํเป็นพระอรหันต๑ ต๎องถือวําเรา
ยังเลวอยูํ อยําไปดูวําเราดีเรื่องอะไร ต๎องดูแตํวําเรายังเลวอยูํ ดูที่จิตดูกิเลสตัวเอง กิเลสคนอื่นอยําไปดู
กิเลสคนอื่นมันไมํมาทําให๎เราเป็นทุกข๑เทํากิเลสของเราหรอก ดูกิเลสของเรานํะ ดูให๎เห็นวําเรามันยังเลวอยูํ
ยังมีกิเลส มีราคะมีโทสะมีโมหะ มีความยินดีมีความยินร๎าย มีมานะถือตั วเยํอหยิ่งถือดี วํากูดีกูเกํงกูเจ๐งกู
เยี่ยม กูเป็นผู๎ปฏิบัติธรรม ใครมากระทบกระทั่งไมํได๎ มันก็ความชั่วทั้งนั้นแหละ ความเลวทั้งนั้น มันเป็น
มานะ ถ๎าเราดูวําเราดีนํะ แสดงวําเราปฏิบัติธรรมผิดแล๎ว เหมือนกับการซักผ๎า คนซักผ๎าเขาไมํไปดูหรอกวํา
ตรงไหนมันสะอาด เขาต๎องดูวําตรงไหนมันเปื้อน ตราบใดที่ผ๎ามันยังมีรอยเปื้อน ก็ไปค๎นหารอยเปื้อนแล๎ว
มาขยี้ซะ
เราอยากปฏิบัติให๎ได๎ดีเราต๎องดูที่กิเลสตัวเรานี่แหละ อยําไปปฏิบัติเพื่อทิฏฐิ ปฏิบัติเพื่อฉันเห็นอยํางนี้
ความเห็นฉันถูก ฉันถูกที่สุด ผิดแล๎ว ความเห็นนี่ไมํมีประโยชน๑หรอก สู๎ความจริงไมํได๎ เวลาพระพุทธเจ๎า
ทํานสอนสติปัฏฐาน ทํานถึงสอนวํา ให๎มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ นั่นแหละ เพื่อจะหยั่งรู๎ความจริง
จะเห็ นอยํ า งไรจะคิ ดอยํ า งไร ทิ้ งไป ทิ้ งไป อยํ า ไปตั้ ง วํ า อั น นั้ น ถู ก อั น นี้ ถู ก ทิ้ ง ไปซะ มี ค วามเพี ย ร มี
สัมปชัญญะ มีสติ แล๎วก็กําหนดตามฐานนํะ พอแล๎ว ไอ๎เห็นยังไงคิดยังไงนํะ ทิ้งไปซะ ไมํมีประโยชน๑เลย
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ความเห็นนํะมันปิดบังสัจจะ เรามากําหนดหยั่งรู๎ความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน๎าตามฐาน แล๎วเรามาดูวําเรา
เลวเรื่องอะไร มาดูกิเลส ดูกิเลสของเรา แล๎วก็ละมัน ละด๎วยวิธีไหน เดี๋ยวกิเลสมันสอนเองแหละ ถ๎าเรา
กําหนดหยั่งรู๎ดูมันจริง ๆ เดี๋ยวกิเลสมันสอนเอง เพราะวํามันเป็นโทษ คือมันจะแสดงให๎เราเห็นเองวํามัน
เป็นโทษ มันสร๎างความเดือดร๎อนแคํไหน ถ๎าเห็นไปเรื่อย ๆ ดูมัน มันจะแสดงออกมาให๎ดู อันนี้เขาเรียกวํา
ภาวนามยปัญญา คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นเวลาผู๎ปฏิบัติเทศน๑ออกมา ถ๎าเอาภาวนามยปัญญามาพูดนี่ มันนําฟัง ถึงบางองค๑สําเนียง
เหนํอ ๆ ยังไง แตํฟังดูแล๎วมันนําฟัง คือพูดตามภาวนามยปัญญา ไมํได๎จํามาพูด เวลาฟังผู๎ปฏิบัติ ครูบา
อาจารย๑ทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติพูดออกมานี่ มันนําฟัง ทํานพูดออกมาจากภาวนามยปัญญา ภาวนามย
ปัญญาคือปัญญาชนิดไหนลํะ คือปัญญาการรู๎ละ รู๎แล๎วมันละได๎ นั่นแหละแสดงวํารู๎จริง ถ๎ารู๎แล๎วมันละไมํได๎
แสดงวํายังรู๎ไมํจริง ถ๎าบอกวําเห็นโทษในกิเลสตัวนี้แล๎ว แตํยังละไมํได๎ แสดงวํายังไมํเห็นโทษ ถ๎าเห็นโทษ
ต๎องละได๎ เหมือนผัวเมียบอกวํา โอ๏ยฉันเกลียดมันจริง ๆ เลย แตํวํายังตัดไมํขาด ยังกอดกันอยูํ แสดงวํายัง
ไมํเกลียดจริง ถ๎าเกลียดจริงต๎องเลิกกันแล๎ว คือเกลียดแตํปาก ทะเลาะเช๎าทะเลาะเย็น แตํวํามีลูกมีท๎องหัวปี
ท๎ายปี นั่นคือมันไมํเกลียดกันจริง มันไมํเบื่อกันจริง มันเบื่อ ๆ อยาก ๆ ทะเลาะกันเช๎า ทะเลาะกันเย็น แตํ
วํามีท๎องหัวปีท๎ายปี คือมันยังไมํเด็ดขาด มันไมํรู๎ละ ภาวนามยปัญญาที่พระพุทธเจ๎าทํานวํานี่ คือปัญญาที่
จะรู๎ละ เห็นโทษที่จะสละ เบื่อหนํายเพื่อคลายกําหนัด คลายกําหนัดเพื่อหลุดพ๎น
เรามากําหนดที่กิเลสเรา มากําหนดที่ฐานจิตในจิตนี่ เวลาตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบ
กลิ่น ลิ้นกระทบรส กายกระทบโผฏฐัพพะ ใจกระทบธรรมารมณ๑ แล๎วมันเกิดทุกข๑ นั่นแหละให๎กําหนดหยั่งรู๎
ตรงนั้น กําหนดไป ๆ ยังทําอะไรไมํได๎ กําหนดไว๎ก็ยังดี ตํอไปมันจะแตกฉานไปเอง
เรากําหนดหยั่งรู๎ดูความจริง เป็นสัจจะ สัจจะนี่มันต๎องดูในปัจจุบันขณะที่มันเกิดนํะ ดูมันเกิดมันดับ
กิเลสตัวไหนมันเป็นยังไง ทําให๎เราเดือดร๎อนยังไง ดูมัน เราบ๎าตามมันแล๎วเดือดร๎อนแคํไหน ดูมัน เกิด
ราคะแล๎วมันเดือดร๎อนแคํไหน ดูมัน เกิดโทสะแล๎วมันร๎อนแคํไหน ดูมัน เกิดมานะถือตัวถือตนแล๎วมัน
เดือดร๎อนแคํไหน เวลากระทบกระทั่งอารมณ๑กับคนอื่น ดูมันเถอะ ไปแบกวําตัวเองเกํง กูเกํงกูดีกูเยี่ยม
เวลาคนอื่นมากระทบอารมณ๑เราก็เป็นทุกข๑มาก เขาถึงวํามานะนี่มันเป็นโทษ พอมันยิ่งถือตัวมาก กิเลสมัน
ก็หนา ถ๎าเรายิ่งเยํอหยิ่งถือดีในตัวเองมาก เวลากระทบอารมณ๑แล๎วมันทุกข๑หนัก ราคะโทสะนํะมันยังเป็น
ลูกน๎องบริวารของมานะความถือตัว คนที่มีมานะสูงนี่ ถือตัวถือตน ยึดมั่นตัวตนวําเราดีกวําเขา เราเลวกวํา
เขา เราเสมอเขานี่มันเป็นมานะ มันเป็นต๎นตอของราคะโทสะ
ต๎นตอของมานะอีกชั้นก็คืออวิชชา คือความไมํรู๎ความจริง ไมํเห็นสัจจะ สัจจะไปดูที่ไหนลํะ ก็ดูในกาย
ยาววาหนาคืบของเรานี่แหละ กําหนดหยั่งรู๎ดูตามฐานนํะ จะเห็นสัจจะ พอเห็นสัจจะขณะหนึ่งมันก็ไป
ทําลายอวิชชาขณะหนึ่ง เพราะอวิชชามันเกิดมาจากการไมํเห็นสัจจะ ไมํเห็นความจริง ไมํเห็นวํามันเกิดมัน
ดับ มันไมํเที่ยง มันเปลี่ยนแปร มันบังคับบัญชาไมํได๎ มันเป็นอนัตตา มันไมํเห็นความจริง เมื่อเราเจริญสติ
ปัฏฐานเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมา มันจะเห็นความจริง เห็นขณะหนึ่งมันก็รู๎แจ๎งขณะหนึ่ง เห็นหลายขณะ
มันก็รู๎แจ๎งหลายขณะ รู๎แจ๎งเพื่อจะดับทุกข๑ ดับอุปาทาน ตํอไปความคิดทั้งหลายมันก็สักวํา สักวําเป็นสังขาร
ขันธ๑ คือสังขารความปรุงแตํง ปรุงแตํงของอารมณ๑ทางจิต ถ๎าเรามีอุปาทานในการปรุงแตํงทางจิต นํะ เขา
เรียกวําอุทธัจจะความฟุ้งซําน ถ๎าเราสักแตํวําคิดไปตามธรรมชาติของจิต คือจิตมันคิดได๎ เรียกวําสังขาร
การปรุงแตํงอารมณ๑ คิดได๎ ถ๎าเราไมํมีอุปาทานเพราะเห็นแจ๎งวํามันไมํเที่ยง คิดดีก็ไมํเที่ยง คิดไมํดีก็ไมํ
เที่ยง คิดไปตีหัวเขาก็ไมํเที่ยง คิดไปทําบุญก็ไมํเที่ ยง ความคิดทั้งหลายมันก็เป็นความเกิดความดับ ถ๎ามัน
มีอุปาทานในความคิดมันก็เป็นอุทธัจจะความฟุ้งซําน ถ๎ามันไมํมีอุปาทานในความคิด ก็จะเห็นความเกิด
ความดับความเปลี่ยนแปลงความไมํจีรังของความคิด มันสักแตํวําเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือสัญญามาปรุง
บ๎าง เวทนามาปรุงบ๎าง เป็นไปตามเหตุปัจจัยตําง ๆ ถ๎าเราไมํมีอุปาทานในความคิด มันก็เป็นสังขารขันธ๑
กัณฑ์ที่ ๓๔ ความคิดและสัจจะ
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เทํานั้นเอง มันไมํเป็นอุทธัจจสังโยชน๑ ถ๎ามีอุปาทานหนักเข๎าไป มันก็เป็นทิฏฐิความยึดมั่นในความคิดของ
ตัวเอง ถ๎าอุปาทานเบา ๆ เขาเรียกอุทธัจจะความฟุ้งซําน อุปาทานหนัก ๆ ก็เรียกทิฏฐิ ยึดมั่ น เชื่อแตํ
ความคิดของตัวเอง เรียกวําทิฏฐิ เชํน สักกายทิฏฐิ ไมํดูความจริง เชื่อแตํวําเราคิดยังไง ความจริงเป็นยังไง
ไมํได๎สนใจดู เราก็เป็นได๎แคํเพียงแมลงเมํา เชื่อความเห็นของตัวเอง ไมํได๎มาหยั่งรู๎ดูความจริง มองเห็น
กองไฟ กูวําสวย กูวําดี บินเข๎าไปนํะดีแนํ ไมํไ ด๎สนใจเลยวํามันร๎อนหรือไมํร๎อน สัจจะความเป็นจริงนํะมัน
ไมํถูกทําลายเพราะความเห็นของเราหรอก
เพราะฉะนั้นเราอยากปฏิบัติธรรมให๎ได๎ดีนํะ อยําไปเชื่อความคิดตัวเอง อยําไปเชื่อวําเราคิดถูก อยําไป
เชื่อ ถ๎าจะเชื่อก็ให๎ไปเชื่อความคิดของพระพุทธเจ๎า วําพระพุทธเจ๎าทํานคิด ถูก ความคิดของเรานํะกิเลสมัน
นํามาให๎ ถ๎าเราไมํเชื่อความคิดของเรา มันก็จะเชื่อความคิดของพระพุทธเจ๎าได๎มากยิ่งขึ้น พระพุทธเจ๎า
บอกวําสิ่งนี้ควรทํา สิ่งนี้ไมํควรทํา สิ่งนี้เที่ยง สิ่งนี้ไมํเที่ยง อะไรทํานก็บอกไว๎แล๎ว สิ่งนี้เป็นทุกข๑ สิ่งนี้เป็น
ความพ๎นทุกข๑ แล๎วเราก็เชื่อตามทํานเลยเราไมํต๎องคิดเอง บางทีเราคิดเองนี่กิเลสมันคิดให๎ หรือเราไมํต๎อง
ไปคิดเลย มาหยั่งรู๎ดูความจริง นี่แหละ ที่เรามาเจริญสติปัฏฐานก็คือการมากําหนดหยั่งรู๎ดูความจริงเลย ไมํ
ต๎องไปคิดมัน วํามันจะเป็นอีทําโน๎น เป็นอีทํานี้ ดูความจริงในปัจจุบัน ไมํต๎ องไปคิดให๎มาก กําหนดรู๎อยําง
เดียว สักแตํวําอาศัยระลึก เจริญสติตามฐาน
บางทีเราจําธรรมะมามากมายมันก็ปวดหัวเหมือนกันแหละ ถึงเวลาเป็นทุกข๑ขึ้นมาธรรมะที่เราจํามานี่
มาชํวยแก๎ไมํได๎เลย เพราะฉะนั้นนํะ ลืมเสียบ๎างก็ดี โยมอยําไปเป็นทุกข๑วําขี้ลืม ลืมเสียบ๎างก็ชํางมันเถอะ
จําอดีตไว๎มากมายลืมเสียบ๎างยังเกิดประโยชน๑ ให๎มากําหนดหยั่งรู๎ในปัจจุบัน อดีตอนาคตมันเป็นของมายา
อดีตก็ดับไปแล๎ว อนาคตก็ยังมาไมํถึง ปัจจุบันนี่คือของจริง สติปัฏฐานนี่ไมํต๎องไปทํามาก ทําขณะจิตเดียว
ทําในปัจจุบันขณะเพียงขณะจิตเดียว เพียงแตํวําทําในทุกขณะจิต ไมํ ต๎องไปทําทั้งวันทั้งคืนหรอก ทําแคํ
ขณะจิตเดียว แตํวําทําทุกขณะจิต เราไปคิดวําทําทั้งวันทั้งคืนมันกลุ๎มอีก โอ้ย จะไปทําได้เหรอ โอ้ย ทํา
ไม่ได้หรอกทําทั้งวันทั้งคืนน่ะ ก็ไมํต๎องไปทํามันทั้งวันทั้งคืนหรอก ทํามันขณะจิตเดียวก็พอแล๎ว เผลอก็เป็น
ของเขาไป ไมํเผลอก็เป็นของเรา เผลอก็เป็นของเขา อยําไปกลัวเผลอ
กําหนดทีละขณะจิตเดียวก็พอแล๎ว ไมํต๎องไปกําหนดทั้งวันทั้งคืนหรอก กําหนดขณะจิตเดียว ฝนตก
มันก็ตกทีละหยด แตํมันตกตํอกัน มันก็ทํวมได๎ ไมํต๎องไปตกทีละกระแป๋งหรอก ตกทีละหยดพอ ก็ตกไป
เรื่อย ๆ ซิ มันก็ทํวมได๎ ทํวมประจวบคีรีขันธ๑ ทํวมเพชรบุรีนํะ ตกทีละหยดทั้งนั้น อยําไปคิดวํามันตกทีละ
กระแป๋ง ตกทีละแทงค๑ ตกทีละกระบะ มันตกไมํได๎หรอก มันตกได๎ทีละหยด แตํมันตกตํอกัน ตกไมํเลิก
เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไมํต๎องปฏิบัติมาก ปฏิบัติขณะจิตเดียวก็พอแล๎ว ที่ผํานมาก็แล๎วไป ยังมาไมํถึงก็ชําง
มัน ขณะนี้ขณะหนึ่ง ๆ ก็กําหนดไป ขณะที่เรากําหนดขณะหนึ่ง ๆ นํะ โอ๎โห มันสบาย ธรรมะแปดหมื่นสี่
พันพระธรรมขันธ๑นํะก็อยูํตรงนั้นเลย ตรงนั้นเลย ขณะหนึ่งกําหนดที่ตัวเรานี่แหละ กําหนดตามฐานที่เรา
ชํานาญ กําหนดซิ กําหนดขณะหนึ่ง ๆ ไมํต๎องไปเอาอะไรแล๎ว นั่นแหละธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันพระ
ธรรมขันธ๑ก็ประชุมอยูํตรงนั้นแหละ โพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ข๎อ ก็ตรงนั้นแหละ ขณะหนึ่ง ๆ นั่นแหละ คือ
อดีตมันไมํมีแล๎ว อนาคตมันก็ไมํมี มีแตํปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ถ๎าเราปลํอยอดีตปลํอยอนาคตเมื่อไหรํมันก็
ยิ่งแจ๎ง มันยิ่งแจ๎งมากขึ้นทุกที ปลํอยอดีตปลํอยอนาคต มีเพียงปัจจุบันขณะ กําหนดหยั่งรู๎มัน มันเป็นยังไง
ก็กําหนดมันไป ยิ่งสติเราคม มันก็ยิ่งแจ๎งเข๎าไป มันแจ๎งวําอะไร มันแจ๎งวําสิ่งทั้งปวงมันเกิดดับ เป็นเพียง
ความเกิดดับ ผํานมาแล๎วผํานไป เมื่อสติเราคมอยูํในปัจจุบันนํะ มันไมํมีอะไรหรอก ผํานมาผํานไป หยั่งรู๎
ขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป ๆ ไมํมีอะไรจริงสักอยําง ปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดแล๎วไตรลักษณญาณมันก็เกิด
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นั่นแหละธรรมะทั้งหลายมาประชุมตรงนั้นแหละ ที่ปัจจุบันขณะตรงที่เรากําหนด
หยั่งรู๎นํะ แตํอยําเอาตัวเราเข๎าไปด๎วย ให๎มีแตํสภาวะธรรม อยํามีตัวเรา มีตัวเรายังไงลํะ โอ้โห กูเก่งเว้ย กู
กําหนดได้แล้ว กูรู้แล้ว ไม่มีใครรู้อย่างกู กูเยี่ยมที่สุดในวัดแล้ว นั่นแหละเอาตัวเราเข๎าไปแล๎ว ไปบังแล๎ว นั่น
แหละกิเลสกําลังขี่หัวอยูํแล๎ว เขาปฏิบัติเพื่อลดมานะละทิฏฐิ ดันไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มมานะเพิ่มทิฏฐิ เขา
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ปฏิบัติเพื่อปลํอยวางตัวตน เห็นไตรลักษณ๑ แล๎วความรู๎สึกวํามีตัวตนมันจะถอนออกไป มันตรงกันข๎ามกับ
ความยึดมั่นถือมั่น
ปฏิบัติจริง ๆ มันต๎องปฏิบัติเพื่อละ เพื่อสละ สละอารมณ๑ สละความยึดมั่นถือมั่น ให๎มีแตํปัจจุบัน
ขณะหนึ่ง ๆ ตัวเราก็ไมํมี ไมํมีตัวเรา ไอ้ตัวเรามันเป็นของแปลกปลอม โดยความจริงแล๎วมันไมํมีหรอก
มันโดนมายาหลอก โดนกิเลสหลอก โดยสภาวธรรมแล๎วมันไมํมีอะไรเลย ตัวเราก็ไมํมี ตัวเขาก็ไมํมี เราไมํ
เป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ไมํมีใครเลย ไมํมีใคร มีแตํสภาวธรรมเกิดดับ ไมํมีตัวเรา ไมํมีของ
เรา เราไมํได๎เป็นอะไรกับใครเลย มันไมํมีอะไรเลย มีแตํวํากําหนดหยั่งรู๎มัน เห็นสภาวะตรงนั้นนํะ โดย
ความจริงมันไมํมีอะไร ถ๎ามีอะไรมันก็ของแปลกปลอมทั้งนั้นแหละ กิเลสมันใสํมาให๎ ถูกหลอกมาหลายภพ
หลายชาติ วํามีตัวกูมีของกู ท๎ายที่สุดแล๎วไมํได๎เอาอะไรไปเลย ตายเนําอยูํนั่นแหละ หนอนแร๎งกาจิกกิน
ไมํได๎เอาอะไรไป ตัวกูของกูมันไมํมี ลูกกูก็ไมํมี พี่น๎องพํอแมํก็ไมํมีเลย สักแตํวําเป็นธาตุ ดินน้ําไฟลมมันไมํ
รู๎จักกันหรอก เอามาวางใกล๎ ๆกันมันก็ไมํรู๎จักกัน แตํอุปาทานมันมายึดกัน ดินน้ําไฟลมมันไมํรู๎จักกันหรอก
แตํอุปาทานมาผูกพัน วําลูกกูหลานกูพํอกูแมํกู แตํโดยความจริงแล๎วนํะ ดินน้ําไฟลมไมํรู๎ จักกัน มันไมํรู๎จัก
กัน
ไอ๎ตลิ่งกับน้ําที่ในลําคลองนํะ ตลิ่งกับน้ําที่มันไหลนํะ มันเจอกันมันก็ไมํรู๎จักกัน ไอ๎ผักตบที่ลอยผํานมา
มันก็ไมํรู๎จักตลิ่ง ตลิ่งก็ไมํรู๎จักผักตบ ไมํรู๎จักกันหรอก คือดินน้ําไฟลมมันไมํรู๎จักกันหรอก ไอ๎ที่มายึดมั่น
ผูกพันกันนํะ กิเลสอวิชชามั นใสํมาให๎ทั้งนั้น วํามีตัวกูมีของกู คนนั้นเป็นคนของกู กูต๎องหํวงกูต๎องหวงกู
ต๎องหลงกูต๎องหึง นั่นแหละโดนมันหลอก โดนมันหลอกทั้งนั้น พอตายแล๎วเอากระดูกผู๎ชายกับกระดูก
ผู๎หญิงมาวางคูํกัน ไมํเห็นมันจีบกัน เพราะวําโดยความจริงแล๎วธาตุนํะ มันไมํรักกันมันไมํเกลียดกั น เอา
กระดูกผู๎หญิงกับกระดูกผู๎ชายมาวางคูํกันมันก็ไมํจีบกันหรอก เอากระดูกนักเลงสองคนที่เป็นคูํอริมาวางคูํ
กัน มันก็ไมํทะเลาะกันหรอก เอามาวางคูํกันทั้งคืนมันก็ไมํทะเลาะกันแล๎ว วันยังค่ําคืนยังรุํงมันก็ไมํทะเลาะ
กันแล๎ว
คือโดยความจริงแล๎ว ธาตุนํะ มันไมํมีความรัก ไมํมีความเกลียด ไมํมีความโกรธ ไมํมีหวงหํวงหลงหึง
ทั้งนั้น มันอยูํที่ใจ ใจที่มันโดนหลอก โดนอวิชชาหลอก โดนกิเลสหลอก วํามีตัวกูคนหนึ่ง แล๎วตัวกูคนนี้ต๎อง
มีคนมารักกู มาเห็นคุณคํากู คนนั้นนํะเป็นญาติกู เขาต๎องมาคอยดูแลกู เขาต๎องมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผํกู คิดไป
เอง แตํโดยความจริงแล๎วมันไมํได๎เป็นตามความคิดเรา ความจริงเป็นอยํางหนึ่ง ความคิดความเห็นของเรา
มันก็เป็นอีกอยํางหนึ่ง ไอ๎สัจจะความจริงมันไมํได๎เป็นไปตามที่เราคิด เหมือนแมลงเมํามันวําไฟนี่สวย นํา
เข๎าไป มันไมํรู๎วํามันร๎อน แตํความจริงมันก็ร๎อนอยูํวันยังค่ํา ความคิดความเห็นของเราที่อวิชชาคือความโงํ
มันใสํมาให๎เนี่ย เราก็โงํเปลํา ๆ นั่นแหละ โลกนี้เขาก็ไมํได๎รับผิดชอบกับเราหรอก วําเอ๎อแหมมันโงํอยํางนี้
นะ ตามใจมันหนํอย เขาไมํสนใจหรอก เขาไมํมาสนใจหรอกวําไอ๎นี่มันโงํ ยอมมันหนํอยวะ มันนึกวําโลกนี้
เที่ยง ก็ยอมเที่ยงตามมันหนํอย เขาไมํเกี่ยวหรอก เขาไมํสนใจ ถึงเวลาเกิดมันก็เกิด ถึงเวลาตายมันก็ตาย
ถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยไข๎ เวลาแกํ มันก็แกํ ถึงเวลาตายเขาก็ตาย ตํอให๎ไอ๎คนนั้นคิดวํา กูไมํตาย ๆ ถึงเวลา
ตายมันก็ตายอยูํดีแหละ ธรรมชาติมันไมํเกรงใจคนโงํหรอก เราจะโงํไปแคํไหนเราก็ทุกข๑เอง ไมํมีใ ครมา
รับผิดชอบหรอก
เพราะฉะนั้นนํะ เราต๎องมาทําตัวเองให๎มันฉลาดขึ้น ฉลาดจากอะไรลํะ นี่แหละ ไมํมีอะไรจะฉลาดเทํา
ธรรมะของพระพุทธเจ๎า ธรรมะภาคปฏิบัตินี่แหละ สติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละ มาเจริญให๎เห็นความจริง มันจะ
ฉลาด ฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ ฉลาดมากขึ้น อ๎าว เขาไมํให๎เป็นปุถุชนแล๎ว มันฉลาดเกินปุถุชนไป ก็กลายเป็นพระ
โสดาบันแล๎ว ฉลาดมากขึ้นอีก เขาไมํให๎เป็นพระโสดาบันแล๎ว เขาไลํให๎ไปเป็นพระสกิทาคามีแล๎ว ฉลาด
มากขึ้นอีก เขาไลํให๎ไปเป็นพระอนาคามีแล๎ว ฉลาดมากขึ้น ๆ พอรู๎แจ๎งตัดอวิชชาขาด ก็เขาไลํให๎ไปเป็น
พระอรหั นต๑แล๎ ว เลิ ก เกิ ดเลิ ก ตาย ชาติ นี้ เ ป็ น ชาติ สุ ด ท๎ า ยไปเลย ก็ ด๎ ว ยธรรมะของพระพุ ท ธเจ๎ า ทั้ งนั้ น
กัณฑ์ที่ ๓๔ ความคิดและสัจจะ
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นอกจากมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ๎าสั่งสอนแล๎ว ไมํจบหรอก เกิดแกํเจ็บตายมันไมํจบ เกิดแล๎วเกิดอีกก็ไมํ
จบหรอก ทุกข๑แคํไหนก็ไมํจบ ไมํมีเบื้องต๎นไมํมีเบื้องปลาย แตํธรรมะของพระพุทธเจ๎านี่จบ มันฉลาดขึ้ น รู๎
แจ๎งเห็นจริง กิเลสมากมายแคํไหนมันก็หลุดไป เพราะธรรมะนี่เป็นปฏิปักษ๑กับกิเลส เราจะมีกิเลสมากี่
อสงไขยกัป พอธรรมะเข๎ามาสูํใจแล๎ว กิเลสมันก็หมดไปได๎ เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงเป็นอัศจรรย๑ เราจึงถือวํา
ธรรมะนี้เป็นสรณะที่พึ่ง เพราะเป็นอัศจรรย๑ คือบุคคลใดก็ตาม ถึง จะเคยโงํมากี่อสงไขยกัป ชั่วช๎าเลวทราม
มากี่อสงไขยกัปก็ตามทีเถอะ พอมาปฏิบัติธรรมะแล๎วก็ฉลาดขึ้นได๎ รู๎แจ๎งเห็นจริง ดีขึ้นได๎ บริสุทธิ์หลุดพ๎น
ขึ้นได๎ ด๎วยธรรมะของพระพุทธเจ๎านี่แหละ
เพราะฉะนั้นเราเห็นทุกข๑เห็นโทษในโลกนี้ เราขวนขวายออกปฏิบัติ อันนี้แหละเรามาทางถูกแล๎ว เราก็
ทําไปเรื่อย ๆ จนกวําจะตาย ตายแล๎วมันหมดกิเลสก็เลิกทํา ไปนิพพานเลย ยังไมํหมดกิเลสไปเกิดที่ไหน
ไปทําตํอตรงไหน เอาไว๎ก็รู๎กันเอง เราเห็นทุกข๑เห็นโทษเราก็ทําไปจนกวําจะตาย ไมํงั้นจะทําอะไรลํะ เราจะ
ไปโงํอยํางเกํามันก็เสียทําแล๎ว เมื่อเจอธรรมะของพระพุทธเจ๎าแล๎วเราจะกลับไปโงํอยํางเกํามันก็เสียทํา ถึง
เราจะยังคงมีกิเลสหนาปัญญาทราม เราก็คํอยขวนขวายไป สักวันก็ต๎องถึงความบริสุทธิ์หลุดพ๎นเข๎าสักวัน
หมดทุกข๑ได๎สักวัน
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสได๎มาปรารภธรรมะในภาคปฏิบัติแกํทํานทั้งหลาย ก็ได๎โอกาสดีที่มาปรารภธรรมะซึ่ง
กันและกัน ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายก็ขออ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาคุ๎มครองป้องกันรักษาทํานผู๎
ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ให๎เจริญด๎วยกุศลธรรมกุศลกรรมทั้งปวง เจริญด๎วยโลกุตตรธรรม ท๎ายที่สุดขอให๎ได๎
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๓๕ ความจริงของชีวิต
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และสมมุติ สงฆ๑ ผู๎ทรง
ไว๎ซึ่งพระศาสนา ขอกราบแทบเท๎าไปยังพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ใน
ภาคปฏิบัติ ขอนมัสการพระเถรานุเถระผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสามเณรและ
ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในการปฏิบัติธรรม
วันนี้เป็นวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นธรรมดาเราได๎มาประพฤติปฏิบัติธรรม มาปรารภธรรมใน
ภาคปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือการคืนสูํความจริง เราปฏิบัติเพื่อคืนสูํความจริง คืนสูํความจริงก็คือวํา โดย
สภาพสัจจะความจริงแล๎ว ท๎ายสุดมันไมํมีอะไรเลย คนเราที่นึกวํามีไอ๎นั่นมีไอ๎นี่ ความจริงไมํมี เราเกิดมาก็
ไมํมีอะไรมาเลย กรรมเกําในอดีตได๎มาเป็นเจ๎ากี้เจ๎าการประกอบธาตุ ๔ ของโลกให๎เป็นกายเนื้อหนังขึ้นมา
กรรมก็จัดการจําแนกให๎ดีชั่ว เลวทรามประณีตตํางกัน แตํวํารํางกายนี่เป็นธาตุ ดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
ของโลกทั้งหมด ไมํได๎เอาอะไรมาเลย พอมามีอายุมากขึ้นก็สมมุติวํามีนั่นมีนี่ มีที่ดินมีบ๎านมีสมบัติ มี
กรรมสิทธิ์มีเงินมีทอง มีโดยสมมุติ ท๎ายที่สุดเวลาตายแล๎วก็ไมํมีอะไรเลย ไมํเหลืออะไรเลย รํางกายนี่ก็ต๎อง
เอาไปเผาทิ้ง รํางกายเผาทิ้งหมด สมบัตินอกกายเชํน ที่ดิน บ๎านชํองห๎องหอ เงินทองมากมาย ก็ทิ้งหมด
ไมํได๎เอาอะไรไป
ชีวิตเริ่มต๎นด๎วยความไมํมี แล๎วก็ตายไปด๎วยความไร๎ ไร๎ทุกอยํางไมํมีอะไรเลย เพราะฉะนั้นความไมํมี
คือความจริง ความไมํมีอะไรเลยมันคือความจริง ความพรั่งพร๎อมมีโนํนมีนี่มันเป็นมายาภาพ เหมือนฟอง
สบูํจากไมํมีอะไรก็พองขึ้นมา พองขึ้นมาท๎ายที่สุดก็แตก แตกแล๎วก็ไมํมีอะไร ไมํมีอะไรเลยชีวิตนี่ ความเป็น
จริงของชีวิตคือไมํมีอะไร
ทีนี้ การที่เราเกิดมาเป็นคน เรามาพิจารณาดูให๎ดีวําคุณคําของการเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่ง เพื่อมาทํา
อะไรถึงจะได๎กําไรที่สุด เมื่อเราเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่ง ในเมื่อความจริงคือไมํมีอะไรเลย มันไมํมีอะไร ไมํได๎
อะไร ไมํได๎เอาอะไรไป เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งจะมาทําอะไรที่จะได๎กําไรที่สุดจะได๎เปรียบที่สุด ทั้งผู๎ปฏิบัติ
ธรรมก็ดีทั้งผู๎ไมํได๎ปฏิบัติธรรมก็ดี เกิดมาเป็นมนุษย๑เขาให๎มาฝึกจาคะ ฝึกความสละ คนไหนฝึกจาคะความ
สละได๎ คนนั้นได๎เปรียบ ฝึกมากก็ได๎เปรียบมากได๎กําไรมาก ถ๎าไมํรู๎ จักจาคะเลยก็ซวย หลงติดอยูํกับของที่
ไมํใชํของเราเลย
จาคะคือสละ สละทางใจ ต๎องเข๎าใจความจริง อยูํในโลกขณะที่เราเหมือนกับวํามีโนํนมีนี่ ต๎องทําใจให๎
เห็นแจ๎งให๎ได๎วํา มีอะไรมันก็เหมือนไมํมี เป็นอะไรมันก็เหมือนไมํเป็น ได๎มาก็เหมือนไมํได๎ มันก็กองอยูํใน
โลก มันจะย๎ายไปไหนได๎ลํะ มันก็อยูํในโลก สมบัติทั้งหลายไมํมีใครเอาไปได๎ ท๎ายที่สุดแม๎แตํจอมจักรพรรดิ์
ที่ครองโลกก็ไมํได๎เอาอะไรไป เพราะฉะนั้นความจริงคือความไมํมีอะไร ความไร๎ คือความจริง ถ๎าเรามา
สลัดออก ซึ่งความหํวงใยความผูกพันในคนสัตว๑สิ่งของ แม๎แตํตัวเอง เราตัดหํวงผูกพันได๎มากเทําไรก็กําไร
เทํานั้น กําไรชีวิตมากเทํานั้น คือมันเข๎าใกล๎ความจริง แล๎วจะไมํเดือดร๎อนเพราะความจริง มันเป็นอยํางนั้น
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ถ๎าไปหลงใหลอยูํกับมายาภาพจะโดนความจริงตบหน๎า ตบหน๎าล๎มคว่ํา แล๎วมันเหยียบซ้ํา ๆ แล๎วกระทืบ
ขยี้ตํออีก
สัจธรรมความจริงนี้ไมํเกรงใจคนโงํเลย เวลามันจะปรากฏขึ้นมามันไมํเกรงใจคนโงํ เราจะอ๎างวําเรามัน
โงํ ขอความเมตตาปราณีหนํอย มันไมํเมตตาหรอก คนไหนโงํมากยิ่งซวย ความโงํ นั่นหมายถึง การไมํรู๎
ธรรมะของพระพุทธเจ๎า ตํอให๎รอบรู๎วิชาการมากมายมหาศาล ถ๎าไมํรู๎ธรรมะของพระพุทธเจ๎าก็ยังโงํเทํานั้น
เพราะมันฉลาดในเรื่องโงํ ๆ ฉลาดในมายา เข๎าใจวํามี แตํกลับไมํมีอะไรเลย ถูกหลอก มองชีวิตแล๎วต๎อง
มองไปถึงความตาย เมื่อถึงเวลาตายมันเหลืออะไรลํะ ไอ๎ของที่เราหวงเราหํวง สํวนใหญํ เป็นของที่ตายแล๎ว
เอาไปไมํได๎ทั้งนั้น ที่ทุกข๑กลุ๎มใจจนกินข๎าวไมํได๎นอนไมํหลับ เพราะของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น โดน
มันหลอก หวง หํวง ผูกพัน ลูกเต๎าหลานเหลนคนรักคนชอบก็ตํางคนตํางตาย ถ๎าเราตายแล๎วก็เขาก็ไมํให๎
เราอยูํบ๎านด๎วยแล๎ว รักกันปานใดเขาก็ไมํให๎อยูํบ๎าน แถมกลัววําเราจะมาหาเขาอีก มันไมํรักกันจริง เราถูก
หลอก ถูกโลกมันหลอก
คนในโลกนี่ถูกหลอกกันทั้งนั้น เข๎าใจวําคนนั้นจะมารักเราจริง เราจะมีสุขที่มีคนนั้นมารักเรา รู๎สึกอุํนใจ
วํา มีไอ๎นั่นมันมาชอบเรา ไอ๎นี่มารักเรา พอเราตายได๎วันเดียว เขาอยากจะมาขนออกไปนอกบ๎านแทบแยํ
หมาตาย มันยังยอมให๎ฝังหน๎าบ๎านมัน เราตายขึ้นมา มันไมํยอมให๎ฝังหน๎าบ๎านมันเด็ดขาดเลย มันรังเกียจ
เรายิ่งกวําหมาตัวหนึ่ง มันรังเกียจเรายิ่งกวําหมาตายอีก คือไมํรักกันจริงนํะ
เราหาธรรมะของพระพุทธเจ๎าดีกวํา หาความรู๎แจ๎งเห็นจริง เห็นแจ๎งในความไมํมีอะไร ความเป็นมายา
ของโลก ยิ่งเห็นแจ๎งความเป็นมายาแล๎วก็สลัดออกจากใจ สลัดคืนเรียกวําปฏินิสสัคโค สลัดคืนของที่มัน
ไมํใชํของเราอยูํแล๎ว สลัดคืนออกจากใจ หลงยึดหลงหวงหลงหํวง หํวงไว๎เทําไรก็แตกดับหมด
สาเหตุของความแตกดับคือความเกิดนั่นแหละ สาเหตุแหํงความตายก็คือความเกิด ไมํได๎มาจากไหน
เลยความตาย ความตายมากับความเกิด พอเกิดมาก็พกความตายมาด๎วย เหมือนกับวําผู๎หญิงคนหนึ่งมีลูก
มีลูกแฝด แตํพอมีลูกแฝดแล๎วเด็กคนหนึ่งหน๎าตาไมํสวยจึงเอาไปซํอนไว๎ มันเลี้ยงอีกคนหนึ่งที่หน๎าตาดี คน
ที่ไมํสวยเอาไปซํอนเอาไปแอบเลี้ยงไมํให๎ใครรู๎ ไมํยอมรับความจริง ตํอมาคนที่ไมํสวยก็ไปคบโจร คบอะไร
ไมํดีเป็นโจรเป็นเสือเป็นสิงห๑ไป ตอนหลังมันโผลํ มาทําใจไมํได๎ มันนําเกลียดแล๎วมันยังเป็นโจรอีก ความ
จริงมันออกมาพร๎อมกับลูกที่หน๎าตาสวยที่เราเลี้ยงไว๎อยํางดี ที่ไหนมีความเกิดก็จะพาความตายมาด๎วย มา
ทั้งคูํ แตํเราเอาไปซํอนไมํยอมมองด๎วยใจ เอาไปซํอนเอาไปแอบไว๎สักที่ พอถึงเวลาที่ความตายมันโผลํมา
ทําใจไมํได๎เพราะตัวเองเอาไปซํอน ตัวเองโกหกตัวเองหลอกตัวเอง เราหลอกตัวเองแล๎วไมํมีใครมาชํวยได๎
พระพุทธเจ๎าทํานสอนให๎บรรลุเห็นแจ๎งความจริง เลิกหลอกตัวเอง เลิกจมอยูํในความฝันห๎วงฝัน ฝันวํา
โลกนี้สวยงาม ความจริงมันเป็นโลกแตกดับฉิบหายทําลาย คนรุํนราวคราวเดียวกับเราก็คํอย ๆ ตายจาก
กันไป คนรุํนพํอรุํนแมํก็ตายกันเรียบร๎อยไป รุํนปู่รุํนยํายิ่งไมํต๎องถาม ถึงเวลามันก็ทยอยกันไปเป็นรุํน ๆ
ไปเลยยกแก๏ง เกิดมาเทําไรก็ตายกันหมด โลกนี้เรามาผํานเทํานั้น สักแตํวําผํานมาชั่วคราว มีรํางกายที่
แข็งแรงสบายก็ไมํกี่ปี มีรํางกายที่แข็งแรงอยูํไมํกี่ปี อายุสามสิบสี่สิบ ความแกํก็เริ่มปรากฏปวดหลังปวดเอว
เส๎นตึงเส๎นหยํอน ปวดหัวเขําก็เริ่มเห็น มันหนุํมมันสาวแข็งแรงให๎ไมํกี่ปีมันก็เริ่มแล๎วเริ่มแสดงอาการแกํ
ปรากฏแล๎ว
โลกนี้ไมํใชํของเรา ไมํใชํที่อยูํ มันเป็นที่ผําน ใครเข๎าใจวําโลกนี้เป็นของเราจริงก็ซวย คนนั้นก็ ซวยมาก
โลกนี้เป็นเพียงโรงละคร สักแตํวําแสดงละครตามกรรม กรรมมันกําหนดมา กิเลสเป็นผู๎กํากับ เวลาเราไป
เห็นคนบางคน เวลาเขาโลภโมโทสันมากชอบเอาเปรียบคนอื่นนะ เราก็ไมํต๎องไปรังเกียจเขาหรอก นั่น
แหละเขาแสดงไปตามผู๎กํากับ เขาไมํเป็นอิสระ เหมือนกับนักแสดงนั่นแหละ ผู๎กํากับมันสั่งอยํางไรก็ต๎องทํา
ไปอยํางนั้นแหละ เจ๎ากิเลสความโลภความโกรธความหลงมันสั่งอยํางไรก็ต๎องไปทําตามมันเพราะวําอยูํใต๎
อํานาจกิเลส กิเลสตัวไหนสั่งอยํางไรก็ต๎องไปทําตามมันทั้งหมด ก็นําสังเวชนําสงสารกันทั้งนั้น
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คนอยูํในโลกนี้ โดนกิเลสบงการอยํางเชื่องเชื่อ ตราบใดที่ยังไมํรู๎ธรรมะของพระพุทธเจ๎า ก็เป็นไปตาม
กิเลสไมํจบ โดนหลอก ถ๎าเราไมํรู๎ธรรมะของพระพุทธเจ๎า ก็ต๎องเริ่มขวนขวายปฏิบัติ ให๎จิตใจกําลังใจเรา
เข๎มแข็งเพื่อเอาชนะกิเลส ชนะความชั่วความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดความจริงแตํเกํากํอนมาแตํไหน ก็เพิกออก
เสีย ที่เคยคิดวําตัวเองไมํตาย ไมํได๎นึกถึงความไมํเที่ยงเลย มัวสนใจมองแตํความเจริญมองแตํความ
รุํงเรือง พอสังขารมันเสื่อมก็จะทําใจรับไมํได๎
พระอริยะทั้งหลายทํานมองแตํความแตกดับทําลายตามความเป็นความจริงอยูํเสมอ ไมํมีอาลัยใน
สังขารทั้งปวง ไมํหํวงไมํผูกพัน เห็นความเป็นมายาเห็นสังขารทั้ งปวงแตกดับ อยูํด๎วยญาณปัญญาตลอด
ไมํเกาะเกี่ยวไมํผูกพัน มีจาคะมีตัวสละสลัดคืนจากใจ มีเหมือนไมํมี เป็นเหมือนไมํเป็น ได๎มาเหมือนไมํได๎
เสียไปเหมือนไมํเสีย อันนี้เข๎าใจแจํมแจ๎งความจริง ทุกอยํางมันเกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักก็เพื่อทุกข๑ มีก็
เพื่อหมด มาก็เพื่อไป เกิดก็เพื่อตาย ไมํมีอะไรจริง ไมํนําเพลิดเพลิน
พระพุทธเจ๎าทํานตรัสวํา ดูกํอนเธอทั้งหลาย เธอจะเพลิดเพลินอะไรกันนัก ยินดีอะไรกันนัก ในเมื่อโลก
นี้ถูกไฟลุกทํวมอยูํ ไฟคือความเกิดแกํเจ็บตาย ทําไมเธอไมํแสวงหาสัจจะกันลํะ เกิดมาเป็นมนุษย๑ เราไมํได๎
เอาอะไรไป หลงใหลใฝ่ ฝั น ไปก็ เ ปลํ า สู ญ เสี ย หมด คนกี่ รุํ น กี่ รุํ น ตั้ ง แตํ ยุ ค สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี ต๎ น
รัตนโกสินทร๑ก็ตายเรียบไมํได๎เอาอะไรกันไปเลย ตายเรียบ ที่มาแยํงกัน มาฆํากัน พมํายกมารบไทย จะ
แยํงไอ๎โนํนไอ๎นี่ ไทยก็ยกไปรบพมําแยํงมาคืน ท๎ายที่สุดก็ตายกันหมด ไมํได๎เอาอะไรไปหรอกที่ แยํง ๆ กัน
ไมํได๎เอาอะไรไป แผํนดินสักตารางนิ้วก็ไมํได๎เอาไป บุเรงนองก็ไมํได๎เอาไปเลย อุตสําห๑ไปชนะตั้งสิบทิศ
ที่ดินสักกะผีกเดียวก็ไมํได๎เอาไปเมืองผีเลย นี่แหละที่บอกวําชนะสิบทิศ เป็นมายาไมํมีอะไรจริง ท๎ายที่สุดก็
สูญเสียหมด เสียหมด ยึดครองไมํได๎สักอยําง แม๎แตํรํางกายสังขารเขาก็ยึดครองเขาไว๎ไมํได๎ ตํอไปแขนก็
ขยับเขยื้อนไมํได๎ ขาจะขยับเขยื้อนไมํได๎ มันไมํเป็นจริงหรอกที่วําชนะสิบทิศ มันบอกวํามันไปรบมาทั่ว
ชนะสิบทิศ โดนเขาหลอก โดนกิเลสในหัวมันหลอก หลอกวํากูชนะทั้งที่กูแพ๎ มันเกิดมาก็เตรียมตัวตายได๎
มันเกิดมาความตายก็ตามมาตั้งแตํวันมันเกิดนั่นแหละ มันหลอกตัวเองวํากูไปชนะเขามา กูจะไปชนะเขา
จะไปยึดที่โนํนที่นี่ จะไปครอบครองที่โนํนที่นี่
ฉันใดฉันนั้น ชีวิตคนเราก็เหมือนกันแหละ คนในโลกนี้เหมือนละคร โรงละครโรงใหญํท๎ายสุดก็ละคร
ปิดฉากฝาโลงปิดหน๎า ไมํมีอะไร เราเห็นความจริ งแล๎ว ไมํมีอะไรนําเพลิดเพลินหรอกในโลกนี้ มองด๎วยตา
เหมือนสวยงาม มองด๎วยใจเห็นความไมํเที่ยง อยํางนี้เขาเรียกดวงตาเห็นธรรม ในใจเห็นความไมํเที่ยง
มองด๎วยตาเปลํามันเหมือนกับดูดี มองด๎วยใจมันไมํดี ไมํมีอะไรนํายึดครองครอบครองไมํได๎อะไรกันไป ที่
ไมํได๎อะไรไปมันเป็นความจริง
เราเกิดมา จงฝึกจิตดวงที่มีจาคะให๎ได๎ เราฝึกได๎มากยิ่งกําไรมาก ขณะที่เรามีชีวิตอยูํมีอะไรให๎ทํา
ความรู๎สึกเหมือนกับไมํมี ฝึกเอาไว๎ ความจริงมันไมํมีอะไร รํางกายนี้ก็อาศัยดิน น้ํา ไฟ ลม ของเขายืมมา
ใช๎ชั่วคราว สมบัติภายนอกสมบัติภายในก็ไมํมีของเราสักอยําง ญาติพี่น๎องทั้งหลายก็เหมือนกับคนมานั่งรอ
รถเมล๑ป้ายเดียวกันทั้งนั้น ไมํเป็นอะไรกันจริง เดี๋ยวถึงเวลาก็ตํางคนตํางไป คนนั้นตายกํอนคนนี้ตายหลัง
เวลามีชีวิตอยากสมาคมรวมกัน ถึงเวลาตายก็ตํางคนตํางอยูํ ไมํเห็นวํากระดูกของยํามาเยี่ยมกระดูกปู่ ไมํ
เห็นมีเลย ไมํเห็น เลย กระดูกอยูํตรงไหนก็ตรงนั้นแหละ ไมํเห็นกระดูกแมํมาเยี่ยมกระดูกพํอ ไมํมีหรอก
เวลามีชีวิตอยากสมาคมรวมกัน เวลาตายก็ตํางคนตํางอยูํ อยูํตรงนั่นแหละ มันสลายเป็นธาตุแล๎ว ไมํมีอะไร
แล๎ว สมมุติมายาโดนเพิกเสียสิ้นแล๎ว
ยิ่งกาลเวลาผํานไปความจริงก็จะยิ่งปรากฏ เมื่อความจริงปรากฏขึ้นมา พวกที่หลอกตัวเองไว๎ก็ไปนั่ง
ร๎องไห๎เอาแหละ ร๎องไห๎ก็ไมํมีใครเห็นใจ ที่ร๎องเพราะความโงํ โกหกตัวเองมานาน ไมํยอมรับความจริงวําสิ่ง
ทั้งปวงแตกดับไมํมีอะไรเป็นของเรา ไมํยอมรับความจริง เมื่อความจริงปรากฏก็ร๎องไห๎ไป ร๎องไห๎ไปก็ไมํมี
ใครไปเวทนา ร๎องเพราะความโงํ ร๎องไห๎ไปก็เทํานั้น เราไปทําร๎ายตัวเองปลํอยความโงํชักนํามาครอบครอง
กัณฑ์ที่ ๓๕ ความจริงของชีวิต
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ยึดมั่นในสังขาร โมหะอวิชชาหลอกให๎มาครอบครอง ปิดตาหมด ของเห็นโทนโทํไมํยอมมอง ความจริงมีให๎
เห็นอยูํตลอด ความไมํเที่ยง ความเป็นทุกข๑ ความเป็นอนัตตา ประกาศอยูํตลอด พระพุทธเจ๎าทํานไมํได๎เอา
เรื่องไกลตัวมาสอนเลย เรื่องใกล๎ ๆ แตํคนมันปิดหูปิดตาไมํยอมมอง มันเอาลูกแฝดอีกคนที่หน๎าตาไมํสวย
ไปซํ อ นไว๎ มั น ไมํ ย อมมอง มองแตํ ข องดี ท๎ า ยที่ สุ ด ซวย คนไมํ รู๎ สั จ จะซวยทั้ ง นั้ น ตํ อ ให๎ มี ตํ า แหนํ ง
ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเทําไหนก็ซวยทั้งนั้น ถ๎าไมํรู๎สัจจะ เกิดมาเสียที เสียทีที่ได๎เกิดมาเป็นมนุษย๑ และได๎พบ
พระพุทธศาสนา
เกิดมาเป็นมนุษย๑ชาติหนึ่ง ภายใต๎รํมเงาของพระพุทธศาสนา ถ๎าเกิดมาแล๎วไมํรู๎สัจจะก็เสียชาติเกิด
เกิดมาก็ไมํได๎บุญบารมีเพิ่มเลย แสวงหาแตํของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น ไอ๎ของที่ตายแล๎วเอาไปได๎ไมํ
เคยขวนขวายหาเลย ไมํเคยได๎คิดเลย มัวแตํไปนั่งกลุ๎มกับของที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ทั้งนั้น เราไปฮวงซุ๎ย
ไปป่าช๎าจีน มองเห็นฮวงซุ๎ยนอนเรียงกันกินพื้นที่ทั้งหุบเขา ล๎วนมาจากเมืองจีนข๎ามน้ําข๎ามทะเลมา พก
เสื่อผืนหมอนใบ นึกวําจะมาร่ํารวยกันในบ๎านนี้เมืองนี้ ท๎ายที่สุดก็เห็นมานอนเรีย งกันเป็นแถวเต็มภูเขาไป
หมด ตายกันทั้งสิ้น มาร๎อยคนก็ตายร๎อยคน ไมํได๎มาร๎อยคนแล๎วตายแคํเก๎าสิบเก๎าคน มาร๎อยคนก็ตาย
หมดสิ้นทั้งร๎อยคนแหละ ตายแล๎วก็มานอนเรียง ไปสูํความสลายตัว เข๎าสูํความเปื่อยเนํา ไมํมีอะไร ไมํได๎
อะไรไป คนไหนฉลาดก็มาฝึกจิต คนไหนโงํก็ไปหวงหํวงอาลัยของที่ตายแล๎วก็เอาไปไมํได๎ คิดวําเป็นของกู
ของกูนั่นแหละคิดเข๎าไป นั่นก็ลูกกู โนํนก็หลานกู ท๎ายที่สุดก็ตายกันหมด ลูกเราก็ตายหมด หลานเราก็ตาย
หมด ตายกันยกโขยงเลย ไมํมีอะไร เป็นละคร ละครไว๎หลอกคนโงํได๎ คนฉลาดหลอกไมํได๎แล๎ว ในครั้ง
พุทธกาล พระยสะเป็นลูกเศรษฐี อยูํปราสาทสามฤดูในเมืองพาราณสี มีนางบําเรอมากมาย กลับมองเห็น
วําเป็นทุกข๑ ถึงกับบํนอุทานวํา ที่นี่วุํนวายหนอ ที่นี่ขัดข๎องหนอ พอดีไปเจอพระพุทธเจ๎า ทํานกําลังทรงเดิน
จงกรมตอนเช๎า พระพุทธเจ๎าตรัสเรียกวํา มาเถอะยสะเอ๐ย ที่นี่ไมํขัดข๎อง ที่นี่ไมํวุํนวาย มาที่นี่ เดี๋ยวจะแสดง
ธรรมให๎ฟัง ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ให๎พระยสะฟัง พอฟังจบ พระยสะบรรลุเป็นพระโสดาบัน
คนมีปัญญาแล๎วจะมองเห็นโทษ สมบัติทั้งหลายเหมือนฉากในโรงลิเก มองด๎วยตาปัญญาเหมือนฉาก
ในโรงลิเก ไมํมีอะไร เรามีปัญญาอยํางนี้เรา จะไมํเบื่อหนํายในการปฏิบัติ จิ ตมันก็จะเดินตัวของมันตลอด
ถ๎าหากเราไมํมีปัญญาอยํางนี้ ก็จะมีญาณม๎วนเสื่อแล๎ว จะสึกไปครอบครองโลก ไปครอบครองบ๎านชํอง มัน
ไมํรู๎ ไมํรู๎วํามันไมํใชํของเรา บุญบารมีที่เราทํานั่นแหละ เป็นของเราจริง ถ๎าเป็นปรมัตถ๑ชั้นสูงก็ให๎มาเจริญ
กรรมฐานเจริญวิปัสสนา ดูภายใน สํงจิตอยูํแตํภายในไมํต๎องสํงออกไป
เวลาเรานั่งปฏิบัติให๎เป็นตัวเราตัวคนเดียว พอนั่งลงปุ๊บก็ให๎คิดวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็น
อะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียวข๎าไปคนเดียว ไมํต๎องไปหวงคนนั้น ไมํต๎องไปหํวงคนนี้ ไมํต๎องทั้งนั้น พอนั่งลง
ปุ๊ป หลับตาปุ๊บ ก็ให๎คิดวําเราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียวข๎าไปคนเดียว ตําง
คนตํางมาตํางคนตํางตาย ใครสร๎างบารมีสร๎างบุญคนนั้นก็เอาไป ไมํมีใครชํวยกันได๎ ไมํใชํวําพํอแมํมาสร๎าง
บุ ญ แล๎ ว จะพาลู ก ไปสวรรค๑ นิ พ พานได๎ ไมํ ไ ด๎ เ พราะเหตุ วํ า เป็ น ทางของบุ ค คลผู๎ เ ดี ย ว ใครทํ า ใครได๎
เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งลงปุ๊บ ไมํต๎องหํวงใครเลย ไมํต๎องสํงจิตไปที่อื่นเลย ให๎จิตปักอยูํข๎างใน ภายในกาย
ยาววาหนาคืบ จิตปักอยูํในภายในมันอิ่มมันอบอุํนเพราะมันไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าทางใจของใคร จิตเราไปเป็น
ขี้ข๎าเขา ต๎องคอยรักคอยหํวงคอยหวงคอยหลงคอยหึง เป็นขี้ข๎าเขาทั้งนั้ น ไมํได๎สํานึกเลยวําตํางคนก็ตําง
มาเกิด ตํางคนก็ตํางมาตายกัน หํวงหวงอาลัยไปก็เทํานั้น
ของที่จะจากกัน ถ๎ายึดไว๎ด๎วยมือมือจะขาด ถ๎ายึดไว๎ด๎วยใจใจจะขาด ให๎ยกตัวอยํางงําย ๆ เรานั่งรถ
สองแถว ไปจอดป้าย รถสองแถวมันจอดป้าย แล๎วเราก็เอามือเราไปจับกับกิ่งไม๎ข๎างทางข๎ างถนนยึดไว๎
เวลารถออก ถ๎าเราไมํปลํอยมือจะเป็นอยํางไร ไมํมือขาดก็ต๎องตกรถแหละ การที่เราเอาจิตไปยึดในสิ่งที่
ต๎องจากไปนั่นแหละ กําลังทําร๎ายตัวเอง เหมือนอยูํดี ๆ ไมํวําดี หาเรื่องใสํตัว บังเอิญนั่งรถไปจับเอากิ่งไม๎
ข๎างทาง พอรถจะออกแล๎วไมํปลํอยมือ จะหาเรื่องให๎ตัวเองเดือดร๎อน ไมํแขนขาดก็ตกรถ
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คนเราทั้งหมดมีกรรมเป็นของตน ไมํมีใครชํวยใครได๎แม๎แตํลูกเต๎าเหลําหลานแตํละคน มันก็มีกรรม
เป็นของตน จะได๎ดีได๎ชั่วก็เป็นกรรมของมัน หํวงหวงอาลัยไปก็ไร๎ประโยชน๑ เรามาทําจิตของเราดีกวํา ทุก
คนมีกรรมของเขา หํวงไปก็เทํานั้น เวลาเรานั่ งสมาธิลงไป ตัดให๎หมดเลย เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํ
เป็นอะไรกับเรา จิตอยูํภายในมันอิ่ม ไมํต๎องไปเกาะเกี่ยวกับใคร ไมํต๎องหวงหํวงอาลัยรอคอยใคร จิตที่รอ
คอยเป็นทุกข๑ที่สุด รอคอยให๎เขาเป็นอยํางนั้น รอคอยให๎เขามาเอาใจเรา เป็นทุกข๑ที่สุด เป็นขี้ข๎าทางใจเขา
รํางกายดูเหมือนไมํเป็นขี้ข๎าใครแตํใจนํะเป็นขี้ข๎าเขา เวลาเอาใจไปรักไปหวงหํวงอาลัยใครก็เป็นขี้ข๎าเขา
ทั้งนั้น ต๎องรอให๎เขามาเติมให๎เต็ม ต๎องรอให๎เขามายิ้มให๎ถึงเป็นสุข ต๎องรอให๎เขามาเอาใจแล๎วถึงเป็นสุข
ต๎องรอให๎เขามาทําดีกับเราแล๎วถึงเป็นสุข นั่นแหละขี้ข๎าเขาทั้งนั้ น เป็นขี้ข๎าทางใจ รํางกายเหมือนไมํเป็นขี้
ข๎าใครแตํใจนํะเป็นขี้ข๎าเขา
เรามาเจริญสติปัฏฐาน เพื่อเลิกทาส เลิกเป็นขี้ข๎าเขา ไมํต๎องไปเกาะกับใครทั้งนั้น เอาจิตคืนมาสูํตัวเรา
แล๎วสบาย ไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าใคร เอาจิตไปหํวงไปหวงเขา ให๎เป็นทุกข๑ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน
อยูํกับคนเยอะแตํว๎าเหวํ เพราะวําอะไร เพราะวําจิตมันหิว มันรอให๎คนอื่นมาเติมให๎เต็ม เราไปตั้งเงื่อนไข
เองวํา เราเป็นผู๎ชายคนหนึ่งแล๎วต๎องมีผู๎หญิงคนหนึ่งมาเป็นคูํ ไปตั้งเงื่อนไขเอาเอง ตั้งเงื่อนไขให๎ซวยเอง
ผู๎ห ญิงก็ไ ปตั้งเงื่อ นไขวํา เราเป็นผู๎ หญิ ง คนหนึ่ งแล๎ วต๎ องมีผู๎ ชายคนหนึ่งมาเห็น คุณ คํา นั่น แหละ ไปตั้ ง
เงื่อนไขเอาเอง ตั้งเงื่อนไขให๎ซวย หาเรื่องเดือดร๎อน กิเลสความไมํรู๎มันหลอกให๎ไปตั้งเงื่อนไข ตั้งเงื่อนไข
เสร็จแล๎วก็รอคอยคนถูกใจ รอคน รอคอยคนที่ได๎อยํางใจเรา พอได๎คนอยํางใจมาแล๎วก็ต๎องมากลัว มา
ขอร๎องให๎มันอยําเปลี่ยนไปเลย
มีโยมมาถามอยูํเรื่อยวํา เมื่อกํอนตอนหนูแตํงงานใหมํ ๆ โอ๎ยเขาดี เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะ ทําไงเขา
จะไมํเปลี่ยนได๎คะหลวงพํอ ก็เลยบอกวํา โยม ไอ๎ของที่โยมจะกินใสํปาก เลือกแล๎วเลือกอีกวํามันดี ที่สุด
เลือกที่วํามันดีที่สุดแล๎วก็ใสํปากเข๎า ไป แล๎วมันเปลี่ยนไหม มันถํายออกมาแล๎ว มันเหมือนเดิมเหมือนกับ
ตอนที่เราเอาใสํปากไหม ไมํเหมือน มันเปลี่ยนทั้งนั้น ไอ๎ของที่เราจะกินที่วําเลือกแล๎วเลือกอีกวํามันสะอาด
อยํางดีเลย ก็เหมือนกันแหละ คนทั้งหลายก็เหมือนกันแหละ เราไปได๎แฟนมาคนหนึ่งได๎สามีมาคนหนึ่งก็
เลือกวําดีแล๎ว ที่ไหนได๎ ตอนเขามาจีบเรา เขาเอาหางเก็บไว๎ หางคํอยมาโผลํตอนแตํงงานกันแล๎วนี่เอง
หางคือความไมํดีตําง ๆ เขาก็แอบเอาไว๎ เขาไมํมาอวดเราตอนเขามาจีบ พอมาเป็นผัวเมียกันแล๎ว อยูํบ๎าน
เดียวกันแล๎ว หางก็โผลํจนได๎ ความชั่วอะไรไมํเคยแสดงให๎ดูก็ต๎องเห็นกันจนได๎ ไมํมีอะไรได๎อยํางใจหรอก
ถ๎าได๎อยํางใจก็ต๎องมานั่งกลุ๎มกลัววําเขาจะเปลี่ยน มันทุกข๑ไมํจบหรอกชีวิต
คนที่มัวแตํเอาจิตไปฝากไว๎กับคนอื่นนํะ ทุกข๑ไมํจบ หมดทุกข๑เรื่องนี้ต๎องไปทุกเรื่องอื่นอีก ตราบใดที่
ยังเอาจิตไปฝากไว๎กับคนอื่น ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้ นจนวันตาย ถ๎าเอาใจมาเจริญสติปัฏฐาน
พ๎นทุกข๑ก็ไมํต๎องไปสะอื้นแล๎ว พ๎นทุกข๑พ๎นโศกพ๎นโรคพ๎นภัย คิดได๎ก็พ๎นทุกข๑ ถ๎าไมํรู๎จักคิดก็ทุกข๑ ไมํเอากู
จะขอโงํอยํางนี้ตลอดไป กูไมํยอมคิดอยํางที่พระพุทธเจ๎าทํานสอนมาหรอก กูจะขอสงวนความโงํนี้ตลอดไป
นั่นแหละสงวนเอาไว๎ สงวนเอาไว๎ ขอโงํถาวร พระพุทธเจ๎าบอกอยํางไรก็ไมํฟังทั้งนั้น บอกให๎ตัดก็ผูกเอาไว๎
ยึดเอาไว๎ ท๎ายที่สุดก็ไมํมีอะไรได๎ไปหรอก
ถ๎ายึดแล๎วมันได๎อยํางใจยึดมันก็นําจะยึด แตํยึดแล๎วมันก็ไมํได๎อยูํดี ถึงเวลาต๎องจากมันก็ต๎องจาก ถึง
เวลาต๎องแตกมันก็ต๎องแตกดับ ถึงเวลาฉิบหายทําลายก็ต๎องเป็นไปทั้งนั้น ไมํมีความยั่งยืนมั่นคง ไมํมีจริง
เป็นมายาภาพ ถูกเขาหลอก มัวแตํหวงหํวงอาลัย ก็กลุ๎มหนักเข๎าไป ถ๎าโงํมากก็เที่ยวไปรักเขาไปให๎ทั่ว
เดี๋ยวก็ได๎ทุกข๑สมใจอยาก ถ๎าโงํมากก็เที่ยวไปรักเขาไปให๎ทั่ว เดี๋ยวก็ได๎ทุกข๑หรอก ถ๎าฉลาดขึ้นมาก็ตัดใจ
ออกมาเสีย เรามาเจริญกรรมฐานกันดีกวํา เราไมํเป็นอะไรกับใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียว ข๎า
ไปคนเดียว เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ รักร๎อยก็ทุกข๑ร๎อย รักห๎าสิบก็ทุกข๑ห๎าสิบ ไมํรักใครก็ไมํ
กัณฑ์ที่ ๓๕ ความจริงของชีวิต
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ทุกข๑ โงํมากก็ไปรักเขาไปให๎ทั่ว ไอ๎นั่นเป็นของกูไอ๎นี่เป็ นของกู นั่นมันลูกกูหลานกู ความจริงมันไมํเป็น
อะไร
เราลองดู เราเอาดินมาสองก๎อน ปั้นเป็นตุ๏กตาสองตัว ถามวําตุ๏กตาสองตัวมันเป็นอะไรกัน ไมํเป็นอะไร
กัน ไมํเป็นอะไรกัน เป็นดิน เป็นธาตุดิน เอาตุ๏กตาสองตัวบีบรวมกัน ให๎เป็นก๎อนเดียวแล๎วแบํงออกเป็นสอง
ก๎อน แล๎วปั้นให๎เป็นสองตัว แล๎วสองตัวนั่นมันเป็นอะไรกัน คนเราก็เหมือนกันไมํเป็นอะไรกัน เป็นเพียง
ธาตุดิน เกิดแล๎วก็มาตายกัน ตายหมด ธาตุดินก็ทิ้งไว๎ในโลกนี้ไมํได๎เอาไป แล๎วก็ไมํได๎ตํางกันเลย ธาตุดิน
ที่มาเป็นรํางกายเศรษฐี กับธาตุดินที่มาเป็นรํางกายขอทานก็อันเดียวกัน ธาตุดิน เหมือนกันไมํตํางกัน
อุจจาระเศรษฐีกับอุจจาระขอทานก็เหม็นเทํากันไมํตํางกัน อุจจาระของนางงามจักรวาลกับผู๎หญิงขี้เหรํก็
เหม็นเทํากัน มันเป็นธาตุเหมือนกันคือธาตุดิน ไมํมีใคร คิดอยํางนี้จะได๎รู๎วําอะไรเป็นสาระ อะไรไมํเป็น
สาระ อะไรเป็นของแท๎ อะไรตายแล๎วเอาไปได๎ อะไรที่ตายแล๎วเอาไปไมํได๎ อะไรที่คนโงํมันหวงเอาไว๎ อะไร
ที่คนฉลาดแสวงหา
ถ๎าเราไมํได๎รู๎ธรรมะของพระพุทธเจ๎า เราจะโงํไปไมํรู๎เทําไหรํ ไมํได๎มีหัวคิดกันเลยนะ เกิดมาแล๎วก็มา
รัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล สําคัญตนวําสุขทุกข๑แทบตาย หลวงพํอใหญํชอบพูดอยูํเรื่อย ทางโลกีย์มันกว้าง
กว่าทางหลวง ถ้าหลงลวงไปนักไกลมรรคผล มันรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล สาคัญตนว่าสุขทุกข์แทบ
ตาย งานสมรสสมรักจัดซะสวยเลยสมรสสมรักคิดวําจะมีความสุข หาความสุขไมํได๎อีก ทะเลาะกันเช๎า
ทะเลาะกันเย็น ดีไมํดีกลายเป็นกระสอบทรายให๎ผัวอีก เห็นเราเป็นกระสอบทรายอีก วําสมรสสมรั กกลาย
มาเป็นกระสอบทรายเสียได๎ ชีวิตพอมองโดยผิวเผิน มันนึกวําสุข มองด๎วยตาปัญญาแล๎ว ถ๎าเห็นวําสุขก็ยัง
โงํอยูํตราบนั้น ตราบใดเห็นวําตรงไหนเป็นสุขก็ยังโงํอยูํตราบนั้นแหละ
คําจํากัดความของดวงตาปัญญาเห็นธรรม ทํานบอกวํา เห็นวําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่ งนั้น
ยํอมดับไปเป็นธรรมดา อันนี้แหละเป็นปัญญา ถ๎าไมํเห็นอยํางนี้ก็โงํอยูํวันยังค่ํา เห็นเป็นดีเห็นเป็นเที่ยง
เห็นเป็นสุข เห็นเป็นนําอยูํเห็นเป็นนํารื่นรมย๑ ก็โงํเทํานั้นแหละ พอดวงตาปัญญาเกิดมันจะเห็นความไมํ
เที่ยง ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติฯ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยํอมดับไป
เป็นธรรมดา อันนี้ดวงตาปัญญายํอมเห็นเป็นอยํางนี้ เห็นวําสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวง ควร
เบื่อหนําย ควรคลายกําหนัด ควรหลุดพ๎น ควรทําให๎แจ๎งซึ่งพระนิพพาน
ควรสละสมบัติในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก เพื่ อความดับไมํมีเชื้อ เรามีดวงตาปัญญาแล๎ว เรา
ยอมสละได๎ทุกอยํางเพื่อนิพพานสมบัติ เพื่อทําให๎แจ๎งซึ่งพระนิพพาน ถ๎าไมํมีดวงตาปัญญามันก็จะคิดไป
อีกแบบหนึ่ง เหมือนกับแมลงเมํา แมลงเมํามันบินเข๎าไปในกองไฟ ก็เห็น ๆ อยูํ เราเห็น ๆ อยูํวํามันร๎อน
เข๎าไปก็ฉิบหาย วอดวาย แตํแมลงเมํามันเห็นอีกแบบ มันเห็นไมํเหมือนเรา
เพราะฉะนั้น เพราะความเห็นตํางกัน ก็นําชีวิตไปตํางกัน นําไปทางเจริญ หรือนําไปทางฉิบหายวอด
วายก็เพราะความเห็นทั้งนั้น เห็นผิดเขาเรียกวํามิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเห็นตรงข๎ามกับที่พระพุทธเจ๎าทรงเห็น
คิดวํากูเกํง กูเจ๐ง กูดี กูเกํง ท๎ายที่สุดก็พ๎นทุกข๑ไปไมํได๎ ธรรมะของพระพุทธเจ๎าเป็นของประเสริฐสุดยอด
แล๎ว ทําให๎คนทั้งหลายทั้งปวงพ๎นจากทุกข๑ ทางที่พระองค๑ทรงดําเนินไปสูํความพ๎นทุกข๑ ทํานก็สอนแนะ
แนวทางวางไว๎ทั้งหมด วิธีปฏิบัติให๎พ๎นทุกข๑ตามทําน ทํานก็วางไว๎ทั้งหมด สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นทางสาย
เอก ให๎ขวนขวายมาเจริญสติปัฏฐาน ใครทําคนนั้นก็ได๎ไป ไมํมีใครมาแยํงไปได๎ ไมํมีโจรมาปล๎น ไมํต๎องเอา
ไปฝากธนาคารเพราะกลัวโจรปล๎น ใครทําใครได๎ เราทําเองเราก็พ๎นทุกข๑เอง สบาย ไมํต๎องไปนั่งหํวงคนอื่น
ทําตัวเองให๎พ๎นทุกข๑กํอน มันจะมีเดชที่จะไปฉุดลากให๎คนอื่นพ๎นทุก ข๑ตามเราได๎ ถ๎าตัวเราเองยังเอาตัวไมํ
รอดจะไปสอนใคร เราต๎องเป็นพยานยืนยันในการที่จิตของเราไมํทุกข๑กับเรื่องที่คนทั้งหลายมันทุกข๑กัน เรา
ไมํทุกข๑เราต๎องทําให๎ได๎กํอน ถ๎าเรายังทําไมํได๎ จะเที่ยวไปสอนให๎เขาพ๎นทุกข๑มันก็จะไมํขลัง เขาไมํเชื่อถือ
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เพราะฉะนั้นเราที่เป็ นนักปฏิบัติใหมํไมํต๎องไปหํวงใคร ปฏิบัติของเราไป ไมํต๎องไปหํวงวําคนนั้นจะ
ไมํได๎ธรรมะ ไมํต๎องไปหํวงเลย นั่นแหละกิเลสพาออกนอกลูํนอกทาง เที่ยวไปหํวงคนโน๎นตัวเองยังเอาไมํ
รอด ตัวเองยังวํายน้ําไมํได๎จะเที่ยวไปชํวยคนจมน้ํา หัดวํายน้ําของเราให๎ได๎กํอน เอาตัวเองให๎รอดกํอน แล๎ว
มันจะมีเดชมีบารมี มีคนจากที่ไกล ๆ มาขอให๎เราสอน ถ๎าเราดับทุกข๑ของเราไมํได๎ จะเที่ยวไปเดินลํา เขา
จะเดินวิ่งหนี เดินลําจะสอนเขาเขาจะวิ่งหนีเรา เขารําคาญเรา ถ๎าเราดับทุกข๑ของเราได๎แล๎ว เขามาเอง เขา
ขับรถเบนซ๑มาขับรถเก๐งมา จะมาขอเรียนวิธีวําจะดับทุกข๑อยํ างไร ทําตัวของเราให๎ได๎กํอน อยําเพิ่งไปหํวง
คนอื่น ถ๎าเราไปหํวงคนอื่นกํอน เหมือนไปเกาไมํถูกที่คัน มันไมํหายคัน หํวงตัวเราแล๎วปฏิบัติให๎มาก ทํา
ประโยชน๑ตนให๎ถึงพร๎อมกํอน เดี๋ยวประโยชน๑ทํานก็บริบูรณ๑ขึ้นมาได๎ มัวแตํไปหํวงคนอื่น ตัวเองก็ไมํได๎
เรื่องเลย คนอื่นก็ชํวยเขาไมํได๎อีก เสียทั้งสองฝ่าย งานอยํางแรกต๎องทําให๎เสร็จกํอน งานอยํางแรกคืออะไร
คือปฏิบัติที่ตัวเราใจเรา ปฏิบัติของเราให๎พ๎นทุกข๑กํอน พอปฏิบัติของเราให๎พ๎นทุกข๑ได๎ เขาก็มาเอง ผู๎ใดเคย
สร๎างบารมีรํวมกัน มีบุญวาสนาเนื่องกัน เขาก็มาเอง ถ๎าตัวเราเอาตัวไมํรอด ตั วเองยังชํวยตัวเองไมํได๎แล๎ว
จะไปชํวยใคร เราทําตัวเองให๎ดีกํอน แล๎วคํอยย๎อนสอนคนอื่นภายหลังจึงไมํมัวหมอง หลวงพํอใหญํพูดคํานี้
เรื่อยมา พึงทาตัวเองให้ดีก่อน ค่อยย้อนสอนคนอื่นภายหลังจึงไม่มัวหมอง บวชใหมํ ๆ ฟังคําหลวง
พํอ รู๎สึกวําหลวงพํอทํานพูดเข๎าทีนะ คํานี้มันซึ้ง ฟังแล๎วมันซึ้ง เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย๑ ได๎มี
โอกาสพบพระพุทธศาสนา ได๎มาปฏิบัติกรรมฐานฝึกจิตเรานี่มีคําที่สุดแล๎ว ไมํเสียทีแล๎ว ไมํเสียทีที่เกิดมา
เป็นมนุษย๑พบพระพุทธศาสนา
วันนี้ได๎มีโอกาสมากลําวธรรม เพื่อจูงจิตให๎ผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งใหมํแ ละเกํา ได๎เกิดความศรัทธา
อาจหาญรํ า เริ ง สมาทานในธรรมะปฏิ บั ติ ก็ เ ห็ น สมควรแกํ เ วลา ก็ จ ะขอสมมุ ติ ยุ ติ ล งไว๎ แ ตํ เ พี ย งเทํ า นี้
ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายนี้ ขออ๎างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาทํานผู๎ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ให๎รู๎
ธรรมเห็นธรรม ให๎เห็นแจ๎งในธรรมะปฏิบัติจนถึง มรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุก
ทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๓๕ ความจริงของชีวิต

๑๘๓

กัณฑ์ที่ ๓๖ ชนะในทิศที่ ๑๑
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณหลวงพํอพระอาจารย๑ธมฺมธโรภิกขุ ผู๎เป็นครูบา
อาจารย๑สั่งสอนในมหาสติปัฏฐาน ขอนมัสการมายังพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิ มายุกาลทุก
ทําน เจริญสุขสามเณร เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้ก็เป็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เราก็ได๎ปรารภธรรมกันในภาคปฏิบัติ ถามวําปฏิบัตินี่
ปฏิบัติเพื่อหาอะไร ตอบวํา ปฏิบัติเพื่อหาจิตดวงเดิมที่ไมํรักใครไมํเกลียดใคร เราปฏิบัติเพื่อหาจิตดวงเดิ ม
ที่ไมํรักใครไมํเกลียดใคร จิตที่ไร๎อุปาทาน หมดความยึดมั่นในตัวเราของเรา ความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่
เห็นด๎วยตาเป็นมายาภาพทั้งนั้น ต๎นเหตุแหํงความรักและความเกลียดในใจของเรา ถ๎าพิจารณาดูให๎ดีมัน
เป็นมายาทั้งนั้น ถ๎าเจาะลึกไปด๎วยปัญญาแล๎วไมํควรเป็นที่ตั้งแหํ งความรักและความเกลียด เพราะมันไมํมี
อยูํจริง มันไมํมีอะไร สลายไปหมด ที่เรามาเจอกัน มองเห็นกัน คนหนึ่งนั่งข๎างบน หลายคนนั่งข๎างลําง ที่
มองเห็นกันนี่ก็ไมํใชํตัวตนของกันและกัน เป็นธาตุของโลก ธาตุที่โดยสมมุติวําเป็นของเรา มันก็ไมํเป็นของ
เราไปตลอด เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา กินอาหารก็เอามาพอก ๆ ไว๎ รํางกายนี่ตั้งมาด๎วยอาหาร อาหารที่มาจาก
ร๎านตลาด ที่มาพอก ๆ เป็นรํางกาย แล๎วก็ไมํตั้งอยูํตลอด ท๎ายที่สุดก็กลายเป็นเหยื่อแหํงหมูํหนอนแร๎งกา
แตกสลายทํา ลายไป ความเกิ ดตั้ งขึ้ นแล๎ ว ก็ รู๎แ นํ วํ า ต๎ อ งจบลงด๎ ว ยความตาย รํ า งกายนี่ ก็ ม าอาศั ย เป็ น
เครื่องมือทํากิจในเมืองมนุษย๑ ไมํใชํของเรา เอาไปไมํได๎ ทิ้งไว๎ในโลกนี้ เวลาตายแล๎วเขากลัวเหม็นเขาก็เผา
ทิ้ง ตายอยูํกลางป่าไมํมีใครเห็น ก็ถูกสัตว๑กินไป ถึงยังมีชีวิตอยูํก็อยูํด๎วยความยากลําบาก
สาเหตุแหํงการมีชีวิตนี่นะ เหตุปัจจัยที่จะให๎มีชีวิตสืบตํอนี่เป็น ไปได๎โดยยาก คือต๎องมีอาหารพอเพียง
มีน้ําพอเพียง มีความอบอุํนพอเพียง มีความเย็นพอเพียง มีเครื่องป้องกันเหลือบยุงริ้นไร นอนกลางแจ๎งสัก
วันคืนหนึ่ง สองวันสามวันนํะ ยุงกัดตายเลย สาเหตุแหํงการสืบตํอของชีวิตเป็นไปได๎โดยยาก แตํสาเหตุ
แหํงความตายนํะเป็นไปได๎งํายดาย
ฉะนั้น เราอยูํแตํละวันอยําประมาทในชีวิต โอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย๑ได๎พบพระพุทธศาสนานะ มีคํา
ตรงไหน มีคํ า ตรงที่จะได๎ฝึ กฝนจิตเราให๎ รู๎ค วามจริ ง โดยความจริ งแล๎ ว ไมํมี อ ะไรเป็ น ของเราสั ก อยํ า ง
อุปาทานมันไปยึดมั่นเอาไว๎ มีเราเป็นคนนี้ชื่อนี้ ๆ อุปาทานก็ยึดเอาไว๎ ความจริ งไมํมีเลย ตํอให๎เป็นคน
ชั้นสูงแคํไหน พระมหากษัตริย๑ในครั้งโบราณที่ปราบไปทั่วสิบทิศก็ตายหมด ตายหมดจนเดี๋ยวนี้หากระดูก
ยังไมํรู๎ที่ หากระดูกไมํเจอ ก็เรียกกันไปวําเออ พระมหากษัตริย๑องค๑นั้นนะปราบไปได๎สิบทิศ เรียกผู๎ชนะสิบ
ทิศ แตํวําแพ๎ในทิศที่ ๑๑ คือวําแพ๎ใจตัวเอง แพ๎ใจตัวเองตรงไหน ก็เป็นทาสของความโลภ แพ๎ความโลภ
แพ๎ความโกรธ แพ๎ความหลง ตีได๎เมืองหงสาวดีแล๎ว ก็อยากไปตีเมืองตองอูอีก ตีได๎เมืองตองอูอยากไปตีได๎
เมืองอังวะอีก ได๎เมืองอังวะอยากไปได๎เมืองเชียงใหมํ ตีได๎เมืองเชียงใหมํอยากไปได๎กรุงศรีอยุธยาอีก แพ๎
ความโลภ ชนะไปสิบทิศแตํวําแพ๎ในทิศที่สิบเอ็ด แพ๎ความโลภ แพ๎ความโกรธ ใครขัดใจไมํได๎ โกรธ
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เราผู๎ปฏิบัติธรรมนํะ มาปฏิบัติเพื่อเป็นผู๎แพ๎สิบทิศ ในบทประพันธ๑เขาชื่อ จะเด็ด เป็นผู๎ชนะสิบทิศ แตํ
เราชื่อจะดับ แล๎วก็เป็นผู๎แพ๎สิบทิศ คือยอมแพ๎ผู๎อื่น แตํมาชนะทิศที่ ๑๑ นํะ มาชนะให๎ได๎ ทิศที่ ๑๑ คือใจ
ตัวเอง มาชนะความโลภความโกรธความหลง ในใจตัวเอง ข๎างนอกเราไมํต๎องไปเอาชนะเขาหรอก ยอมแพ๎
ก็ได๎ เขาดํามาก็เกิดโกรธขึ้นมา เออพํอเรายังไมํดําเราขนาดนี้เลย มันมาดําเรายังงี้ได๎ไง พํอเรายังไมํดําเรา
ขนาดนี้ ก็ยกให๎มันใหญํกวําพํอเรา ก็ให๎มันดํา ได๎ ยกให๎มันใหญํกวําพํอไปซะ ยอมแพ๎มัน มันก็ดําได๎เอง
แหละ แพ๎ข๎างนอก แตํมาชนะข๎างใน ชนะใจตัวเอง
ความจริงเสียงดําเสียงชมเป็นมายาภาพ คําชมคําดําสักแตํวําเป็นภาษาที่สมมุติขึ้นมา เราไปให๎คุณคํา
ความหมายมัน เรายอมเป็นสุขเวลาเขาชม ก็ต๎องเป็นทุกข๑เวลาเขาดําเราได๎ ถ๎ าเราไมํอยากเป็นทุกข๑เวลา
ใครเขาดํา เวลาใครเขาชมก็อยําไปเป็นสุขกับมัน ต๎องกําหนดให๎เห็นมายาตั้งแตํตอนเขาชม เวลาใครเขา
ชมต๎องดูให๎มันเป็นมายาไว๎ ภาษานี่มันเป็นมายา คําชมนํะ เวลาเขาดํามาเราก็เห็นมันเป็นมายาได๎ เพราะ
อะไรลํะ เราจะละความยึดมั่นถือมั่นต๎องละตรงเหยื่อ ของโลกให๎ได๎ คนเราที่ติดโลก ไมํได๎ติดตรงเบ็ดแตํติด
ตรงเหยื่อ ไมํมีปลาตัวไหนตั้งใจจะกินเบ็ด ไมํมีเลย ปลานี่มันตั้งใจกินเหยื่อ กินเหยื่อแล๎วมันติดเบ็ด เราต๎อง
ตัดใจสละเหยื่อให๎ได๎ ถ๎าเบื่อหนํายทุกข๑ ก็ต๎องละความผูกพันยินดีในสุข ละที่ไหนลํะ ก็ละที่ใจ เห็นความ
เกิดดับ เห็นความไมํเที่ยง
มีคนเขาถามวําโยมนํะสุขภาพจะแข็งแรงไปถึงไหน ก็บอกวําสุขภาพแข็งแรงไปจนป่วยนํะโยม และ
ถามวําจะป่วยไปถึงไหนลํะ ก็ป่วยไปจนถึงแข็งแรงนั่นแหละ ก็อยูํอยํางนี้แหละ จะไปเอาอะไรกับมัน มัน
เกิดมันดับ ถามวําจิตโยมจะผํองใสไปตลอดไหม ตอบเขาวําผํองใสไปจนมันฟุ้งซํานจนมันเศร๎าหมองแหละ
แล๎วมันจะเศร๎าหมองไปนานไหม ก็เศร๎าหมองไปจนมันผํองใสแหละ
จิตมันก็ไมํเที่ยง เรามาปฏิบัตินะ อยําไปหวงแหนสงวนจิตที่ผํองใส เราปฏิบัตินะ เพื่อให๎จิตมันผํองใสก็
จริงอยูํ แตํก็อยําไปหวงแหนมัน ต๎องรู๎วํามันไมํเที่ยง จะได๎ไมํต๎องไปมี อัตตา ในความที่วํา เรานี่ผํองใสแล๎ว
เรานี่หลุดพ๎นแล๎ว ต๎องไปแบกหาบความหลุดพ๎นอีก พอแบกความหลุดพ๎น ใครกระทบกระทั่งไมํได๎แล๎ว ไป
ไหนใครไมํให๎เกียรติก็โกรธแล๎ว ทําไมกูหลุดพ๎นถึงขนาดนี้ไมํยอมให๎เกียรติกูวะ กิเลสมันมาขี่ขึ้นไปอยูํบน
หัวแล๎ว จิตมันก็เป็นมายา เกิดดับไมํเที่ยง เศร๎าหมอง ผํองใส เปลี่ยนไปตามอาการ ถ้าเราหวงแหนจิตที่
ผ่องใส ก็ไม่พ้นทุกข์หรอก ปฏิบัติไปเทําไหรํก็ไมํพ๎นทุกข๑หรอก ดูมันเกิดดับ ดูมันไมํเที่ยง ยอมรับได๎วํา
มันไมํเที่ยงนํะจะพ๎นทุกข๑ มันไมํมีตัวเราของเรา
ในจิตก็ไมํมีตัวเราของเรา บังคับบัญชาไมํได๎ มันเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเพราะอะไรลํะ มันฝืนความ
ปรารถนา มันวําไมํฟัง มันบอกไมํเชื่อ ของที่มีอาการอยํางนี้มันคืออนัตตา ไมํใชํของเรา ไมํใชํของเราจริง
จะไปยึดมันให๎เป็นอุปาทานก็เป็นทุกข๑นะ ยึดไปถึงเมื่อไหรํก็ทุกข๑เทํานั้นแหละ แล๎วจะยึดตอนไหนลํะ มันจะ
หลอกให๎เราไปยึดตอนมันผํองใสนั่นแหละ ตอนมันผํองใสมันดึงเราให๎ไปยึดแล๎ว กวําเราจะเบื่อตอนที่มัน
เศร๎าหมอง กํอนที่เราจะเป็นทุกข๑เวลาจิตมันฟุ้งขึ้นมานํะ เพราะมันไปเพลินเวลาจิตมันสงบ หลงไปเสพมัน
มีอัตตามีอุปาทานขึ้นมา การปฏิบัติสติปัฏฐานตอนฐานจิตในจิต ทํานถึงสอนให๎รู๎แจ๎งจิตทุกประเภท รู๎แล๎วก็
ไมํเกาะเกี่ยว
ก็หรือสติวําจิตมีอยูํ เข๎าไปตั้งอยูํเฉพาะหน๎าแกํเธอนั้น แตํเพียงสักวํารู๎ แตํเพียงสักวําอาศัยระลึก เธอ
ยํอมไมํติดอยูํด๎วย ไมํข๎องอยูํด๎วย ไมํยึดถืออะไรในโลกด๎วย โลกก็อยูํที่ไหนลํะ โลกก็อยูํที่กายยาววาหนาคืบ
ขันธ๑ ๕ นํะ กายและจิต ซึ่งก็คือขันธ๑ ๕ นี่แหละ มันไมํมีอะไรหรอก ถ๎าถอนอุปาทานออกได๎มันไมํมีอะไร
อุปาทานมาบังตา อุปาทานที่หนาอยํางแรกนะคือ สักกายทิฏฐิ กิเลสตัวหยาบเลยสักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ
คืออะไร คือมองอยํางที่เราอยากให๎มันเป็น นั่นแหละสักกายทิฏฐิ ปุถุชนทั้งหลายมันไมํ เห็นแจ๎งธรรม
เพราะมันมองทุกสิ่งอยํางที่ตัวเองอยากให๎เป็น มองแตํความเจริญ มองแตํความสวยงาม มองแตํตรงหอม
กัณฑ์ที่ ๓๖ ชนะในทิศที่ ๑๑

๑๘๕

ไมํมองตรงเหม็น มองแตํตรงที่เจริญ ไมํมองความเสื่อม มองแตํตรงที่เกิด ไมํมองตรงที่ตาย คนทําให๎เกิด
กับคนทําให๎ตายก็คือคนเดียวกัน ถ๎าไมํเกิดก็ไมํตาย เกิดมาก็เอาความตายมาด๎วย เกิดเพื่อดับ
พอมองให๎ตลอดสายนะ ปัญญามันจึงเกิด อยําไปกลบเศษแก๎วไว๎ด๎วยขี้เถ๎าอยูํนะ เราโดนสักกายทิฏฐิ
บังนํะ ปัญญามันไมํเกิด เพราะมันไมํยอมมอง ปัญญาไมํเกิดเพราะมันไมํยอมมองความเสื่อม มันไมํแจ๎งวํา
ความเกิดกับความเสื่อมเป็นอันเดียวกัน มันไมํมีสิ่งใดนําปรารถนานําใครํนําพอใจ ที่ไหนมีความเกิดที่นั่นมี
ความดับ เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ ยึดไว๎ก็ทุกข๑มาก ยึดมากก็ทุกข๑มาก อยําไปฝืนความจริง
เวลาของสองสิ่งมันจะจากกัน ถ๎าเราไปยึดไว๎ด๎วยมือมือจะขาด ยึดไว๎ด๎วยใจใจก็จะขาด เพลงมันร๎องวํา ใจ
จะขาดแล๎วเอ๎ย
มันทุกข๑ ทุกข๑แล๎วก็ไมํยอมละ ผู๎ที่ไมํยอมละก็จองทุกข๑ไป จองไป จองทุกข๑จองยากไป ไมํรู๎จักละ ไมํมี
ตัวละ เห็นโทษแล๎วไมํละ มีปัญญาเห็นโทษแล๎วไมํละ ไมํสละ ไมํถอนอุปาทาน ปัญญามันเห็นแจ๎งความ
เป็นมายาแล๎ว แตํจิตมันไมํถอนอุปาทานออกมา ไปยึดตํอไป ทุกสิ่งเป็น มายาภาพ คนมาเจอกันมารวมกัน
ก็เป็นมายาภาพ มาแล๎วก็ไป เจอแล๎วก็จากกันไป อยูํแล๎วก็ตายไป คนเรานํะเดินไปทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต๎ก็ตามที แม๎จะเดินไปตํางทิศกันนํะแตํจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือป่าช๎า
ท๎ายที่สุดนะ จุดหมายปลายทางคือป่าช๎า อันเดียวกัน เดินไปในทิศตํางกันก็จริงนะแตํจุดหมายปลายทางที่
เดียวกัน ควรเบื่อหนํายควรคลายกําหนัด เห็นอยํางนี้มันไมํควรยึดมั่น ไมํใชํของเราจริง
เราเกิดมาได๎พบพระพุทธศาสนานํะ กําไรชีวิตที่สุดคือได๎มารู๎ความจริงแล๎วก็ถอนอุปาทานซะ ในใจเรา
นะเป็นของเราไมํมีใครมาบังคับเราได๎ เลย จะมาบังคับให๎เรายึดนี่ไมํได๎เลยถ๎าเราไมํยึดนํะ จะบังคับให๎เรา
ทุกข๑ไมํได๎ถ๎าเราไมํยึดมัน เราไปหวงมันเอาไว๎เอง ถ๎ายึดแล๎วมันได๎อยํางใจยึดมันก็นําจะยึด ยึดแล๎วมันก็
ไมํได๎ ถึงเวลามันก็ผุพังไป ถึงเวลาก็ต๎องจากกัน พํอแมํลูกเมียที่เขาตาย ๆ จากกัน เขาก็รักกัน ทั้งนั้นแหละ
ไมํอยากให๎ตํางคนตํางตายหรอก มันก็ตายกันทั้งโลก เพราะอะไร เพราะยึดแล๎วมันไมํได๎อยํางยึด ถ๎ายึด
แล๎วมันได๎อยํางใจยึดมันก็นําจะยึด ยึดแล๎วก็ไมํได๎ ยึดไว๎ก็ทุกข๑เปลํา สังขารมันก็ทํางานของมันไป ตั้งแตํ
เกิดมามันก็บํายหน๎าไปสูํความตาย มันทํางานหน๎าที่นี้ อยํางซื่อตรงซื่อสัตย๑ ตั้งแตํเกิดมาก็บํายหน๎าไปสูํ
ความตายเลย ซื่อสัตย๑ซื่อตรง ไมํมีอะไรหยุดยั้งมันได๎ อุปาทานที่มายึดในสังขารนํะ เรามายึดฟรี ๆ มัน
ทุกข๑เปลํา ๆ ถอนอุปาทานได๎มากเทําไหรํก็หมดทุกข๑เทํานั้นแหละ
ในอนัตตลักขณสูตรและในอาทิตตปริยายสูตร ทํานก็บอกไว๎ พระสาวกที่ทํานหมดอาสวะเพราะอะไร
เพราะไมํยึดมั่นไว๎ด๎วยอุปาทาน คือเห็นความจริงแล๎วไมํไปฝืน คนทั่วไปนี่ฝืนอยูํในใจนํะ กูไมํยอม กูไมํยอม
ไมํยอมก็ไมํยอม แตํวําธรรมชาติมันก็เป็นของมันไป มันไมํมาเอาใจคนโงํหรอก เราโงํเทําไหรํมันก็ทุกข๑
เทํ า นั้ น ไมํ มี ด วงตาปั ญ ญา ธรรมชาติ มั น ก็ ไ มํ เ กรงใจคนโงํ สั ก คน คนไหนบรรลุ รู๎ แ จ๎ ง เห็ น จริ ง อยํ า ง
พระพุทธเจ๎าและพระอริยสาวกทั้งหลาย มันก็ทําอะไรไมํได๎ ทํานหมดอุปาทานแล๎ว ทํานไมํได๎ยึดวําอะไร
เป็นของทําน เห็นความจริงแล๎วยอมรับความจริง มันเป็นธาตุ มาประกอบกันชั่วคราว
เรื่องที่เราวํามันใหญํโต เป็นเรื่องใหญํโต กลุ๎มอกกลุ๎มใจ พอผํานไปสักร๎อยปีก็ไมํมีเรื่องอะไรแล๎ว ผําน
ไปอีกร๎อยปี หมด ไมํมีเรื่องอะไรเลย ชื่อยังจําไมํได๎วําเคยมีคนนี้อยูํในโลก กระดูกยังแทบหาไมํได๎ ผุเป็น
ขี้เถ๎าหมด ไมํมีอะไรหรอก ถ๎ายังมีอะไรอยูํ เราเกิดมาก็ลําบากแล๎ว มันไมํมี มันแตกดับฉิ บหายทําลายหมด
ถ๎าสิ่งทั้งหลายยังเป็นของคนที่เกิดมารุํนกํอน ๆ ไมํเลิกนํะ เราเกิดมานี่ซวยเลย เกิดมารุํนหลังนี่ซวยเลย ไป
ตรงไหนก็มีเจ๎าของหมดแหละ ซวยเลย แตํนี่มันเอาไปไมํได๎ ตายไปแล๎วก็ แม๎แตํเงินใสํปากศพ สัปเหรํอก็
ยังควักล๎วงเอาไปเลย ไมํมีสมบัติเป็นของตัวเองหรอก ไมํมีอะไร
คนไร๎ปัญญาก็มาโดนหลอกอยูํในโลกนี้ มาคิดวําเป็นที่อยูํ ไมํใชํที่อยูํหรอก หลวงพํอใหญํชอบพูดวํา
โลกนี้ไมํใชํที่อยูํเน๎อ มันเป็นเพียงที่อาศัย คนไหนฉลาดก็มาอาศัยสร๎างบารมี สร๎างบารมีเพื่อความหลุดพ๎น
พ๎นทุกข๑ ถอนอุปาทาน อาศัยปฏิบัติ เจริญสติปัฏฐาน เพื่อถอนอุปาทาน หมดอุปาทานเมื่อไหรํก็หมดทุกข๑
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โลกมันก็มีอยูํอยํางนั้นแหละ พระอรหันต๑ทั้งหลายทํานไมํได๎มาเปลี่ยนโลก พระพุทธเจ๎าทํานมาตรัสรู๎ทํานก็
ไมํได๎มาเปลี่ยนโลก โลกมันก็เกิดแกํเจ็บตายวันยังค่ําของมันแหละ ร๎อยปีพันปีมันก็เป็นอยํางนี้ ทํานมาถอน
อุปาทานที่ใจทําน
การมาปฏิบัติธรรมนี่มันงํายที่สุด เพราะมันไมํต๎องไปจัดระเบียบโลกเลย มาจัดระเบียบใจตัวเอง ไมํ
ต๎องเที่ยวไปชนะตั้งสิบทิศ ไปชนะสิบทิศก็ตายอยูํดี หากระดูกยังไมํเจอ ผู๎ชนะสิบทิศยังหากระดูกไมํเจอไมํ
รู๎ผุไปอยูํตรงไหน ตายหมด แพ๎ในทิศที่สิบเอ็ด แพ๎ใจตัวเอง มัว แตํไปปราบคนอื่น ตัวเองโดนกิเลสขี่หัวอยูํ
มันไมํได๎ปราบ ใช๎เป็นแตํอาวุธที่เป็นเหล็ก เป็นของแหลม เป็นของคม อาวุธคือปัญญาไมํได๎ใช๎ อาวุธคือศีล
สมาธิ ปัญญาไมํได๎ใช๎ อาวุธคือศีล สมาธิ ปัญญานํะ เอามาใช๎แล๎วมันดับทุกข๑ที่ใจตัวเอง ดับทุกข๑ได๎ พอดับ
ทุกข๑ได๎แล๎วใจเรารํมเย็นเป็นสุข เมื่อใจเรารํมเย็นเป็นสุขคนหนึ่งแล๎วนะ สามารถทําให๎คนรอบข๎างเรารํมเย็น
เป็นสุขตามได๎ร๎อยคนพันคน คนไหนเชื่อเราเอาไปใช๎ตาม เขาก็รํมเย็นเป็นสุขตาม ถ๎าปอกมะพร๎าวเป็นลูก
หนึ่งนะ ลูกอื่นก็เหมือนกัน ลูกอื่นก็อยํางนี้แหละ ปอกอยํางนี้แหละ เราฝึกฝนจิตของเราให๎รํมเย็นเป็นสุข
ด๎วยศีลสมาธิปัญญาได๎นะ เริ่มรํมเย็นเป็นสุขที่ใจเรากํอน ตํอไปโลกนี้ก็จะเริ่มรํมเย็นเป็นสุขไปเรื่อยแหละ
อาวุธคือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นไปเพื่อความรํมเย็นเป็นสุขตํอชาวโลก แตํอาวุธที่เป็นมีด เป็นดาบนํะ ไปที่
ไหนก็ร๎อนที่นั่น มีแตํน้ําตา มีแตํเลือด
ฉะนั้นธรรมะของพระพุ ทธเจ๎า จึงเป็ น สิ่ งอั ศ จรรย๑ ยิ่ ง ทํ า นแสดงธรรมะเพื่ อ ความรํ ม เย็ น เป็ น สุ ข แกํ
ชาวโลกจริง ๆ เราได๎มีโอกาสมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระสั มมาสัมพุท ธเจ๎ า ได๎มาอาศัย ครูบ า
อาจารย๑ที่สร๎างสํานักไว๎ให๎เรามาปฏิบัติธรรม พวกเราได๎กําไรชีวิตมาก
ชีวิตมนุษย๑มันเป็นของน๎อยนิดหนํอยรวดเร็ว มีทุกข๑มาก มีความคับแค๎นมาก ควรกระทํากุศล ควร
ประพฤติพรหมจรรย๑ เพราะสัตว๑ที่เกิดขึ้นมาแล๎วจะไมํตายไมํมี
ชีวิตคนมันไมํแนํ ไอ๎หนุํมคนหนึ่งยืนคุยกับแฟนที่ป้ายรถเมล๑ พอดีมีเหตุการณ๑คนตีกัน พวกวัยรุํนยิง
ปืนมาโดนเจาะข๎างหลัง ลูกซองซะด๎วย ตัดขั้วหัวใจ ไมํได๎ออกไปรบกับใครเลย คุยกับแฟนอยูํป้ายรถเมล๑ก็
ต๎องตาย ฉะนั้นความตายนํะเราไมํรู๎ อยําประมาทในชีวิต รู๎วําตายแนํ แตํไมํรู๎วําตายเมื่อไหรํ สังขารรํางกาย
ก็เป็นทุกข๑เป็นโทษ อยํางหลวงพํอใหญํรํางกายทํานก็ลําบาก รํางกายอายุมากขึ้นสังขารเสื่อม ต๎องเจาะ
ท๎องเจาะคอ คือสังขารนํะมันเป็นโทษ แตํทํานก็มีธรรมะรักษาจิตของทํานแล๎ว ฉะนั้นเรานํะที่เป็นลูกศิษย๑
เราก็ต๎องหาธรรมให๎ได๎กํอนที่ทุกข๑ใหญํจะมา เราก็ต๎องเตรียมพร๎อมให๎เต็มที่ ธรรมะต๎องบําเพ็ญให๎เกิดในใจ
เรา เตรียมพร๎อมเอาไว๎
มีคนเขาถามอาตมาวํา บวชทําไมตั้งแตํ หนุํมนํะ บอกวําบวชเตรียมตัวตาย บวชมาเตรียมตัวตาย
คนเราเกิดมามันตายแนํ ของที่หากันในทางโลกนํะตายแล๎วไมํได๎เอาไปเลย ทรัพย๑สมบัติเป็นแสนเป็นล๎าน
ตายแล๎วไมํได๎เอาไปเลย เอาไปได๎แตํบุญบารมี กุศลบารมี ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เราบําเพ็ญขึ้นมาที่จิตนํะเอา
ไปได๎ ฉะนั้นที่บวชมานี่บวชมาเตรียมตัวตาย ตายไปแล๎วมันจะได๎มีบารมีติดตัวไป ไมํเสียทีที่เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนายังเจริญรุํงเรืองอยูํ บ๎านเมืองก็สงบไมํมีสงคราม เป็นกาลเป็นสมัยที่ควร
จะประพฤติธรรม เกิดไปอีกกี่ชาติ กี่ชาติจะได๎เจอบรรยากาศอยํางนี้อีกหรือเปลําก็ไมํรู๎ นี่แหละเราบวชมานี่
เตรียมตัวตาย บําเพ็ญธรรม เป็นของเอาไปได๎ ทรัพย๑สมบัติที่ดินร๎อยไรํพันไรํไมํได๎เอาไป
เพศฆราวาสนํะ เริ่มทํามาหากินตั้งแตํหนุํม สร๎างเนื้อสร๎างตัว เก็บเล็กผสมน๎อย สะสม พอเริ่มจะมี
ฐานะ ก็ใกล๎จะตายเสียแล๎ว มันไมํจบ ตอนหนุํม ๆ ไมํมีสมบัติ ไมํมีอ ะไรก็เป็นทุกข๑ กลุ๎มใจกลัวไมํมีจะกิน
กลัวลูกไมํพอกิน กลัวลูกไมํพอใช๎ อุตสําห๑เก็บหอมรอมริบ ลําบากลําบนทํามาหากินเก็บเล็กผสมน๎อย พอ
เริ่มมีฐานะขึ้นมา ก็ใกล๎จะตายเสียแล๎ว คือมันสะดุ๎งไมํจบ ปัญหาไมํจบ แตํเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมนํะ
ปัญหามันจบ ถ๎าเรารู๎ธรรมเห็นธรรมดับทุกข๑ได๎นํะมันจบ ถึงความตายมาก็สบาย ถ๎าเรามีธรรมะ ความตาย
กัณฑ์ที่ ๓๖ ชนะในทิศที่ ๑๑
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มาก็สบาย ธรรมะเป็นที่พึ่งได๎ เป็นที่พึ่งที่แท๎จริงได๎ เหมือนหลวงพํอใหญํ หลวงพํอใหญํทํานชราแล๎วเหมือน
เกวียนเกําแตํวํางานทํานเสร็จนะ พวกเราเกวียนใหมํแตํยังมีงานคั่งค๎างอีกมากมายเลย
ฉะนั้นเราก็ดูทํานเป็นตัวอยําง สังขารรํางกายนํะมันเป็นทุกข๑เป็นโทษ รํางกายนํะ มันแกํมันเจ็บ เดิน
เข๎าหาความตาย รํางกายมันไมํเที่ยง แตํทํานก็สบายของทํานแล๎ว ทํานฝึกฝนธรรมะของทํานมาเต็มที่ ยัง
แตํเรานํะ เราที่เป็นลูกศิษย๑รุํนหลังนํะ เราก็ดําเนินไป เราดําเนินตามรอยทํานไป ตามรอยเท๎า ของทําน นก
มูลไถยํอมหากินในรอยไถอันเป็นที่หากินของบิดา จึงสามารถรอดพ๎นหายนะจากเหยี่ยวโฉบได๎ ฉะนั้น ถ๎า
เราอยูํในรํองรอยของบิดาคือพระพุทธเจ๎า รํองรอยของครูบาอาจารย๑เรานํะ มีหลวงพํอใหญํเป็นองค๑สําคัญ
เราก็รอดพ๎นจากมารได๎ รํองรอยอะไรลํะ คือสติปัฏฐาน รอยอันเป็นที่ ทํามาหากินของบิดา นกรอยไถนํะหา
กินในรอยไถ เราผู๎ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอาศัยเจริญสติปัฏฐาน เป็นที่พึ่งได๎ พ๎นจากความเดือดร๎อนได๎
เรากํา หนดที่จิตนํะ อารมณ๑ทั้งหลายมันก็ล งตรงนั้น นํ ะ ความยิน ดี ยิน ร๎ าย ใจเศร๎ า หมองใจผํอ งใส
กําหนดที่จิตเรา ที่หัวใจเต๎น มาออกที่สมอง มาออกหัวคิ้ว กําหนดไปแล๎วก็วางไป ๆ เป็นอะไรก็สักวํา สัก
วํากําหนด อยําไปยึด เป็นอะไรก็กําหนดดูไป เป็นผู๎ดู สักวําอาศัยระลึก อารมณ๑ทั้งหลายก็มีแคํนั้นแหละ
ผํานมาผํานไป เกิดดับ เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป ถ๎าเราเห็นแจ๎งตรงนี้เราก็คุมอารมณ๑ได๎ มันทุกข๑เทําไหรํก็ดับ
หมดแหละ สุขเทําไหรํก็ดับไป ไมํมีอยูํคงทนตลอดเลย ไมํมีเลย เรากําหนดดูไป อะไรมันก็ดับหมด มันไมํ
อยูํตลอด ทุกข๑เดือดร๎อนแคํไหน มันก็ดับไปจนได๎ แล๎วมันก็ผํานไป สุข โอ๎โห สุขจริง ๆ ดีใจจริง ๆ แล๎วมัน
ก็ผํานไป เดี๋ยวก็ลืมแล๎ว เรื่องที่เป็นสุขมาก ๆ เดี๋ยวนึกขึ้นมาก็นึกไมํออกอีก ท๎ายที่สุดมันผํานไปหมด ไมํมี
อะไรจริงจัง
คือถ๎าเรากําหนดที่ปัจจุบันอารมณ๑ได๎นํะ มันจะเห็นความไมํเที่ยงตลอด ที่เราไมํเห็นความไมํเที่ยง
เพราะเรามองตามมันไป มองตามความปรุงแตํงตามมันไปในอดีต เหมือนกับเราไปนั่งอยูํที่ข๎างถนน ถ๎าเรา
หันคอตรง ๆ รถผํานมาปุ๊ปแล๎วก็ไป ๆ จะไมํเห็นรถเป็นคัน ผํานมาแล๎วก็ไป ผํานมาแล๎วก็ไป ถ๎าจะเห็นรถ
เป็นคัน เราต๎องมองตามมันไป หันคอมองตามมันไป นั่นคือจิตเราตกจากปัจจุบันอารมณ๑ ตกจากฐาน มันก็
เลยเห็นเป็นมีเรื่อง มีเรื่องรัก ๆ ชัง ๆ เฝ้ากังวล มีเรื่องเป็นเรื่อง ถ๎าจิตเรากําหนดอยูํในปัจจุ บันนะ มันไมํมี
เรื่องหรอก มีแตํเกิดดับ ลองไปนั่งข๎างถนนดูเถอะ หันคอตรง ๆ อยําหันไปตามรถ รถมันผํานมาแล๎วก็ไป
เรามองไมํ เป็ นคั น มั นผํ า นมาแล๎ วก็ ไ ป ผํ า นมาแล๎ ว ก็ ไ ป คั น นี้ ม าแล๎ ว ก็ ไ ป คั น นี้ ม าแล๎ ว ก็ ไ ป นั่ น แหละ
เหมือนกันนะ
อุปมาฉันใดก็เหมือนกัน การที่เรามากําหนดในฐานนะถ๎าจิตมันตั้งอยูํในปัจจุบันขณะ มันไมํมีเรื่อง
หรอก มันมีแตํความเกิดดับ มันไมํเป็นเรื่อง ที่เป็นเรื่องนะ เพราะเรามองตามไป ตามไปในอดีต เพ๎อฝันไป
ในอนาคต วาดวิมานขึ้นมา ถ๎ากําหนดจิตในปัจจุบันตามฐานแล๎ว ไมํมีเรื่องเลย มีแตํความเกิดดับ นั่นแหละ
อุปมาให๎เห็นงําย ๆ เหมือนกับเราไปนั่งมองข๎างถนน ถ๎าเราไมํแหงนคอตามรถไปนะ มองไมํเห็นเป็นคัน
หรอก มองตรงไปข๎างหน๎า ตั้งคอมองตรงไปทิศเดียว อยําไปแหงนตามรถนะ เห็นรถไมํเป็นคัน มันไมํเป็น
เรื่อง คนนั่งมีกี่คนมีผู๎หญิงบ๎างผู๎ชายบ๎างจะมองไมํถนัด มีสาวสวยกี่คนมีหนุํมหลํอกี่คนมองไมํเห็นถนัด
หรอก ไมํมีเรื่องเลย อุปมาฉันใดก็ฉันนั้น เวลาจิตเรากําหนดที่ปัจจุบันขณะ ที่ตามฐาน มันก็จะเห็นกันนะ
ที่วํามันเห็นความเกิดดับ เพราะมันไมํมีอะไร มันผํานมาแล๎วก็ผํานไป ผํานมาแล๎วก็ผํานไป มันไมํมีเรื่อง
เขาถึงเรียกวํามันเห็นความเกิดดับ เห็นอยํางนี้ เพราะจิตไมํ ตามเรื่องไปอดีต เพราะทุกสิ่งทุกอยํางมา
กระทบขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป กระทบขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป ทีนี้ถ๎าวํา สติเราไมํคมในปัจจุบันอารมณ๑นํะ ก็
เลยเห็นวําเป็นเรื่อง มีเรื่อง เสียงพูดก็เหมือนกัน พูด ๆมาแล๎ว พอมากระทบหู แล๎วก็ดับไป
สมมุติเขาจะดําเราแรงแคํไหนนะ มันก็ดั บไป ที่ได๎ยินอยูํในใจนํะเราเอาไปทํองเสียเองนะ ไมํใชํเขาดํา
แล๎ว เราไปทํองเสียเอง มันวํากูอยํางนี้ มันวํากูอยํางนี้ มันวํากูอยํางนี้ เราทํองของเราเองนะ ที่เขาดําเรามัน
ดับไปแล๎ว จะไปโทษคนดําไมํได๎ ต๎องโทษตัวเองที่เราเอามาทํอง เหมือนกับคนเดินเท๎าเปลําไปเหยียบ

๑๘๘

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

หนาม คนฉลาดก็พลิกเท๎าขึ้นมาดึงหนามออกแล๎วก็ทิ้งไป คนโงํทําไงลํะ คนโงํดึงหนามออกแล๎วก็ทิ่มกลับ
เข๎าไป ดึงหนามออกแล๎วก็ทิ่มกลับเข๎าไป คือวําเอามาทํองนะ มันดํากูอยํางนี้ มันดํากูอยํางนี้ ยอมไมํได๎ มัน
ดํากูอยํางนี้ เราเอามาดําตัวเองนํะ ไปโทษคนดําเขาไมํได๎ เสียงดํ าเขามันดับไปแล๎ว เสียงเขาดับไปนาน
แล๎ว ดังนั้นเราดําตัวเองตอนนี้ ตอนที่ไปนั่งในห๎องแล๎วยังโกรธเขา ตอนนั้นเราดําตัวเองแล๎ว ไปโกรธคนอื่น
ไมํได๎แล๎ว ต๎องมาโกรธตัวเองที่ไมํฝึกจิต ไมํตั้งจิตอยูํในฐานปัจจุบันอารมณ๑ มันไปเก็บอดีตอารมณ๑มา จะไป
โทษคนอื่นไมํได๎ ต๎องมาโทษตัวเองที่ไมํฝึกจิตให๎ดี ไปโทษคนอื่นก็ผิดแล๎ว โทษผิด เหมือนคันขาไปเกาหัว
นะ ไมํหายคัน เราผิดเอง กลับไปโทษคนอื่น เรากําลังดําตัวเอง แตํไปโทษคนอื่น วําเขาดําเรา มันผิดแล๎ว
ละ
การเจริญสติปัฏฐานนํะ ปัญญามันบอกให๎เราเห็นอยํางนี้ วํามันไมํมีจริงมันเป็นมายา อารมณ๑ ทั้งปวง
นะ ที่ทําให๎คนยินดียินร๎าย เป็นมายาทั้งนั้น เพราะความที่วํา ไมํมีสติไปเจาะ ไมํมีปัญญาไปทะลวง มันจึง
เกิดความยินดียินร๎ายขึ้นมา จึงไมํพ๎นทุกข๑ไปได๎ ไมํพ๎นทุกข๑หรอก เกิดแล๎วตาย ตายแล๎วเกิด ถ๎าจิตยังไมํรู๎
อริยสัจแล๎วไมํพ๎นทุกข๑ ไมํได๎เจริญสติปัฏฐานแล๎วไมํ พ๎นทุกข๑ เพราะมันไมํมีภาวนามยปัญญามาเห็นแจ๎ง
ความจริง นี่มันเรื่อ งความจริงข๎า งในเลยนะ ข๎ า งในที่ อ ารมณ๑ เกิ ด ที่ อ ายตนะกระทบกั น เราจะเห็ น ใน
ภาคปฏิบัติ เจริญสติปัฏฐานมันจะเห็น ตากระทบรูป หูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่น ลิ้นกระทบรส กาย
กระทบโผฏฐัพพะ ใจกระทบธัมมารมณ๑ จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป เกิดขึ้นตั้งอยูํดับไป หาตัวตนไมํเจอ
เลยเจอแตํความวําง วํางจากไหน วํางจากอุปาทานความยึดมั่น เราเป็นคนไปตั้งเป้าให๎ทุกข๑มันระดมยิง
เขามีปืนนะเขายิงไมํถูกเลยถ๎าเราไมํตั้งเป้าเอาไว๎ ตั้งเป้ายังไงลํะ ตั้งอุปาทานไง ไปยึดอะไรไว๎มั่งวํ าอะไร
ของกู นั่นแหละตั้งเป้าไว๎ให๎เขาแล๎ว ตั้งเป้าไว๎ให๎เขายิง ยึดไว๎มากก็เป้าใหญํ
ดูไปดูมา ไมํรู๎ที่จะไปโทษคนอื่นได๎เลย ต๎องโทษตัวเอง เวลาทุกข๑ขึ้นมาอยําไปโทษคนอื่น โทษคน
อื่นนํะผิด ต๎องโทษตัวเราที่ไมํรู๎อริยสัจ โทษคนอื่นไมํได๎หรอก โทษตัวเองที่ไมํรู๎อริยสัจ ไมํมีดวงตาเห็นธรรม
ไมํรู๎วํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นยํอมดับไปเป็นธรรมดา ไมํรู๎ พอไมํรู๎มันก็มีปัญหา ไปอยูํไหน
ก็มีปัญหา มีแตํปัญหา มีปัญหาเพราะอะไร เพราะวําคิดแตํจะไปเอาชนะคนอื่น ไมํคิดจะมาเอาชนะใจตัวเอง
อยากจะเป็นอยํางจะเด็ด ผู๎ชนะสิบ ทิศ เป็นขี้ข๎ากิเลสไป เกิดแกํเจ็บตายไปร๎อยชาติพันชาติ ไปเอาชนะคน
อื่นนํะ มันไมํได๎พ๎นทุกข๑เลย เกิดตายไปร๎อยชาติพันชาติก็ไมํจบ เที่ยวไปเอาชนะคนอื่น มึงดํามาหนึ่ง กูต๎อง
ดําไปสอง มึงดํามาสองกูต๎องดําไปสี่ จะได๎ชนะมึง ไมํพ๎นทุกข๑หรอก เกิดแกํเจ็บตายไป ถ๎ามาเอาชนะใจ
ตัวเองนํะพ๎นทุกข๑ได๎ ยอมแพ๎ภายนอก แล๎วมาชนะภายใน
เวลาโดนเขาดํา อยําไปโทษคนอื่น วําเขาปากจัด ต๎องมาโทษวํา ทําไมเขาดําแคํนี้เราทนไมํได๎ ถ๎าโทษ
อยํางนี้แล๎ว มันเกํงขึ้นทุกครั้งไป โทษคนอื่นมันไมํมีประโยชน๑ทางธรรม โทษแล๎วก็ได๎แคํฝึกตัวเองให๎
ปากจัดไป เกํงไปเกํ งมาก็เกํงเทําคนปากจัดนํะ ฝึกให๎ปากจัดนี่ ถ๎าฝึกให๎อดกลั้นนํะมันยิ่งเข๎าใกล๎พระ
โพธิสัตว๑ทั้งหลาย ยิ่งเข๎าใกล๎พระอรหันต๑ทั้งหลายเข๎าไปทุกที ถ๎าฝึกให๎ปากจัดนํะ มันยิ่งเข๎าใกล๎สัตว๑นรก
สัตว๑เดรัจฉานเข๎าไปทุกที ไมํได๎ประโยชน๑อะไร ไปชนะสิบทิศนํะ จิตวิญญาณมันตกต่ํา ถ๎ามาเอาชนะใจ
ตัวเองนะ จิตวิญญาณมันสูงขึ้น ๆ จนพ๎นทุกข๑เข๎าสักครั้งจนได๎ เมื่อบารมีเต็ม มันก็พ๎นทุกข๑ พ๎นความเวียน
วํายตายเกิดในวัฏฏสงสาร เกิดแล๎วเกิดอีก เกิดแล๎วเกิดอีก ไมํรู๎จบ
ร๎องไห๎จนน้ําตาเป็นสายเลือด จนพระพุทธเจ๎าทํานอุปมาไว๎วํา บุคคลที่เวียนวํายตายเกิดในวัฏฏสงสาร
ถ๎าเก็บเอาน้ําตาที่ร๎องไห๎ไว๎ ไมํให๎หายไปไหน จะมากกวําน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ มันทุกข๑ ทุกข๑ไมํจบสิ้นจริง
ๆ สําหรับคนที่ไมํคิดจะมาฝึกฝนจิตตัวเองให๎เห็นแจ๎งอริยสัจ ไมํจบสิ้น เขาเรียกวํา ทะเลทุกข๑ไร๎ขอบเขต
กลับใจคือฟากฝั่ง คือความทุกข๑ที่จะไปเอาชนะเขานะ เหมือนกับวํายออกไปทะเลนํะ ไมํจบหรอก ถ๎ากลับ
ใจมาเมื่อไหรํคิดจะมาเอาชนะตัวเองเมื่อไหรํจะเจอฝั่งเมื่อนั้นแหละ แตํคิดที่จะไปเอาชนะคนอื่นนํะไมํเจอฝั่ง
หรอก วํายเข๎าไปเถอะ ลอยคอไป ลอยคอไปในทะเลทุกข๑นํะ
กัณฑ์ที่ ๓๖ ชนะในทิศที่ ๑๑

๑๘๙

ปุถุชนคนกิเลสหนา ไมํคิดมาฝึกตัวเอง คิดแตํจะไปจับผิดคนอื่น ไมํเคยมาจับผิดตัวเอง เพํงโทษแตํคน
อื่น ไมํเคยมาเพํงโทษตัวเองเลย จึงทุกข๑ไมํจบสิ้น เกิดกี่ชาติ กี่ชาติก็ไมํจบ เพราะอะไร เพราะตั้งจิตไว๎ผิด
ไมํพ๎นทุกข๑หรอก ตั้งจิตไว๎ผิด เกิดมากมายไปกี่ชาติ ก็ทุกข๑เทํานั้น ไปชนะใครเขาได๎ ก็เทํานั้นแหละ เขา
บอกวํา ผู๎ชนะยํอมกํอเวร ชนะใจตัวเองดีกวํา มาฝึกใจเรา เป็นความสุขโดยสมบูรณ๑ ไมํต๎องเบียดเบียนใคร
ไมํต๎องไปเป็นเวรกับใคร ไมํต๎องไปทะเลาะกับใคร ดูที่ใจเรา วําเรายังเลวตรงไหน เรายังชั่วตรงไหน ดูมัน
ดูกิเลสตัวเองดีกวํา เที่ยวไปดูกิเลสคนอื่นไมํมีประโยชน๑อะไร คนโงํคอยไปตามดูกิเลสคนอื่น คนฉลาดดู
กิเลสตัวเอง ดูความชั่วตัวเองดีกวํา วางแผนจะไปเอาชนะคนอื่นนํะมันไมํจบสิ้น มันไมํมีความจบหรอก ไมํ
จบ
เจงกิสขํานมันรบชนะเขาหมด เอเชียมันปราบได๎หมด ไปจนถึงยุโรป ปราบได๎หมดเลย แล๎วมันก็ตาย
อยูํดี มันก็ตาย อาณาจักรมันเดี๋ยวนี้ก็ไมํมีแล๎ว ที่มันไปปราบเขาไว๎ เขาก็เอาคืนหมดแล๎ว พอมันตายเขาก็
เอาคืนหมด ปราบใจตัวเองดีกวํา พูดถึงนํะผู๎ชนะสิบทิศแตํวํามันแพ๎ในทิศที่สิบเอ็ด แพ๎ใจตัวเอง เรานํะแพ๎
สิบ ทิศก็ ไ ด๎ แพ๎ มัน ทั้งสิบ ทิศนั่นแหละ แตํมาชนะทิ ศ ที่ สิ บ เอ็ ด ให๎ ไ ด๎ ถ๎ า ชนะได๎ น ะ เป็ น สุ ข อยํ า บอกใคร
พระพุทธเจ๎าทํานก็มาชนะที่ใจของทํานนํะ ไมํได๎ไปชนะที่ไหน พระอรหันต๑ทั้งหลายก็มาชนะที่ใจของตน
ไมํได๎ไปชนะที่ไหน อยูํสบาย ในวัดหนึ่งนะถ๎าตํางคนตํางก็ตั้งใจจะมาเอาชนะตัวเอง มาปราบตัวเอง อยูํพัน
คนมันก็ สงบทั้งพั น ถ๎ า คิ ดจะชนะคนอื่ นนํะ อยูํ ส องคนมั น ก็ ท ะเลาะกั น ไมํ เลิ ก อยูํ ส องคนเทํ า นั้ น แหละ
ทะเลาะกันไมํเลิก ถ๎าตํางคนตํางคิดจะเอาชนะใจตัวเองนํะ อยูํพันหนึ่งมันก็สงบ ไมํต๎องไปดูที่คนอื่นหรอก
ดูที่ใจของเรา หน๎าที่แรกที่ต๎องทําก็คือ แก๎ไขตัวเรากํอน สอนตัวเองให๎ดี เวลาไปสอนคนอื่น ก็จะไมํมัว
หมอง มันก็เป็นสุข เกิดปีติ เกิดปีติยังไง มันไมํละอายแกํใ จวํา ที่เราพูดไปนํะตัวเองทําไมํได๎ ถ๎าเราทําเอง
เสียกํอนแล๎วคํอยไปสอน พูดไปมันก็เกิดปีติไปวํา เรานะทําได๎แล๎ว แล๎วคํอยมาพูด
หลวงพํอใหญํจะพูดคํานี้เรื่อยแหละ วํา พึงสอนตัวเองให้ดีเสียก่อน แล้วค่อยย้อนไปสอนผู้อื่น
ภายหลัง จึงไม่มัวหมอง คํานี้ได๎ยินหลวงพํอพูด แล๎วมันซึ้งเข๎ามาในใจวํา เออถ๎าเราทําอยํางนี้แล๎วได๎ดีแนํ
สอนตัวเองให๎ดีเสียกํอน มัวแตํไปสอนคนอื่นแล๎ว ลืมสอนตัวเองนํะ มันจะมีปัญหาภายหลัง หลวงพํอใหญํ
ทํานพูดไว๎เป็นคติ ถ๎าเราตํางคนตํางปฏิบัติเอาชนะใจตัวเองนะ อยูํที่ไหนก็เจริญ อยูํที่ไหนลาภสักการะก็ไมํ
ขาดแคลน เทวดาทํานพามาบํารุงผู๎ปฏิบัติธรรม
วันนี้ก็ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมะ สิ่งละอันพันละน๎อย ก็หวังประโยชน๑แกํทํานผู๎ประพฤติปฏิบัติธรรม
ทั้งหลาย ตั้งใจจะให๎เกิดประโยชน๑ สิ่งใดไมํเกิดประโยชน๑ก็ขอขมาลาโทษด๎วย ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายนี้
ขออ๎างอิงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ๎มครองปกปักรักษาทํานผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎ได๎รู๎ธรรมเห็นธรรม ได๎
เข๎าถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ
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กัณฑ์ที่ ๓๗ สมบัติทางโลก สมบัติทางธรรม
๒๖ มกราคม ๒๕๔๗

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อม แดํพระผู๎ มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง
ขอนมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมแดํพระอริยสงฆ๑และพระสมมุติ
สงฆ๑ ผู๎ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู๎ ขอนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญสุขสามเณรและญาติ
โยมอุบาสกอุบาสิกาผู๎ใครํในการปฏิบัติ
วันนี้วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ก็มาปรารภธรรมะเหมือนกับทุกครั้ง เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหา
ตัวเอง คนทั่วไปแสวงหาแตํคนอื่น รักคนอื่นมากมาย จะเจอเพียงความหงอยเหงาว๎าเหวํ ไปหาแตํคนอื่นไมํ
คิดหาตัวเอง รักคนอื่นมากมายจะเจอเพียงความหงอยเหงาว๎าเหวํ ถ๎ารักตัวเองให๎รีบเรํงประพฤติธรรม
พระธรรมจะเป็นที่พึ่งได๎ นอกนั้นสิ่งอื่นเป็นโมฆะทั้งนั้น เพราะวําสิ่งที่ชาวโลกต๎องการนั้น ความต๎องการมี
แคํวําบํารุงบําเรอกายเนื้อเทํานั้น มันแคบ มันคับแคบ คือวําเพศฆราวาสนํะเป็นเพศที่คับแคบ
คนเราพอเป็นหนุํมเป็นสาวมีครอบครัว ตอนแรกก็ไมํคํอยมีอะไร ไมํคํอยมีฐานะ อุตสําห๑สร๎างฐานะ
อยากจะมีอยูํมีกินมีทรัพย๑สมบัติเทียมเขา อดทนอาบเหงื่อตํางน้ํา เก็บเล็กผสมน๎อย หนักเอาเบาสู๎ พออายุ
มากขึ้นหนํอย พอมีสมบัติขึ้นมา สั่งสมจนกระทั่งมีสมบัติขึ้นมา อันนี้พอมีสมบัติ มันไมํแคํนั้นนะ ยังนอนใจ
ไมํได๎ พอเริ่มมีสมบัติ ความตายก็เริ่มใกล๎เข๎ามาอีกแล๎ว อายุเริ่มห๎าสิบหกสิบ คนรุํนราวคราวเดียวกันก็เริ่ม
ทยอยตายให๎ เห็ น ต๎ อ งมาสะดุ๎ ง อี ก อุ ต สํ า ห๑ อ ดทนลํ า บากตรากตรํ า อาบเหงื่อ ตํ า งน้ํ า สร๎ า งฐานะสร๎ า ง
ครอบครัว สร๎างบ๎านไว๎ใหญํโต หาที่ไว๎กว๎างขวาง ถึงเวลาต๎องมาสะดุ๎งอีกแล๎ว อยูํไมํเป็นสุข พอมีครบทุก
อยํางแล๎วยังไมํจบ ต๎องมาสะดุ๎งอีก
ถึงเรียกวําเพศฆราวาสนี่มันคับแคบ เพราะวํามันยังไมํเจอจุดหมายปลายทางที่แท๎จริง พออายุมากขึ้น
สัจธรรมความเป็นความจริงก็คํอย ๆ ปรากฏ จากรุํนพํอ รุํนแมํ จนรุํนราวคราวเดียวกัน เริ่มทยอยตายกัน
ไป คํอย ๆ เห็น มันคํอย ๆ ปรากฏเห็นชัด ความหลงระเริงในวัยหนุํมวัยสาว มันก็สลายลงไปเรื่อย ๆ
เพราะรํางกายเริ่มมีทุกข๑ ความสุขทางกามที่คิดวําจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิต ใจ พระพุทธเจ๎าทํานเปรียบ
เหมือนสุนัขแทะกระดูก แทะเข๎าไปก็กินแตํน้ําลายตัวเอง กินน้ําลายตัวเองไมํอิ่ม แทะมาสิบปียี่สิบปีก็ยังไมํ
อิ่ม แทะเข๎าไป แทะกระดูก ได๎กินก็เพียงน้ําลายตัวเองนํะ เจ๎าหมาแทะกระดูก ความฝันที่วําจะอิ่มเอมเป็น
สุขจากกาม มันคํอย ๆ แสดงให๎เห็นวํามันไมํอิ่ม อุตสําห๑สร๎างฐานะมา มีเงินมีทองมีทรัพย๑สิน มีที่ร๎อยไรํพัน
ไรํ มันก็ต๎องสะดุ๎งอีก มันไมํจบ สะดุ๎งวําความตายใกล๎เข๎ามาแล๎ว คนรุํนเดียวกันก็เริ่มทยอยตาย รุํนน๎อง ๆ
รุํนลูกเราทยอยตายแซงหน๎าไปก็มี เขาถึงเรียกวําเพศฆราวาสมันคับแคบ ถึงจะมีบ๎านกว๎างขวาง กว๎าง ๓๐
วา ยาว ๕๐ วาก็ตามทีเถอะ ก็ยังเรียกได๎วําคับแคบ
คับแคบเพราะอะไร เพราะวําสิ่งที่เราหวังไว๎วําจะได๎อยูํ ท๎ายที่สุดเขาไมํให๎อยูํ เราหวังไว๎จะได๎อยูํก็ไมํได๎
อยูํ ถึงเวลาหมดลมหายใจ เขาก็ไมํให๎อยูํนะ ที่กว๎าง ๓๐ วา ยาว ๕๐ วา ที่หาไว๎นํะ เขาไมํให๎อยูํ เขาให๎ไป
อยูํที่ไหนลํะ กว๎างศอกกวํา ๆ ยาววากวํา ๆ บ๎านสี่เหลี่ยม ประตูหน๎าตํางก็ไมํมี เขาให๎ไปอยูํนั่น ไปอยูํใน
โลงศพนั่นแหละบ๎านแท๎จริง หาที่ดินไว๎ร๎อยไรํพันไรํ นั่นเขาไมํให๎อยูํ ถึงได๎บอกวําเพศฆราวาสนํะมันคับ
กัณฑ์ที่ ๓๗ สมบัติทางโลก สมบัติทางธรรม
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แคบ ถามว่าแล้วคนมาปฏิบัติธรรมน่ะไม่ตายเหรอ ก็ตายเหมือนกัน แต่ว่าได้ย้ายจิตออกไปแล้ว
ได๎ย๎ายอุปาทานในจิตออกไป พยายามขัดเกลา เพื่อให๎เห็นคุณคําของรํางกายสังขารน๎อยลง เพื่อให๎เห็น
คุณคําของสมบัติพัสถานน๎อยลง ยิ่งทําได๎มันก็ยิ่งอิ่ม
ถ๎าปฏิบัติธรรมได๎ มันก็ยิ่งอิ่ม เป็นที่พึ่งได๎ ยิ่งใกล๎ความตายมากแคํไหน มันยิ่ งอิ่ม บอกเออทําไว๎แล๎ว
ของที่จะเป็นที่พึ่งหลังความตายของเรานํะ ได๎ทําไว๎แล๎ว แตํวําคนที่อยูํในเพศฆราวาสนํะ มีที่อยูํเป็นร๎อย
แปลงพันแปลง ยิ่งนึกถึงความตายยิ่งใกล๎ความตายยิ่งสะดุ๎ง ยิ่งต๎องสะดุ๎ง แตํวําผู๎ที่มาประพฤติธรรมนะยิ่ง
นึกถึงความตาย รํางกายสังขารหงํอมไป ใกล๎ตายเข๎าไป มันยิ่งอิ่ม มันยิ่งเอิบอิ่ม เอิบอิ่มเพราะอะไรลํะ เออ
เราหาที่พึ่งของเราแล๎ว เราถอนความยึดมั่นถือมั่นจากของไมํเที่ยงลงไปแล๎ว ถึงยังไมํหมดกิเลส ก็เริ่มแสดง
ความอมตะแล๎ว สิ่งที่เป็นอมตะได๎คือธรรมะ นอกนั้นก็ไมํมีหรอก
เรากําหนดความรู๎สึกลงไปในกาย ความรู๎สึกวํามันเกิดดับ เกิดดับ แล๎วมันตั้งอยูํที่ไหน ไมํใชํตัวเราของ
เรา รํางกายนี่มันเป็นธาตุ เป็นธาตุของโลก ไมํได๎เอามา ไมํได๎เอาไป กําหนดความรู๎สึกขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง
จิตวิญญาณมันอยูํที่ไหน ไมํรู๎มันไปอยูํที่ไหน อะไรเป็นตัวเราของเรา มีหน๎าตาอยํางนี้ มีหูสอง ปากหนึ่ง ตา
สอง จมูกสองรู เป็นโดยสมมุติ โดยปรมัตถ๑แล๎วไมํใชํตัวเรา เป็นธาตุของโลก ชาวโลกนี่จะเกํงแคํไหน แตํ
ความคิดมันไมํได๎คิดเกินขอบเขตการสนองความอยากของรํางกายนี้เลย ตํอให๎มันสํงยานไปดาวอังคารได๎
มันสํงยานไปดาวอังคารมันคิดฝันเฟื่องวําอะไร ฝันเฟื่องวําตํ อไปโลกนี้อยูํไมํได๎ก็จะไปอยูํดาวอังคาร มันก็
เพื่อกายนี้ทั้งนั้น รํางกายนี้ก็ไมํได๎มีอะไรเลย ความรู๎สึกทั้งหลายเกิดดับ ทั้งสุขทุกข๑เกิดดับหมดเลย ความมี
อยูํความเป็นอยูํก็เป็นมายา ความเชื่อวํามีตัวเราคนหนึ่ง อยูํในฐานะนี้ อยูํในลักษณะนี้ เป็นมายาหมดเลย
แตํพอเอาอวิชชามาบังก็ทําให๎เห็นเป็นเรื่องจริง อวิชชาความโงํมันมาบัง เรื่องราวทั้งหลายมันก็มีขึ้นมาทั้งที่
มันล๎วนแล๎วแตํเป็นมายา มันมีเรื่องมาให๎ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได๎ ถูกอวิชชาความโงํมาบังปัญญา แตํพอเรา
แยกแยะลงไปด๎วยปัญญาอันแยบคาย ก็ไมํมีอะไรเลย ตัวเราก็ไมํมี เราเอาสติมากําหนดความรู๎สึกก็มีแตํ
ความรู๎สึกขณะหนึ่ง ๆ สังขารทั้งหลาย ทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ไมํเที่ยง รูปธรรมนํะ เป็นของแปรปรวนไป
เพียงอาศัยใช๎ชั่วคราว นามธรรมก็รู๎สึกขณะหนึ่ง ๆ ตามอายตนะ แล๎วก็ดับไป ญาณปัญญาเราแทงตลอดไป
ด๎วยปัญญาในภาคปฏิบัตินํะ มันจะเห็นชัด วําไมํมีตัวเรา ตัวเราไมํมี พอโมหะอวิชชามาบัง ก็กลายเป็นมี มี
ตัวเรา ต๎องไปกลุ๎ม ต๎องไปหํวง อยํางโน๎นอยํางนี้ กลัววําคนนั้นเขาจะไมํเห็นคุณคําเรา กลัววําคนนี้เขาจะดู
ถูกเรา
มาปฏิบัติในวัดนํะ มากลัวเขาจะดูถูกดูแคลนเอา เขาจะไมํให๎เกียรติเราเหมือนกับเราอยูํในบ๎าน จริง ๆ
แล๎วเรื่องมันไมํมี เป็นมายาหมดเลย ถึงเวลาตายแล๎วเหม็นเทํากัน ทั้งคนดีคนชั่ว คนสวยคนขี้เหรํ เวลา
ตายแล๎วเหม็นเทํากัน อยําถือวํากูเจ๐ง กูเจ๐งแคํไหนก็เหม็นเทํากัน คือวําเราเจ๐ง เรานี่ถูก เรานี่เกํงที่สุด ใน
วัดนี่เราเกํงที่สุด เวลาตายมันก็เหม็นเทํากับคนที่ไมํได๎เรื่องได๎ราว เหม็นเทํากัน หนอนขึ้นเหมือนกัน คิดวํา
เรานี่เกํงที่สุด ในวัดนี่ไมํมีใครเกํงเทําเราแล๎ว เรานี่เกํงที่สุด ตายแล๎วก็เหม็นเทํากัน นั่นนํะโดนกิเลสมัน
หลอก กิเลสมันหลอก นั่นนํะโดนกิเลสมันหรอกแล๎ว ยึดมั่นถือมั่นวําในวัดนี้กูเกํงที่สุดแล๎ว กลัวคนเขาจะไมํ
รู๎วําในวัดนี่ฉันเกํงที่สุด ทํายังไงจะประกาศให๎เขารู๎ได๎นะวําฉันนี่เกํงที่สุดในวัดนี้ นั่นแหละกิเลสมันขี่อยูํบน
หัวนํะ
ความจริงไมํมีอะไร มันเป็นมายาภาพ เราเป็นขี้ข๎ากิเลสก็ต๎องนั่งพองลม นั่งอยูํในกุฏิคนเดียวยังต๎อง
พองลมเลย กลัวเขาจะไมํรู๎วําเราเกํง นั่นมันกิเลส กิเลสของเราเองนี่แหละ ไมํใชํไปพูดถึงกิเลสของใคร แล๎ว
ทุกคนนํะมีเหมือนกัน ยังไมํเป็นพระอรหันต๑ก็มีมานะ ถือวํากูเกํงกูเจ๐ง ใครสู๎กูไมํได๎ ทําไมไมํให๎เกียรติกูวะ
มันก็เป็นอยูํในใจ แตํตายแล๎วก็เหม็นเทํากัน เขาจะให๎เกียรติหรือไมํให๎เกียรติก็ตายแล๎วเหม็ นเทํากัน ทําไม
ไมํเห็นกูสําคัญเลย มานี่ ทําไมไมํรู๎เลยวํากูนี่ใหญํขนาดไหน กูอยูํบ๎านนี่ใหญํขนาดไหน ขนาดอธิบดียังต๎อง
มาซูฮก นั่นแหละกิเลส คือวํามันเป็นมายา มันเป็นสมมุติ วางสมมุติหยาบ ๆ ออกซะ
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เราต๎องเริ่มวาง มาหาแกํนแท๎ดีกวํา หาแกํนแท๎คืออะไรละ หาความไร๎ มันไมํมีอะไรสักอยําง นั่นแหละ
จิตเราไปตั้งอยูํตรงความไมํมีอะไรสักอยําง นั่นแหละสบายที่สุด เวลาเกิดมาเกิดมากับความไร๎ เกิดมาไมํมี
อะไรเลย ผ๎าปิดกายสักผืนเดียวก็ไมํมี ชื่อก็ไมํมี ชื่อยังไมํมีก็มาตั้งกันหลังเกิดแล๎ว เกิดมาไมํมีอะไรเลย
เวลาตายก็ไมํได๎เอาอะไรไปเลย ไมํ ได๎เอาอะไรไปเลย ทิ้งไว๎ที่นี่หมดเลย ฉะนั้นความไร๎นํะเป็นความจริง
ความไมํมีอะไรนํะเป็นความจริง ความที่วํากูมี กูมีสมบัติ กูมีชื่อเสียง กูมีเกียรติ กูเดินไปไหนใครก็ต๎องหลีก
ทางให๎ นั่นไมํใชํของจริงเลย ของจริงคือความไมํมี ไมํมีอะไรเหลือสักอยํางนั่นนะของจริง
จิตเรามาปฏิบัติธรรมนํะต๎องปฏิบัติธรรมเพื่อไปหาของจริง คือความไมํมีอะไร ไมํได๎เอาอะไรมา ไมํได๎
เอาอะไรไป ถ๎ายังปฏิบัติธรรมเพื่อความมีนํะปฏิบัติผิดแล๎ว แสดงวําเราเข๎าไปเหมืองทองแทนที่จะเก็บทอง
แตํดันไปเก็บขี้ดิน การปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติเพื่อจะแสวงหาความไร๎ ไมํ ได๎แสวงหาความมี ไปเหมืองทอง
เขาไปเก็บทอง เขาไมํได๎เก็บขี้ดินนะ เราไปเหมืองทองเพื่อไปเก็บขี้ดินมาเต็มกระสอบ เราจะปฏิบัติธรรม
เพื่อให๎กูเกํงกูเจ๐ง เขาจะยกยํองกู ต๎องให๎เกียรติ ไปไหนก็ต๎องซูฮก อันนั้นนํะผิดแล๎ว ปฏิบัติเพื่อมาลดมานะ
ละทิฏฐิ เขาดําเขาแซวเรารับได๎ อยําไปเป็นทุกข๑ อยํานั่งเป็นทุกข๑ จะมาปฏิบัติที่วัดนี้ก็กลัววําเขาจะไมํเห็น
คุณคําของเรา สละไปเสีย สละกํอนตายนะ ไมํสละเวลานี้ เวลาตายเขาก็ยึดไปหมดอยูํดี ถึงเวลาตายก็ไมํได๎
เอาอะไรไป พญายมราชทํานก็ไมํสนใจหรอก วํากํอนตายเราเป็นสิบโทสิบเอกไมํสนใจ จะเป็นคุณนาย จะ
เป็นคุณหญิง ไมํสนใจหรอก สนใจแคํวํา แกทําดีหรือทําชั่ว จะเอาสมบัติเมืองมนุษย๑ไปเบํงที่สํานักพญายม
ไมํได๎หรอก
ของที่เราเอาไปได๎จริง ๆ นะ คือบุญและบาป จงหาของที่ตายแล๎วเอาไปได๎เถิด บุญวาสนาและบารมี
การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ๎น ปฏิบัติเพื่อละ ปฏิบัติเพื่อขัดเกลา ชาวโลกเขามีชีวิตอยูํเพื่อสะสม ชาวธรรมะ
ก็มีชีวิตอยูํเพื่อสละ สละนํะสละที่ใจเลย จิตเราอยําไปยึดมั่นเอาไว๎ มันไมํมีอะไรจริง ถ๎ายึดแล๎วมันได๎อยําง
ยึดเราก็นําจะยึด แตํมันไมํได๎อยํางที่ใจเราไปยึดหรอก มันไมํสนใจหรอกวํา เราจะไปยึดมันมากแคํไหน
อยําไปทํองวําของกู ของกู ถึงเวลาตายแล๎วเขาก็ไมํสนหรอก เราจะไปยึดมั่นถือมั่นแคํไหน ไมํได๎อยํางที่ไป
ยึด ของทุกอยํางมันเป็นไปตามกฎเกณฑ๑ของธรรมะธรรมชาติ ธรรมะคือวําของทุกอยํางยํอมแปรปรวนไป
ตามเหตุปัจจัย มันไมํได๎เป็นไปตามตัณหาของใคร ความอยากของใคร เราจะอยากให๎เป็นอีทําโน๎น เป็นอี
ทํานี้ มันไมํเป็น มันไมํเป็นอยํางที่เราอยาก ธรรมะนํะจะมาชํวยดับความอยากนะ คืออะไร คือมันรู๎ความ
จริง ยอมรับความจริง อยําไปฝืนความจริง
มันเป็นอยํางนั้นก็ดูมันเป็นอยํางนั้น มันเป็นอยํางนี้ก็ดูมันเป็นอยํางนี้ นั่นแหละ มันเกิดก็ดูมันเกิด มัน
ดับก็ดูมันดับ มันตั้งอยูํก็ดูมันตั้งอยูํ ของดีมันเกิดขึ้นก็ดูของดีมันเกิดขึ้น ของดีมันตั้งอยูํก็ดูของดีมันตั้งอยูํ
ของดีมันดับไปก็ดูของดีมันดับไป ของไมํดีมันเกิดมาก็ดูของไมํดีมันเกิดมา ของไมํดีมันตั้งอยูํก็ดูของไมํดี
มันตั้งอยูํ ของไมํดีมันดับไปก็ดูของไมํดีมันดับไป สักแตํวําอาศั ยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย ยํอมไมํถือ
อะไร ๆ ในโลกด๎วย สติปัฏฐานนํะปฏิบัติก็เพื่อให๎ได๎จิตดวงนี้ จิตดวงนี้คืออะไรลํะ มันเข๎าไปละตัณหา
ตั ณ หาความอยากนํ ะ เป็ น เหตุ ใ ห๎ เ กิ ด ทุ ก ข๑ จงสั ก แตํ วํ า อาศั ย ระลึ ก ด๎ ว ยสติ ที่ เ ราฝึ ก มี ค วามเพี ย ร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ถอนความยินดียิ นร๎ายออกจากโลกได๎ ก็หรือสติวํากายมีอยูํ เข๎าไปตั้งอยูํเฉพาะหน๎าแกํ
เธอนั้น แตํเพียงสักวําอาศัยรู๎ สักแตํวําอาศัยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย ยํอมไมํยึดถืออะไร ๆ ในโลกด๎วย
ฐานตําง ๆ ก็ตั้งอยูํในกายนะ ฐานกายในกาย ฐานเวทนาในเวทนา ฐานจิตในจิต ฐานธรรมในธรรม มัน
ก็อยูํในนี้ ในกายยาววาหนาคืบนี่แหละ กําหนดข๎างในนะ อะไรมันเกิดก็ดูมันเกิด อะไรมันดับก็ดูมันดับ มัน
ไมํเกิดไมํดับก็ดูมันไมํเกิดมันไมํดับ ก็ดูมันไป ญาณปัญญามันแทรกมานะ มันก็เห็นไปเอง เห็นความไมํ
เที่ยง ญาณปัญญามันยังไมํเกิดมันก็ไมํเห็นความไมํเที่ยง ก็สักแตํวําดู ไปเฉย ๆกํอน แตํเมื่อญาณปัญญา
ดวงตาเห็นธรรมมันเกิดนะ เข๎าไปสัมผัสสัมพันธ๑กับอะไร มันก็เห็นความไมํเที่ยงชัดเจนอยูํตลอด ญาณ
ปัญญามันเกิดแล๎ว ดวงตาปัญญามันเกิดแล๎ว จักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสวํางบังเกิดแกํเราแล๎ว จักขุง อุทะ
กัณฑ์ที่ ๓๗ สมบัติทางโลก สมบัติทางธรรม

๑๙๓

ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ จักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสวําง มัน
ก็ต๎องเกิดจากการที่เราปฏิบัตินะ มันจะแจ๎งขึ้นมาเอง ถ๎ามันยังไมํแจ๎งก็ปฏิบัติตํอไป
เหมือนตําน้ําพริกนํะ ถ๎ามันยังไมํละเอียด มันก็ยังไมํละเอียด ตําไปจนมันพอถึงขั้นละเอียด มันก็
ละเอียดจนได๎ พอมันละเอียดแล๎วจะไปให๎มันไมํละเอียดมันก็ไมํได๎ พอเรามีญาณปัญญาดวงตาเห็นธรรม
เห็นความไมํเที่ยงแล๎วจะไปมองกลับให๎เห็นวํามันเที่ยงก็ไมํได๎ เรามีญาณปัญญาเห็นความเกิดดับแล๎วจะไป
มองเห็นวํามันเกิดแล๎วไมํดับก็ไมํได๎ ตําน้ําพริกแหลกแล๎วจะให๎มันไปเป็นเหมือนเดิมก็ไมํได๎แล๎ว ไมํถอยคืน
แล๎ว เรียกวําญาณปัญญาในพระพุทธศาสนานะไมํถอยแล๎ว มันไมํถอย เราเห็นจริง ไมํได๎จําเขามา เรานัก
ปฏิบัตินํะเราเห็นจริง เรามีจิตเราเองเป็นพยาน คนเราน่ะไม่เห็นคุณค่าอะไรเท่ากับความสุขความทุกข์
ในใจตัวเองเลย เราจะรู๎อะไรมากมายเป็นร๎อยตู๎พันตู๎ อํานตํารามาร๎อยตู๎พันตู๎มั นก็สงสัยอยูํนั่นแหละ ถ๎า
มันไมํเจอที่ใจตัวเอง ดับทุกข๑ไมํได๎ที่ใจตัวเอง มันก็ยังสงสัยอยูํนั่นแหละ มันจะต๎องมีตัวเองเป็นพยานยืนยัน
มีใจตัวเองเป็นพยานยืนยันวํา เออเราปฏิบัติแล๎วดับทุกข๑ได๎ที่ใจเรา นั่นนํะถึงจะเป็นของจริง ถ๎ายังดับทุกข๑
ไมํได๎ก็ยังไมํเป็นของจริง เรายังละวิจิกิจฉาไมํได๎ จะไปฟังจากคนอื่นเทําไหรํ ๆ ก็ยังสงสัยอยูํนั่นนะ ถ๎าเรา
ไมํปฏิบัติให๎เกิดขึ้นมาที่ใจเรา วําดวงตาเกิดขึ้นแล๎ว ญาณเกิดขึ้นแล๎ว ปัญญาเกิดขึ้นแล๎ว วิชชาเกิดขึ้นแล๎ว
แสงสวํางเกิดขึ้นแล๎ว มันจะแจํมแจ๎งขึ้นมานํะที่ในตัวเรา
เราเกิดเห็นความสุขที่แท๎จริงภายในแล๎วนะ สมบัติในโลกก็เป็นของไร๎คําในสายตาเรา คิดแตํจะมุํงออก
จะหาทางหลุดพ๎นทําเดียว โลกามิส อามิสอันเป็นสมบัติของชาวโลกทั้งหลายนํะ ไมํเป็นที่ปรารถนาของผู๎มี
ดวงตาเห็นธรรมแล๎ว
โลกามิสทั้งหลายนะ ไมํเป็นที่ปรารถนาเลย ปรารถนาแตํธรรมะ มีพุทธพจน๑ บทหนึ่ง ทํานตรัสวํา สู
ทั้งหลายจงมาดูโลกอันตระการตา เปรียบประดุจราชรถอันวิจิตร ที่พวกคนโง่เขลาพากันหมกอยู่
แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ โลกนี้สําหรับคนโงํเขลามันก็เพลิน ถ๎ามันไมํรู๎มากกวํานี้ มันก็คิดหวังแสวงหาอยูํ
ภายในโลกนี้ คือมันไมํรู๎ธรรมะของพระพุทธเจ๎า
นักฟุตบอลคนหนึ่งเกํงมากเป็นซุปเปอร๑สตาร๑ของโลกเลย แตํชีวิตมันก็ไมํมีทางออกในความสุขอยําง
อื่นเลย จิตมันก็ผูกแตํกับลูกกับเมีย แล๎วก็ผูกอยูํกับยาเสพติดอีก หาทางออกอื่นไมํได๎นอกจากลูกกับเมีย
และยาเสพติ ด ไมํ รู๎ ธ รรมะของพระพุ ท ธเจ๎ า ไมํ รู๎ จุ ด มุํ ง หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต ถ๎ า เป็ นผู๎ รู๎ ธ รรมะของ
พระพุทธเจ๎าก็แสวงหาสุขอันไมํอิงอามิส
เรามาเจริญสติปัฏฐานนํะ เป็นของจริงแล๎ว จะตอบปัญหาแกํใจเราได๎ ถ๎าเรายิ่งทําก็จะยิ่งอิ่ม เราไป
แสวงหาจุดมุํงหมายทางโลกนํะทําไปก็ยิ่งสะดุ๎ง มันสะดุ๎งอะไรลํะ สะดุ๎งวําสมบัติทั้งหลายที่หามาอยําง
ยากลําบากนํะ พึ่งไมํได๎ มันพึ่งไมํได๎ อายุมากขึ้นความตายก็ใกล๎เข๎ามาเรื่อย ๆ ไมํรู๎จะตายเมื่อไหรํ แตํก็
สมบัติทั้งหลายนํะพึ่งไมํได๎เลย ความตายเข๎ามาก็สมบัติทั้งหลายนํะจะพึ่งไมํได๎เลย ไมํได๎เอาไปเลยสักนิด
เดียว เราสู๎อุตสําห๑ลําบากหามา สู๎ธรรมะไมํได๎นะ ทํานผู๎ปฏิบัติธรรม ธรรมะที่ทํานผู๎ปฏิบัติธรรมแสวงหา
ขวนขวายบําเพ็ญมาได๎นํะ ไปไหนไปด๎วย ตายไหนตายด๎วย ถึงเวลาตายก็จะไปด๎วยกับเรา ธรรมะเป็นที่
พึ่ง หรือวํายังไมํตายยังมีชีวิตอยูํนะ มันก็ชํวยดับทุกข๑ ดับทุกข๑ให๎ใจของเราได๎ ดับทุกข๑ดับความปรุงแตํงได๎
ดับความปรุงแตํงได๎นํะกําไรมหาศาล เวลาจิตเรากําหนดสติลงไปในกายนะ มันมีตัวรู๎ ตัวรู๎มันไปตัดตัว
คิด ชีวิตชาวโลกนํะมันคิดมาก คิดไปอดีต คิดไปอนาคต คิดเทําไหรํก็ไมํจบ ตัวคิดนํะทําให๎จิตใจวุํนอยูํ
ตลอด จิตใจวุํนอยูํกับตัวคิดนะ เวลาเรามากําหนดสติ มันมีธาตุรู๎ รู๎ขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง มันก็ตัดตัวคิดไป
คิดไปอดีตถึงคิดไปก็ทําไมํได๎ จะไปแก๎ไขเรื่องที่เมื่อวานทํานะ คิดไปเถอะคิดไปก็เทํานั้น คิดไปก็ทําไมํได๎
เมื่อวานเพื่อนมันพูดขัดหู พอได๎ฟังก็เลยเข๎าไปเตะมันแล๎ว มาวันนี้คิดเสียใจวําไมํนําบันดาลโทสะเตะมัน
เลย มันก็แก๎ไมํได๎แล๎ว จะไปเปลี่ยนเป็นไมํเข๎าไปเตะก็ไมํได๎ ก็เตะไปแล๎ว คิดถึงอดีตมันเปลี่ยนไมํได๎ คิดไป
ก็กลุ๎มเทํานั้น
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เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

เขาถึงวําเวลาเรามากําหนดสติในปัจจุบันอารมณ๑ มันปลํอยวางอารมณ๑ได๎ อดีตที่เราเคยทําผิดทํา
พลาด มันก็แล๎วไปแล๎ว ผํานไปแล๎ว แก๎ไขก็ไมํได๎ คิดไปก็ทุกข๑เปลํา ยิ่งคิดมากก็ยิ่งกลุ๎ม เปรียบความทุกข๑
ในอดีตนะมันเปรียบงําย ๆ เปรียบเหมือนกับวําบิลคําไฟฟ้านะ สมมุติเราอยูํตามบ๎าน ทุกเดือน ๆ คนเก็บ
คําไฟฟ้ามันก็เอาบิลมาเก็บทุกเดือน เราจํายทุกเดือน ทีนี้วําบิลคําไฟฟ้าปีที่แล๎วนะที่เราจํายไปเมื่อปีที่
แล๎วนํะ ถ๎าเขาเอาบิลเกํามาเก็บวันนี้ใหมํ เราจะจํายไหม คนทั่วไปเขาไมํจํายหรอก เพราะเขาจํายไปแล๎ว
บิลใบนี้มันของปีที่แล๎ว มันจํายไปแล๎ว มันเอาบิลเกํามาเก็บสตางค๑เราอีก จํายไหม คนถ๎าปกตินะไมํจําย
หรอก แตํเรื่องปีที่แล๎วที่เราทุกข๑ผํานมาแล๎ววันนั้นนะทุกข๑ไปเต็มที่แล๎ว มันเอาขึ้นมาคิดวันนี้อีก ก็ยังไป
ทุกข๑ให๎มันอีก เหมือนกับวํามันเอาบิ ลคําไฟฟ้าเกํามาเก็บอีกในวันนี้ แล๎วเรายังจํายมันอีก ทั้งที่จํายไปแล๎ว
บางทีวันหนึ่งมันมาเก็บ ๕ –๖ เที่ยว เราจํายทุกเที่ยว คือวําเราไปเป็นทุกข๑ให๎มันทุกเที่ยว
พอเรามาเจริญสติปัฏฐานนะ เราไมํจํายให๎มันเลย ไมํทุกข๑ให๎มันแล๎ว ไมํเอาแล๎วอดีตผํานไปแล๎ว มา
กําหนดปัจจุบันนํะดีกวํา ไปคิดเรื่องอดีตก็กลุ๎มเปลํา ๆ คิดไปก็เทํานั้น มันกําหนดปัจจุบันนะ ได๎กําไรกวํา
กําหนดขณะหนึ่งมันก็เป็นของเรา สามารถดับทุกข๑ขณะหนึ่งนะ ดับตัววิตก ตัดตัววิตก การตัดความวิตก
นะเอาเงินมาตัดไมํได๎เลย คนที่รวยล๎นฟ้านํะ บางทีมันขาดยา ๒ อยํางไมํได๎ ยากลํอมประสาทกับยานอน
หลับ เงินนํะซื้อการนอนหลับไมํได๎ และเงินนะซื้อความไมํกังวลไมํได๎ ตัดตัววิตกไมํได๎ คิดจนนอนไมํหลับ
เงินนํะมาจ๎างไมํได๎ เฮ๎ยกูจ๎างมึง ๕๐๐ บาท ให๎มึงหลับ ไมํได๎ เอาเงินมาจ๎างไมํได๎ เฮ๎ยกูจ๎างมึง ๑,๐๐๐ บาท
ให๎มึงหลับ อยําไปคิด จ๎างไมํได๎
เรามาเจริญสติปัฏฐานนํะ มันได๎ของที่ซื้อด๎วยเงินไมํได๎ เป็นของที่มีคํามาก ตัดตัววิตกได๎ ไมํกลุ๎ม อยูํ
อยํางไมํกลุ๎ม คนเรามันมีอะไรมากมายเทําไหรํ ถ๎ามันจะเสียประสาทอยูํมันก็เทํานั้นแหละ ประสาทมันจะ
เสีย หัวจะระเบิด มันวิตก เลิกไมํได๎ คิดอยูํนั่น คิดนํะมันงําย ไมํ คิดนํะมันยาก คนในโลกนี้ทําไมํเป็นนะการ
ไมํคิดนํะ ถ๎าไมํมาปฏิบัติธรรมนํะทําไมํเป็น คือแทนที่จะคิดแล๎วกลุ๎มไมํเลิก ก็มากําหนดสติอยูํในปัจจุบันซะ
ตามฐานตําง ๆ กําหนดไป ตัดไป ตัดไปอารมณ๑คิดขณะหนึ่ง ๆ สบาย อยําไปเอาอะไรอีก ชีวิตอยําไปเอา
อะไรอีก จะไปเอาอะไรกับอดีตอนาคตเหมือนกับไปวิ่งไลํคว๎าหาเงา มันไมํได๎มีของจริงเลย จะไปหาอะไร
กลับมาสูํตัวเองดีกวํา เรานะกําหนดสติขณะหนึ่ง นั่นนะมันเจอตัวเอง เอาใจคืนมา กลับเข๎าบ๎านดีกวํา
บ๎านนํะ ตัวเราคือบ๎าน เที่ยวไปหลงรัก หลงหวง หํวง กังวลคนอื่น หํวงไปก็โงํเปลํา ๆ คนที่เราหํวงมันก็ไมํรู๎
หรอก ถ๎าเอาใจไปฝากไว๎กับคนอื่นจะสะอื้นจนวันตาย ไมํหมดทุกข๑ ถ๎าเอาใจมาฝากไว๎กับกายคือการเจริญ
สตินะพ๎นทุกข๑ พ๎นทุกข๑งําย ๆ ไมํต๎องเสียสตางค๑ คนรวยมีเงินร๎อยล๎านพันล๎านมันก็ทําไมํได๎ ซื้อไมํได๎
ดาไลลามะผู๎นําของทิเบต เลําให๎ฟังในหนังสือเลํมหนึ่ง ทํานบอกวํามีครั้งหนึ่งเศรษฐีรวยมาก เชิญทําน
ไปพักที่บ๎านซึ่งใหญํมาก เพียงแคํห๎องน้ําก็เบ๎อเริ่มเลย ก็ไปอาบน้ําในห๎องน้ํา ดูไปก็อิจฉาเจ๎าของบ๎านวํา มี
บ๎านใหญํจังเลย แตํตอนเข๎าไปอาบน้ําในห๎องน้ําเหลือบไปเห็นยาสองขวดที่เจ๎าของบ๎านใช๎ประจํา ขวดหนึ่ง
เป็นยานอนหลับ อีกขวดหนึ่งเป็น ยาระงับประสาท ทํานเลยบอกวํา เห็นยาสองขวดนี้แล๎วเลยเลิกอิจฉา
เจ๎าของบ๎านเลย เพราะทํานรู๎สึกวําทํานมีความสุขมากกวําเศรษฐีคนนี้ คือวําทํานไมํเคยต๎องใช๎ยานอนหลับ
ทํานไมํเคยต๎องใช๎ยาระงับประสาท ทั้งที่วําทํานไมํมีสมบัติมากมายเทําเศรษฐีคนนี้
ฉะนั้นนะเราอยําไปดูคนที่เปลือกนอก อยําไปอิจฉาเขาเลย อยําไปอิจฉาตรงเปลือกเลย บางทีเขาไมํมี
ความสุขหรอก บางทีเขาใหญํโตระดับเจ๎าพํอในจังหวัด เขายังไปเดินจํายตลาดที่กลางตลาดไมํได๎อยํางเรา
เป็นเจ๎าพํอใหญํจริง มีลูกน๎องบริวารมากมาย สั่งใครนะเข๎าแถวรอรับคําสั่งพรึบเลย จะทําอะไรนะสั่งไปคํา
เดียวบริวารไปทําให๎เรียบร๎อย แตํบางทีไมํกล๎าไปเดินกลางตลาดอยํางเรา เรานะจะไปซื้อก๐วยเตี๋ยวที่ตลาด
ก็ไปได๎ จะไปซื้อข๎าวผัดก็ไปได๎ จะไปซื้อผักคะน๎าผักกวางตุ๎งก็เดินไปได๎ แตํเจ๎าพํอใหญํนํะ ใหญํจริงแตํไมํ
กล๎าไปเดินอยํางนั้นหรอก ไมํกล๎า กลัวเขาจะยิงเอา ติดคุกอยูํในบ๎าน ไมํกล๎าออกนอกบ๎าน ติดคุกอยูํ
กัณฑ์ที่ ๓๗ สมบัติทางโลก สมบัติทางธรรม
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เพราะฉะนั้นนะ อยําไปดูคนแคํเปลือกนอก อยําไปอิจฉาเขาเลยที่เขามีสมบัติพัสถานมาก บางทีเรามี
ธรรมะนํะเป็นสุขกวําเยอะ เวลาได๎อะไรมาก็เป็นหํวงอีก มีมากก็หํวงมาก ไมํมีอะไรเลยนะสบาย ไอ๎โนํนก็ไมํ
มีไอ๎นี่ก็ไมํได๎ สบาย ถึงเวลาตายก็รวยเทํากันแหละ เงินใสํปากศพสัปเหรํอยังควักล๎วงเอา เงินใสํปากยัง
ไมํได๎เอาไป ตอนเป็นมันรวยตํางกัน แตํตอนตายมันรวยเทํากัน หาธรรมะดีกวํา ญาติโยมมาปฏิบัติ ๕ วัน
๗ วัน นะดีแล๎ว ได๎มาแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่ง กลับไปบ๎านก็ปฏิบัติที่บ๎านได๎ ธรรมะไมํได๎อยูํที่ผ๎าขาว
ธรรมะมันอยูํที่ใจ เรากําหนดสติขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง นํะเป็นของเราแล๎ว เศรษฐีมันต๎องอิจฉาเรา แตํมันมอง
ไมํเห็น สุขทางใจมันมองไมํเห็น มันเลยไมํมีใครรู๎วํามันนําอิจฉาแคํไหนสําหรับผู๎มีธรรมะ นั่งยกมือกําหนด
สตินี่นะ อยํางมากเขาก็เห็นมือเราขยับไปขยับมา แตํวําจิตเรามันนิ่ งเขาไมํเห็น จิตเรามันอิ่มเขาไมํเห็น จิต
เราไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าใคร เขาไมํเห็น
ถ๎าเราไปรักใครก็เป็นขี้ข๎าคนนั้นนะ จิตเราไมํต๎องไปเกาะใครไมํต๎องไปเป็นขี้ข๎าใคร คนเรานะคิดแตํจะ
ไปหาคนอื่น ไปหาเทําไหรํก็ไมํเจอตัวเอง ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน เพราะเวลาเราคิดจะไปหา
คนอื่นนะจิตมันก็หิวอยูํอยํางนั้น ต๎องรอให๎เขามาเติมให๎เต็มเราถึงจะมีความสุข ต๎องรอให๎เขามาเห็นคุณคํา
เรา เราถึงจะมีความสุข เขาถึงวําต๎องว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน ไปหาใครก็เจอแตํคนอื่น ไมํเจอ
ตัวเอง เรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนะมันเจอตัวเอง ถอนความยินดียินร๎ายจากโลกนี้ได๎ จิตมันก็อยูํกับตัว
เรา กําหนดสติมันก็เจอตัวเรา มันอิ่ม มันอบอุํน อบอุํนอยูํทํามกลางความโดดเดี่ยวเดียวดาย ไมํต๎องไปหา
ใคร ไมํต๎องคิดถึงใคร สบาย มันดับทุกข๑มันดับตรงนี้
มันดับทุกข๑มันต๎องดับที่เรา เก็บไว๎ให๎คนอื่นเขามาดับให๎นะไมํได๎ เราตัดใจของเราให๎ได๎ อยําไปเกาะ
เราเจริญสติมันก็ตัดของมันเอง ไมํต๎องไปคิดตัด มันก็ตัดได๎ ถ๎าไมํเจริญสติคิดตัดยังไงก็ตัดไมํได๎ พูดมานํะ
ทําไมํได๎เลย ถ๎าไมํเจริญสติปัฏฐานนะ ทําไมํได๎เลย ถ๎ามาเจริญสติปัฏฐานนะก็ทําได๎เลย ถ๎ามาเจริญสติปัฏ
ฐานนะทําได๎ ถึงไมํได๎ฟังพูดนะก็ทําได๎ เราทํานํะมันได๎เอง ทําเองได๎เอง ได๎อะไรลํะ ได๎หัวใจของตัวเองคืน
มา กํอน ๆ นี้เราเอาใจไปฝากกับคนโน๎นบ๎างคนนี้บ๎าง ไปฝากไว๎ที่ไหนไมํมีใครรักษาดีเทํากับที่ฝากไว๎ที่เรา
หรอก ฝากไว๎ที่ตัวเอง เจริญสติปัฏฐานนะมันได๎ใจดวงเดิมคืนมา สบาย มีคํา ตีเป็นเงินทองไมํ ได๎ แล๎วมัน
อิ่มยิ่งอิ่มไปเรื่อย ๆ เรายิ่งอายุมากขึ้นใกล๎ตายเข๎าไปทุกทีนะยิ่งสบาย ไมํต๎องมานั่งสะดุ๎ง แสวงหาสมบัติ
อยํางชาวโลกเขาแสวงหา ได๎มาแล๎วก็ต๎องมานั่งสะดุ๎ง ไมํจบ มันไมํจบ การงานไมํจบ วําการงานไมํจบ
เพราะวํา คือมันยังต๎องสะดุ๎งนะ สมบัติที่ได๎มา มันยัง ทําความคลายใจเบาใจแกํเราไมํได๎ ยิ่งอายุมากขึ้นแตํ
ละปี ใกล๎ตายขึ้นไปทุกทีนะ สมบัติพัสถานนํะมันทําความเบาใจคลายใจแกํเราไมํได๎เลย แตํธรรมะที่เรา
ปฏิบัติที่เราแสวงหานํะจะทําความเบาใจคลายใจแกํเราได๎
แสวงหาของเราภายในนี่แหละ ไมํได๎ไปแสวงหาที่ไหน ธรรมะไมํได๎ไปอยูํที่ หลวงปู่หลวงพํอที่ไหน
ทั้งนั้น อยูํที่เรานะเราฝึกของเราเอง ทําของเราเอง ธรรมะภายใน ธรรมะเกิดมันก็ยิ่งอิ่ม ยิ่งรู๎สึกวําตัวเรา
ใกล๎ตายเข๎าไปทุกทีก็ยิ่งอิ่ม สบาย ไมํต๎องสะดุ๎ง มันสบาย นี่ถือวําเป็นการที่เราแสวงหาสมบัติสุดยอดแล๎ว
เราแสวงหาสมบัติสุดยอดแล๎ว คนทางโลกเขาต๎องมานั่งอิจฉาเรา ไมํใชํเราจะไปอิจฉาเขา เขาต๎องมานั่ง
อิจฉาเรา แตํเขามองไมํเห็น ไอ๎เรื่องความสุขนี่เป็นนามธรรมนะ มองด๎วยตาเปลําไมํเห็น ก็ดีแล๎ว ไมํต๎องให๎
เขามานั่งอิจฉาเราก็สบายดี ถ๎าปฏิบัติธรรมขึ้นมาโดนพวกคอยอิจฉาก็ลําบากอีก ยิ่งเขาไมํรู๎วําเรามีธรรมะ
เห็นวําเราไมํได๎เรื่องได๎ราวยิ่งดีเลย
ปฏิบัติธรรมะนํะ ถ๎าปฏิบัติบนผ๎าขี้ริ้วจะได๎ธรรมะดี ไปอยูํที่ที่เขายกยํองชมเชยให๎เกียรติ ปฏิบัติเกิด
ธรรมะได๎ยาก ถ๎าไปที่ไหนนะมีคนเขาดูถูก เขาดูหมิ่นดูแคลน เขาใสํร๎ายป้ายสี ยิ่งดีเลยปฏิบัติแล๎วได๎ธรรมะ
ดี ฉะนั้นนะอยําไปคิดวําจะไปหาที่สัปปายะที่มันได๎อยํางใจทุกอยําง อยําไปหาเลย ต๎องไปหาที่ที่มันได๎
อยํางใจทุกอยําง อยํางนั้นมันไมํได๎ปฏิบัติธรรมแล๎ว ไมํงั้นนะผู๎ที่เขาปฏิบัติธรรมเขาไมํลงจากสวรรค๑ลงมา
เกิดในเมืองมนุษย๑แล๎ว ไมํงั้นก็เขาก็อยูํในเมืองสวรรค๑ พระพุทธเจ๎าก็ตรัสรู๎ในเมืองสวรรค๑นะไมํต๎องลงมา
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เกิดเป็นมนุษย๑ คือปฏิบัติในที่ที่ได๎อะไรดังใจทุกอยํางนํะมันไมํได๎ธรรมะ มันต๎องมีเรื่องขัดใจบ๎างจึงจะดี
ฉะนั้นญาติโยมนะเวลาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็อยําไปกลัว วําวัดนั้นคนในวัดปากจัดเหลือเกิน ฉันอยูํนั่น
ไมํได๎เลยยุงเยอะ อยําไปกลัวมันเลย มันไมํมีที่ไหนสมบูรณ๑แบบทุกอยํางนะ มันต๎องมีข๎อบกพรํอง
ข๎อบกพรํองมันอยูํตรงข๎างนอก เรามาทําใจของเราฝึกแก๎ไขความบกพรํองในใจของเราดีกวํา อยํา
เที่ยวไปนั่งเปลี่ยนโลก อยากให๎โลกนํะสมบูรณ๑แบบ อยําไปนั่งทําอยํางนั้นเลยมันไมํได๎หรอก ทําตัวเราให๎
สมบูรณ๑แบบดีกวํา ให๎ทําดี ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตให๎ขาวรอบ อยําไปเพํงโทษคนอื่น เราเที่ยวไปเพํงโทษ
คนอื่นก็ต๎องไปเป็นขี้ข๎าเขานะ เป็นขี้ข๎าเก็บขี้หมาขี้แมวให๎เขา มาดูใจตัวเราดีกวํา มาเพํงโทษตัวเอง อยํา
ไปเพํงโทษคนอื่น หน๎าที่ของผู๎ปฏิบัติธรรม คือมาแก๎ไขกิเลสของตัวเอง กิเลสของเพื่อนอยําไปยุํง วางเฉย
ให๎ได๎ เพื่อสร๎างความหนักแนํน ไมํงั้นก็ต๎องมานั่งกลุ๎ม โอ๎ยฉันปฏิบัติธรรมไมํได๎แล๎ว ทําไมลํะ คนนั้นมันเลว
จัง อันที่จริงมันไมํเกี่ยว คนอื่นมันเลวอยําไปให๎ตัวเราเลว ตัวเรายังไมํได๎เรื่องได๎ราว อยากไปให๎คนอื่นเขาดี
คนเรามันก็ยังมีกิเลสกันทั้งนั้ น ถึงได๎ต๎องมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส จะไปให๎เป็นพระอรหันต๑ทุกคนก็ไมํ
ต๎องมานั่งปฏิบัติแล๎ว ให๎อยูํบ๎านนะ ตํางคนตํางเป็นอรหันต๑ คนมันก็ต๎องมีกิเลสเป็นธรรมดา เราอยําไปดู
กิเลสคนอื่น ดูกิเลสตัวเองดีกวํา ดูกิเลสคนอื่นก็คือไปเป็นขี้ข๎าเก็บขี้หมาขี้แมวให๎เขา เก็บแล๎วมาใสํใจตัวเอง
ด๎วย นั่นนะ เที่ยวไปเก็บกิเลสของคนอื่นมาใสํใจเรา กิเลสเราก็หนาแล๎ว ยังไปเก็บของคนอื่นมาอีก แมํคน
นั้นไมํดีเลย นั่นแหละไปเก็บเขามาอีก ไปเก็บขี้หมาจากกุฏิเขามาใสํกุฏิเรา ไมํได๎ฉลาดเลย การปฏิบัติธรรม
เราปฏิบัติเพื่อแก๎ไขตัวเองดีกวําอยําไปยุํงกับคนอื่น
วันนี้ก็ได๎แสดงธรรมมาสมควรแกํเวลา ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ๎มครองปกปักรักษาผู๎ปฏิบัติธรรม ให๎ได๎มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุก
ทํานทุกคนเทอญ

กัณฑ์ที่ ๓๗ สมบัติทางโลก สมบัติทางธรรม
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กัณฑ์ที่ ๓๘ บารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุน
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมัสการพระธรรม ขอนอบน๎อมแดํพ ระอริย สงฆ๑ และสมมุ ติ สงฆ๑ ผู๎ ทรงไว๎ ซึ่ งพระพุท ธศาสนา ขอกราบ
นมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย๑หลวงพํอธมฺมธโร ผู๎ให๎แสงสวํางแหํงธรรมแกํลูกศิษย๑ทั้งปวง ขอกราบ
นมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกทําน เจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้เป็นวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ก็เป็นโอกาสธรรมดาที่เราได๎มาปรารภธรรมะในภาคปฏิบัติ การ
ปฏิบัติก็คือมาดูตัวเอง การปฏิบัติเป็นงานที่งํายที่สุด คือมาดูตัวเอง ดูตัวเราคนเดียว ไมํต๎องไปดูคนอื่น
เป็นงานที่งํายที่สุด การไมํปฏิบัตินํะมันยาก เพราะวําเป็นลักษณะอาการที่ต๎องมีเรื่องกับคนโน๎นคนนี้ ต๎อง
ทํางานกับคนโน๎นคนนี้ ต๎องสํงจิตไปหาคนโน๎นคนนี้ ถ๎าเราเข๎าใจด๎วยปัญญาทางธรรมแล๎ว การไมํปฏิบัตินํะ
มันเป็นเรื่องยากของสภาวจิต
เรื่องปฏิบัติธรรมนํะ มันเป็นเรื่องงําย คือมาดูตัวเอง ดูใจตัวเอง พิจารณากาย แล๎วดูที่ใจ รํางกายนี่ก็
เป็นสถานที่ตั้งแหํงสติ ดูภายในนํะ ทํานถึงเน๎นวํา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม คือ
ดูลึกเข๎ามา ๆ ละเอียดแยบคายลึกเข๎ามา ๆ ไมํต๎องดูกว๎างออกไป เลยออกไป กายโน๎นกายนี้ ไมํต๎อง เรา
เจริญสติที่ฐานกายในกายก็หยั่งลงไป ลึกลงไป ๆ ในกายนี้ มันมีอะไรบ๎างก็กําหนดมัน มันจะแจํมแจ๎งก็แจํม
แจ๎งในนี้แหละ ถ๎ามันจะแจํมแจ๎ง จะหลุดพ๎น จะพ๎นทุกข๑ ก็ต๎องพ๎นในนี้แหละ มันเป็นของจริง ถ๎าไปหลุดพ๎น
ที่อื่น มันไมํจริงหรอก
หลุดพ๎นต๎องหลุดพ๎นภายใน ดับทุกข๑ได๎ภายใน เป็นสุขก็ต๎องเป็นสุขภายใน ไมํต๎องอิงอาศัยผู๎อื่น ไมํ
ต๎องให๎ใครมายอมรับ ไมํต๎องให๎ใครมารับรู๎ด๎วยกับเรา คือวํามันเป็นภายใน ความสุขแท๎จริงในทางธรรมมัน
เป็นภายใน ไมํต๎องให๎ใครมารับรอง ไมํต๎องให๎ใครมารับประกัน แล๎วจะให๎อะไรประกันลํะ ให๎ตัวเรานี่แหละ
ประกัน เราดับทุกข๑ในใจเราลงได๎ไหม
จะไปคิดวําเราบรรลุขั้นนั้น ๆ นํะ ต๎องเอาอะไรเป็นที่ยืนยัน ก็เอาความทุกข๑ในใจเรานี่แหละยืนยัน เอา
อารมณ๑กระทบเป็นเครื่องทดสอบ เวลาอารมณ๑ขัดใจมันกระทบขึ้นมานํะ เราวางจิตกับมันได๎หรือเปลํา เห็น
มันเป็นมายาได๎ไหม หรือวําเห็นมันเป็นเรื่อง ถ๎าเราเห็นมันเป็นเรื่องก็แสดงวําเราแพ๎มันแล๎ว ถ๎าเราเห็นมัน
เป็นมายานํะเราชนะมัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวง คือ อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกที่มากระทบกันนํะ ทั้ง
เรื่องจริงเรื่ องเลํนนี่เป็นมายาทั้งนั้น อันนี้เป็นความจริง สิ่งอะไรก็ตามที่มาสัมผัสสัมพันธ๑กันในอารมณ๑
โลกนํะ เป็นมายาทั้งนั้น
เราจะมาหาจิ ต ดวงที่ ไ มํ เ กาะเกี่ ย วกั บ มายา ก็ ต๎ อ งมาเจริ ญ สติ ปั ฏ ฐาน คื อ หยั่ ง ลงในปั จ จุ บั น ขณะ
ขณะหนึ่งตามฐาน คือเฟ้นเข๎าไปแสวงหาจิตดวงที่ไมํเกาะเกี่ยว
สิ่งทั้งปวงมันเป็นมายา ความถูกความผิดมันก็เป็นมายา ไมํมีจริง ปรมัตถ๑มันไมํถูกไมํผิด ไมํดีไมํชั่ว
ไมํบุญไมํบาป ตัวไร๎อุปาทานนํะเป็นแกํนธรรม ตัวไร๎อุปาทานคือความไมํยึดมั่น แตํมันต๎องไมํยึดมั่นใน
ขณะที่มีสภาวะรับรอง มีฐานที่ตั้งแหํงสติ อยําปลํอยวางไปสํงเดชโดยไมํ มีฐานที่ตั้งแหํงสติ อันนั้นมันไมํใชํ
การปลํอยวางจริง มันต๎องมีฐานที่ตั้งแหํงสติเป็นเครื่องวาง วางอารมณ๑ อารมณ๑ที่มากระทบนํะ อารมณ๑อดีต
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อนาคตที่เก็บไว๎ อดีตที่เก็บไว๎ อนาคตที่ปรุงแตํงนี่ ญาณจะเห็นวํามันเป็นมายา ไมํมีจริง ปัจจุบันขณะที่เรา
กําหนดตามฐานนี่นํะ มั นก็ขณะหนึ่ง ๆ ที่กําหนดหยั่งรู๎ขณะหนึ่ง ๆ ธรรมะมาประชุมกันขณะหนึ่ง ๆ สิ่ง
ที่มาให๎รู๎กับผู๎รู๎กระทบกันขณะหนึ่ง มากระทบกันขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป ๆ ถ๎าจิตเราเจริญสติให๎คมจนตั้งอยูํ
ในปัจจุบันอารมณ๑มากขึ้น ๆ มันจะเห็นแตํความเกิดดับ เพราะวําจิตมันไมํสํงไปอดีตอนาคต
จิตที่ตั้งอยูํ ในปัจจุบั นอารมณ๑มันจะเห็ น แตํ ความไมํเที่ ยง เห็ นแตํ ความเกิด ดั บ คือ อารมณ๑ ก ระทบ
ขณะหนึ่งมันก็ดับไปขณะหนึ่ง หาตัวเราของเราไมํมีในขณะนั้น ฐานอันเป็นที่ตั้งแหํงจิตที่จะไปยึดมั่นถือ
มั่นนํะ จะเห็นวํามันเป็นของกลวงเปลํา ถ๎าเราหยั่งลงไปด๎วยสติและญาณปัญญานี่ มันจะเห็นเป็นความ
กลวงความวํางความเปลํา เหมือนกับฟองน้ําตํอมน้ํานํะ ตั้งขึ้นแล๎วมันก็แตกไป ๆ
เมื่อเราเจริญสติปัฏฐานไปนํะ จิตดีขึ้นสติมันยิ่งคมมากขึ้น ๆ นํะ มันยิ่งเห็นเป็นอยํางนั้น มันตั้งขึ้นแล๎ว
มันก็แตกไป ๆ ทั้งเรื่องดีเรื่องชั่ว แตกดับหมด ไมํมีอะไรเหลื อ จิตมันจะเข๎าไปสูํการเห็นแจ๎งในความวําง
แล๎วก็ เมื่อจิตเราเข๎าไปสูํความวํางแล๎ว จงอยําไปครอบครองความวําง ถ๎าเราไปครอบครองความวํางนํะ จิต
มันจะไมํวํางแล๎ว เหมือนห๎อง ๆ หนึ่งที่มันวํางอยูํ เราเข๎าไปในห๎องนั้น เราก็ไปดูวํา ห๎องนี้มันวํางจริง ๆ
นั่นนํะ มันไมํวาํ งแล๎ว ที่เราเข๎าไปนํะทําให๎ห๎องมันไมํวําง
ถ๎าจิตเราเข๎าไปเห็นความวํางแล๎วเราเข๎าไปยึดวํา โอ้นี่กูว่างแล้ว ๆ อันนั้นมันไมํวํางแล๎ว มีตัวกูเข๎าไป
แล๎วมันไมํวําง ขณะนั้นนํะ วางอุเบกขาไมํได๎แล๎ว เพราะมันมีความยินดีอยูํ ยินดีวํา แหม กูนี่สําเร็จแล้ว กูนี่
ได้แล้ว แหม กูฝึกมาตั้งนาน นี่กูได้แล้ว อันนั้นมันเป็นความยินดี เป็นอภิชฌา พอจิตดวงนั้นมันดับไปเสื่อม
ไป เกิดเป็นโทมนัสเสียใจอีก แหม ไอ้ที่กูได้ไว้น่ะ มันหายไปไหนเสียแล้วว้า นี่ อันนั้นไมํใชํของจริง ของจริง
มันต๎องไมํมีตัวครอบครอง ไมํมีผู๎ครอบครองความวําง มันวํางของมัน ไมํใชํเราวําง เราไมํไปครอบครอง
ความวํางเลย ไมํมีตัวผู๎บรรลุ
ถ๎ามีตัวผู๎บรรลุมันก็ยังไมํบรรลุหรอก มันก็ยังมีอัตตา มีอุปาทาน มันต๎องสักวํา เป็นธรรมะสักวํา ๆ ไมํมี
ตัวผู๎บรรลุ สักวํากําหนด สักวํารู๎สึก สักวําหยั่งรู๎ สักวําเห็นแจ๎ง สักวําหลุดพ๎น อยําไปมีตั วตนในผู๎หลุดพ๎น
อีก ไมํงั้นมันไมํหลุดพ๎น มันไปติดอัตตาตัวตน
มันจะมีตัวผู๎หลุดพ๎น นั่นคือมันก็มาลํอเราเอาไว๎อีก ลํอให๎เราจมปลักอยูํในโลกียวิสัย วํามีตัวเราเป็นผู๎
หลุดพ๎นคนหนึ่ง จะต๎องคอยระวังไมํให๎มันแปดเปื้อน มันเป็นจริงไมํได๎หรอก ที่ใดมีความสะอาดที่นั้นก็
จะต๎องมีความแปดเปื้อน เพราะมันเป็นตัวเปรียบเทียบ ถ๎าแตํงตั้งของหนึ่งอยํางมาเป็นของสะอาด ของ
แปดเปื้อนมันจะมีขึ้นมาทันที ถ๎าแตํงตั้งของหนึ่งอยํางมาเป็นของบริสุทธิ์ มลทินมันจะมีขึ้นมาทันที มันต๎อง
พ๎นออกไปจากนั่น พ๎นไปจากสะอาด พ๎นไปจากความแปดเปื้อน พ๎นไปจากความบริสุทธิ์ พ๎นไปจากมลทิน
ฐานธรรมในธรรมทํานถึงให๎มาหยั่งลงวํา แม๎นิวรณ๑กับโพชฌงค๑เนี่ย ญาณต๎องมองให๎เห็นเป็นวํามัน
เหมือนกันคือความเกิดดับ คือกิเลสกับธรรมะนํะ เราต๎องดูวํามันเหมือนกัน คือเกิดดับไมํเที่ยงเหมือนกัน
ถ๎าดูอยํางนี้ไมํได๎ก็หลุดพ๎นไมํได๎ ถ๎าญาณยัง ดูวําจิตที่ฟุ้งซํานกับจิตที่เป็นสมาธินี่ไมํเหมือนกัน อันนี้จะยัง
หลุดพ๎นไปไมํได๎ เพราะวํายังดูนิวรณ๑ตํางกับโพชฌงค๑ ยังไมํเข๎าถึงยังไมํแจํมแจ๎งที่ฐานธรรมในธรรม ถ๎าจะ
เข๎าถึงฐานธรรมในธรรมมันต๎องกําหนดหยั่งรู๎นิวรณ๑แล๎วก็เห็นวํามันไมํเที่ยง มันเกิดดับ เป็นสิ่งที่ เหตุปัจจัย
ปรุงแตํงขึ้น กําหนดหยั่งรู๎โพชฌงค๑ก็เห็นวํามันไมํเที่ยง เกิดดับ มีเหตุปัจจัยปรุงแตํงขึ้นเหมือนกัน ควรถอน
อุปาทานออกเสีย
ในสายตาของผู๎ปฏิบัติ ถ๎าเห็นนิวรณ๑กับโพชฌงค๑มีคําเทํากันเมื่อไหรํนํะ จึงจะหลุดพ๎นได๎ ถ๎าตราบใดที่
ดูนิวรณ๑ตํางกับโพชฌงค๑แล๎วเนี่ ย ดูกุศลตํางกับอกุศลเนี่ย ยังหลุดพ๎นไมํได๎ เพราะมันยังมีอภิชฌาและ
โทมนัสอยูํตราบนั้น เชํนวํา เรากําหนดนิวรณ๑วําเป็นของเลว พอนิวรณ๑เกิดก็โทมนัสเสียใจ นิวรณ๑ดับก็เกิด
กัณฑ์ที่ ๓๘ บารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุน
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อภิชฌาลิงโลดใจ ถ๎าเรากําหนดวําโพชฌงค๑นํะเป็นของดี เวลาโพชฌงค๑เกิดก็เกิดอภิชฌาลิงโลดใจ เวลา
โพชฌงค๑ดับก็เกิดโทมนัสเสียใจ
ถ๎าจิตยังอยูํขั้นนี้นํะ ญาณมันยังหลุดพ๎นไปไมํได๎ เพราะยังมีอภิชฌาและโทมนัส เราต๎องมองเห็นวํามัน
เป็นมายา มันเกิดดับ มันไมํมีจริง สักแตํวําสมมุติ วําสิ่งนี้ถูก สิ่งนั้นผิด สิ่งนี้ดี สิ่งนั้นชั่ว สิ่งนั้นบุญ สิ่งนี้บาป
นี่ ถ๎าเจาะเข๎าไปในฐานธรรมในธรรมแล๎วจะเห็นเป็นมายา อายตนะตัวรับรู๎ คือการกระทบของผู๎รู๎กับสิ่งถูกรู๎
ในปัจจุบันขณะที่กระทบกันนํะ มันก็เป็นมายา มันเกิดดับ อายตนะภายในเป็นผู๎รู๎ อายตนะภายนอกเป็นผู๎
ถูกรู๎ มันมากระทบกันแล๎วก็ดับไป ขณะหนึ่ง ๆ ธรรมะมาประชุมกันนํะ มีผู๎รู๎ มีสิ่งถูกรู๎ แล๎วมีสติเข๎าไปหยั่งรู๎
อีก มีสัมปชัญญะความรู๎ตัวทั่วพร๎อมอีก แจ๎งถึงขนาดนั้นญาณมันก็เห็นการเกิดดับ ๆ อยูํในขณะนั้น
เมื่อเจริญสติตีดํานเข๎ามาภายใน กําหนดเข๎าไปมันก็เห็นแตํอนัตตา ไมํมีตัวเรา ไมํมีของเรา ไมํมีโลกนี้
ไมํมีโลกหน๎า ไมํมีระหวํางโลกทั้งสอง มั จจุราชจึงมองไมํเห็นบุคคลผู๎นั้น นี่พระพุทธเจ๎าทํานตรัสกับพระโม
ฆราชวํา
“สุญฺ โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต อตฺตานุทิฏฺฐึ อูหจฺจ เอวํ มจฺจุตฺตโร สิยา เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ
มจฺจุราชา น ปสฺสติ” ดูกํอน โมฆราช! เธอจงดูโลกนี้โดยความเป็นของวําง ถอนอัตตานุทิฏฐิ ออกเสีย
หลังจากนั้นจึงเป็นผู๎ที่มัจจุราชมองไมํเห็น ถอนอัตตาในความดีและความชั่ว ในสิ่งถูกสิ่งผิด ถอนออกได๎นํะ
มัจจุราชจึงมองไมํเห็น
อันนี้แหละคือการทําจิตให๎ขาวรอบ ธรรมะของพระพุทธเจ๎าทรงประทานให๎แกํสาวก มี ๓หัวข๎อหลัก
ได๎แกํ ละความชั่วทั้งปวง ทําความดีให๎ถึงพร๎ อม ทําจิตให๎ขาวรอบซึ่งก็คือทําจิตให๎พ๎นจากมลทิน มลทินก็
คืออุปาทานในขันธ๑๕
เรากําหนดและหยั่งรู๎ในขณะหนึ่ง ๆ มันสักแตํวําอาศัยเป็นที่ตั้งแหํงสติ อยําไปหยั่งรู๎เพื่อจะเอาและ
แสวงหาอารมณ๑ อารมณ๑ทั้งหลายมันผํานมาแล๎วก็ผํานไป ทั้งดีและไมํดี สักแตํวําหยั่งรู๎ตามฐาน ทั้งรูปธรรม
ทั้งนามธรรม ทั้งภายในภายนอก หยาบละเอียด เลวทรามประณีต กําหนดหยั่งรู๎ด๎วยสติปัฏฐานที่เราเจริญ
เพื่อเข๎าไปเห็นไตรลักษณ๑ มันแจ๎งไตรลักษณ๑อยูํในปัจจุบันขณะ ขณะหนึ่งนี่ ที่เราเห็นแจ๎งนํะ ไมํได๎ฟังมา
จากตําราเทํานั้นแล๎ว มันเห็นจากความจริงขึ้นมาแล๎ว
ถ๎าเราไมํได๎เจริญสติปัฏฐานมันก็ไมํเห็น ฟังมาแตํชื่อ ธรรมะทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ๑ที่เรียนมาก็
รู๎จักแตํชื่อ ไมํเห็นของจริง ถ๎าเราไมํได๎เจริญสติปัฏฐานนี่ แม๎แตํความโลภ ความโกรธมันก็ไมํเห็น ทั้งที่มัน
อยูํในใจเราตลอด แตํเราไมํเคยเห็นมันเลย มันขี่อยูํบนหัวเรานี่ ไมํเห็นมันเลย ทั้งที่อยูํในใจเราตลอด
ตัณหาอุปาทานมันก็มีอยูํในใจเราตลอด แตํเราไมํเคยเห็นเลย ความผิดความชั่วในใจเรามีอยูํตลอด แตํเรา
ไมํเห็นเลย เห็นแตํความชั่วคนอื่นความผิดคนอื่น เพํงแตํโทษคนอื่น
อันนี้แหละ ถ๎าเราไมํได๎ปฏิบัติธรรมมันเป็นอยํางนั้น พอเรามาปฏิบัติธรรมแล๎ว มันนําอัศจรรย๑ที่วํา ของ
ที่มันมีมาตั้งแตํเราเกิดนํะ เรามาเห็นได๎เมื่อเราปฏิบัติธรรม ความโลภมันก็เห็น ราคะก็เห็น โทสะก็เห็น
กิเลสที่เต็มหัวเรามาก็เพิ่งมีโอกาสได๎เห็นนี่เอง ถ๎าเราไมํมีกิเลสก็ไมํได๎มาเกิดหรอก
ถ๎าเราเห็นกิเลสของตัวเราเองก็ให๎ดีใจ กระหยิ่มใจได๎วํา เอ้อ ต่อไปจะมีโอกาสได้ฆ่ากิเลสบ้าง ถ๎ายังไมํ
เห็นตัวมันก็ ยาก! เราจะไปฆํามันตรงไหนลํะ ถ๎าเราไมํเห็นมันนํะ ถ๎าเรามากําหนดหยั่งรู๎แล๎วมาเห็นวําเรามี
กิเลสหนา นั่นแหละเป็นโอกาสทองแล๎ว มาดูกิเลสเราดีกวําไปดูกิเลสคนอื่น ดูกิเลสคนอื่นมันไมํจบหรอก
มันไมํจบ เรื่องของคนอื่นมันไมํจบ เรื่องของโลกมันไมํจบ จะให๎โลกมันเรียบร๎อยสมบูรณ๑แบบ มันไมํมีทาง
หรอก มันไมํมี มาทําใจของเราให๎สมบูรณ๑ดีกวํา ถ๎าจะให๎โลกนี้มันเรียบร๎อยตามทฤษฎีที่ตั้งเอาไว๎นํะ ไมํมี
ทาง ทําจิตเราดีกวํา
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ฉะนั้น ถึงบอกวําการปฏิบัติธรรมนํะเป็นเรื่องงําย ถ๎าเมื่อไหรํเรารู๎สึกวําไอ๎เรื่องนี้มันยากนํะ แสดงวําเรา
ไมํได๎ปฏิบัติแล๎ว ตรงนั้นนํะ ไมํได๎ปฏิบัติ มันเลยคิดจะไปทําเรื่องยาก ไอ๎เรื่องจะมาคุมตัวเองตัวเราเนี่ย ทํา
ตัวเราคนเดียวนํะ มันเรื่องงําย จะไปคุมคนอื่นมันเรื่องยาก เพราะมาจากร๎อยพํอพันแมํ ไปยุํงเรื่อ งชาวบ๎าน
ไมํมีประโยชน๑ เราทําเรื่องงํายดีกวํา มาปฏิบัติธรรมดีกวํา
จะรอให๎โลกนี้สงบสุขกํอนแล๎วเราคํอยเป็นสุขละก็ เราจะไมํมีโอกาสได๎เป็นสุขเลย เรียกวําจะรอคอยให๎
คนอื่นเขาเลิกเบียดเบียนกัน จะรอให๎สัตว๑ในโลกนี้มันเลิกเบียดเบียนกันกํอน แล๎วเราจึงคํอยเป็นสุขนํะ
เป็นไปไมํได๎ จะรอให๎ลูกหลานมันอยูํเย็นเป็นสุขกํอนแล๎วเราคํอยเป็นสุข มันเป็นไปไมํได๎ ยิ่งมันอยูํทางโลก
มันไมํเคยเอาธรรมะเข๎ามาใสํใจเลยนี่ เมื่อไหรํมันจะเป็นสุข มันเป็นฝั่งเป็นฝาแล๎วมันก็ไปทุกข๑ในฝั่งในฝา
ของมัน มันยังไมํมีฝั่งไมํมีฝามันก็ยังทุกข๑อยูํตรงที่ไมํมี ฝั่งไมํมีฝา ถ๎ามันไมํมีธรรมะของพระพุทธเจ๎าแล๎ว จะ
ไปอยูํตรงไหนมันก็ไปทุกข๑ตรงนั้นแหละ
อยําไปหํวงมันให๎มากเลย มาดูตัวเราดีกวํา มาทําเรื่องแรกให๎สําเร็จกํอน ทําตัวเราให๎หมดทุกข๑กํอน ไป
ทําเรื่องที่ร๎อยเรื่องที่พันกํอนละก็ ไมํมีประโยชน๑ จงมาทําเรื่องแรกกํอน ทําเรื่องแรกให๎สําเร็จแล๎ว เรื่องที่
สองเรื่องที่สามมันจะได๎ทําตํอไป เรื่องแรกคืออะไรลํะ คือการขัดเกลาจิตตัวเอง ให๎มาขัดเกลาจิตตัวเองให๎
เราดับทุกข๑ได๎ของเรานํะ นี่เป็นเรื่องแรกเลย
เราคิดจะเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ เพื่ออะไรลํะ เพื่อเราจะดับทุกข๑ได๎ ไมํใชํวําเราจะไปบังคับ คนอื่นได๎
ไมํใชํวําเราจะไปควบคุมคนอื่นได๎ ฉะนั้นนํะ เรามาทําเรื่องแรกนี่มันงําย พอจิตมันโปรํงเบา เป็นที่พึ่งแกํตัว
เราขึ้นมา แล๎วคนใกล๎ชิดเรานี่มันจะพลอยเย็นไปเอง ถ๎าตัวเรายังร๎อนอยูํจะไปบังคับให๎คนรอบข๎างเย็นมันก็
ไมํได๎ มันผิด กองไฟมันยังลุกอยูํ จะให๎คนนั่ง ล๎อมกองไฟมันเย็นจะเป็นไปได๎อยํางไร ถ๎าอยากให๎โลกนี้
รํมเย็นก็มาปฏิบัติตัวเราให๎มันเย็น ถ๎าหากวําตอนนี้เย็นแล๎วก็ให๎มันเย็นขึ้นไปอีก
นักปฏิบัติอยากจะปฏิบัติให๎ดี อยําดูเรื่องดีของตัวเอง ต๎องดูข๎อเสีย ดูข๎อบกพรํอง เหมือนจะซักผ๎า อยํา
ไปดูตรงไหนสะอาด ต๎องดูตรงไหนมันเปื้อน ไมํต๎องไปนั่งนับวําตรงไหนเราดีแล๎ว เรามีดีกี่ข๎อ เราเยี่ยมอยูํกี่
ข๎อ ไมํต๎องไปนับเลย ดูวําเรายังเลวเรื่องอะไรนั่นแหละ ดูเข๎าไป เราจะได๎ซัก หารอยเปื้อนเข๎าไปซิ อยากจะ
ให๎ผ๎ามันขาวนี่เราต๎องหารอยเปื้อน ไมํใชํไปหารอยสะอาด นักปฏิบัติธรรมคนไหน ถ๎าดูแ ตํข๎อบกพรํองของ
ตัวเองแล๎วจะเจริญไมํมีสิ้นสุดเลย จากปุถุชนก็จะเป็นพระโสดาบัน จากพระโสดาบันจะเป็นพระสกิทาคามี
จากพระสกิทาคามีจะเป็นพระอนาคามี จากพระอนาคามีแล๎วก็จะเป็นพระอรหันต๑ได๎ เพราะอะไร เพราะได๎
แก๎ข๎อบกพรํองของตัวเองตลอด ได๎แก๎กิเลสของตัวเองตลอด ได๎หยั่ งรู๎ดูกิเลสของตัวเองตลอด มันจะมี
โอกาสฆํากิเลส มันจะมีโอกาสพัฒนา ถ๎าเรามามัวนั่งนับข๎อดีข๎อประเสริฐของตัวเองนํะ มันจะเกิดมานะทิฏฐิ
กูเก่งแล้ว กูเจ๋งแล้ว กูเยี่ยมแล้ว ทําไมกูเก่งอย่างนี้มึงยังมาดูถูกกูได้ นี่ มันต๎องมานั่งแบกมานะทิฏฐิไมํจบ
สิ้น ไมํมีประโยชน๑อะไร
มากําหนดหยั่งรู๎ข๎อเสียของเราดีกวํา เรื่องไหนเรายังเลวอยูํนํะดูมันเข๎าไป ถ๎าเรายังเป็นพระอรหันต๑
ไมํได๎แสดงวําเรายังเลวอยูํ มันยังเลวอยูํ ไมํงั้นก็เป็นพระอรหันต๑ได๎แล๎ว ในสติปัฏฐานสูตรทํานบอกวําผู๎ใด
ปฏิบัติสติปัฏฐาน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วันนี่สามารถเป็นพระอรหันต๑ได๎ เรายังเป็นไมํได๎ แสดงวําเรายังเลวอยูํ
มาก นี่แหละเราดูเลย เขาเรียกวําโจทก๑ตัวเอง โจทก๑ความผิด แสดงวําเรายังเลว เลวข๎อไหนแก๎มันเข๎าไป
อยํามาคิดวําตัวเราดี ถ๎าเราดีจริง ๆ ก็ต๎องเป็นพระอรหันต๑ไปแล๎ว อยําเพิ่งมาภูมิใจแคํคุณธรรมขั้นเล็กน๎อย
อยากจะขึ้นเขามันต๎องตั้งเป้าที่ยอดเขา แล๎วมันจะได๎ขึ้น ตั้งเป้าตรงตีนเขามันก็เลยไมํได๎ขึ้นเลย ให๎เรามา
กําหนดวําเรามันยังเลวอยูํมาก มันจะได๎ลดมานะละทิฏฐิ ไมํถือตัว สามารถยอมแพ๎ผู๎อื่นได๎
ไอ๎ที่วําเลวอยูํก็คืออะไร ก็คือกิเลสมันยังมี คือเรายังไมํหมดกิเลส ยังไมํหมดกิเลสแสดงวํามันยังเป็น
ความเลวอยูํ ยังมีราคะ หรือมีโทสะ หรือมีโมหะ มีมานะ มีอุทธัจจะ มีอวิชชา ยังมีอวิชชามันก็ยังมีความโงํ
กัณฑ์ที่ ๓๘ บารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุน
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อยูํ เรายังไมํเป็นพระอรหันต๑แสดงวํามันยังมีอวิชชา คือไมํรู๎อริยสัจ ยังรู๎อริยสัจไมํครบถ๎วน เขาเรียกวํายังโงํ
อยูํ นี่ ถ๎าเรายังไมํเป็นพระอรหันต๑แสดงวําเรายังโงํอยูํ
ฉะนั้น เราต๎องพัฒนาตัวของเรา บารมีทั้ง ๑๐ นี่ก็ดี มันเป็นกําลัง คนไหนไมํมีบารมีทั้ง ๑๐ หรือมีแตํ
มันขาดไปนี่ การที่จิตเราจะเจริญก๎าวหน๎าไปนี่มันก็ลําบากเหมือนกัน
บารมีทั้ง ๑๐ ก็คือ ๑.ทานบารมี ๒.ศีลบารมี ๓.เนกขัมมบารมี ๔.ปัญญาบารมี ๕.วิริยบารมี ๖.ขันติ
บารมี ๗.สัจจบารมี ๘.อธิษฐานบารมี ๙.เมตตาบารมี ๑๐.อุเบกขาบารมี
เราเอาบารมีมาทบทวนในใจเราก็ดีเหมือนกัน วําเรายังขาดบารมีข๎อไหน บารมีทุกข๎อนี่เป็นเครื่อง
เกื้อหนุนแหํงการบรรลุธรรม
ทานบารมีกับอุเบกขาบารมีนี่ หัวท๎ายมารวมกันแล๎วเป็นตัววิมุตติเลยนะ ทานบารมีกับอุเบกขานี่ มา
รวมกันนํะเป็นตัววิมุตติหลุดพ๎นเลย ไมํใชํเรื่องเล็กเลย คนเรานั้นถ๎าจิตสละไมํได๎ วางอุเบกขาไมํได๎ วางเฉย
ไมํได๎ ก็หลุดพ๎นไมํได๎
ศีลบารมีก็คือไมํลํวงกรอบ เวลาเราตั้งกรอบของเราขึ้นมาด๎วยสัจจะบางข๎อนี่ ศีลบารมีมันก็ชํวยไว๎ ให๎
ยอมรับเงื่อนไข ยอมที่จะอยูํในกรอบ คนบางคนนํะ อยากจะทําอะไรตามใจตัวเองอยํางเดียว ไมํอยากอยูํใน
ศีล ไมํยอมละเว๎นตามข๎อห๎ามของศีล ท๎ายที่สุดก็เดือดร๎อน ศีลนี่ก็คือสิ่งที่มาชํวยให๎เราไมํเดือดร๎อนนั่นเอง
ถ๎าเราไมํมีศีลบารมีมันก็เดือดร๎อน จิตใจก็ไมํสงบ เป็นสมาธิก็ไมํได๎ นี่ ศีลบารมีนํะเป็นที่พึ่งแกํเราอยํางหนึ่ง
เนกขัมมบารมีก็เป็นตัวขัดเกลา ความตั้งใจที่จะขัดเกลา มีมากก็ลดมามีน๎อย มีทุกอยํางก็ลดลงมา
เหลือมีบางอยําง อยูํอยํางขัดเกลาได๎ อยูํอยํางสบายก็มาอยูํอยํางขาดแคลนบ๎าง อันนี้เป็นเนกขัมมบารมี
คือตั้งใจที่จะขัดเกลา คิดจะขัดเกลา
ปัญญาบารมีก็คือการเห็นความจริง คนเรานํะมองโลกอยํามองแตํความเจริญ ต๎องมองไปถึงความ
เสื่อม ถ๎าโดนความเจริญปกปิดไว๎ ก็มองไมํเห็นความเสื่อม ปัญญาญาณนํะมันไมํยอมให๎ปกปิดหรอก เห็น
คนเกิดก็มองไปถึงความตาย เห็นคนเป็นสุขก็มองไปถึงความเป็นทุกข๑ เห็นความเจริญก็มองไปถึง ความ
เสื่อม มันไมํมองด๎านเดียว ปัญญามองเจาะเข๎าไปเลย
วิริยะก็คือความเพียรในจิตเรา ความเพียรพยายามเพื่อวําเราจะต๎องรู๎ธรรมเห็นธรรมให๎ได๎ มีความ
เพียร มีความมุํงมั่นที่จะต๎องทําให๎ได๎ คิดวําสังสารวัฏนี่มันเป็นทุกข๑ เกิดมากี่ภพกี่ชาติ เราทําความเพียร
เรื่องอื่นมามากมาย แตํมันไมํเป็นไปเพื่อความดับทุกข๑ ถ๎ามาเพียรในการเจริญสติปัฏฐานนี่มันจะถึงที่สุด
ความเพียรอยํางอื่นเชํน เพียรทํามาหากิน เพียรทําไรํไถนาขุดดินฟันป่า มันไมํถึงที่สุด นี่เรามาเจอของ
สุดท๎ายปลายทางแล๎ว ให๎เรามีความเพียรอีกครั้งหนึ่งแล๎วมันจะดับทุกข๑ได๎ มันจะถึงที่สุดได๎ ให๎มีความเพียร
ในการเจริญสติปัฏฐาน
ขันติบารมีนี่เป็นความอดทนอดกลั้น สมมุติวําเราจะกําหนดทุกขเวทนา ขันตินี่มันมาชํวย ให๎เราได๎
กําหนดหยั่งรู๎ทุกข๑ ทุกข๑ก็เป็นของไมํนําใครํ ไมํนําพอใจ ควรเบื่อหนํายควรคลายกําหนัด
สัจจบารมีก็มีความจริงจังจริงใจ ตั้งใจจะทําอะไรทําจริง ไมํมีเพียงแตํวําแผนการสวยหรู เราทําจริงด๎วย
คนมีสัจจบารมีเวลาตั้งใจจะทําอะไรแล๎วทําอยํางนั้นจริง
อธิษฐานบารมีก็คือจะมุํงไปให๎ถึงให๎ได๎ เมื่อมีตั้งจุดหมายอะไรไว๎จะต๎องไปให๎ถึงนั้นให๎ได๎ เมื่อตั้งใจไว๎
วําจะปฏิบัติธรรมให๎รู๎ธรรมเห็นธรรมนํะ จะต๎องไปให๎ถึงอันนั้นให๎ได๎ นี่คืออธิษฐานบารมี
เมตตาบารมีคือจิตคิดเมตตาผู๎อื่น เมตตาผู๎อื่นก็เหมือนกับเมตตาตัวเราเอง ตัวเราถ๎าอยากจะได๎อะไรก็
จงให๎ไอ๎นั่นไปกํอนแหละ แล๎วจะได๎แนํ อยากจะได๎อะไรจงให๎สิ่งนั้นนั่นไปกํอน แล๎วจะได๎แนํ เมตตานี่ชํวยให๎
ปัญญาเรากว๎าง จะมองสัตว๑โลกทั้งปวงเป็นประมาณ ไมํมองแคํตัวเราคนเดียว คนที่มองแคํตัวเองคนเดียว
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มันเห็นแกํตัวแล๎วมันมองโลกแคบ ปัญญามันไมํกว๎าง เวลาเรามีจิตเมตตามันจะย๎อนมาให๎ปัญญาเรากว๎าง
เมตตานี่ต๎องไมํเจาะจง อยําเจาะจงบุคคล ไมํเลือกหญิง ไมํเลือกชาย ไมํเลือกคนดี ไมํเลือกคนชั่ว เป็ นอัปป
มัญ ญา วําสัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงไมํมีประมาณไมํมี ข อบเขต ล๎ว นแล๎ วแตํเป็น เพื่อ นทุ กข๑ เกิ ด แกํ เจ็ บตาย
ด๎วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น พอเรามานึกถึงวําอยํางนี้วํา เออ ล๎วนแล๎วแตํเป็นเพื่อนทุกข๑เกิดแกํเจ็บตายของเรา
ทั้งหมดทั้งสิ้น มันก็เกิดเมตตาไมํคิดเบียดเบียนกัน
อันนี้กค็ ือ บารมี ๑๐ เป็นเครื่องหนุนการปฏิบัติเหมือนกัน ถ๎าบารมีเราไมํถึงพร๎อม มันรู๎ธรรมเห็นธรรม
ยาก มันไมํมีเครื่องเกื้อหนุน ถึงมันจะรู๎ธรรมเห็นธรรม เห็นแจ๎งในธรรมนํะ มันก็ไมํเห็นยั่งยืน เพราะวํามัน
ไมํมีตัวสัจจะและอธิษฐาน ซึ่งเป็นตัวเด็ดขาด ตัวสัจจะกับอธิษฐานนํะมั นทําให๎เราละอะไรก็ละได๎เด็ดขาด
เพราะมีสัจจะมีอธิษฐาน มีความเพียร มีความอดทน มันทําให๎ละอะไรละได๎เด็ดขาด ไมํขยักขยํอน
คือองค๑ประกอบบารมีทั้งหมด มันจะประกอบกันให๎จิตของผู๎นั้นรู๎ธรรมเห็นธรรมได๎งําย ฉะนั้นเรื่อง
บารมีนี่เราก็ทิ้งไมํได๎เหมือนกัน บารมีทั้ง ๑๐ ทัศนี่ เรามาสํารวจจิตของเราวําเรายังขาดข๎อไหนบ๎าง ถ๎า
บารมีเราถึงพร๎อมแล๎ว เมื่อเรามาปฏิบัติ เราก็รู๎แจ๎งธรรมะได๎งําย สละได๎งําย เพราะมันคุ๎นเคย เหมือนอยําง
ตัวทานนี่ สมมุติวําเราเคยทําทานกี่ภพกี่ชาติมาแล๎ว ปกติการทําทานนํะ ของรักของหวงเขายังให๎ไปเลย
ของรักของหวงแท๎ ๆ ยังให๎ไปเลย แล๎วทีนี้มากําหนดหยั่งรู๎ขันธ๑ ๕ นี่ มาเห็นทุกข๑เห็นโทษวํามันไมํเที่ยง
เป็นทุกข๑เป็นอนัตตา มันนําเบื่อหนํายควรคลายกําหนัด เมื่อเห็นทุกข๑เห็นโทษมันก็สละได๎ ทีของรักของ
หวงเรายังสละได๎เลย ของที่เห็นทุกข๑เห็นโทษนี่ยิ่งสละได๎งําย
คนที่เห็นโทษแล๎วสละไมํได๎ ถอนอุปาทานไมํได๎ เพราะทําทานบารมีมาน๎อย แตํชาติไหนปางใดก็ตามที
ที่สั่งสมมา ตัวสละตัวละมันมีน๎อย ถ๎าคนผู๎บําเพ็ญทานมาหลายภพหลายชาตินี่ จิตมันจะคุ๎นอยูํกับการสละ
แม๎แตํของรักของหวงก็ยอมสละ บางคนนี่ ถ๎าได๎สิ่งใดมาแล๎ว แตํวําถ๎ายังไมํได๎ให๎ทานกํอนจะไมํยอมกินเอง
ใช๎เองเลย นี่เขาให๎ทานกันเป็นนิสัย เป็นทานบารมีของเขา ลาภสักการะที่เกิดกับเขา ถ๎าไมํได๎ให๎ทานกํอน
จะไมํยอมกินเองใช๎เองเลย อันนี้บารมีเขายิ่งเต็มเปี่ยม คือสละได๎ ทวนกิเลสได๎
ฉะนั้น เวลามาเห็นโทษในสังขารแล๎ว มันจะสามารถละอุปาทานได๎เร็ว เขาเรียกวํา ขิปปาภิญญา คือ
เขาแบํงพระอริยะเป็น ๒ จําพวก เป็น ขิปปาภิญญา คือตรัสรู๎เร็ว ทันธาภิญญา ตรัสรู๎ช๎า เขาแบํงตรงที่วํา
บุคคลผู๎นี้นํะเป็นผู๎มีทานบารมีมากหรือไมํ ถ๎าบุคคลผู๎ปฏิบัติธรรมเป็นผู๎มีทานบารมีสูง พอญาณปัญญามัน
เห็นทุกข๑เห็นโทษเห็นไตรลักษณ๑นํะ มันละเลย เขาเรียกวํา ขิปปาภิญญา ถ๎าหากวําทานบารมีสร๎างมาน๎อย
มันจะละก็ช๎าหนํอย เขาเรียกวํา ทันธาภิญญา
ถ๎าหากแบํงลักษณะการบรรลุธรรมเป็น ๔ ประเภท ก็คือ ๑.สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๒.สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา ๓.ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๔.ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ก็คือวํา ๑.ปฏิบัติสะดวกบรรลุ
ได๎เร็ว ๒.ปฏิบัติสะดวกบรรลุได๎ช๎า ๓.ปฏิบัติลําบากบรรลุได๎เร็ว ๔.ปฏิบัติลําบากบรรลุได๎ช๎า มี ๔ อยําง
คือขึ้นอยูํกับบารมีเกําที่เคยทํามา แตํบารมีเกําเราเลือกไมํได๎ มันผํานมาแล๎ว หน๎าที่เราผู๎ปฏิบัติก็คือ
เราทําของเราไป เราไมํสามารถเลือกได๎วําอดีตเราทํามามากหรื อทํามาน๎อย มันเลือกไมํได๎ มันก็เป็นของ
มันไปอยํางนั้นแล๎ว แตํของใหมํเราทําได๎ เราก็ทําของเราไป ถึงเราเคยทํามาน๎อยแตํเราทําใหมํบํอย ๆ มันก็
มีมากขึ้นมาเอง น้ําหยดทีละหยดยังเต็มตุํมฉันใด การปฏิบัติธรรมของเรานี่ทําน๎อย ๆ ทําบํอย ๆ มันก็เต็ม
ขึ้นมาได๎
ที่เรามาขวนขวายปฏิบัติธรรมนี่เป็นเพราะอะไรลํะ เราต๎องเข๎าใจตัวเราวํา หมาจนตรอกที่มีใครไลํมัน
ไปนํะ มันต๎องหันกลับมาฟัด แม๎คนที่ไลํไปจะถือไม๎ถืออะไรไปมันก็ไมํกลัวไมํสนใจแล๎ว มันจนตรอกแล๎ว
มันจะกลับมาฟัดแล๎ว แล๎วคนเราลํะ มนุษย๑เราที่เกิดมามันจนตรอกแล๎ว คิดแตํจะแสวงหาความสุขทางโลก
มันก็แกํลงทุกวันทุกเดือนทุกปี ไปข๎างหน๎ามันไปไมํได๎แล๎ว ยิ่งนานไปยิ่งรํางกายเสื่อมยิ่งปวดหลังปวดเอว
กัณฑ์ที่ ๓๘ บารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุน

๒๐๓

อยูํเฉย ๆ ยังอยูํลําบาก อยําวําจะไปหาสุขที่ไหน ต๎องอยูํอยํางสงอกแสงก หลวงพํอใหญํก็เหมือนกัน กํอน
นั้นเคยสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ๑ เดี๋ยวนี้เมื่อความชรามาถึง ต๎องใช๎เครื่องชํวยหายใจ ต๎องให๎น้ําเกลือ สาย
ระโยงระยางเต็มตัว
เราก็เหมือนกันแหละ ถึงเราจะมีบารมีน๎อย บุญน๎อย วาสนาน๎อย กําลังน๎อย แตํวําหมาจนตรอกนี่ ถ๎า
มันจนตรอกแล๎วมันต๎องกลับมาฟัด ไมํฟัดไมํได๎แล๎ว เพราะอะไรลํะ เพราะมันจนตรอกแล๎ว
คนเราที่เกิดมาในโลกนํะ เป็นพวกจนตรอกทั้งนั้น จะเที่ยวไปหาความสุขทางโลกมันยิ่งหายากขึ้นทุกที
เมื่ออายุเรามากขึ้น มีแตํจะเป็นที่รังเกียจแกํคนอื่น รํางกายสังขารก็ทรุดโทรมลงทุกที ใกล๎ป่าช๎าเข๎าไปทุกที
รํางกายที่เคยดูดีเตํงตึงก็เหี่ยวยํนลงไป กํอนนั้นเดินไปไหนก็มีหนุํมเหลียวมองตามทั้งซอย เดี๋ ยวนี้เดินไป
ไหนไมํมีใครมองเลย นี่ กาลเวลามันกลืนกินสรรพสัตว๑ ตํอไปข๎างหน๎ามันก็ไมํมีดีขึ้นหรอก มันจนตรอกแล๎ว
เรานํะ เหมือนกับสุนัข แม๎จะตัวน๎อยกําลังน๎อย มันต๎องหันกลับมาฟัดให๎ได๎ เหมือนกันกับชีวิตเรานํะ เกิดมา
ทุกคนมันจนตรอกแล๎ว มันโดนต๎อนเข๎าไป ๆ เราจะไมํหั นกลับมาฟัดมาสู๎หรือ กําลังที่มีอยูํทั้งหมดนํะ
กลับมาฟัดเลย กลับมาฟัดกับอะไรลํะ คือมายอมทนทุกข๑ทุกอยํางเพื่อจะปฏิบัติธรรม ยอมทนทุกอยําง หัน
กลับมาฟัด เพื่อจะได๎มาพบกับความสุขทางธรรมบ๎าง
ความสุขทางโลกอยําไปหวังเลย เมื่ออายุมากขึ้น วัยผํานไป สังขารรํวงโรยมันยิ่ง น๎อยลงทุกที รํางกาย
ที่จะหวนคืนกลับไปแข็งแรงเหมือนเกํา มันไมํมีทางแล๎ว มีแตํจะใกล๎เข๎าโลงเข๎าป่าช๎าไปทุกที ไมํมีทางที่มัน
จะกลับไปแข็งแรงดีสบายเหมือนเกําเหมือนตอนหนุํม ๆ สาว ๆ นํะไมํมีทาง นั่นแหละ ใกล๎เข๎าโลงใกล๎ป่า
ช๎าเข๎าไปทุกที
อันนี้แหละเราก็ต๎องมาเปรียบเทียบกับตัวเราดูกํอนวํา เออ ที่เขาวําสุนัขจนตรอกมันยังกลับมาฟัด มี
แรงเทําไหรํมันกลับมาฟัดหมด เราก็เหมือนกันแหละ เราก็เหมือนกับสุนัขจนตรอกแล๎ว ไปข๎างหน๎ามันไมํ
รอดหรอก ไปข๎างหน๎ามันไมํมีทางไป จะไปหาความสุขทางโลกทางอะไรนํะ อาศัยรํางกายสังขารไปหา
ความสุขนํะ มันไมํมีโอกาสแล๎ว มีแตํวําตํอไปโรคทั้งหลายจะเริ่มกินโต๏ะที่กายเราเข๎าไปทุกที อายุมากขึ้นนํะ
ไอ๎ที่ไมํเคยเป็นมันก็เป็น ตาที่เคยมองเห็นโนํนเห็นนี่ดีก็ฝ้าฟางลงไปเรื่อย ๆ หูก็หนวกตึงเข๎าไปเรื่อย ๆ ฟัน
ฟางเคยเคี้ยวโนํนเคี้ยวนี่อยากกินอะไรก็กิน อยากกินของอรํอยอยํางนั้ นรสชาติอยํางนี้ก็กินได๎ เดี๋ยวนี้ฟัน
ฟางก็ชักโยกคลอน จะกินอะไรดังใจก็ไมํได๎ มันแข็ง กินไมํได๎แล๎ว อยากจะกินขนมกระยาสารทก็กินไมํได๎
แล๎ว
เหมือนกันนํะ ชีวิตมันโดนความแกํความเจ็บความตายไลํไป เราต๎องกลับมาฟัดกับมันแล๎ว ไมํกลับมา
ฟัดก็ไมํรู๎จะทํายังไงแล๎ว วิธีนี้ เป็นวิธีสุดท๎ายแล๎ว การที่เราได๎มาปฏิบัติธรรมนํะเป็นของประเสริฐที่สุด บุญ
วาสนาที่เรามีน๎อยมันก็จะมีมากขึ้นมา ญาณปัญญาที่เคยมีน๎อยมันก็จะมีมากขึ้นมา ที่เคยเป็นคนไมํได๎เรื่อง
มันก็ จ ะได๎ เรื่อ งขึ้นมา ที่ เคยเป็น คนเลวทรามต่ํ า ช๎า มั น ก็ จ ะเป็ น ผู๎ มี คุ ณ ธรรมขึ้ น มา การที่ เรามาปฏิ บั ติ
ธรรมนํะมันให๎ประโยชน๑ทุกอยําง
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคุณคํามันจะเกิดศรัทธา เมื่อเห็นคุณคําดังนี้ก็เกิดศรัทธาแล๎ว วําชีวิตที่เหลือนํะ
ที่ ผํ า นมาแล๎ ว เคยไปทํ า ชั่ ว ทํ า เลวอะไรก็ แ ล๎ ว ไปแล๎ ว คนเรานํ ะ มั น ไมํ มี ท างหรอกที่ มั น จะบริ สุ ท ธิ์ ร๎ อ ย
เปอร๑เซนต๑ มันก็ต๎อ งพลาดทําไปบ๎าง แตํที่แล๎ วไปแล๎ว ก็ แล๎วไปแล๎ว ตํอไปนํ ะโอกาสที่ชีวิ ตเรามาเจอ
พระพุทธศาสนา มีโอกาสได๎มารู๎วิธีทางปฏิบัติธรรมนํะ โอ๎โห โอกาสทองมาถึงแล๎ว ตํอไปถ๎าเรายิ่งทําก็ยิ่ง
ได๎ เหมือนมาเจอเหมืองทองแล๎ว ยิ่งขยันขุดก็ยิ่งรวย ถ๎าขี้เกียจก็ไมํรวย เหมือนมาเจอเหมือ งทอง ถ๎าได๎
ขยันขุดก็รวยแนํแล๎ว
เราได๎มาเจอสํานักปฏิบัติธรรมแล๎ว ถ๎าเราปฏิบัติเราก็จะเจริญขึ้นทุกปี จากคนที่ไมํมีวาสนาไมํมีบุญ
เลย ก็จะกลายเป็นคนมีบุญวาสนา เพราะเราทําขึ้นมาเอง ไมํใชํรอฟ้ามาประทาน ไมํใชํรออ๎อนวอน เราทํา
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ของเราขึ้นมาเอง จากคนที่พูดจาไมํมีใครเชื่ อเลย พอเรามาปฏิบัติธรรมนํะ พูดไปเขาเชื่อหมด นี่เป็น
อานิสงส๑ของธรรมะทั้งนั้น จากคนที่เราเป็นทุกข๑ ทุกข๑ใจหน๎านิ่วคิ้วขมวดทั้งวัน แล๎วเรามาเจอความรํมเย็น
เป็นสุข ไมํต๎องอิงอาศัยคนอื่น ไมํต๎องอาศัยผัว ไมํต๎องอาศัยเมีย ไมํต๎องอาศัยใครทั้งนั้น ก็เป็นสุขได๎ ไมํ
ต๎องอาศัยใครมายิ้มให๎แล๎วเราคํอยเป็นสุข ใชํไหม เรามีความสุขได๎ในธรรมะ
พูดแล๎วก็คือธรรมะมันเป็นทุกอยําง คนไหนได๎ธรรมะก็คือได๎ทุกอยําง คนไหนเสียจากธรรมะไปก็คือ
เสียทุกอยําง สูญเสียทุกอยําง นี่แหละถึงวําพระธรรมมีคุณอันยิ่ง ถ๎าเราหยั่งลงพิจารณาความจริงแล๎วทําน
ถึงอุทานวํา อะโห ธัมโม พระธรรมน่าอัศจรรย์จริง ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว ที่ชั่ว
ก็คือที่ทุกข๑นั่นแหละ ถ๎าเราไมํได๎ประพฤติธรรมมันก็เป็นทุกข๑ ถ๎าเราได๎ประพฤติธรรมมันก็ดับทุกข๑พ๎นทุกข๑
ไมํนําเชื่อนะ ทั้งที่วําเราเคยนึกถึงอดีตที่เราเคยเป็นทุกข๑ม ามาก จิตใจอยูํเฉย ๆ ไมํต๎องมีใครมาตีไมํต๎องมี
ใครมาดํามันก็เป็นทุกข๑ นั่นแหละ คนเรามันนําประหลาดเหมือนกัน อยูํเฉย ๆ ไมํต๎องมีใครมาตีไมํต๎องมี
ใครมาดํามันก็เป็นทุกข๑ของมันนํะ นี่ มันชํางนําประหลาดคนเรานํะ แตํพอมาปฏิบัติธรรมแล๎ว อ๎าว มันเป็น
สุขได๎ ถึงเขามาตีเขามาดําบางทียังเป็นสุขอยูํเลย ถ๎าใจเรามีธรรมะ แตํถ๎านึกถึงจิตเราเมื่อกํอน ตอนที่ยัง
ไมํได๎ปฏิบัติธรรมนํะ อยูํเฉย ๆ ไมํมีใครมาตี ไมํมีใครมาดํา บางทีมันยังเป็นทุกข๑ได๎ เรานึกแล๎วมันนําแปลก
ใจนะ มันนําแปลกดี เออ คนเรานี่นะ ไมํมีใครมาตี ไมํมีใครมาดําซะหนํอย แตํใจเป็นทุกข๑
เป็นทุกข๑เพราะอะไรลํะ เป็นทุกข๑เพราะมันตั้งจิตไว๎ผิด คนไมํมีธรรมะมันตั้งจิตไว๎ผิด ไมํมีความสุข
หรอก คนที่มีธรรมะแล๎วมันตั้งจิตถูก คือตั้งจิตตรงที่ไมํทุกข๑ บางทีเขามาดํา แทนที่จะโกรธเขาก็ ขอโทษนะ
สงสัยชาติก่อนฉันคงไปด่าเธอไว้มั้ง นี่ แทนที่จะไปโกรธเขา กลับไปขอโทษเขาอีก อยํางสมเด็จฯโต ทําน
วางจิตอยํางนี้ เพราะทํานจิตสูง แทนที่เขามาดําทํานจะโกรธ ต๎องไปขอโทษเขาอีกวํา แหม ชาติก่อนฉันคง
ด่าเธอไว้น่ะ ชาตินี้เธอถึงมาด่าฉัน ขอโทษนะจ๊ะ สมเด็จฯโตทํานวางของทํานอยํางนั้น คือคนมีธรรมะนํะ
แทนที่เขามาดําจะไปโกรธเขา ไปขอโทษเขาอีก อ๎าว ไอ๎คนมาดําก็เลยงงไปเลย
สมเด็จฯโตทํานเข็นเรือ เรือไปติดแห๎ง ทํานก็ลงมาเข็นเรือ คนเขาก็ชี้กัน โอ้ นั่นสมเด็จฯเข็นเรืออยู่โน่น
แน่ะ สมเด็จฯโตทํานชี้ไปที่พัดยศในเรือบอกวํา นั่นสมเด็จฯอยู่บนเรือจ้ะ ฉันนี่ขรัวโต บอก ขรัวโตเข็นเรือ
อยู่จ้ะ สมเด็จฯอยู่บนเรือ ชี้ที่พัดยศ นี่ทํานไมํติดยศ คนเราเมื่อมีธรรมะแล๎วมันตั้งจิตไว๎ถูก มีใครมาตีมีใคร
มาดําแล๎วยังไมํเป็นทุกข๑
นี่มานึกถึงตัวเราย๎อนไปตั้งแตํเรายังไมํได๎ปฏิบัติธรรมนํะ จิตมันเป็นทุกข๑ เพราะมันตั้งจิตไว๎ผิด มันตั้ง
จิตไว๎ตรงที่วํา น๎อยใจตัวเองและผู๎อื่ น เสียใจตัวเองและผู๎อื่น โกรธตัวเองและผู๎อื่น ประชดตัวเองและผู๎อื่น
คนไมํมีธรรมะนึกอะไรไมํออกหรอก นึกได๎แคํนี้แหละ น๎อยใจ เสียใจ โกรธ ประชด ไมํรู๎จะทําอะไรก็เอาไอ๎
พวกนี้กํอนละ เอามาใสํในใจ น๎อยใจบ๎าง เสียใจบ๎าง โกรธบ๎าง ประชดบ๎าง ไมํมีความสุข มันไมํคิดจะให๎
ตัวเองเป็นสุขขึ้นมาเลย คิดแตํจะให๎ตัวเองเดือดร๎อน มันไมํรู๎ทางไปสูํความเจริญ
การที่เราได๎มาปฏิบัติธรรมนํะ เป็นของมีคํา มันทําให๎เราได๎ทุกอยําง ความสุขที่ชาวโลกเขาใฝ่ฝันหา
ต๎องเอาเงินไปแลกเอาทองไปแลกนํะ ท๎ายที่สุดก็ไมํได๎มา เราไมํต๎องเอาเงินเอาทองไปแลกหรอก ปฏิบัติเอา
ยกมือกําหนดความรู๎สึก ขณะหนึ่งก็เป็นสุขขณะหนึ่ง ไมํต๎องเอาเงินเอาทองไปแลก ธรรมะเกิดขณะหนึ่งก็
เป็นสุขขณะหนึ่ง นี่แหละถือวําเราโชคดีนักหนา
โอกาสวันนี้ก็เห็นสมควรแกํเวลา โอกาสที่ได๎มาบรรยายธรรมะ สิ่งละอันพันละน๎อย แกํทํานผู๎ปฏิบัติ
ทั้งหลาย ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยาย ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ๎า พระธรรมเจ๎า พระสงฆเจ๎า จงคุ๎มครอง
ปกปักรักษาทํานผู๎ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ให๎รู๎ธรรมเห็นธรรมแจ๎งธรรม ท๎ายที่สุดก็ขอให๎ได๎มรรค ๔
ผล ๔ และนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญ ฯ

กัณฑ์ที่ ๓๘ บารมีเป็นเครื่องเกื้อหนุน

๒๐๕

กัณฑ์ที่ ๓๙ ดับทุกข์ด้วยจิตเป็นกลาง
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อมแดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง ขอ
นมั ส การพระธรรม อั น พระผู๎ มี พ ระภาคเจ๎ า ทรงตรั ส ไว๎ ดี แ ล๎ ว ขอนอบน๎ อ มแดํ พ ระสงฆ๑ ผู๎ ท รงไว๎ ซึ่ ง
พระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎านมัสการพระเดชพระคุณหลวงพํอพระครูภาวนานุศาสก๑ ผู๎เป็นพระ
อาจารย๑สั่งสอนการปฏิบัติธรรมแกํข๎าพเจ๎า ขอนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาล
ทุกทําน เจริญสุขสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
วันนี้ก็วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ก็ได๎มีโอกาสมาปรารภธรรมะ การปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อดับทุกข๑ เรามี
ทุกข๑ มาปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข๑ ความทุกข๑ที่จะดับก็คือทุกข๑ใจ ทุกข๑กายมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย นี่เรา
มาดับทุกข๑ใจด๎วยการปฏิบัติธรรม จิตที่จะดับทุกข๑ได๎ก็ต๎องเป็นจิตวางเฉย อุเบกขา กลาง ๆ ไมํไปซ๎าย ไมํ
ไปขวา ไมํดีใจ ไมํเสียใจ ต๎องเป็นจิตกลาง ๆ ดีใจก็ผิด เสียใจก็ผิด ไมํยินดี ไมํยินร๎าย นี่จึงจะดับทุกข๑ได๎ จิต
เราที่จะดับทุกข๑ได๎ มันต๎องไมํยินดีไมํยินร๎าย ไมํยินดีไมํยินร๎ายก็จะต๎องมีสติและอุเบกขา สติก็เกิดจากความ
เพียร มีความเพียร มีสัมปชัญญะ คือกําหนดความรู๎สึ กนํะ มีความเพียรมีการกําหนดความรู๎สึกในกาย ใน
ความเคลื่อนไหวของกาย การกระทบ เพื่อให๎เกิดสติ อุเบกขาก็ได๎จากปัญญา วางเฉย จะวางเฉยได๎มันต๎อง
มีปัญญา ปัญญานี่ก็ต๎องเกิดจากภาคปฏิบัติ ปัญญาในภาคปฏิบัติ นําไปสูํตัวอุเบกขาที่ต๎องการ ละความ
ยินดียินร๎ายในโลกเสียได๎ ปัญญามันต๎องเกิดเองจากการที่เราปฏิบัติ
มันจะเกิดสติปัญญาให๎เรารู๎สึกวํา มันไร๎สาระที่จะไปถือครอง ถือความครอบครองในสิ่งที่เราไปสัมผัส
สัมพั นธ๑ ด๎วย สติที่เราไปกํา หนดจะชํวยให๎จิตเราสวํ า งผํ อ งใสพอที่ จะเกิ ด ปัญ ญาแจ๎ งวํ า อารมณ๑ ที่ รับ รู๎
ทั้งหลายนี่ ถ๎าเราไปเกิดมีอาการถื อครองมัน ถ๎าไมํยินดีก็ยินร๎าย ความยินดียินร๎ายก็คือตัณหา การถือ
ครองก็คืออุปาทาน ถ๎าเราถือวํามันเป็นตัวเราของเรา มันก็ต๎องยินดียินร๎ายอยูํวันยังค่ํา ตัณหามันเป็นปัจจัย
แกํอุปาทาน ในปฏิจจสมุปบาททํานกลําวไว๎วํา ตัณหาเป็นปัจจัยแกํอุปาทาน แปลวํา ความยินดียินร๎ายนี่
เป็นปัจจัยแกํการไปถือครอง แตํในทํานองเดียวกัน อุปาทานก็เป็นปัจจัยแกํตัณหาเหมือนกัน ภาษาธรรม
ทํานเรียกวํา อัญญมัญญปัจจโย คือเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตเราไปถือครองด๎วยความไมํรู๎ด๎วยความ
หลงในขันธ๑ ๕ นํะ จึงเป็นที่ตั้งแหํงการกระทบอารมณ๑ของโลก สํวนโลกก็อ ยูํในขันธ๑นํะ อยูํที่ตรงการกระทบ
อารมณ๑ตามทวารทั้ง ๖
ตากระทบรู ป หู ก ระทบเสี ย ง จมู ก กระทบกลิ่ น ลิ้ น กระทบรส กายกระทบโผฏฐั พ พะ ใจกระทบ
ธรรมารมณ๑ โลกมันอยูํตรงนี้ ทําไมโลกมันอยูํตรงนี้ลํะ คือถึงมันจะมีระเบิดตูมตาม แตํถ๎าเราไมํรู๎ก็เหมือน
ไมํมี ถ๎ามันมาโดนเรานํะ แคํยุงกัดมันก็มีเรื่องแล๎ว มดกัดก็มีเรื่องแล๎ว ไมํต๎องมาถึงระเบิดอะไรหรอก แคํยุง
กัดมดกัดนี่ก็เป็นเรื่องแล๎ว ร๎อน ๆ ขึ้นมา เกิดพัดลมเสียก็เป็นเรื่องแล๎ว คือไมํต๎องถึงกับวําโดนเผากันหรอก
ทีนี้ถ๎ามันจะเผาสักแคํไหน ถ๎าตัวเราไมํไปอยูํตรงนั้น มันก็ไมํมีเรื่อง มันไมํ ร๎อน ทํานถึงบอกวํา โลกมันอยูํที่
กายยาววาหนาคืบนี่เอง ฉะนั้นในทางภาคปฏิบัติ ทํานจึงกําหนดขอบเขตของโลกมาที่กายยาววาหนาคืบนี่
สถานที่ทํางานของนักปฏิบัติก็นี่ในนี้ ในกายยาววาหนาคืบนี่เอง

๒๐๖

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

เราจะหยั่งรู๎ รู๎แจ๎งในธรรมทั้งปวง ก็นี่ ที่กายยาววาหนาคืบนี่ กําหนดลงมาภายในนี่ ปักเข๎ามาข๎างในนี่
ภายในนี่ เราปฏิบัติธรรมใหมํ ๆ นี่ เราควรมาฝึกสติให๎เกิดให๎มี เหมือนเราที่กําหนดความรู๎สึกด๎วยการยก
มือ ยกมือเพื่อดึงจิตของเรามา เพื่อจะคุมจิต จิตโดยสํวนตัวของมันแล๎วจิตมันคุมยาก มันละเอียด ทีนี้เราก็
มาคุมที่กาย เพราะจิตมันเนื่องกับกาย แทนที่เราจะไปคุมตรงจิตนํะมันคุมยาก ไมํรู๎จะคุมยังไง เราเลยมา
คุมที่กายนํะ เรายกมือกําหนดผัสสะที่นิ้วกระทบกันนํะ ความรู๎สึกขณะหนึ่งนี่ จิตมันถูกดึงแล๎ว คุมที่กายมัน
คุมได๎ คุมที่กายแล๎วจิตมันจะมาเอง เดี๋ยวจะคุมจิตได๎ เหมือนคนตกปลานํะ การตกปลาเราต๎องคุมสายเบ็ด
ให๎ได๎ดังต๎องการ สายเบ็ดมันเป็นตัวดึงปลาขึ้นมา แตํคุมสายเบ็ดมันคุมยาก สายเบ็ดมันอํอน ก็เอาสายเบ็ด
มาผูกกับไม๎ เขาเรียกคันเบ็ด แล๎วเราคุมที่คันเบ็ด ถ๎าเราคุมที่คันเบ็ดได๎แล๎วก็จะสามารถคุมสายเบ็ดได๎ แล๎ว
ก็จะได๎ประโยชน๑ตามที่เราต๎องการ
เหมือนกันนํะ เราจะฝึกสติ เพื่อคุมจิตเรานํะ ฝึกสมาธิฝึกสติ ดึงจิตกลับมาสูํที่ทํางานเสียหนํอย ถ๎าจิต
มันสํงออกไปทั่วโลกนี่ไมํใชํที่ทํางานแล๎ว เพราะโลกในทางธรรมะทํานกินความแคํกายยาววาหนาคืบของ
เรานี่ จะเป็นที่รู๎แจ๎งเห็นจริงในธรรมทั้งปวงในกายยาววาหนาคืบนี่ จะดับทุกข๑ จะแจ๎งในธรรม ตรัสรู๎ ตลอด
โลกธาตุก็นี่แหละ ในกายยาววาหนาคืบนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเริ่มต๎น เรามานั่งยกมือนี่คือดึงจิตกลับมาสูํที่ทํางานของมัน เมื่อดึงมันมาสูํที่ทํางานได๎นั่น
แหละ มันจะเกิดการงานขึ้นมาได๎ แล๎วมันจะได๎ผลงานก็ได๎ตรงนี้แหละ จะแจ๎งยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ มองโลกนี้ให๎
มันเป็นมายา อยําไปดีใจเสียใจกับโลกนี้ให๎มันมาก คนนั้นมาโกงเรา คนนี้มาหลอกเรา มันเป็นมายาภาพ
มองโลกนี้ให๎มันเป็นละครเถอะ มันไมํมีอะไรจริงหรอก เวลาเกิดมาเอาอะไรมา เวลาเกิดมาไมํได๎เอาอะไรมา
เลย เวลาตายไปจะเอาอะไรไป มันไมํได๎เอาอะไรไปเลย เพราะฉะนั้นเบื้องต๎นนี่มันไมํมีอะไรเลย เบื้องปลาย
ก็ไมํมีอะไรเลย เพราะฉะนั้นของทุกอยํางที่ผํานมาในชีวิต ก็คือของที่ผํานมาเพื่อจะผํานไปทั้งนั้น ไมํมีของ
เราจริงทั้งนั้น มัวเอาจิตไปหํวงไปหวงก็โงํเปลํา ไปหํวงเอาของที่ไมํใชํของเรา ไปหํวงของที่ครอบครอง
ไมํได๎ เขาต๎องเอาไปอยูํดี อยําพูดถึงอยํางอื่นเลย แม๎รํางกายสังขารนี่ก็เผาทิ้งหมด มันไมํได๎เอาอะไรไป
อันความหวงความหํวงความหลงความหึงนี่นํะ หวงเปลําทั้งนั้น หํวงเปลํา หลงเปลํา หึงเปลํา ตํางคน
ตํางมาตํางคนตํางไป เกิดมาคนหนึ่งก็ตายไปคนหนึ่ง ลูกหลานมันก็มีบุญกรรมของมัน ถ๎ามันเป็นคนไร๎
วาสนาจะไปแคํนให๎มัน ได๎ดีก็ไมํได๎ ถ๎ามันมีวาสนาเดี๋ยวมันเอาดีของมันเองนั่นแหละ ไมํต๎องไปหํวงมัน
หรอก มาทําตัวของเราดีกวํา
สติปัฏฐานสูตรนี่ทํานเน๎นธรรมะหลักใหญํข๎อใหญํตั้งแตํต๎นสูตรเลยวํา “เป็นทางเดินของบุคคลผู๎เดียว”
คือคนที่ปฏิบัติธรรมก็ตาม ไมํปฏิบัติธรรมก็ตาม มันก็มาคนเดียวไปคนเดียวอยูํแล๎ว อันนี้เป็นความจริง
สําหรับทุกคน ไมํใชํวําเฉพาะคนไหนมาปฏิบัติสติปัฏฐานแล๎วมันมาคนเดียวไปคนเดียว ไมํใชํหรอก คนทุก
คน สั ต ว๑ ทุ ก ตั ว มั น เกิ ด ตั ว เดี ย วมั น ก็ ต ายตั ว เดี ย ว ตํ า งคนตํ า งมาตํ า งคนตํ า งไป มาเจอกั น ในโลกนี่ ก็
เหมือนกับมารอรถเมล๑ป้ายเดียวกันเทํานั้นแหละ ชํวงเวลาไมํนาน ตํางคนก็ตํางจะไปกันแล๎ว
เวลารักกันก็อยากจะดึงเขามาให๎ได๎ แหม อยากจะขยําเราสองคน รํางกายสองรํางกาย อยากขยําให๎
เป็นเนื้อเดียวกัน เวลาเกลียดกันขึ้นมาก็อยากจะถีบหัวสํง ทํายังไงจะฆํามันได๎ จะฟ้องหยํามันยังไง จะฆํา
มันยังไง นี่แหละความยินดียินร๎า ยมันผิดทั้งนั้น ความรักก็ผิด ความเกลียดก็ผิด สัจจะมันคืออะไรลํะ ก็คือ
วําถึงเวลามันมามันก็มา ถึงเวลามันจะไปมันก็ไป นี่แหละสัจจะ ทีนี้ถ๎าเราไปรักมันก็ผิดสัจจะ มันไปขวาง
สัจจะ ไปเกลียดมันก็ขวางสัจจะอีก ไอ๎ที่ไมํขวางสัจจะก็คือจิตกลาง ๆ นี่แหละอยูํกับสติและอุเบกขา
อยําไปแบกโลกเอาไว๎ วางเสียบ๎าง ก๎อนหินในโลกนี่มีมาก แตํมันจะหนักหัวเฉพาะไอ๎ก๎อนที่เอามาวาง
ไว๎บนหัวเราเทํานั้นแหละ ก๎อนหินในโลกนํะมีเยอะแยะ แตํมันหนักหัวเราหรือเปลํา ลองไปเอามาเทินบนหัว
เราซิ นั่นแหละมันหนัก เรื่องราวในโลกก็เหมือนกัน เรื่องราวในโลกนํะมีม าก มีไมํจบหรอก แตํมันจะหนัก
หัวเฉพาะไอ๎เรื่องที่เอามาแบกบนหัวเรา เวลาเราจะวางอุปาทานตํอโลกไมํต๎องไปนึกวางนึกวําง มาเจริญสติ
กัณฑ์ที่ ๓๙ ดับทุกข์ด้วยจิตเป็นกลาง

๒๐๗

ซิ มันจะวางอุปาทานของมันเอง จิตเรามันทําได๎ทีละอยํางเทํานั้นแหละ มันมากําหนดรู๎ภายในมันก็วาง
ภายนอก ขณะที่มันไปเกาะภายนอกนํะมันวางข๎างในไปแล๎ว เขาเรียกวําจิตตกฐาน
หลวงพํอใหญํบอกวํา เมื่อจิตตกฐาน ญาณก็ตก กิเลสก็เกิด กํอนนั้นหลวงพํอทํานพูดอยํางนี้ ทํานจะ
พูดภาษิตด๎วย “มูฬฺโห อตฺถํ น ชานาติ มูฬฺโห ธมฺมํ น ปสฺสติ อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โมโห สหเต นรํ ” แปลวํา ผู้
หลงย่อมไม่รู้อรรถ ผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม ความหลงย่อมครอบงาคนใดเมื่อใด ความมืดมิดย่อมมี
เมื่อนั้น คือวําจิตตกฐานแล๎วมันไมํเห็นหรอก
ธรรมชาติของจิตเรามันทําได๎ทีละอยําง เวลาเราเอาจิตมากําหนดภายในนี่ มันก็วางข๎างนอกไปเอง ไมํ
ต๎องไปคิดวางหรอก ที่มาพูดมาโม๎ให๎ฟังวํา เอ๎อ ตายแล๎วมันเอาไปไมํได๎นี่ พูดให๎ฟั งเพลิน ๆ เทํานั้นแหละ
เวลาผู๎ปฏิบัติจะแจ๎งมันต๎องมาแจ๎งด๎วยตัวเอง มาเจริญสติดึงจิตเข๎ามาภายในซะ พอสติมันดึงจิตเข๎ามา
ภายในแล๎ว มันวางของมันเอง มันจะสบายกับความไมํเกาะเกี่ยว
ความเกาะเกี่ยวนํะมันเป็นทุกข๑ เราจะไมํก๎าวหน๎า การปฏิบัติธรรมมันก็ไมํก๎าวหน๎า อุปมาให๎ฟังวํา
สมมุติวําเรามีเรือลําหนึ่ง เราจะแลํนจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน๎น โอ๎โห เราแข็งแรงมาก จ้ําพายได๎อยํางแข็งแรงมาก
แตํวําที่เรือเรานี่มันมีโซํสิบเส๎นผูกไว๎กับตลิ่ง มีโซํผูกกับเรือแล๎วไปผูกกับตลิ่งสิบเส๎น จ้ําพายตั้งแตํเช๎าจรด
เย็น ไมํได๎ไปเลยสักคืบ นั่นแหละ
จิตที่เกาะเกี่ยวนํะ เพราะมันเห็นผิด จิตมันเห็นผิด สมมุติวําเราเป็นผู๎หญิงก็ต๎องคิดวํา เรานี่เป็นผู้หญิง
คนหนึ่ง เมื่อเติบโตมาจะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นคู่ ผู้ชายคนนั้นก็ต้องรักเราจริง เห็นเราเหมือนกับเจ้า
หญิงนั่นแหละ เราก็หน้าตาไม่สวยเหมือนกับดาราหนังหรอก แต่ไ อ้นี่ตามันต้องถั่วหน่อย ๆ มันต้องมองเรา
เป็นดาราหนังให้ได้ มันต้องมองว่าเราสวยกว่าคนอื่น นั่นแหละปรุงแตํงไป อยากจะให๎ตัวเองมีคุณคํา
ในทางโลกกับทางธรรมะเหมือนกันเลย สิ่งที่บุคคลจะมาติด ติดแล๎วไปไหนไมํรอดก็ตรงที่วํา อยากจะ
ให๎ตัวเองมีคุณคํา อยากจะให๎ตัวเองมีความสําคัญ ดูทางโลกเป็นยังไง เข๎ามาบวชแล๎วถ๎าติดตรงนี้ก็ไปไมํ
รอดเหมือนกัน อยากจะให๎ตัวเองมีความสําคัญ เราไปที่ไหนเขาต๎องเห็นวําเราพิเศษกวําคนอื่น นั่นแหละไป
ติดกับดักตัวเอง เอาโซํลํามกับตลิ่งเอาไว๎ ละไมํได๎
สรรเสริญกับนินทานํะมันเป็นมายา คําดํากับคําชมนํะเราต๎องฟั งให๎มันเหมือนกัน เวลาคนเขายกมือ
ไหว๎กับเขาไลํตะเพิดนํะ ต๎องทําความรู๎สึกให๎เหมือนกันให๎ได๎ เวลาเขายกยํองเรากับเขาดูถูกเหยียดหยาม
เรานี่ ต๎องทําความรู๎สึกให๎มันเหมือนกัน มันเป็นมายา เมื่อเรามองเห็นเป็นมายาได๎ เราก็ละจิตของเราออก
จากข๎างนอกได๎ ไมํไปยินดียินร๎าย จิตเราก็อยูํแตํภายในแล๎วมันก็แจ๎ง แจ๎งในปัจจุบันอารมณ๑ แจ๎งขณะหนึ่ง
แล๎วก็ปลํอยไป
ถ๎ามันแจ๎งขึ้นมาแล๎วจะบังคับให๎มันอยูํอยํางนั้นมันก็ผิดอีกแหละ เพราะสิ่งทั้งปวงมันต๎องผํานไป เรา
ปฏิบัติวันนี้แจ๎งมาก ๆ นํะ มันต๎องผํานไป อยําไปยึดความแจ๎งตัวนั้นอีก เพราะมันจะไมํเป็นปัจจุบัน เรา
กําหนดที่ปัจจุบันนํะ ปัจจุบันมันแจ๎งก็กําหนดความแจ๎ง ปัจจุบันมันไมํแจ๎งมันงํวงนอนก็กําหนดมันงํวงนอน
กําหนดที่ปัจจุบันนั่นแหละ
แจ๎งในปัจจุบันมันจึงจะแจ๎ง แจ๎งเรื่องอดีตมันไมํแจ๎งแล๎ว มันมัวแล๎ว มันโดนหลอกแล๎ว ตกฐานแล๎ว
อดีตวันนั้นเราเป็นอย่างนั้น เราอารมณ์ดีอย่างนั้น โอ้โห แจ้งโลกธาตุอย่างนั้น มันผํานไปแล๎ว ตกฐานแล๎ว
ถ๎าเอาจิตไปเกาะอยูํกับอดีตนํะมันตกฐาน ตกฐานแล๎ว ญาณมันไมํเกิด
จิตเรานํะ ให๎ตั้งอยูํปัจจุบัน แล๎วไมํเกาะเกี่ยวกับอารมณ๑ที่มากระทบด๎วย สักแตํวําอาศัยระลึก ไมํยินดี
ไมํยินร๎าย สักแตํวําอาศัยระลึก เธอยํอมไมํติดอยูํด๎วย ยํอมไมํยึดถืออะไรในโลกด๎วย แตํอยูํอยํางมีสติ สติที่
ถึงพร๎อมด๎วยญาณปัญญามันไมํเกาะเกี่ยว มันมีสติและอุเบกขา เห็นมายาของทุกสิ่ง ถ๎าเราปลํอยจิตให๎
เพลินไปเดี๋ยวก็หํอเหี่ยว ตื่นเต๎นก็เพื่อเศร๎าสร๎อย ลิงโลดก็เพื่อเหงาหงอย สมหวังก็เพื่อผิดหวัง ยินดีก็เพื่อ
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ยินร๎าย เฟื่องฟูก็เพื่อตกดิ่ง โดํงดังก็เพื่ออับแสง อิสระเสรีก็เพื่อถูกผูกมัด มีก็เพื่อหมด เกิดเพื่อดับ พบเพื่อ
จาก
มันเป็นมายา นึกวําเป็นจริง แล๎วคิดวําจะไปพึ่งมันได๎ คิดอยํางนี้ก็ซวยแล๎ว นั่นแหละจิตที่เราคิดวํามัน
เป็นจริงแล๎วจะไปพึ่งมันนํะ จะไปอาศัยมันสร๎างสุข มีความภูมิใจ มีความหลงใหลได๎ปลื้ม นั่นแหละซวยแล๎ว
เพราะสิ่งทั้งปวงทั้งรูปธรรมนามธรรมมันเป็นของที่ผํานมาเพื่อจะผํานไป มีเพื่อหมด มาเพื่อไป พบเพื่อจาก
ยึดไว๎ก็ทุกข๑ ปลํอยวางได๎จึงเบาสบาย
ปลํอยก็ต๎องปลํอยตามฐานในปัจจุบันขณะนั้น อดีตดีแคํไหนเอามาไว๎ไมํได๎ ยกตัวอยํางวําเรากินอาหาร
อาหารมื้อนี้นี่ดีมาก ดีที่สุดเลย เลือกมาอยํางดี กินเข๎าไปแล๎วลองไมํถํายออกมาสิ ตาย ไอ๎ของดีนํะพอผําน
กาลเวลามันก็กลายเป็นของเสียแล๎ว สิ่งทั้งหลายนํะ โอ๎โห เราเจอของดีมามาก แตํมันผํานไปแล๎ว มันดับไป
แล๎ว เคยเยี่ยมเคยเจ๐งเคยอะไร มันก็ดับไปแล๎ว มันดับในขณะนั้นแหละ
ของที่ยังไมํแตกมันกําลังแตก ของที่ยังไมํดับมันกําลังดับ นี่แหละ เวลาเรามีดวงตาเห็นธรรมแล๎วมัน
เห็นอยํางนี้แหละ มันเห็นวํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นยํอมดับไปเป็นธรรมดา จิตมันไมํคิ ดอิง
อาศัยอะไร สักแตํวําอาศัยระลึก มันไมํคิดอิงอาศัยอะไร ความยินดียินร๎ายมันเลยหมด มันเบา มันสักแตํวํา
อาศัยระลึก ในปัจจุบันขณะนั้นแหละ
อารมณ๑ที่ผํานมาไมํต๎องไปทุกข๑กับมัน มันพลาดทําเสียทียังไง มันก็ดับไปแล๎ว อนาคตยังมาไมํถึง อยํา
เพิ่งไปกลัวมัน มากําหนดที่ปัจจุบันนี่แหละ รู๎แจ๎งโลกธาตุมันต๎องรู๎แจ๎งในปัจจุบัน ในกายยาววาหนาคืบของ
เรานี่แหละ รู๎แจ๎งโลกธาตุเลย รู๎แจ๎งเพราะจิตเราไมํไปเกาะมัน จิตไมํไปเกาะสิ่งภายนอก พอจิตเราไมํไป
เกาะสิ่งภายนอก มันก็แจ๎งภายในนํะสิ แจ๎งภายในมันก็เห็นความเกิดดับ มันไมํเกาะเกี่ยวอารมณ๑ เมื่อไมํ
เกาะเกี่ยวอารมณ๑ จิตมันก็สบาย นี่แหละ สติกับอุเบกขามันเดินตัวของมันไป แล๎วมันก็จะเป็นกระบวนการ
นําไปสูํความดับทุกข๑เอง
มันจะเรียกวําเป็นธรรมะธัมโมขั้นไหนก็ชํางเถอะ เรามาดูความทุกข๑ของเราเป็นสําคัญ วําเราดับทุกข๑
ได๎หรือยัง เอาความทุกข๑นํะเป็นตัววัด วําเราดับทุกข๑ของเราได๎ไหม เอากิเลสเป็นครู ไมํต๎องเอาใครเป็นครู
หรอก เอากิเลสเรานี่แหละเป็นครู หากิเลสตัวเองให๎เจอเถอะ ไอ๎กิเลสคนอื่นไมํต๎องไปหาเลย เขาจะกิเลส
หนาอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ดูกิเลสเราดีกวํา นี่แหละมาหาครูเจอแล๎ว เอากิเลสตัวเองเป็นครู กําหนดหยั่งรู๎
มันนํะ ผู๎ที่จะสอนให๎เราละกิเลสที่ดีที่สุดก็คือกิเลสเราเองนั่นแหละ กําหนดหยั่งรู๎มันไปเถอะ เดี๋ยวมันจะ
บอกวิธีละตัวมันเอง เพราะอะไรลํะ เพราะมันจะแสดงโทษให๎เราเห็น
ที่เราไมํเห็นโทษเพราะวําเราไมํได๎กําหนดหยั่งรู๎มัน พอมันชอบอะไร เราก็ไปเพลินไอ๎ของที่มันชอบ
เราไมํได๎ดูไอ๎ตัวชอบนี่ มันเกลียดอะไรเราก็ไปเพลินกับไอ๎ของที่มันเกลียด จะไปทําลายมัน ของที่มันเกลียด
นํะ ไมํสนใจที่จะมาดูตัวเกลียดในใจเรา นั่นแหละจิตตกฐาน จิตตกฐานนี่ญาณก็ตก กิเลสก็เกิด
ถ๎าจิตมันตกฐานก็ซวยแหละ นักปฏิบัติสติปัฏฐานนี่ ขณะที่กิเลสมันเกิดนั่นแหละจิตตกฐาน และขณะที่
มันดึงให๎เราตกฐาน เราก็ไปเพลินกับกิเลส
เรามีความรักก็ได๎มีความเกลียดก็ได๎ แตํอยําไปดูไอ๎ของที่เรารักกับไอ๎ของที่เราเกลียด ให๎มาดูความรัก
กับความเกลียดของเรา ดูทําไมลํะ ดูตรงความรักกับความเกลียด ดูความยินดียินร๎าย เดี๋ยวมันจะแจ๎งขึ้นมา
เดี๋ยวมันจะบอกวิธีละตัวมันเอง เพราะมันเป็นโทษ ถ๎าเราไมํดูตรงนี้แล๎วมันไมํเห็นโทษ มันให๎เรารักอะไรเรา
ก็ไปเพลินกับไอ๎ของที่มันรักนั่นแหละ เอ้อแหม ผิวขาวจริงน้องเอ๊ย ผมสวยเชียว มันไปเพลินกับของที่มัน
รัก เรามากําหนดดูความรักในใจเรานี่ อันนั้นเขาเรียกวําจิตอยูํในฐาน
กิเลสทั้งหลายก็รวมอยูํในความยินดียินร๎ายนั่นแหละ เรามาเจริญสติปัฏฐานนี่ จิตเราจะละเอียดกวําคน
ทั่วไป มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑ขณะหนึ่ง ๆ ไอ๎ความยินดียินร๎ายที่เกิดขณะหนึ่งขณะ
กัณฑ์ที่ ๓๙ ดับทุกข์ด้วยจิตเป็นกลาง
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กระทบอารมณ๑นํะ เมื่อเราเจริญสติแล๎วมันเห็นนํะ มันเห็น มันแจ๎ง แจ๎งเอง ไมํต๎องไปฟังจากใคร ไมํต๎องไป
ฟังจากใครมา เราแจ๎งของเราเองจากการปฏิบัติ มันแจ๎งของมันนํะ มันเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑
เพราะวําจิตมันปักเข๎ามาภายใน มันไมํไปเกาะข๎างนอก
อาการภายนอกของเราก็แสดงไปตามมารยาทสั งคม แตํสําหรับจิตเราให๎มีสติอยูํแตํข๎างในตลอด
หน๎าที่ข๎างนอกมันเป็นยังไงเราก็ทําไปตามหน๎าที่ที่จําเป็นและสมควรต๎องทํา แตํจิตของเราปักอยูํข๎างใน ปัก
ยังไงลํะ ปักลงที่ความรู๎สึกนํะ มันจะไปปักยังไง จะปักเหมือนเอาไม๎ทิ่มเข๎าไปมันก็ไมํได๎หรอก ถ๎าเรา
กําหนดความรู๎สึกนี่แหละ กําหนดไปจนมันชํานาญ ฝึกกําหนดจนมันเป็นอาชีพเลยนํะ เรียกวําไมํวํามันรู๎สึก
ตรงไหน สติมันตั้งฐานอยูํที่นั้นด๎วยความใฝ่ใจไมํทอดธุระ ไมํทอดทิ้งความเพียร ทําไมเราจะไมํทิ้งลํะ
เพราะวํานี่เป็นหนทางเดียวที่มันจะดับทุกข๑ให๎เรา เราสละชีวิตสักชาติหนึ่งมาทําหน๎าที่สําคัญ ชาติหนึ่งมัน
นิดเดียว คนเรามันเกิดแกํเจ็บตายมาไมํรู๎กี่อสงไขยชาติ อสงไขยกัป อสงไขยกัลป์ เราอุทิศชีวิตสักชาติหนึ่ง
เพื่อจะเจริญสติปัฏฐานแล๎ว อยํางอื่นจะไมํเอามาเห็นเป็นคุณคํา จะไมํเห็นเป็นคุณคําวํายิ่งใหญํ เวลาเราอยูํ
ในอิริยาบถไหนอยูํยังไง จิตมันก็กําหนดของมันไป กําหนดจนมันชิน จนมันชํานาญ การเยื้องการยํางนี่จิต
มันอยูํภายในกายตลอด ไมํคิดถึงใคร เวลาจิตเรากําหนดความรู๎สึกภายในนํะมันจะไมํคิดถึงใครเลย ไมํ
คิดถึงใคร เวลาคุยกับใครก็เหมือนคุยนํะ พอหันหลังก็ตัดความปรุงแตํงที่จะเป็นเยื่อใยไปเกี่ยวข๎องผูกพัน
ทั้งหมด ถ๎ายังไปคิดถึงคนนํะ แสดงวําตกฐานแล๎ว จิตเราตกฐานแล๎ว เวลาคุยนํะถ๎ามี ความจําเป็นก็คุยได๎
หมด แตํถ๎าหากจิตเราตั้งฐานอยํางนี้ไมํได๎แล๎ว เวลาคุยกับใครจะมีปัญหา คือวําอารมณ๑มันจะค๎าง ถ๎าเรา
กําหนดดูความรู๎สึกภายในนํะ ถึงเวลาเจอใครก็คุยไปตามมารยาท เราไมํต๎องแสดงทําทีให๎ผิดปกติหรอก
มันจะเป็นเป้า เดี๋ยวเขาจะมาลองดีเอา ให๎ทําตัวเหมือนธรรมดา แตํจิตเรานี่ไมํมีใครดึงไปได๎หรอก เราดึงจิต
ของเรามาสูํฐานของสติปัฏฐาน ๔ นํะ ใครจะมาห๎ามจิตเราได๎ลํะ นอกจากตัวเรามันจะห๎ามเอง กิเลสเรามัน
จะห๎าม ถ๎าเรามีศรัทธาในธรรมปฏิบัติแล๎ว ไมํมีใครห๎ามเราได๎หรอก นอกจากตัวเราเอง
ทุกอิ ริย าบถนํะ เรากํ าหนดสติเข๎า ไปสิ ยื น เดิ นนั่ งนอนกิ นดื่ มพูด จา เข๎าห๎ องน้ําอุ จจาระปัส สาวะก็
กําหนดมันสิ กําหนดมัน ไมํต๎องไปคิดถึงใครทั้งนั้น ถ๎าเราไปคิดถึงคนแล๎วมันกําหนดไมํได๎ เราไมํต๎องไป
คิดถึงใครหรอก เดี๋ยวมันมาเองแหละ เรากําหนดภายในนํะ เราต๎องตัดให๎หมดสิ ทางใจนี่ตัดให๎หมด ทาง
ข๎างนอกมันก็มีไปตามเหตุปัจจัยของสังคม แตํทางใจเราก็ตัดความเกาะเกี่ยวให๎หมด เราไมํเป็นอะไรกับ
ใคร ใครไมํเป็นอะไรกับเรา ข๎ามาคนเดียว ข๎าไปคนเดียว
คนเรานี่จะไปนรกไปสวรรค๑ไปนิพพานก็ไปคนเดียว ไมํมีใครทําแทนใครได๎ ไปคิดถึงเขาก็ปวดหัวเปลํา
มากําหนดภายในดีกวํา เจริญสติปัฏฐานให๎เห็นแจ๎งภายในดีกวํา นี่แหละมันอบอุํน อบอุํนอยูํทํามกลาง
ความโดดเดี่ยวเดียวดาย เที่ยวไปคิดถึงคนโน๎นคนนี้ก็ว๎าเหวํหงอยเหงาอยูํทํามกลางฝูงชน ไปหลงรักเขาก็
ได๎แตํความหงอยเหงาว๎าเหวํ ไปรักเขามากมายแคํไหน เที่ยวไปรักไปหํวงไปหวงเขาก็ ได๎แตํความหงอย
เหงาว๎ า เหวํ ไอ๎ นั่ น มั น ก็ ไ มํ ไ ด๎ อ ยํ า งใจเราเลย กู อุ ต สํ า ห๑ รั ก มึ ง แคํ ไ หน มั น ไมํ ไ ด๎ รู๎ เ รื่ อ งเลย ลู ก เต๎ า ก็
เหมือนกันนํะ เราไปรักมันแคํไหนมันก็ไมํรู๎หรอก เราก็ต๎องไปนั่งหงอยเหงา เราหํวงมันแทบตาย มันไป
เต๎นรําสนุกกันทั้งคืน เราหํวงแทบตาย มันกลับมาหน๎าระรื่น กินข๎าวเสร็จมันนอน ตกเย็นมันไปอีกแล๎ว มัน
ไมํรู๎หรอกวําเราหํวง การที่จิตเราไปเกาะไปติดยึดกับภายนอกนั้น ก็เป็นไปเพื่อความกลุ๎มใจเปลํา
เราก็ทําหน๎าที่ไปตามหน๎าที่ที่มี แตํจิตของเรานํะเราไมํต๎องไปรักใครหํวงใคร เรามาทําสติปัฏฐานดีกวํา
กําหนดภายในดีกวํา ไมํต๎องคิดถึงใครทั้งนั้น อยํางนี้สบาย เพราะมันเห็นแจ๎ง ยิ่งเราดึงจิตเข๎ามาภายใน มัน
ก็เห็นแจ๎งขึ้นไปเรื่อย ๆ ผํานไปแตํละปีมันยิ่งแจ๎งของมันไปเรื่อย ๆ มันยิ่งแจ๎งแล๎วมันก็ยิ่งดับทุกข๑ได๎ของ
มันเอง ไมํต๎องให๎ใครมาเป็นพยาน ไมํต๎องให๎ใครมารับรองทั้งนั้น เราทําของเรานี่ ความทุกข๑ที่น๎อยลงไปมัน
รับรองตัวมันเอง ไมํ ต๎องให๎ใครชม ถ๎าปฏิบัติแล๎วเป็นขี้ข๎าปากชาวบ๎านนี่ก็ไมํสมฐานะเป็นนักปฏิบัติแล๎ว
ปฏิบัติแล๎วต๎องรอคนมาชม
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ถ๎าจิตเราเลวนํะ เขามาชมมันก็เทํานั้นแหละ เราก็ยังเลวอยูํดี ถ๎าเราดีขึ้นมาเขาดําก็เทํานั้นแหละ จิต
เรามันก็ยังดีอยูํ เขาดําแคํไหนลํะ ดําวํามึงจะต้องไปตกนรก มึงน่ะไม่มีความเจริญ ถ๎าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน
แล๎วเรากําหนดสติของเราตลอด มันก็เจริญทุกปีนั่นแหละ
ใครจะดําวําสาปแชํงเรานํะ มันก็เป็นมายาภาพของการปรุงแตํงจากจิตของเขาเทํานั้น ไมํใชํวําสิ่งนั้นจะ
มาให๎คุณให๎โทษแกํชีวิตเราได๎ เหมือนกับวําเราไปที่บึงสักบึงนึง เกณฑ๑คนไปทั้งอําเภอเลย แล๎วก็เอาหิน
ก๎อนนึงเอาไปลอยน้ํา แล๎วก็ให๎คนทั้งอําเภอที่ยืนอยูํรอบบึงนํะ พูดพร๎อมกันนะ บอกวํา โอ้โห ไอ้ก้อนหิน
ก้อนนี้มันลอยฟ่องเลยเว้ย ไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันลอยฟ่องลอยตุ๊บป่องเลยเว้ย หินมันก็จมอยูํดี ถ๎าเราเอานุํน
สักถุงนึง เอาไปลอยอีก แล๎วก็ให๎คนทั้งอําเภอมันพูดพร๎อมกันวํา โอ้โห ไอ้นุ่นถุงนี้มันจมดิ่งเลยเว้ย ไอ้นุ่นถุง
นี้มันจมดิ่งลงไปถึงก้นบึงเลยเว้ย มันพูดพร๎อมกันจนหูแตกปากฉีก นุํนมันก็ลอยอยูํอยํางนั้นนั่นแหละ
ถ๎าเราปฏิบัติธรรมแล๎วยังต๎องมาดีใจเสียใจกับคําพูดมนุษย๑อีกก็แสดงวํายังไปไมํไกล นั่ งเป็นทุกข๑เวลา
เขานินทาเขาดําวํา ยังไมํไปถึงไหนเลย แสดงวําจิตเราสํงออกนอกฐาน ถ๎าเราดีใจเวลาเขาชมก็ต๎องเสียใจ
แนํเวลาเขาดํา ขณะที่เขาชมนี่เราต๎องดูให๎เห็นวํามันเป็นมายา เสียงผํานหูแล๎วก็ดับไป ไอ๎ความปรุงแตํงใน
ใจของเรานํะมันไมํดับ เสียงกระทบหูแล๎วมันดับ กระทบแล๎วมันดับปุ๊ปเลย นี่แหละพูดปุ๊ปดับปุ๊ป ไอ๎ที่ไมํดับ
คืออะไรลํะ คือไอ๎ความปรุงแตํงในใจเรานํะ ไปยินดียินร๎ายในใจ โอ๎โห มันชมกูวํายังงี้ เกิดมาไมํเคยมีใครชม
กูอยํางนี้เลย นี่แหละปรุงแตํงไป คิดไปทั้งวันทั้งคืน นั่นแหละจิตมันตกฐานแล๎ว
ถ๎าเราจะเป็นทุกข๑เพราะคําพูดคน เป็นสุขเพราะคําพูดคนได๎นํะ เพราะจิตตกฐานจากการปฏิบัติทั้งนั้น
ไมํงั้นไมํสามารถจะไปเป็นทุกข๑เป็นสุขเพราะคําพูดมนุษย๑ได๎ เราตกฐาน จิตมันตกฐาน จิตตกฐาน ญาณก็
ไมํเกิด กิเลสก็เกิด ญาณไมํแจ๎ง
เวลามีปัญหาอยําไปโทษคนอื่น ต๎องมาโทษตัวเอง โทษวําเพราะเรานี่จิตมันตกฐานแท๎ ๆ มันถึงเป็น
ทุกข๑เพราะอยํางนั้นอยํางนี้ มัวแตํไปโทษคนอื่นก็ไมํได๎เรื่องหรอก มาโทษตัวเองดีกวํา เราเป็นทุกข๑เพราะ
จิตเรามันตกฐาน สติเรามันยังไมํสมบูรณ๑ ต๎องฝึกอีก อยําไปโทษวําเขามาดํา เขามาดํานี่เสียงเขากระทบหู
ปุ๊ปแล๎วก็ดับไปทันทีเลย แตํเราเก็บเอามาปรุง แตํงอีกนํะ นั่นแหละ มันต๎องโทษตัวเอง ที่เราตั้งจิตผิดทําให๎
ตัวเองเดือดร๎อน
เหมือนกับวําหมามันมาขี้หน๎าบ๎าน หมามันขี้ได๎แคํหน๎าบ๎าน แตํเราเก็บไอ๎ขี้หมากองนั้นมาใสํห๎องนอน
เราแล๎วก็นอนดม ดมมันทั้งวันทั้งคืน คือคนเรามันดํา มันดําได๎แคํหู สํงคําพูดไมํดีอะไรก็ตามที เถอะมันมา
ได๎แคํหู แตํที่จะดึงเข๎ามาปรุงหมกมุํนอยูํในใจเรานํะ มีเราคนเดียวเทํานั้นที่จะเอามาได๎ คือมีเราคนเดียวที่
จะเอาขี้หมาเข๎ามาในห๎องนอนของเราได๎ เพราะฉะนั้นอยําไปโทษคนอื่นเลย มาโทษตัวเอง เป็นทุกข๑เพราะ
ตัวเอง
เวลาเราเป็นทุกข๑เพราะอะไร เอาอารมณ๑นั้นออกเสีย แล๎วก็ตั้งอารมณ๑ใหมํ อารมณ๑ที่มันไมํเป็นทุกข๑สิ
เหมือนกับการเดินแล๎วไปเหยียบหนามนํะ คนฉลาดมันก็มาดึงหนามออกแล๎วทิ้งไป คนโงํทํายังไงลํะ ดึง
หนามออกมาแล๎วก็ทิ่มกลับไปอีก ดึงออกมาแล๎วก็ทิ่มกลับไปอีก นี่ มันทิ่มไมํเลิก อารมณ๑ไหนทําให๎เราเป็น
ทุกข๑ก็ดับมันเสียสิ มาตั้งอารมณ๑ใหมํ ตั้งอารมณ๑ที่ไมํเป็นทุกข๑
นี่แหละ ที่เรายกมือนี่ กําหนดขณะหนึ่ง ๆ มันไมํทุกข๑ มันไมํทุกข๑ไมํสุข มันสักวํา กําหนดขณะหนึ่ง ๆ
โลกมันก็อยูํตรงนั้นแหละ โลกทั้งโลกมันอยูํตรงที่อารมณ๑กระทบขณะหนึ่ง ๆ นั่นแหละ โลกเกิดขึ้นตั้งอยูํ
แตกดับไปก็ตรงนั้นเลย เมื่อเกิดญาณปัญญาดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ยํอมเห็นโลกโดยความเป็นของแตกดับ
พระพุทธเจ๎าทํานสอนพระโมฆราชนํะ วําให๎ดูโลกโดยความเป็นของแตกดับ ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความ
ยึดถือวําเป็นตัวเราของเราในขณะนั้นนํะ ในอารมณ๑ที่มากระทบนํะ ถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็น
ตัวเราของเราออกมา อยําไปยึดวํานี่กูนี่ตัวกูลํะ นี่กูยินดีกูยินร๎ายอยูํนี่ ความจริงมันไมํมีหรอก มันเป็น
กัณฑ์ที่ ๓๙ ดับทุกข์ด้วยจิตเป็นกลาง
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อุปาทานที่อารมณ๑มันสร๎างขึ้นมา ความจริงมันไมํมี ถ๎าเป็นตัวเราของเรามันต๎องห๎ามไมํให๎แกํไมํให๎เจ็บ
ไมํให๎ตายได๎ มันห๎ามไมํได๎ อุปาทานมันมาหลอกเฉย ๆ เทํานั้น
เพราะฉะนั้นจิตที่จะดับทุกข๑ได๎มันต๎องเป็นจิตกลาง ๆ ไมํยินดีไมํยินร๎าย จะทําจิตให๎เป็นกลาง ๆ ได๎
ต๎องเจริญสติปัฏฐาน ถ๎าไมํฝึกจิตนํะทําไมํได๎หรอก ทํองจํามาแตํตํารานี่ยังทําไมํได๎ เรียนจนจบพระไตรปิฎก
ก็ยังทําไมํได๎ ต๎องฝึกฝนอบรม เจริญสติปัฏฐานนี่จึงทําได๎
หลวงพํอใหญํทํานไมํสอนธรรมะมากเลย ทํานสอนแตํสติปัฏฐานสูตรแล๎วทํานเน๎นให๎เราปฏิบัติ คน
ไหนปฏิบัติตามทํานนํะดับทุกข๑ได๎ ยิ่งปฏิบัตินํะ ปฏิบัติไมํเลิก ปฏิบัติหลายปีเข๎า ๆ นี่ มันแจ๎ง มันแจ๎งหมด
โลกธาตุเลย หมดโลกธาตุตรงไหน คือในกายเรานี่มันแจ๎ง หมายถึงวํา ตามภาษาธรรมะนี่โลกธาตุมั นอยูํใน
กายยาววาหนาคืบนี่แหละ เราก็กําหนดมันเข๎าไปสิ กําหนดภายในกายนี่แล๎วมันจะแจ๎งหมด ไมํต๎องไปแจ๎ง
อันอื่น ถ๎าเราเที่ยวไปสอดสํองโนํนไปสอดสํองนี่ไปทั่ว นั่นมันไมํแจ๎งหรอก เพราะงานมันเยอะ พอจิตเราเข๎า
มาสูํภายในแล๎วมันแจ๎ง เพราะมันมีน๎อย สถานที่แคํกายยาววาหนาคืบนี่ กําหนดเข๎าไปสิ มันแจ๎งหมดแหละ
มันแจ๎งตรงไหนลํะ มันแจ๎งเข๎าไปตรงที่การงานทางใจ เพื่อจะดับความยินดียินร๎าย เพื่อจะดับทุกข๑ ไมํ
วําเรารู๎เราเกํงเราฉลาดเรื่องอะไร ถ๎าดับทุกข๑ไมํได๎ก็ไร๎คําสูญเปลํา ตํอให๎คนเขามายกยํองชมเชยกราบเรา
เป็นแถวนํะ ยืนเรียงแถวกราบ ถ๎าเรายังเป็นทุกข๑ใจอยูํก็ไมํมีประโยชน๑อะไรหรอก ไมํมีประโยชน๑อะไรหรอก
ภายนอกนํะ ไมํมีประโยชน๑อะไร มีประโยชน๑ตรงที่เราดับทุกข๑ใจได๎ ธรรมะของพระพุทธเจ๎านี่ชํวยให๎ดับ
ทุกข๑ได๎
มีอะไรมากมายก็ไมํมีความสุขหรอก ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานํะ ตอนอายุยังน๎อยไมํมีสมบัติพัสถาน
อะไรก็แหมอุตสําห๑บากบั่นทํามาหากินเก็บเล็กผสมน๎อย พออายุมากขึ้น ชักมีสมบัติพัสถาน ก็ใกล๎จะตาย
เสียแล๎ว พอเริ่มรวยก็ใกล๎จะตายเสียแล๎ว คนรุํนเดียวกันก็เข๎าเมรุเข๎าเตาเผากัน ทยอยเข๎าไป เราก็ไมํรู๎วํา
คิวของเราจะอยูํวันไหน จิตต๎องมาหวาดสะดุ๎งตํออีก มีเงินมีทองมี บ๎านใหญํโตมีที่มีทางแล๎วก็ยังไมํหมด
ทุกข๑ ต๎องมาสะดุ๎งอีกวํา คิวกูจะวันไหนวะ วันนี้ก็ยาย ก.บ๎านเหนือ ตา ข.บ๎านใต๎ นาย ค.บ๎านตะวันออก
นาง ง.บ๎านตะวันตก อ๎าวทยอยเข๎าคิวเข๎าเตาเข๎าเมรุไป ตัวเราจะเข๎าเมรุวันไหนนะเนี่ย ความกังวลมันไมํ
จบ ความคาดหวังความใฝ่ฝันทางโลกมันไมํจบ คือมันไมํถึงที่สุด มันดับทุกข๑ให๎ไมํได๎ คือวํา ตํอให๎ได๎เต็มที่
อยํางที่เราฝันไว๎ มันก็ไมํหมดทุกข๑ คือมันยังไมํหมดทุกข๑ ให๎ได๎เต็มที่ด๎วย ได๎ทุกอยํางด๎วย จนหมดโลกธาตุ
นํะ อ๎าว ใกล๎จะตายเสียแล๎ว เวลาปากมันพะงาบ ๆ นอนในเตียงเวลาจะตาย อะไร ๆ ก็ไมํมีประโยชน๑อีก
เราออกมาสร๎างบุญบารมีดีกวํา มาประพฤติธรรมใฝ่ธรรมดีกวํา ไอ๎ที่หลงหวงหํวงกอดรัดเอาไว๎นํะ มัน
จะเป็นสุขจริงหรือ ถามตัวเองทุกวันซิ ถามตัวเองนํะ มองในบ๎านเรา มองทั้งบ๎านแล๎วถามวํา ไอ๎ของอันไหน
กูตายแล๎วมันจะตามกูไปวะ ถามทุกวันซิ มองให๎รอบบ๎านเลย ขุดลงไปในดินอีกก็ได๎ ขุดลงไปมองเลย ไอ๎
อันไหนที่กูตายแล๎วมันจะไปกับกูวะ ถามซิ ถามทุกวันเลย ไมํมีหรอก มีแตํธรรมะของพระพุทธเจ๎านี่แหละ
ทาน ศีล ภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน ถ๎าบุญบารมีเราถึงฝั่ง พอที่จะหลุดพ๎นชาตินี้ ก็จะได๎หมดสิ้นทุกข๑สิ้น
ภพชาติกันไปเลย ไมํต๎องมาเป็นขี้ข๎ าเฝ้าโลก เป็นขี้ข๎าเขา ต๎องมาอุ๎มท๎อง ต๎องมาออกลูก ต๎องมาเลี้ยงลูก
เป็นขี้ข๎าเขา เป็นขี้ข๎าต๎องมาอุ๎มท๎อง เป็นขี้ข๎าต๎องมาเลี้ยงลูก พอมันโตแล๎วมันก็ตํางคนตํางไป
เรามาหาธรรมะดีกวํา นี่นํะของจริง เวลาตายก็ตายกับเราเลย นอกจากธรรมะแล๎วไมํมีใครมันตายกับ
เราหรอก ทรัพย๑สมบัติทั้งหลายก็ไมํได๎เอาไปเลย ของไหนนําไปทําบุญได๎เทําไหรํก็นั่นแหละเป็นของเรา ไอ๎
ของที่เก็บเอาไว๎นํะยังไมํเป็นของเรา ของที่ให๎ไปนํะจะเป็นของเราจริง เวลาบ๎านไฟไหม๎นํะ ของอันไหนเก็บ
เอาไว๎ในบ๎านนํะ จะไมํใชํของเรา ของอันไหนสามารถขนออกนอกบ๎านไปได๎นํะ จึงจะเป็นของเราจริง
ฉันใดก็ฉันนั้น ขณะที่รํางกายสังขารเรากําลังโดนไฟคือความแกํความเจ็บความตายเผาอยูํนํะ ไอ๎ของ
ไหนที่เก็บเอาไว๎ก็คือไมํใชํของเราหรอก ไอ๎ของไหนที่ให๎ออกไปขนเอาไปทําบุญนั่นนํะจึงเป็นของเรา ไอ๎
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ของที่เก็บเอาไว๎ไมํใชํของเราหรอก ของที่ให๎ออกไปนํะแหละของเรา เก็บเอาไว๎หมดไมํให๎อะไรออกไปเลย
ก็จะสูญเสียหมดไมํได๎อะไรไปเลย
ไมํมีอะไรเป็นของเราจริงหรอก แสวงหาธรรมะดีกวํา มาประพฤติธรรมดีกวํา คือมันจะทําให๎จิตเราเห็น
แจ๎ง วําไมํมีอะไรจริง ๆ มันเป็นมายา ไมํมีอะไรจริงสักอยําง พอจิตเราตั้งปัจจุบันอารมณ๑แข็งขึ้นมา ๆ นํ ะ
มันแจ๎งอยูํตรงนี้แหละ คือมันเห็นวําไมํมีอะไรจริง ไมํมีอะไรจริง มันเกิดดับ รํางกายทั้งรํางนี้ก็เข๎าเตาเผาเข๎า
เมรุ รอไปเข๎าเมรุอยํางเดียว ไมํมีอะไรหรอก ไมํเป็นของเราหรอก นามธรรมที่กระทบตามทวารทั้งหลายมัน
ก็เกิดดับ พอกําหนดลงไปนี่มันเกิดดับ ที่เราไมํเห็นความดั บเพราะอะไรลํะ จิตมันปรุงตามไป ตามไปอดีต
เหมือนเราไปนั่งข๎างถนนเนี่ย ถ๎าเราหันหน๎าไปตรง ๆ นํะ มองรถไมํเป็นคันหรอก มันผํานมาวู๏บแล๎วก็ผําน
ไป ๆ ที่เรามองเห็นเป็นคันเพราะอะไร แหงนหน๎ามองตามไป คือหมายความวําจิตเราเนี่ย สํงไปในอดีต
อารมณ๑ที่มากระทบแล๎วจิตก็สํงตามไป มันถึงเป็นบุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมา ถ๎าจิตเรามั่นคงอยูํในปัจจุบัน
อารมณ๑จะไมํเห็นความเป็นตัวตนบุคคลเราเขา มีแตํความเกิดดับ มีแตํความเกิดดับตามทวารทั้ง ๖
ฉะนั้น สติปัฏฐานนี่นําจิตของเราไปเอง ธรรมะทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ๑ ก็แจ๎งอยูํภายในกายยาววา
หนาคืบของเรานี่ ที่มันแจ๎งคือวํารู๎แล๎วมันดับทุกข๑ได๎ นั่นแหละมันแจ๎ง ธรรมะนี่เราศึกษาแตํพระปริยัติธรรม
อยํางเดียว ศึกษาแล๎วมันดับทุกข๑ไมํได๎นํะ มันจึงเรียกวํายังไมํแจ๎ง มาศึกษาแล๎วมันก็สงสัย สงสัยไปสงสัย
มาแล๎วก็กูสึกดีกวํา เพราะไมํเคยลองเลย ทํองชื่อได๎หมด ไมํเคยเจอตัวจริงเลย ธรรมะข๎อไหน ๆ จําชื่อได๎
หมด ไมํเคยเจอตัวจริงเลยมันก็สงสัย สติปัฏฐานคืออะไร สัมมัปปธานคืออะไร อิทธิบาทคืออะไร พละ ๕
อินทรีย๑ ๕ โพชฌงค๑ ๗ มรรค ๘ ไมํเคยเจอตัวจริงเลย ทํองได๎แตํชื่อ มีแตํความสงสัยเต็มหัว
เวลาเราปฏิบัติ ปักจิตเข๎ามาหยั่งรู๎ข๎างในนํะ เจอตั วนึงแล๎วก็เห็นแจ๎งไปตัวนึง นั่นนํะมันแจ๎ง เพราะมัน
เห็นของจริง จะรู๎ชื่อหรือไมํรู๎ชื่อก็ไมํสําคัญหรอก สําคัญที่วําดับทุกข๑ได๎ ดับอารมณ๑ได๎ ดับความปรุงแตํงได๎
ทุกข๑มันก็น๎อยลงไป แตํละปีทุกข๑มันน๎อยลงไปก็ดีแล๎ว สักวันทุกข๑มันก็หมดไปเอง
เราเกิดมาก็เป็นคนกิเลสหนาปัญญาทรามมาทั้งนั้น ไมํงั้นไมํเกิดมาเป็นมนุษย๑หรอก เรายังมีกิเลสนํะ
มันถึงมาเกิดเป็นมนุษย๑ ฉะนั้นโอกาสที่เราได๎เกิดมาพบพระพุทธศาสนานํะ เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได๎ชําระ
กิเลสของเรา ถ๎าไมํได๎พบพระพุทธศาสนานํะ ไมํมีทางที่เราจะได๎แก๎ไขกิเลสความชั่วในใจเราให๎หมดไป
เพราะวํ า สติ ปั ฏ ฐานนี่ ทํ า นบอกวํ า แสดงกั น อยํ า งโจํ ง แจ๎ ง ก็ ชํ ว งเวลาที่ พ ระพุ ท ธเจ๎ า อุ บั ติ เ ทํ า นั้ น ถ๎ า
พระพุทธเจ๎าไมํได๎อุบัตินี่ จะไมํมีใครมาแสดงสติปัฏฐานหรอก
เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดี ที่เราได๎มาปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมก็เพื่อหาจิตดวงที่ไมํยินดียินร๎าย
ปฏิบัติเพือ่ ละ ไมํได๎ปฏิบัติเพื่อยึด เคยเห็นรุํนพี่รุํนน๎องที่เสื่อมไป ลูกศิษย๑วัดเดียวกันนํะ รุํนพี่รุํนน๎องที่เสื่อม
ไปจากเพศพรหมจรรย๑นํะ วิเคราะห๑ดูแล๎ว ที่เสื่อมไปเพราะปฏิบัติเพื่อเอาทั้งนั้น ไมํได๎ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสละ
ผู๎ที่ปฏิบัติเพื่อละนี่เจริญขึ้นตลอด ทั้งคุ ณธรรมบุญวาสนาบารมีเจริญขึ้นตลอด ถ๎าปฏิบัติเพื่อละนี่เจริญขึ้น
ตลอด ไมํเสื่อม ผู๎ที่ปฏิบัติเพื่อเอานี่เสื่อมไปหมด ปฏิบัติเพื่อเอา ปฏิบัติเพื่อยึด ปฏิบัติเพื่อไว๎เป็นข๎ออ๎างที่
จะไปขํมขี่คนอื่นวํากูดีกวํามึง ถ๎าตั้งจิตอยํางนี้จะเสื่อมหมด คือปฏิบัติเพื่อจะเป็นข๎ ออ๎างเอาไว๎ไปขํมขี่คนอื่น
เสื่อมไปหมด ไมํเจริญ ที่มองเห็นรุํนพี่รุํนน๎องที่ผํานมานี่ มีแตํผู๎ที่ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสละ ที่มีความเจริญขึ้น
ตลอด เพราะมันเข๎าไปสูํทางธรรม เมื่อเข๎าไปสูํทางธรรมแล๎วนี่ พระธรรมทํานเลี้ยงเอง ทํานวํา ธมฺโม หเว
รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ไมํอดอยาก ไปไหนมีแตํความอุดมสมบูรณ๑ เพราะ
ธรรมะเลี้ยงทั้งนั้น ที่วํา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมะยํอมรักษาผู๎ประพฤติธรรม ไมํให๎ตกไปที่ชั่ว ไมํให๎
ไปสูํความเสื่อม ไมํให๎ไปสูํความเดือดร๎อน
โอกาสที่ได๎มาแสดงธรรม วันนี้ก็เห็นสมควรแกํ เวลา ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายธรรมนี้ ก็ขออาราธนา
คุณพระศรีพระรัตนตรัย จงคุ๎มครองรักษาทํานผู๎ประพฤติปฏิบัติธรรมให๎เจริญรุํงเรืองด๎วยกุศลธรรมด๎วย
กัณฑ์ที่ ๓๙ ดับทุกข์ด้วยจิตเป็นกลาง

๒๑๓

กุศลจิต เจริญด๎วยโลกุตตรธรรมด๎วยโลกุตตรจิต รู๎แจ๎งธรรมเห็นธรรม ท๎ายที่สุดก็ขอให๎ได๎บรรลุมรรค ๔ ผล
๔ และพระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคนเทอญฯ

๒๑๔

เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ ๙ - ๔๐

กัณฑ์ที่ ๔๐ รู้แจ้งในจุดเล็ก
๙ เมษายน ๒๕๔๗

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ขอนอบน๎อม แดํพระผู๎มีพระภาคเจ๎า ผู๎เป็นพระอรหันต๑ ไกลจากกิเลส ตรัสรู๎ชอบได๎โดยพระองค๑เอง
ขอนมัสการพระธรรม ที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงตรัสไว๎ดีแล๎ว ขอนอบน๎อมพระอริยสงฆ๑และสมมุติสงฆ๑ ผู๎
ทรงไว๎ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอกราบแทบเท๎าพระเดชพระคุณพระอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ ขอ
กราบนมัสการพระเถรานุเถระ ผู๎มีพรรษายุกาลและปัจฉิมายุกาลทุกรูป เจริญสุขสามเณรและเจริญพรญาติ
โยมอุบาสกอุบาสิกาทุกทําน
วันนี้วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เราก็ได๎มาประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมี
องค๑ ๘ อริยมรรคมีองค๑ ๘ นี่เป็นทางเดินของจิตเพื่อไปสูํจิตที่ไมํทุกข๑ ถ๎าเราตั้งจิตไว๎ถูกเราก็ไมํทุกข๑ ถ๎าตั้ง
จิตผิดก็เป็นทุก ข๑ เมื่อเราตั้งจิตผิดก็ทุก ข๑ขึ้น มาแล๎ วก็ไ มํมีใ ครรับ ผิดชอบ มันก็ทุ กข๑เอาเอง ไมํมีใ ครมา
รับผิดชอบหรอก เขาบอกวําเรื่องสองเรื่องนี่อยําไปอายใคร เรื่องสองเรื่องอะไรลํะ เรื่องทํามาหากิน อยําไป
อาย เพราะอะไร เพราะวําถ๎าเวลาเราไมํมีจะกินไมํมีใครเขาให๎กิน เพราะฉะนั้นเราต๎องขวนขวายทํามาหา
กิน อยําไปอายทํากิน เรื่องที่สองคือเรื่องปฏิบัติธรรมอยําไปอาย เพราะอะไร เพราะเวลาเราเป็นทุกข๑มาไมํ
มีใครชํวย สมมุติวําเราปฏิบัติธรรมในวัดนี่ กลับไปบ๎านขึ้นมา เราก็ต๎องเอาธรรมะกลับไปประพฤติปฏิบัติ
ด๎วย อยําไปกลัวเขาจะแซวเขาจะวํา อยําไปกลัวอาย เขาจะวําทําไมํเหมือนเขา คนสํวนใหญํ เขาผิดศีลผิด
ธรรม ฆําสัตว๑ตัดชีวิต ลักขโมย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสํอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ๎อเจ๎อ ดื่มสุรา
เมรัย เราจะไมํทําเหมือนเขาก็ไมํได๎ จะอายเขา กลัวจะอาย กลัวจะถูกล๎อเลียนวําเป็นพวกเข๎าวัดเข๎าวาคร่ํา
ครึ อันนี้อยําไปอาย อยําไปเป็นกังวลเพราะคําพูดเหน็บแนมของคน พอเราเห็นทุกข๑แล๎วนี่ ธรรมะมันทิ้งไมํ
ลง ถ๎าเราทิ้งธรรมะเพื่อแลกอยํางอื่น นั่นก็เป็นเพราะวํายังไมํเห็นทุกข๑ ความทุกข๑ก็คือ ไมํได๎อยํางใจ มันไมํ
มีอะไรได๎อยํางใจเรา
บางทีใจเรามันก็ต๎องการมากเกินไป ตัณหามันไมํอิ่มไมํพอ มีสิบอยากได๎ร๎อย มีร๎อยอยากได๎พั น มีพัน
อยากได๎หมื่น มีหมื่นอยากได๎แสน ความพอความสมหวังของชาวโลกมันไมํมีที่สิ้นสุด บุคคลใดยังเป็นข๎า
ทาสของตัณหาความอยากแล๎ว ความสมอยาก ความสมหวังไมํมีหรอก เพราะอะไร เพราะความหวังและ
ความต๎องการมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ไมํพอ ไมํรู๎จักจบ ไมํรู๎จักเต็ม แมํน้ํายังเต็มได๎ แตํตัณหาไมํมีเต็ม ความอยาก
ของคนไมํมีเต็ม ความสุขทางโลกมันก็มีลักษณะวํา ยิ่งกินยิ่งหิว ยิ่งถมยิ่งลึก ยิ่งเสพยิ่งอยาก ไมํจบสิ้น
ตอบสนองตัณหานํะ ตัณหามันก็ยิ่งพอกพูน ถ๎าทําอะไรอยํางใจตัวเอง จะเอาอะไรอยํางใจตัวเอง จะเอาให๎
ได๎ มันก็ไมํหมดทุกข๑หรอก จิตนํะทํานเปรียบสภาพเหมือนลิง ถ๎าปลํอยมันตามสบายมันยุํงแล๎วมันก็มีเรื่อง
ปลํอยลิงให๎ทําอะไรตามสบายนํะมันมีเรื่อง ทํานจึงบอกวําจิตนํะต๎องฝึก จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดี
แล้วนาสุขมาให้ คนผู๎ไมํฝึกจิตก็มีแตํทุกข๑ จิตทํานจึงเปรียบเหมือนลิง เราฝึกจิตก็เหมือนฝึกลิง ฝึกลิงก็เอา
ลิงมาผูกกับหลักไว๎ เราฝึกนํะ นําลิงมาผูกกับหลัก เราเจริญสติกําหนดความรู๎สึกที่มือ ยกมือขึ้น เลื่อนมือลง
กระดิกนิ้ว กําหนดความรู๎สึกที่นิ้วกระทบกัน เอาลิงมาผูกกับหลักไว๎ ผูกกับหลักคือกาย กําหนดความรู๎สึกที่
เป็นไปในกาย จิตมันก็โดนผูกไว๎กับหลักแล๎ว หลัก คือกาย จะได๎ฝึกมัน ฝึกมันออกมาสูํความจริง จิตเรามัน
อยูํในความฝันมามากแล๎ว ทั้งความปรุงแตํงและความฝัน คนทั่วไปนั้นปลํอยจิตให๎ตั้งอยูํในความฝัน ฝันวํา
อยํางนั้น คิดอยํางโน๎น คิดอยํางนี้ มันไมํใชํเรื่องจริง เรื่องจริงต๎องในปัจจุบันนี่ กระทบอะไรขณะหนึ่งนํะ
กัณฑ์ที่ ๔๐ รู้แจ้งในจุดเล็ก

๒๑๕

เรื่องจริง กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขณะหนึ่งในปัจจุบันนั้น ถึงจะเป็นเรื่องจริง มีอยูํจริง มีอยูํจริง
ในขณะนั้น เรื่องในอดีตไมํมีจริงแล๎ว ดับไปแล๎ว อนาคตก็ยังไมํเกิด
เรากําหนดสติปัฏฐานนี่คือออกมาสูํเรื่องจริงแล๎ว เมื่อเรากําหนดความจริงในปัจจุบันขณะนํะ มันจะดั บ
ทุกข๑ได๎ คือมันจะแก๎ปัญหาได๎ เรื่องที่ฝันเฟื่องมากมายนี่จะตามไปแก๎ไมํหมด ไมํหมดหรอก ตามไปแก๎ไมํ
หมด เป็นทุกข๑มาในอดีต ในสิ่งอะไร ทุกข๑มามากมาย ผํานเรื่องราวเลวร๎ายตําง ๆ โดนเขาหลอก โดนเขา
โกง ตามไปแก๎ มันไมํจบ มันเป็นเรื่องในฝัน มันไมํ มีจริงแล๎ว มันเป็นอดีต อดีตมั นดับไปแล๎ ว เวลามา
กําหนดในปัจจุบันนํะ มาเจอความจริงแล๎ว มาอยูํในความจริง จิตเราออกมาสูํโลกแหํงความจริง คือปัจจุบัน
อารมณ๑ นั่นแหละคือโลกแหํงความจริง พอจิตมาตั้งอยูํในโลกแหํงความจริงเลยดับทุกข๑ได๎เอง มันดับทุกข๑
ได๎ เ อง ที่เ ราดั บ ทุก ข๑ ไ มํ ไ ด๎เ พราะจิต มั นออกไปอดี ต อนาคต เลยดั บ ไมํ ไ ด๎ กลุ๎ ม อยูํ นั่ น แหละ แก๎ ไ มํ ไ ด๎
แก๎ปัญหาไมํได๎เลย ในเวลาตราบใดที่จิตมันไมํออกมาสูํปัจจุบันอารมณ๑ นี่แหละเราจึงมากําหนดเจริญสติ
ฟั่นเฝืออบรมในการเจริญสติให๎ชํานาญ ซึ่งก็ต๎องอาศัยเวลาบ๎าง แล๎วอันนี้จะดับทุกข๑ได๎ สติมันชํานาญใน
การหยั่งลงในฐานที่ปัจจุบันขณะนั้น ๆ นะ คือมันดับทุกข๑ได๎ ตามไปแก๎เรื่องราวในอดีตในเรื่องราวอะไร มัน
แก๎ไมํได๎แล๎ว อดีตกาลเราเคยไปเกี่ยวเนื่องกับใคร เคยมีสัมพันธ๑กับใคร เคยทําร๎ายทําลายกันกับใครมา ขุด
คุ๎ยไปก็ไมํจบ ไมํต๎องไปตามแก๎โนํนหรอก คือมันดับไปแล๎ว เราจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็ บควานขุดคุ๎ยเรื่องที่
ดับไปแล๎วนํะ มันไมํจบ เหมือนกับเราไปสร๎างเรื่องใหมํ คือมันจบไปแล๎ว อดีตคือเรื่องที่จบไปแล๎ว เมื่อเรา
เจริญสติปัฏฐาน สติมันมาตั้งในปัจจุบัน สติมาตั้งในปัจจุบันนี่ ทุกข๑ที่แบกอยูํมากมายนํะ หลํนไปหมดเลย
หลํนไปหมดขณะนั้น ถ๎าจะมีขึ้นใหมํเพราะเราไปแบกใหมํอีก คือจิตเราตกฐาน จิตเราตกจากปัจจุบัน
อารมณ๑
เพราะฉะนั้นอยําไปกลุ๎มวําเราปฏิบัติแล๎วมันยังดับทุกข๑ไมํได๎ อยําไปกลุ๎ม อยําไปมีวิจิกิจฉาความสงสัย
ลังเลในการปฏิบัติวํา มาปฏิบัติแล๎วดับทุกข๑ไมํได๎ ขณะที่ดับทุกข๑ไมํได๎ เพราะจิตมันออกจากการปฏิบัติไ ป
ขณะนั้นนํะ จิตมันออกจากการปฏิบัติไป มันตกฐาน จิตมันตกฐาน เราก็อยําไปยํอท๎อ ดึงจิตกลับมา เรา
กําหนดที่ยกมือก็กําหนดไป กําหนดขณะที่เรายืนอยูํก็กําหนดที่เท๎าเราสัมผัสกับพื้น ก็กําหนดไป กําหนด
เห็นทุกข๑นี่ มันก็มีประโยชน๑ ทุกข๑นี่มันชํวยให๎เราละความติดข๎องอารมณ๑ จิต ที่กอดรัดอารมณ๑ ยึดมั่นถือมั่น
เพราะมันไมํเห็นทุกข๑ พอเห็นทุกข๑แล๎วก็หนํายคลาย ละวาง เบื่อหนําย ที่เคยคิดจะไปเพลิดเพลินกับเรื่อง
โน๎นกับเรื่องนี้ คิดจะไปสนุกสนานกับเรื่องโน๎นเรื่องนี้ มันก็ถอยออกมาเอง จิตมันมาตั้งฐานอยูํในกายเรา
ขณะเราเกิดเวทนาความปวดขึ้นมา ก็กําหนดดูตรงนั้นแหละ จิตมันก็ถอนออกจากอารมณ๑ที่ไปเพลิดเพลิน
เวลากําหนดทุกขเวทนาในกายนี่ มันจะได๎ตัวละตัวสละ จิตมันจะละ จะมีตัวละ คือตัวไมํเกาะอารมณ๑ มัน
ถอน มันถอนจากการเกาะยึดอารมณ๑ ถอนไปไหนลํะ ไมํต๎องถอนไปไหนหรอก คือถอนตรงความยึดมั่น
ไมํใชํวําจะถอนไปไหน กํา หนดรู๎หยั่งรู๎ตรงนั้นแหละ ให๎จิตมันถอนความยึดมั่น ถอนความเพลิน ถอนตัว
เสพเสวย จิตของคนเราทั่วไปมันก็จะมีตัวเสพเสวยเกาะอยูํประจํา ตัวเสพเสวยอะไรลํะ คือเวลาเรารับรู๎
อารมณ๑อะไรก็จะไปเสพเสวยในอารมณ๑นั้น เสพเสวยโดยความวําเป็นของดี ก็ชอบใจ รักใครํ เสพเสวยโดย
ความเป็นของไมํดีก็เบื่อหนําย อยากจะทิ้ง อยากจะขว๎าง อยากจะหนีไป สองอยํางนี้เป็นทุกข๑ จิตเป็นกลาง
ๆ อยูํกับสตินํะไมํทุกข๑ การฝึกสตินํะ เวลาเห็นทุกข๑จิตก็กําหนดอยูํตรงนั้นแหละ อยูํกับความแจ๎ง อยูํกับสติ
อยูํกับความรู๎สึก อยูํตรงนั้นแหละ แตํวําไมํยินดี ไมํยินร๎ายกับมัน เขาเรียกวํา อยู่ที่นี่ไม่หนีไม่สู้ อยูํตรงนั้น
แหละ กําหนดอยูํตรงนั้น สักแตํวําอาศัยระลึก
ถ๎าเราสักแตํวําอาศัยระลึก มีสติถึงพร๎อมด๎วยอุเบกขาคือความวางเฉย ก็ไมํเกาะไมํยึดมั่นในอารมณ๑
เมื่อจิตเราละเอียดมากขึ้น ก็จะเห็นอารมณ๑ละเอียดมากขึ้นไปเอง จิตเราละเอี ยดมันก็เห็นอารมณ๑ละเอียด
เราจะละจากอารมณ๑หยาบ ตัวที่วําละเอียดก็เพราะเราละอารมณ๑หยาบ เมื่อเราละอารมณ๑หยาบจิตเราก็
ละเอียดขึ้น มันก็เห็นอารมณ๑ละเอียด เหมือนกับวําเปิดแหนก็เห็นน้ํา ถ๎าแหนปิดอยูํก็ไมํเห็นน้ํา จิตเราติด
อยูํกับอารมณ๑หยาบมันก็ไมํเห็นอารมณ๑ละเอียด แล๎วเราปฏิบัติธรรมต๎องมีตัวละ สละ สละเสีย อยําไปแบก
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หาบเอาไว๎ ละตัวกูของกู กูเกํง กูเยี่ยม กูดี ละเสีย ถ๎าไมํละมันจะไมํเห็นอารมณ๑ละเอียด เพราะอะไร เพราะ
จิตมันยังหยาบ ด๎วยความเยํอหยิ่งถือดี ยกตนขํมผู๎อื่น เห็นเป็นตัวเราตัวเขา กูเกํงกวํามึง กูเยี่ยมกวํามึง
อารมณ๑นี้หยาบมาก อารมณ๑ที่กลําวมานี้มันหยาบมาก ละเสีย อยําไปกําหนดด๎วยความเป็นตัวเป็นตนเป็น
เราเป็นเขา เรากําหนดความรู๎สึกขณะหนึ่ง ขณะหนึ่ง แคํนั้นพอ ไมํต๎องไปปรุงแตํงเป็น นี่เรา เรารู๎สึก เรา
เกํงแล๎ว เมื่อกํอนเราไมํเห็นอยํางนี้ เดี๋ยวนี้เราเห็นแล๎ว คนอื่นไมํเห็ นอยํางเรา เรานี่เกํงจริง ๆ นี่คืออาการ
ของอารมณ๑หยาบ จิตติดตรงนี้มันติดอารมณ๑หยาบ
เราอยําปฏิบัติธรรมเพื่อจะเกํงกวําใคร ปฏิบัติเพื่อลดมานะละทิฏฐิดีกวํา ปฏิบัติเพื่อสละ โลกนี้มันเป็น
ทุกข๑ มีอะไรอยูํในโลกนี้เป็นทุกข๑ทั้งนั้น ยังเหลือความยึดมั่นอะไรอยูํในโลกนี้เป็นทุกข๑ทั้งนั้น เหมือนกับกอง
ไฟกองใหญํ เราต้องชักอวัยวะของเราทุกส่วนออกจากกองไฟกองนี้ไปให้ได้ ถ๎ายังเหลืออยูํจะเป็น
ทุกข๑ มันร๎อน เป็นทุกข๑ อันนี้เรานึกวําเราเป็นสุขเพราะอวิชชามันบังตาไว๎ เกิดมาทุกข๑ เกิดแล๎วตาย ๆ หา
ความสุขไมํได๎ ก็ยังอยากจะมีตัวตนกูเกํง กูเจ๐งอยูํในโลกนี้ นั่นแหละโมหะความลุํมหลงมันปิดบังตาเอาไว๎
มันไมํรู๎มันไมํเห็น มันถึงเวียนวํายตายเกิดมาไมํรู๎จักจบจักสิ้น อยากจะมีกูเกํง กูเจ๐ง กูเยี่ยม กูยอด กูได๎ทุก
อยํางอยูํในโลก สมบัติในโลกนี้เป็นทุกข๑ทั้งนั้น ไมํอยํางนั้นพระพุทธเจ๎าทํานไมํมาสอนให๎มนุ ษย๑ทั้งหลาย
รู๎จักพระศาสนา ไมํมาสอนสติปัฏฐานเพื่อปฏิบัติให๎บรรลุนิพพาน เรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อพ๎นโลก
อยําปฏิบัติธรรมเพื่อเกํงอยูํในโลก มันทุกข๑ มันเป็นทุกข๑ ผิดจุดมุํงหมายของการปฏิบัติธรรม เราจงปฏิบัติ
เพื่อสลายอัตตาตัวตน สลายความยึดมั่นถือมั่น ผูกพัน หํวงอาลัยในสังขารทั้งปวงเสีย
สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไมํมีจริง มองด๎วยตาปัญญาแล๎วก็มันเป็นละคร ถูกกิเลสมันหลอก ถูกกิเลสมันหลอก
วํามีตัวเรา มีตัวเขา มีตัวเราคนหนึ่งชื่อนี้ เป็นอยํางนี้ ศักดิ์ศรีฐานะอยํางนี้ พอมีไอ๎นี่แล๎วต๎องรักษาไว๎ ต๎อง
หวง ถูกมันหลอกทั้งนั้น มั นเป็นอารมณ๑คิด ไมํใชํอารมณ๑รู๎แจ๎ง ความรู๎สึกวํามีตัวเราเป็นใคร เป็นอะไร มี
อะไร ครอบครองอะไร ได๎อะไร จะเสียอะไร จะต๎องป้องกันอะไร มันเป็นความคิดปรุงแตํง ไมํใชํความรู๎แจ๎ง
ถ๎าหากญาณรู๎แจ๎งแล๎วความรู๎สึกนี้จะไมํมี เมื่อรู๎แจ๎งขึ้นมาความรู๎สึกแบบนี้จะไมํมี ถ๎ ารู๎แจ๎งมันจะรู๎วําไมํมี
อะไรจริง ไมํมีอะไรเป็นแกํนสาร ถ๎ามันรู๎แจ๎งขึ้นมา มันไมํมีอะไร ถ๎ายังมีอะไรมันยังไมํรู๎แจ๎ง เมื่อความรู๎แจ๎ง
เกิด จักขุกะระณี ญาณะกะระณี เกิด มันจะเห็นวํา มันไมํมีอะไร ไมํมีที่ตั้งที่ควรมายึดมั่นด๎วยอุปาทานวํา
เป็นเราเป็นเขา สมมุติมายาทั้งปวงนํะ เป็นของควรละวาง ควรหนํายคลาย ควรถอนอุปาทาน ควรถอน
ความยึดมั่นถือมั่น
การถอนมันต๎องแจ๎งด๎วยญาณปัญญาของเราเองในการเจริญสติ เราแจ๎งอยํางหยาบเราก็ละอารมณ๑
หยาบไป มันก็ไปเห็นอารมณ๑ที่ละเอียดขึ้น เห็นอารมณ๑ละเอียดขึ้นมันก็ละอันที่ละเอียดขึ้นไป ถ้าแจ้งแล้ว
ไม่ละ ต่อไปมันจะไม่แจ้ง ตํอไปแจ๎งไมํได๎ ถ๎าแจ๎งขึ้นมาแล๎วไมํละ ไมํสละ ไมํถอนอุปาทาน ตํอไปจะไมํ
แจ๎งแล๎ว ความแจ๎งจะหมดสิ้นสูญสลาย ความรู๎แจ๎งกับความละต๎องไปคูํกัน เหมือนกับใสํปลอกหมอน ใสํ
ปลอกหมอนเราใสํข๎างขวาทีต๎องไปดึงข๎างซ๎ายที ดึงข๎างซ๎ายขึ้นมาทีต๎องไปดึงข๎างขวาขึ้นมาที ความรู๎แจ๎ง
กับความละอุปาทานต๎องไปคูํกัน เห็นแจ๎งในอารมณ๑หยาบก็ละความยึดมั่นในอารมณ๑หยาบ เห็นแจ๎งใน
อารมณ๑ละเอียดเพื่อถอนความยึดมั่นในอารมณ๑ละเอียด มันก็จะละเอียดเข๎าไป ๆ ละเอียดเข๎าไป เราจะต๎อง
เห็นแจ๎งเห็นจริงในการปฏิบัตินั้น ไมํได๎ฟังมาเฉยๆแล๎วมันจะละเอียด ไมํได๎จําเขาพูดมาแล๎วมันจะละเอียด
มันต๎องเห็นแจ๎งในการปฏิบัติของเรา รู๎แล๎วละ ถ๎ารู๎แล๎วไมํละก็จะไมํมีความคุ๎มคําแหํงการรู๎อีกตํอไป ตํอไป
มันจะรู๎อีกไมํได๎ ความรู๎แจ๎งมันจะโดนปิด ปัญญาของพระพุทธเจ๎าจริง ๆ คือปัญญาการรู๎ละ ไมํใชํรู๎จํารู๎ทํ อง
รู๎พูด ต๎องรู๎ละ รู้ได้จึงละได้ ละได้จึงรู้ได้ ถ้ารู้แล้วยังไม่ละก็แสดงว่ายังไม่รู้ ถ้าละแล้วยังไม่รู้ก็แสดงว่า
ยังไม่ละ มันต๎องไปคูํกัน
รู๎ครั้งแรกก็เป็นปัญญา ปัญญาก็นําไปสูํวิมุตติ วิมุตติคือตัวละ เมื่อละแล๎วต๎องเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ
คือรู๎แจ๎งหลังจากละ ถึงจะรู๎แจ๎งเห็นจริง เหมือนกับเรานํะมีผมขึ้นเต็ม รู๎ เอามือคลําก็รู๎ ผมยาวแล๎ว ผมยาว
กัณฑ์ที่ ๔๐ รู้แจ้งในจุดเล็ก
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แล๎วเอามีดโกนมาโกน ก็ใช๎มีดโกนมาโกนให๎ผมมันขาดหมดไป แล๎วมาคลําหัวใหมํอีกทีถึงจะคลําได๎หัวโล๎น
ๆ ถ๎าใช๎มีดโกนโกนหัวทําให๎ผมหมดไปไมํได๎ ไมํมีทางที่เราจับหัวแล๎วจะมาเจอหัวโล๎น คื อจับไปแล๎วหัวมัน
ก็จะเหมือนเดิมคือผมยาวเหมือนเดิม นี่แหละมันถึงวําถ๎าไมํมีตัวละมันไมํมีตัวรู๎แจ๎ง มันก็รู๎อยํางที่ปุถุชนเขา
รู๎กัน รู๎อยํางที่พํอแมํปู่ยําตายายเรารู๎กันเทํานั้น คือรู๎เพื่อสร๎างโลก รู๎เพื่อสร๎างบ๎านเรือน มันไมํมีดวงตาเห็น
ธรรม
ความรู๎อยํางชาวโลกคือความรู๎เพื่อสร๎างโลก ธรรมะนี่ความรู๎เพื่อแจ๎งโลก เขาเรียกวํารู๎หลังจากละ ก็คือ
วิมุตติญาณทัสสนะ เหมือนกับวําเวลาเราเอามือคลําหัวหลังจากโกนหัวแล๎วมันก็จับแล๎วหัวโล๎นหมด ไมํใชํ
หัวมีผม เขาเรียกวําวิมุตติญาณทัสสนะ คือญาณทัสสนะหลังจากการหลุดพ๎น เป็นขั้น ๆ ไป หลุดพ๎นจาก
ไหน หลุดพ๎นจากทุกข๑ เคยทุกข๑เพราะอะไรก็ทุกข๑น๎อยลง เมื่อกํอนเราเป็นทุกข๑เพราะสิ่งนี้มาก แตํเมื่อเรา
ปฏิบัติไป ตํอไปมันไมํทุกข๑เพราะสิ่งนั้นแล๎ว บางทีสิ่งนั้นก็ยังอยูํในโลกนี้แตํเราไมํทุกข๑กับมันแล๎ว ไมํทุกข๑
กับมันเพราะอะไร เพราะเรารู๎แจ๎งและทําสิ่งที่ถูกที่ควรจะทํากับมัน อารมณ๑ของโลกมันก็มี แตํเราจัดการจิต
เราให๎ถูกจากการรู๎แจ๎งของเรา เหมือนกับการที่ตอนเด็ก ๆ เราเคยโดนมีดบาดเพราะมันไมํรู๎จักที่จับ ถ๎าจับ
ตรงด๎ามมีดมันไมํบาด เด็ก ๆ ไมํรู๎ ไปจับตรงคม เราจะหนีโลกด๎วยกายมันหนีไมํได๎ เมื่อรู๎แจ๎งโลกแล๎วมัน
ไมํต๎องหนี เพราะมันดับทุกข๑ได๎ด๎วยญาณปัญญา มันดับทุกข๑ตรงนั้น เริ่มต๎นเราเจริญสติกําหนดปัจจุบัน
อารมณ๑ให๎มาก มันแจ๎งไปเอง แจ๎งไปเอง มันแจ๎งแล๎วมันก็ถอนอุปาทานของมันเอง เคยยึด เคยผูก เคย
กอดรัดไว๎ มันก็ละไปเองเหมือนกับหลุมถํานเพลิง ถ๎าเราไมํรู๎วํานี่เป็นหลุมถํ านเพลิง ไมํรู๎เลย ก็ยังเอาเท๎า
แหยํไปได๎ ถ๎าเรารู๎ขึ้นวําเป็นหลุมถํานเพลิงมันจะแหยํเท๎าลงไป แหยํไมํได๎ แหยํไมํลง ใครจะมาเสี้ยมสอนยุ
ยงให๎แหยํ ก็แหยํไมํลง มันรู๎ เหมือนกันแหละ ถ๎าเราปฏิบัติจนเห็นแจ๎ง จิตมันก็ไมํแหยํลงไปในทุกข๑
โดยปรมัตถ๑สัจจะแล๎วมันไมํมีผู๎ทุกข๑ มีแตํสภาวธรรมเกิดดับ ไมํมีผู๎ทุกข๑ ไมํมีตัวเรา ถ๎าเรากําหนดตาม
ฐาน กําหนดไปสิ ไมํมีตัวเรา มีแตํอารมณ๑ มีแตํผัสสะ กระทบขณะหนึ่งแล๎วก็ดับไป ๆ ถ๎ามันยังมีผู๎ทุกข๑ก็
เพราะยังมีตัวเราไปบัง ท๎องฟ้าจะสวยใสแคํไหนถ๎าเอามํานไปปิด แล๎วนั่งอยูํในห๎อง ปิดมํานเสีย ก็มองไมํ
เห็นฟ้า อวิชชาโมหะมันบัง อวิชชาโมหะเกิดจากไหน เราจะละมันอยํางไร จากการปฏิบัตินี่ เรามากําหนด
เห็นสภาวะมากขึ้น ๆ จิตมันก็เปลี่ยน การมองโลกมันก็เปลี่ยน เมื่อกํอนมองโลกเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไมํ
จบไมํสิ้น มันก็ไมํได๎มองเป็นอยํางนั้นแล๎ว มันมองแคํอารมณ๑กระทบ คืออารมณ๑ที่กระทบขณะนี้ จิตก็ตั้งอยูํ
ตรงนี้ ไมํมองเป็นเรื่องแล๎ว ผู๎ไมํปฏิบัติธรรมก็มองเป็นเรื่อง เมื่อมาปฏิบัติธรรม เรามากําหนดสภาวะภายใน
มันก็เริ่มเห็นเป็นเรื่องน๎อยลง เพราะเรามองอีกอยํางหนึ่งแล๎ว ถ๎าชาวโลกมองนี่ก็ต๎องมองเป็นเรื่อง คือ มอง
เป็นคน เป็นตัวเรา เป็นตัวเขา คนนี้เรารัก คนนี้เราเกลียด อยํางนี้เราชอบ อยํางนั้นเราไมํชอบ มันก็มองแคํ
นั้นแหละ
เรามากําหนดกรรมฐานมากขึ้น ๆ จิตมันก็เลิกมองอยํางนั้น คือไมํมีเวลาจะไปมอง เรากําหนดในฐาน
เพลิน กําหนดตามฐานมันเพลิน เพลินไปในการเจริญสติ วิธีการมองโลกอยํางเดิมมันก็ น๎อยลงไปทุกที แตํ
ละปีที่ผํานไป จิตเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ คือมองโลกแปลกเข๎าไปทุกที แปลกจาก
ชาวโลกเขามอง คือแทนที่จะมองอยํางกลุ๎ม แตํเรามองแล๎วมันไมํกลุ๎ม เพราะอะไร มันไมํมองข๎างนอกมัน
มองข๎างใน ผัสสะความรู๎สึกข๎างใน เกิดดับอยูํข๎างใน ไมํ ต๎องตามไปแก๎ข๎างนอก แก๎ข๎างในงํายกวํา เพราะ
อะไร มันกําหนดข๎างในมันไมํเห็นอะไรอยูํยั้งยืนยงสักอยําง รู๎สึกแล๎วก็ดับไป ๆ แก๎เรื่องที่มันรู๎สึกแล๎วก็ดับ
ไป ๆ ไมํต๎องแก๎หรอก สักแตํวํากําหนด มีการกําหนดหยั่งรู๎ปัจจุบันเป็นการงานของสติ ไมํให๎จิตปรุงแตํงไป
ตามอารมณ๑เทํานั้นแหละ แก๎งํายมาก ไมํมีเรื่องเลย เรื่องราวอะไรมันใหญํโตแคํไหน มากําหนดภายในจะ
เกิดญาณเห็นแจ๎งวําไมํมีเรื่องเลย โลกนี้จะวุํนวายจะรบราฆําฟันกันอยํางไร เรามากําหนดภายในแล๎วมันไมํ
มี ไมํมีเรื่องอยํางนั้น มันมีแตํกระทบแล๎วก็ดับไป ๆ นั่นคือเรามากําหนดภายใน ถ๎าไปกํา หนดภายนอกมัน
เป็นเรื่อง นั่นเป็นชายนั่นเป็นหญิง นั่นเป็นคนนี้นั่นเป็นคนนั้น มันไมํจบหรอก ก็รู๎อยํางชาวโลกเขารู๎ไป ไมํ
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จบ ปัญหาไมํจบ เรื่องมันไมํจบ ที่เรื่องมันไมํจบเพราะตัณหามันไมํจบ ความอยากความทะยานอยากมันไมํ
จบ วิ่งไลํตามตัณหาตามความอยากตัวเอง มันไมํจบ ชาวโลกยํอมวิ่งตามความอยากไปเรื่อย มันไมํจบ
ถ๎ากําหนดภายใน มาเจริญสติปัฏฐาน มันจบ จบไป ๆ จิตมันก็จะเริ่มชํานาญในเส๎นทางธรรม เริ่ม
ชํานาญในการละความยินดียินร๎ายได๎ กําหนดมาข๎างในมันก็แจ๎งขึ้นไปเรื่อย ถ๎ากําหนดข๎างนอกมันไมํแจ๎ง
เพราะเรื่องมันเยอะ มีเรื่องดึงจิตเราเยอะ ไปเรื่อย ตามอารมณ๑ไปเรื่อย ไมํจบ กําหนดข๎างในแล๎วมันจบ
กําหนดไป กําหนดไป มันก็ชํานาญในการละความยินดียินร๎ายที่ภายใน เกิดความชํานาญในการละความ
ยินดียินร๎าย ทํานถึงบอกอานิสงส๑ของการเจริญสติปัฏฐานวํา ถ๎าเจริญสักเจ็ดปี เอาให๎มันจริงนํะ เป็นพระ
อนาคามี เพราะอะไร คือเข๎ามาดูข๎างในแล๎วเราก็ดับความยินดียินร๎ายได๎เกํงขึ้น ถ๎าดับความยินดียินร๎ายจน
ชํานาญก็เป็นพระอนาคามี พระอนาคามีคือทํานสามารถดับกามราคะกับปฏิฆะ มันก็อารมณ๑ตรงนี้แหละ
อารมณ๑ที่เราเจอในฐานนี่แหละ เวลาเรากําหนดสติปัฏฐานตามฐาน ก็ไมํเห็นมีเรื่องอะไรมาก จะมีก็แตํมาละ
ความยินดียินร๎ายตามฐาน ก็เรื่องนี้แหละ ทําไปจนชํานาญ ทํานถึงบอกเอาไว๎วํา ผู๎ใดมาเจริญสติปัฏฐาน
อยํางช๎าเจ็ดปีเป็นพระอนาคามี ทํานบอกวําอยํางน๎อยเป็นพระอนาคามีแนํนอน คือเพราะวําอะไร เพราะเรา
มาฝึกเพื่อละความยินดียินร๎าย ก็คือทางไปสูํพระอนาคามี เพราะอะไร เพราะพระอนาคามีนี่ทํานละกาม
ราคะกับปฏิฆะ ก็คือละความยินดียินร๎าย เพราะฉะนั้น ทํานจึงกลําวไว๎ในอานิสงส๑แหํงการเจริญสติปัฏฐาน
ก็มันเรื่องเดียวกัน เพราะการเจริญสติปัฏฐานก็คือการละความยินดียินร๎ายในโลก ผู๎ที่จะบรรลุเป็นพระ
อนาคามีก็คือละความยินดียินร๎าย เพราะฉะนั้นผู๎ ที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็ควรมาเจริญสติปัฏฐาน ทํานถึง
พูดอานิสงส๑เอาไว๎ในตอนท๎ายมหาสติปัฏฐานสูตร
อันนี้จิตเราก็ต๎องมาฝึกละวางของเราไปเรื่อย ถ๎าเราไมํฝึกละมันก็ไมํเข๎าถึง เราต๎องทําของเรา เฟ้น
ธรรมของเราไป ถ๎าเรามีศรัทธามั่นคง เรามีอธิษฐานบารมี เราจะต๎องทําให๎ ถึงให๎ได๎ ใครไมํทําเราก็ทําของ
เรา อยูํที่ไหนเราก็ทําของเรา ทุกอิริยาบถ ทําเพื่อดับทุกข๑ ไมํทําอยํางนี้ก็ไมํรู๎จะไปทําอะไร ทําเรื่องอื่นมัน
ทุกข๑ไมํจบ ไมํเหมือนมาเจริญสติปัฏฐานคือมันได๎มาดูตัวเอง ทุกข๑มันจบ ทําอยํางอื่นทุกข๑มันไมํจบ ฉะนั้นผู๎
มีดวงตาเห็นธรรมจึงไมํเลิ กการปฏิบัติ มีศรัทธาตั้งมั่น มีดวงตาเห็นธรรมอยํางไร คือมันเห็นความจริงของ
มันนํะ วําทําอยํางอื่นมันเป็นทุกข๑ไมํจบ มาปฏิบัติแล๎วมันดับทุกข๑ได๎ มันก็เห็นอยํางนี้แหละ ไมํใชํวําจะ
เกํงกาจสามารถไปรู๎อะไรพิสดาร มันเห็นธรรมะโดยมีใจตัวเองเป็นพยาน คือจิตเรามันเป็นทุกข๑ เวลาไปรับ
อารมณ๑ข๎างนอกมามันก็ทุกข๑ ไปเห็นผู๎หญิงสวยเกิดความคิดอยากมีเมีย ก็ทุกข๑ทันทีเลย ไปเห็นคนที่เรา
โกรธอยากจะไปเตะมัน ก็ทุกข๑แหละ นี่ มันทุกข๑ คือจิตสํงออกทําให๎มันทุกข๑ เพลิดเพลินไปตามอารมณ๑มัน
ก็ทุกข๑ มีจิตตัวเองเป็นพยาน มันก็เห็นอยูํวํามันทุกข๑ ทีนี้ คนทั่วไปมันไมํเห็น เพราะคนทั่วไปมันไมํได๎มาดู
มันไมํเคยคิดจะมาดูตัวเองเลย มันก็นําแปลกเหมือนกัน
สติปัฏฐานเป็นเรื่องหญ๎าปากคอก คือการมาดูตัวเอง ดูตัวเองก็เห็นตัวเอง ดูคนอื่นก็เห็นคนอื่น ดู
ตัวเองก็เห็นตัวเอง เมื่อมันดูตัวเองเห็นตัวเองแล๎วมันจะไมํแจ๎งเรื่องตัวเองมันจะเป็นไปได๎หรือ ที่เราไมํแจ๎ง
เพราะเรายังไมํดูตัวเอง ดูตัวเองแป๊บ อ๎าวไปคิดเรื่องคนอื่นอีกแล๎ว เราไมํดูตัวเองจึงไมํเห็น ไมํเห็นมันก็ไมํ
แจ๎ง ของนิดเดียวแหละ เวลาเรากําหนดความรู๎สึกตามฐาน จุดเล็กนิดเดียวเรากําหนด รู๎สึกแคํนั้น มัน
กําหนดนิดเดียวแล๎วมันจะไมํแจ๎งได๎อยํางไร สมมุติวําเรากําหนดที่นิ้วกระทบกัน ก็กําหนดดูตรงนั้นตรงที่
นิ้วกระทบกัน แล๎วมันจะไมํแจ๎งได๎อยํางไรมันจุดเล็กนิดเดียว มันรู๎สึกจุดเล็กนิดเดียว ไมํใชํจะต๎องไปดูทั้ง
ลานวัดเมื่อไร ถ๎าดูแคํนี้ไมํแจ๎งจะทําอยํางไร มันก็ต๎องแจ๎งจนได๎ ก็ดูจุดเล็กนิดเดี ยว เวลายืนเรากําหนดที่
เท๎าสัมผัสกับพื้นก็กําหนดแคํนั้นเองแหละ แล๎วมันทําไมจะไมํแจ๎ง มันก็แจ๎งซิ มันกําหนดไป คือมันแจ๎งใน
ตัวเอง มันเห็นขันธ๑ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเห็น มันแยกแยะแยกยํอยไปตามญาณ
ปัญญาที่เกิด เราไมํต๎องไปแยกอะไรก็ได๎ เรากําหนดหยั่งรู๎ตรงอารมณ๑ยินดียินร๎าย
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เวลาเราปฏิบัติ เรากําหนดตัวยินดียินร๎ายกํอน ตรงความรู๎สึก ตรงตัวรู๎สึกนํะ วํามีความยินดียินร๎าย
นั่นแหละดูตรงนั้น ดูตรงรู๎สึกนั่นแหละ กําหนดดูไป กําหนดสติไป ดูตรงที่รู๎สึก รู๎สึกตรงไหนก็ดูมันตรงนั้น
นี่ หยั่งรู๎ดูตรงที่มันรู๎สึกมันก็ตัดความคิด ถ๎ามันยังคิดอยูํก็ยังไมํแจ๎งหรอก คิดเรื่องร๎อยแปดพันเก๎าคิดเข๎าไป
คิดตั้งแตํสากกะเบือยันเรือรบ คิดไป เรื่องคิดไมํจบหรอก ถ๎าเรามากําหนดหยั่งรู๎ รู๎สึกเห็นแจ๎งในความรู๎สึก
ที่อายตนะกระทบกัน มันจบ แล๎วมันแจ๎ง หลวงพํอใหญํบอกวําแจ๎งโลกธาตุเลย แจ๎งโลกธาตุคือ แจ๎งในตัว
เรานั่นแหละ แจ๎งอะไรมันจะดีเทําแจ๎งเรื่องตัวเอง รู๎แจ๎งในเรื่องตัวเอง นั่นแหละมันดีที่สุดแล๎ว จะเทียบกันก็
เหมือนกับรู๎ทั้งโลก คือรู๎ในกายยาววาหนาคืบนี่ถือวํารู๎ทั้งโลกแล๎ว สําหรับผู๎ปฏิบัติธรรมนํะ คือรู๎แล๎วมี
ประโยชน๑ มันดับทุกข๑ได๎ รู๎แจ๎งที่ความรู๎สึก กําหนดที่ความรู๎สึก กําหนดไป ๆ วันแล๎ววันเลํากําหนดไป แล๎ว
มันจะละความยินดียินร๎าย จิตมันจะปรุงแตํงน๎อยลง มันจะเห็นปัจจุบันมากขึ้น พอเห็นปัจจุบันมากขึ้นมันก็
เห็นความเกิดดับ เพราะอะไร ก็มันเห็นแตํปัจจุบัน อดีตมันไมํเห็นอนาคตมันไมํเห็น ปัจจุบันขณะหนึ่งมันก็
ดับไป ๆ ๆ ที่มันไมํเห็นความเกิดดับเพราะจิตมันตามไปในอดีต
ถ๎าเราหยั่งรู๎ลงปัจจุบันแล๎วมันจะไมํเห็นความเกิดดับมันเป็นไปไมํได๎ เป็นไปไมํได๎ ที่มันไมํเห็นความ
เกิดดับเพราะมันตามไปอดีต เรื่องที่ดับแล๎วเราไปดูวํามันยังมีอยูํ เพราะมันไมํได๎หยั่งลงในปัจจุบันอารมณ๑
ถ๎าหยั่ งลงในปัจจุบั นอารมณ๑ จะเห็นวํามีแตํความเกิดดั บ ที่ เราไมํเห็นความเกิด ดับเพราะมัน ไมํแจ๎งใน
ปัจจุบัน มันไมํแจ๎งในเรื่องนิดเดียวนี่แหละ เวลาเรากําหนดหยั่งรู๎ดูจุดเล็กนิดเดียว ยังไมํแจ๎งเลย เสียทํา
เสียทํากิเลส เสียทํากิเลสมาก ไมํใชํวําจะต๎องไปกําหนดดูทั้งลานวัดเมื่อไรลํะ เพียงดูแคํจุดเล็กนิดเดียวเอง
ก็แจ๎งเข๎าไปสิ แจ๎งตรงความรู๎สึกนํะ กําหนดตรงความรู๎สึกเดี๋ยวก็เห็นตัวเสวยแล๎ว ตัวเสวยก็คือตัวเวทนา
เห็นตัวเสวยเดี๋ยวก็จะเห็นตัณหา ตัณหามันเกิดอยูํตลอดเวลา แตํที่เราไมํเห็นตัณหาเพราะตัณหามันขี่หัว
อยูํ ทั้งที่ตัณหามันเกิดตลอด เกิดที่จิตนํะ ขณะมีตัวเสวยก็ตํอเชื่อมไปตัณหา เวทนาเป็นปัจจัยแกํตัณหา
เราไมํเห็นไมํใชํวําไมํมี โดนอวิชชามันปิดบัง โดนโมหะ โดนกิเลสมันปิดบัง ไมํเห็น ทั้งที่มันมีอยูํตลอด มัน
ไมํแจ๎ง โดนกิเลสปิดตา ทั้งที่วําเรื่องที่เรากําหนดในกายยาววาหนาคืบนํะพื้นที่มันไมํใหญํโต เออ ถ๎าต๎องไป
กําหนดหยั่งรู๎ทั่วทั้งลานวัดละก็ ลําบากหนํอย
หลวงพํอใหญํทํานก็สอนให๎เจริญสติรู๎ตามฐานเทํานั้นแหละ กําหนดฐานไหนก็รู๎ตรงนั้น มันก็รู๎ซิ ไปรู๎
ตรงอื่นมันก็ไมํรู๎หรอก เขาเรียกวําจิตตกฐาน พอรู๎ที่ฐานแล๎วมันก็รู๎แจ๎ง รู๎ละ ความทุกข๑มันก็เบาบางลงแล๎วก็
ดับไป ญาณทัสสนะมันก็เกิด วิชชาวิมุตติก็มา วิมุตติญาณทัสนะก็มา วิมุตติญาณทัสนะก็เหมือนกับวํา เรา
โกนหัวแล๎วเรามาคลําหัวเรารู๎แจ๎งวําหัวมันโล๎น นั่นแหละ ตอนแรกหัวมันมีผม เอามีดโกนมาโกน ๆ แล๎วมา
คลําหัวอีกทีหัวมันโล๎น นั่นแหละ เขาเรียกวําวิมุตติญาณทัสสนะ มันจะเป็นอยํางไรต๎องไปรู๎เอาเอง ใครทํา
ใครก็ต๎องไปรู๎เอาเอง ใครไปรู๎แทนกันก็ไมํได๎ เราเป็นแมํจะไปรู๎แทนลูกก็ไมํได๎ เราต๎องทําของเราเอง แตํทํา
แล๎วมันมีคุณคํา ทําแล๎วมันดับทุกข๑ได๎ ใครไมํทําก็ทุกข๑ตํอไป เฝ้าโลกไป เฝ้าวัฏฏสงสารไป คนมันจะมาทํา
กันหมดก็ไมํได๎ เดี๋ยวไมํมีใครเกิดมาเฝ้าโลก เฝ้าราคะโทสะโมหะ มันจะไมํมีใครมาเฝ้าโลก ก็ต๎องปลํอยมัน
ปลํอยมันเฝ้าไป เราขี้เกียจเฝ้าเราก็ทําของเราไป ขี้เกียจเป็นขี้ข๎ามานั่งเกิดแกํเจ็บตายโศกเศร๎าพิรี้พิไร
รําพันทุกข๑กายทุกข๑ใจ เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีรักเพื่อทุกข๑ ขี้เกียจแล๎ว เบื่อแล๎ว ไปดีกวํา ถ๎าเราคิดวําไป
ดีกวํา เราก็ปฏิบัติของเราไป มาวัดก็ปฏิบัติ กลับไปบ๎านก็ปฏิบัติ ใครทําไมํทําแตํเราทํา ใครวําเราก็ทําใคร
ไมํวําเราก็ทํา ทําของเราไปเรื่อย เพราะวําความทุกข๑ใหญํมันใกล๎เข๎ามาแล๎ว อยําประมาทเชือนแช ความ
ตายก็ใกล๎เข๎ามาทุกที ความโศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันก็มีกันทุกคน
โศกเศร๎าพิรี้พิไรรําพันเป็นอยํางไร ก็เพลงทั้งหลายนํะ เพลงทั้งหลายที่เปิด ๆ กัน เป็นถ๎อยคําโศกเศร๎า
พิรี้พิไรรําพันทั้งนั้น กูรักมึงแล๎วมึงไมํรักกู มึงรักกูวันนี้กลัววําตํอไปวันหน๎ามึงจะไมํรักกู นั่นแหละรําพันไป
เรื่อย ฟังเพลงก็เหมือนกับมันมาบํนให๎เราฟังวํามันทุกข๑ ทุกข๑ทั้งนั้นแหละ ถ๎าจิตคิดแตํจะไปหาคนอื่นก็เป็น
ทุกข๑ทั้งนั้นแหละ ถ๎าเรามาเจริญสติปัฏฐานอยํางที่หลวงพํอทํานสอน มาหาตัวเอง มาหาตัวเองมันก็หมด
ทุกข๑ ไอ๎ความทุกข๑สมัยกํอนที่คิดจะไปหาคนอื่นนํะ มันเทียบคุณคํากันไมํได๎ เทียบกับจิตเราตอนที่เรามาหา
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ตัวเองนํะมันเทียบกันไมํได๎ มาหาตัวเองดีกวําสบาย รู๎เรื่องคนอื่นมากก็ไมํหมดทุกข๑ รู๎เรื่องตัวเองดีกวําหมด
ทุกข๑ได๎ ดับทุกข๑ได๎ สํวนเรื่องราวในโลกนี้ไมํจบหรอก ถ๎าตามกันไปไมํจบ กลับเข๎ามาดีกวํา กลับเข๎ามา
อยําเที่ยวไปเอาชนะคนอื่นนํะไมํจบ มาชนะใจตั วเองดีกวํา จบ อยําไปเป็นขี้ข๎าเฝ้าโลกอยูํเลย เราไป
นิพพานดีกวํา ใครอยากไปก็เจริญสติปัฏฐานตามที่หลวงพํอสอน ใครทําใครได๎
วันนี้ก็ได๎ปรารภธรรมมาพอสังเขป สิ่งละอันพันละน๎อย ธรรมะในภาคปฏิบัติสติปัฏฐาน ที่หลวงพํอ
ใหญํทํานพยายามสั่งสอนลูกศิษย๑ลูกหามานานหลายปี จนบัดนี้อายุสังขาร รํางกายสังขารทํานก็ไมํไหวแล๎ว
ก็เป็นหน๎าที่ของเรา เราเป็นทุกข๑เราก็ต๎องดับทุกข๑ของเราเอง รํางกายสังขารทํานไมํไหวแล๎วหน๎าที่ของเรา
ต๎องทําของเราเอง ให๎ได๎สืบทอดธรรมะในภาคการปฏิบัติตํอไป ท๎ายที่สุดแหํงการบรรยายก็ขออ๎างอิงคุณ
พระศรีรัตนตรัย จงมาคุ๎ มครองรัก ษาทํา นผู๎ เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมทั้ งหลาย ให๎ รู๎ ธ รรมเห็ น ธรรมแจ๎ งธรรม
ท๎ายที่สุดให๎ถึงมรรค ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ๑ อันพลันจะถึงด๎วยกันทุกทํานทุกคน เทอญ

กัณฑ์ที่ ๔๐ รู้แจ้งในจุดเล็ก

๒๒๑

