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หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ที่กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดพิมพ์ขึ้น มี ๓ ครั้ง ได้แก่ :ครั้งแรก คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ในโอกาสท�ำบุญถวายวิหาร พระเจดีย์ ศาลา
เอนกประสงค์ของวัดศรีดอนไชย ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และงานท�ำบุญ
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ครั้งที่ ๒ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๒ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เกษียณอายุราชการ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (เล่ม ๑, ๒ และ ๓) ในโอกาสที่ประธาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นประธานองค์กฐิน ทอด ณ วัดเกตการาม เชียงใหม่ (๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๑)
และการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นจึงเป็น
ครั้งที่ ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่าน
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทา่ นพระอาจารย์มนั่
ภูริทตฺตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ การพิมพ์
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ในครั้งที่ ๔ นี้ กองทุนฯ ได้จัดพิมพ์ ๒ เล่ม (เล่ม ๑ และเล่ม ๒)
โดยคัดเลือกและรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และบทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส เพือ่
แจกเป็นธรรมทานแก่ผสู้ นใจใฝ่รู้ ใฝ่ศกึ ษาธรรมะ ได้อา่ น ได้ศกึ ษา แล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบตั ติ าม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
หรือนิพพานสมบัติ
การพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตตเถระ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้ท�ำเป็นหนังสือชุดธรรมะ ๔ เล่ม ได้แก่ :เล่ม ๑ คือ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
เล่ม ๒ คือ หนังสือ ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
เล่ม ๓ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ คือ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)
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สิ่งที่น่ากลัวที่สุดใน “สังคม”
ไม่ใช่...คนชั่วท�ำชั่ว...มากขึ้น
ไม่ใช่...คนท�ำดี....น้อยลง
แต่อยู่ที่...คนแยกไม่ได้ว่า
			 “อะไรชั่ว อะไรดี”
การอบรมให้คนรู้จักว่าอะไรชั่วอะไรดีก็คือ การฟังเทศนาธรรม การอ่านหนังสือธรรมะ และ
การสนทนาธรรม ดังนั้นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน จึงเป็นการช่วยอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่คนทั่วไปด้วย
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ) เคยแสดงพระธรรมเทศนา
เรื่อง เจอทุกข์...อย่าท้อ เพราะเป็นประตูสู่ธรรม โดยตั้งค�ำถามว่า ชาวพุทธเกิดมาเพื่ออะไร และ
ได้เฉลยค�ำตอบว่า เกิดมาเพื่อใช้โอกาสความเป็นมนุษย์นี้ เพื่อให้ออกจากทุกข์ เพื่อความพ้นทุกข์
เพราะความทุกข์ท�ำให้คนเราอยากพบธรรมะ คนที่เข้าหาธรรมะเวลามีความทุกข์ จะเกิดปัญญา
เกิดสติ ปล่อยวางได้
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (สํานักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี) กล่าวว่า ความสุข
ท�ำให้คนลืมตัว ลืมที่จะกระตือรือร้นศึกษาธรรมะ คนเราต้องฝึกเมื่อถึงยามศึกเราจึงจะรบได้ ยามศึก
คือการต้องเจอความทุกข์หลายรูปแบบ เช่น ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีน้อยคน
ที่มีสุขแล้วหันเข้าหาธรรมะ ส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์ก่อนจึงจะหันเข้าหาธรรมะ ความทุกข์สามารถ
ผลักเราเข้าหาธรรมะได้ เพราะธรรมะมาจากที่เรารู้จักทุกข์นั่นเอง
ทุกคนรู้จักอริยสัจ ๔ คนเราต้องรู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจทั้ง ๔ ข้อ ข้อแรก คือ ทุกข์ ทุกข์คืออะไร
ก็คือรู้ทุกข์นั่นเอง นิโรธ การดับทุกข์โดยเจริญมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นทุกข์จึงเป็นด่านแรกที่จะพาเรา
เข้าสู่นิโรธ พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรก แต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็น คือ รู้ทุกข์
เพราะรู้ทุกข์คือสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
ท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปจั จุบนั ท่านบอกว่า เราไม่มหี น้าทีเ่ ป็นทุกข์ แต่เรามีหน้าที่
รู้ทุกข์ ซึ่งเป็นคาถาเดียวกันกับท่านพุทธทาสที่บอกว่า “กูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์โว้ย”
การคิดแบบหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต คือ ทุกข์นี้ดี ท�ำให้เบื่อที่จะเกิดมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เมื่อเบื่อ
ที่จะเกิด ก็จะตั้งความปรารถนาออกจากวัฏสงสาร คือ ไม่อยากเกิดอีกแล้ว ไม่ปรารถนาที่จะเกิด
เป็นเทวดาและมนุษย์อกี แล้ว เพราะคนทีเ่ จอแต่สขุ จะหลงใหลได้ปลืม้ อยากจะอยูใ่ นวัฏสงสารนาน ๆ
ทัง้ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ มันไม่เทีย่ ง เพราะเทวดาก็ยงั เกิดเป็นมนุษย์อกี ได้ แม้กระทัง่ ชัน้ พรหม แม้จะมีอายุยดื ยาว
แค่ไหน แต่พอหมดโปรโมชั่น ก็ตกลิ่วลงมาเรียกว่า พรหมตกสวรรค์
การพิจารณาอย่างนี้ ท�ำให้เราเกิดความพึงพอใจว่า โชคดีที่ได้เกิดในโลกมนุษย์ แม้ว่าจะมี
ความทุกข์อยู่บ้าง แปลว่า ทุกข์สอนให้เราเห็นภัยในวัฏสงสาร จึงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด
ในวัฏสงสารได้ พระพุทธเจ้าตรัสกับนางปฏาจาราว่า ท่านประมาทนะ ไม่เห็นทุกข์ในวัฏสงสาร
มีผู้กล่าวว่า
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นางปฏาจาราเข้าใจเลย เพราะเจอความทุกข์ เรื่อง ลูกตาย สามีตาย พ่อ-แม่ตาย จึงเข้าใจว่าการ
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์มาก ท�ำให้นางเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน ออกบวช และได้เป็น
พระอรหันต์ เป็นตัวอย่างว่า ถ้าคนเราไม่เจอทุกข์ ก็ยากที่จะเห็นธรรม เห็นธรรมคือ เห็นไตรลักษณ์
เห็นอนิจจัง ทุกขัง ชัดเจนมาก เห็นความไม่เทีย่ ง ทัง้ เจริญขึน้ และเสือ่ มลง มีทงั้ มีและหมด ได้และเสีย
พบและพราก เจอแล้วก็จาก ถ้าเจอแล้วจะเห็นว่าไม่มอี ะไรยึดมัน่ ถือมัน่ ได้เลย เพราะฉะนัน้ เวลาทุกข์
อย่าได้คร�ำ่ ครวญว่าท�ำไมถึงได้มาเจอแบบนี้ ที่จริงเขาก�ำลังสอนธรรมให้เรา ไม่ให้ยึดติด เพราะทุกข์
ที่เจอมีไว้ให้เรียนรู้ ทุกข์มีเพื่อเห็น ไม่ใช่เพื่อเป็น ทุกข์กับเป็นทุกข์ไม่เหมือนกัน ในชีวิตคนเราอาจ
เจอทุกข์มากมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกข์เสมอไป ที่คนเราเป็นทุกข์เพราะยึดเอาไว้
แบกเอาไว้ ยึดว่าเป็นตัวกู ของกู ทีแ่ บกทุกข์เอาไว้คอื ใจ ควรคิดว่าทุกข์มไี ว้เพือ่ ให้เห็น ไม่ใช่เป็น แม้วา่
เราจะมีทกุ ข์เป็นระยะ ๆ แต่เจอทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์กไ็ ด้ ถ้าเรารูจ้ กั เกีย่ วข้องกับทุกข์อย่างถูกต้อง คือ
เห็นทุกข์ ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ หรือไม่ไปแบกทุกข์ไว้
คนรวยที่มีชีวิตเพียบพร้อม ยากที่จะเห็นธรรมได้ แต่ความเพียบพร้อมจะเกิดขึ้นชั่วคราว
เท่านัน้ ต่อมาจะมีการสูญเสียคนรัก เช่น พ่อตาย แม่ตาย นีค่ อื ธรรมดาของชีวติ มนุษย์ทตี่ อ้ งเจอแบบนี้
แม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ ต้องใช้ทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ คือเรียนรู้จากมันว่า มันก�ำลังสอน
อะไรให้กบั เรา ถ้าเห็นโทษของการยึดมัน่ ถือมัน่ เห็นภัยในวัฏสงสาร หรือเห็นความไม่เทีย่ งของสังขาร
ก็จะท�ำให้เราเห็นธรรม และมีโอกาสก้าวข้ามความทุกข์ได้ คือ เจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ ยิ่งถ้ามีการ
ปฏิบตั ธิ รรมต่อจนเกิดเห็นธรรมขัน้ สูง เป็นโสดาบัน สกทาคามี หรือ อนาคามี เรียกว่า ปิดอบายได้เลย
(ค�ำว่า ปิดอบาย หมายความว่า จะไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิ เช่น สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย หรือ
ลงไปอยู่ในนรก) เพราะจิตมีปัญญาถึงอริยภูมิ อริยผลแล้ว
พระพรหมมงคล วิ. (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) ได้ตั้งค�ำถาม และ
ตอบค�ำถาม เรือ่ ง การปฏิบตั ธิ รรมว่า การปฏิบตั ธิ รรมคืออะไร คือการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ เป้าหมายหรือ
จุดสูงสุดของพุทธศาสนา คือ พ้นทุกข์ด้วยปัญญา ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (วิ แปลว่า
แจ้ง ปัสสนา แปลว่า ความเห็น วิปัสสนา จึงแปลว่า ความเห็นแจ้งในไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึง “ลักษณะ ๓ อย่าง” ที่มีประจ�ำอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวง เป็นธรรมะที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) :๑. อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้น
แล้วเสื่อมและสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์
๒. ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) อาการเป็นทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว
อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้น
เปลี่ยนแปลงไป จะท�ำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ เป็นอาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว
หรืออาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันธ์
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๓. อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) อาการของอนัตตา เป็นอาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน เป็นอาการ
ที่ไม่มีตัวตน เป็นอาการที่แสดงถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ�ำนาจควบคุมของใคร
เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มตี วั ตนทีแ่ ท้จริงของมันเอง เป็นอาการทีแ่ สดงถึงความไม่มอี ำ� นาจแท้จริง
ในตัวเลย เป็นอาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง ไม่มีอ�ำนาจก�ำลังอะไร ต้องอาศัย
พึ่งพิงสิ่งอื่น ๆ มากมายจึงมีขึ้นได้
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ท�ำให้ปุถุชนสามารถเปลี่ยนเป็นพระอริยะ
(อริยกรธรรม) ได้
พระพรหมมงคล วิ. ได้อธิบายว่า ทุกคนมี ๒ อย่างเหมือนกัน คือ กายกับใจ หรือ รูปกับนาม
คนที่รู้จักรูปและนามแล้ว จะเป็นผู้รู้จักตัวเองและรู้จักความเป็นคน เมื่อรู้จักโลก รู้จักนาม วิปัสสนา
จะเกิดขึน้ ได้ โดยอาศัยรูปกับนาม เมือ่ รูจ้ กั โลกรูจ้ กั นาม คือ เรารูล้ มหายใจเข้า หายใจออก ลมหายใจ
เข้าพอง ลมหายใจออกยุบ เมือ่ รูจ้ กั พอง รูจ้ กั ยุบ ก็เป็นผูร้ จู้ กั รูปรูจ้ กั นาม เมือ่ รูจ้ กั รูปรูจ้ กั นามได้ชอื่ ว่า
รู้จักพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม การเห็นธรรมนั้น
เห็นรูป เห็นนาม ชื่อว่าเห็นธรรม เมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้ว จากนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้น เมื่อจะ
เห็นแจ้งนั้น ก็เอาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ไปตั้งอยู่ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรม เมื่อไปตั้งอยู่ที่กาย
ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรมแล้ว การละความเป็นตัณหาคือกาม คือความใคร่ ในโลกนี้และโลกหน้า
รวมถึงมนุษย์โลกและเทวโลก เราจะคลายไม่เอาอุปทานเข้าไปยึด เข้าไปถือ และจะคลายจากความสุข
ทัง้ หลายในโลกนีแ้ ละโลกหน้า เราจะคลายจากการเห็นตัวตน จึงเอาสติตวั นีเ้ ข้าไปตัง้ อยูท่ กี่ าย ทีเ่ วทนา
ทีจ่ ติ ทีธ่ รรม จิตของเรามันจะคลายออกจากกามแล้ว คลายจากความสุขแล้ว คลายจากความเทีย่ งแล้ว
และคลายออกจากตัวตน เมือ่ คลายแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า จะไปถึงทีส่ ดุ ในทุกข์ หรือทีส่ ดุ แห่งทุกข์
คือ มรรคผล นิพพาน อย่างแน่นอน
การตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นการฝึกสติ หัดรู้สึกอยู่ที่กาย ที่ใจ ตัวเอง (๒) เมื่อร่างกาย
เคลื่อนไหวก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองก�ำลังเคลื่อนไหว เมื่อก�ำลังหายใจก็รู้สึกว่าร่างกายก�ำลังหายใจ
ซึ่งเป็นคนละอย่างกับการรู้ลมหายใจ เพราะการรู้ลมหายใจ คือการเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจ ซึ่งเป็น
สมถะ แต่ถ้าเราจะฝึกสติด้วยการรู้กาย เวลานั่งเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ เมื่อเราหายใจ เราก็
รู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ โดยไม่ได้เอาจิตไปแปะไว้ที่ลมหายใจ การรู้ใจ หมายถึง เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้น เช่น
เกิดความโกรธ ก็รู้ว่ามีความโกรธ หัดดูความโกรธ และดูจิตที่มันก�ำลังโกรธ แต่ไม่ต้องสนใจเรื่องราว
ที่ท�ำให้โกรธ ให้สนใจแค่ว่าตอนนี้เราก�ำลังโกรธอยู่ มันจะโกรธเรื่องอะไรไม่สนใจเลย แค่รู้ว่ามันโกรธ
ก็พอแล้ว จะท�ำให้จิตที่โกรธมันดับ (หายโกรธ) เมื่อมีจิตโลภ และเรารู้ทัน คือรู้ว่าจิตโลภ จะเห็นว่า
จิตโลภมันดับ เป็นการฝึกให้มีสติในการรู้ว่า กายมันเป็นอย่างไร จิตมันมีกิเลสเป็นอย่างไรอยู่ พอเรา
รูท้ ันบ่อย ๆ จิตจะมีความตัง้ มัน่ ขึน้ มาอย่างอัตโนมัติ นัน่ ก็คอื จิตตัง้ มัน่ ชั่วขณะ เมือ่ เกิดซ�้ำ ๆ ก็จะเห็น
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของจิต จึงท�ำให้อารมณ์ต่าง ๆ ดับลง เวลาดูร่างกายไม่เที่ยง เช่น
นั่งท่านี้นิ่ง ๆ อยู่ชั่วโมง จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันทนไม่ไหว เนื่องจากร่างกายมันถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ใน
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สภาพเดิมไม่ได้ ต้องมีการขยับเพื่อให้นั่งอยู่ต่อได้ นี่คือทุกขัง จะเห็นอนัตตาได้อย่างไร เห็นได้ คือ
จะสั่งให้ร่างกายไม่ให้ป่วยไม่ได้ จะสั่งไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้ จะสั่งให้มันยืนนาน ๆ ทั้งคืนก็ไม่ได้ นี่คือ
สภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับร่างกายได้ เพราะร่างกายเป็นลักษณะของอนัตตา เมื่อเรามีจิต
ตัง้ มัน่ ขึน้ จากการท�ำสมถะหรือสติกต็ าม เราก็ใช้สติทตี่ งั้ มัน่ นีม้ าสังเกตความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
้ ๆ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ จิตมันยอมรับแล้ว จิตก็จะปล่อยวางเอง
ของกาย และใจของเรา เมือ่ สังเกตซ�ำ 
จากเทศนาธรรมของพระสงฆ์รปู หนึง่ กล่าวว่า ในพระไตรปิฎกมีการแบ่งบุคคลเป็น ๔ ประเภท
ดังนี้ :๑. มืดมามืดไป (ไม่ด)ี ตอนเด็ก ๆ หรือตอนต้นของชีวติ ไม่มศี ลี ไม่มธี รรม มีชวี ติ ล�ำบากยากแค้น
พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาว เข้าวัยกลางคน เป็นคนแก่ชราแล้ว ก็ยังไม่มีศีล ไม่มีธรรมต่อไปอีก จนถึง
วันตาย พอตายก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิ
๒. สว่างมามืดไป (ยิ่งไม่ดีกว่ามืดมามืดไป) ตอนเกิดมาได้รับการอบรมจากพ่อแม่ พ่อแม่
สั่งสอนดีตั้งแต่เด็ก รู้จักศีลธรรม แต่พอโตขึ้นมาลุ่มหลงมัวเมากับอบายมุข จึงกลายเป็นคนชอบ
ท�ำความชั่วมากกว่าความดี ขี้เกียจไหว้พระสวดมนต์ ขี้เกียจรักษาศีล ไม่ภาวนา มีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
และดื่มสุรา
๓. สว่างมาสว่างไป (หายาก) ยกเว้นเป็นพระโสดาบันมาก่อน แล้วจึงมาเกิดเพื่อเอาชาติอีก
๑ ชาติ หรือ ๓ ชาติ หรือ ๗ ชาติก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์
๔. มืดมาสว่างไป (คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี)้ สมัยยังเป็นเด็กวัยรุน่ หนุม่ สาว เคยมืดมาก่อน
ไม่ท�ำบุญ แต่พออายุมากขึ้น ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้
สอนไว้ น�ำมาประพฤติปฏิบัติ ไตร่ตรองดูเหตุและผล หลังจากนั้นก็ปรับปรุงตัวเอง และท�ำกาย วาจา
ใจ ของเราให้ถูกต้องในศีลธรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เกิดความสว่าง ก่อนจะเสียชีวิต
ดังนั้น ทุกคนสามารถก�ำหนดการกระท�ำของตนเองได้ว่า จะเป็นคนแบบไหน ในระหว่าง
ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จะเป็นคนมืดไปหรือสว่างไปเมื่อต้องจากโลกนี้
ทางเดินไปสู่จุดสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน เรียกว่า มรรค ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา ส�ำหรับขจัดความเขลา ความหลงผิด ความทุกข์ เพื่อให้การ
ด�ำเนินชีวิตด�ำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ (ที่ภิกษุหรือปุถุชนใช้เป็น
แนวทางเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร) คือ (๓) :๑. สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ (Right View)
๒. สัมมาสังกัปปะ คือ การด�ำริชอบ (Right Thought)
๓. สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ (Right Speech)
๔. สัมมากัมมันตะคือ การประพฤติชอบ (Right Action)
๕. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ (Right Lifelihood)
๖. สัมมาวายามะ คือ การเพียรชอบ (Right Effort)
บทน�ำ
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๗. สัมมาสติ คือ การตั้งสติชอบ (Right Mindfulness)
๘. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นชอบ (Right Concentation)
อริยมรรค หมายถึง มรรค ๘ ประการ ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั อิ นั ประเสริฐส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ
ของพระอริยะและปุถุชนด้วยปัญญา เพื่อน�ำไปสู่การพ้นจากกิเลสทั้งปวง ดั่งเช่น พระพุทธองค์ และ
พระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้ว มรรค ๘ ประการ มีดังนี้ :๑. สัมมาทิฏฐิ (การเห็นชอบ)
สัมมาทิฏฐิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเห็น หรือการเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง และดีงาม
ตามแนวทางแห่งอริยสัจ ๔ อันประกอบด้วย
- ทุกข์ คือ สภาวะจิตใจที่เกิดความทุกข์
- สมุทัย คือ สิ่งที่ทำ� ให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ โทสะ โมหะ และโลภะ
- นิโรธ คือ สิ่งที่สามารถดับทุกข์ได้ อันประกอบด้วยความเข้าใจในสภาพจริงของธรรมชาติ
คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
- มรรค คือ หนทางในการดับทุกข์ ก็คือ มรรค ๘
องค์ที่ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ อย่าง คือ
- ปรโตโฆสะ คือ ความเห็นชอบที่มาจากปัจจัยรอบด้าน เช่น ค�ำบอกเล่า ข่าวสาร ค�ำสั่ง
สอน ต�ำรา เป็นต้น สิง่ เหล่านีเ้ ป็นบ่อเกิดของความรูท้ ปี่ ระกอบขึน้ จากภายนอก ทีเ่ ราต้องขวนขวายหา
แต่ความรูเ้ หล่านีจ้ ำ� เป็นต้องกรอง หรือต้องรูจ้ กั ใช้วจิ ารณญาณให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน
การใช้วิจารณญาณนี้ เรียกทางพุทธธรรมว่า โยนิโสมนสิการ
- โยนิโสมนสิการ คือ การรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ในเหตุและผล อันน�ำมาซึง่ ปัญญา คือ การรูแ้ จ้ง
โดยใช้ข้อมูลข่าวสารหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากปรโตโฆสะมาประกอบ
สัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ
- โลกิยสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับปุถุชนที่มีความเห็นหรือเข้าใจ
ในสิ่งชั่วดี สอดคล้องกับครรลองคลองธรรมซึ่งยังมิได้เข้าถึงการรู้แจ้งในระดับพระอริยะ ท�ำให้ยัง
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร
- โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น หรือการเข้าใจในระดับพระอริยะที่มีความเห็นแจ้ง
รู้แจ้งในทุกสรรพสิ่งบนโลก หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง และไม่เวียนว่ายในวัฏสงสาร
๒. สัมมาสังกัปปะ (การด�ำริชอบ การคิดชอบ)
สัมมาสังกัปปะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การรูจ้ กั คิดในทางทีถ่ กู ทีค่ วรบนพืน้ ฐานของศีลธรรม
อันงามที่ปราศจากการคิดโลภในความอยากของตน การคิดพยาบาท อาฆาตแค้น และการคิดที่จะ
เบียดเบียนผู้อื่นให้เสียหาย
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สัมมาสังกัปปะเป็นธรรมที่พึงเว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓ ประการ คือ
- กามสังกัปปะ คือ การคิดในกาม อันเป็นความอยาก ความต้องการของตนในทุกด้าน
โดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมอันดี จนน�ำไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อให้บรรลุซึ่งความอยากเหล่านั้น
- พยาบาทสังกัปปะ คือ การคิดพยาบาท อันประกอบขึ้นด้วยจิตที่มีความขุ่นเคือง ความ
เคียดแค้น และความอาฆาตต่อผู้อื่น
- วิหิงสาสังกัปปะ คือ การคิดเบียดเบียน อันประกอบขึ้นจากพยาบาทสังกัปปะที่ฝังอยู่
ในจิตใจ จนน�ำไปสู่การคิดเพื่อแสวงหาทางที่จะเบียดเบียน หรือท�ำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
๓. สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ)
สัมมาวาจา แห่งมรรค ๘ หมายถึง การพูดจาชอบในทางที่ถูกที่งาม อันประกอบด้วย
เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�ำหยาบ และเว้นจากการพูดกลับค�ำ
การประพฤติสัมมาวาจา ท่านแนะน�ำให้พึงเว้นจาก วจีทุจริต ๔ ประการ คือ
- มุสาวาทา คือ พึงเว้นจากการพูดเท็จ พูดหลอกลวง ทีไ่ ม่เป็นจริงดังปรากฏ เพียงเพือ่ หวัง
ประโยชน์แก่ตน และท�ำให้ผู้อื่นเสียหาย
- ปิสุณวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดส่อเสียด เพื่อให้ผู้อื่นเจ็บใจ และการพูดยุแหย่ เพื่อให้
เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือเกิดความแตกร้าวของผู้อื่น
- ผรุสวาจา คือ พึงเว้นจากการพูดค�ำหยาบ อันเป็นค�ำที่ไม่รื่นหู เพียงเพื่อท�ำให้ผู้อื่นเจ็บใจ
หรือพูดเพราะความคึกคะนอง
- สัมผัปปลาปะ คือ พึงเว้นจากการพูดกลับค�ำ พูดกลับไปกลับมา จับสาระไม่ได้
๔. สัมมากัมมันตะ (การประพฤติชอบ)
สัมมากัมมันตะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องอันควร
สัมมากัมมันตะในทางโลกท่านพึงให้ละเว้นจากกายทุจริต ๓ ประการ คือ
- ปาณาติปาตา คือ การละซึ่งการพรากชีวิตสรรพสัตว์ และชีวิตผู้อื่น
- อทินนาทานา คือ การละซึ่งการลักทรัพย์อันเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเขาไม่ยินยอมให้
- กาเมสุมจิ ฉาจารา คือ การละซึง่ การประพฤติผดิ ในกามในหญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม
ทั้งหลาย
๕. สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาอาชีวะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การประกอบอาชีพหรือการหาเลีย้ งชีพด้วยความสุจริต
ด้วยการใช้ปัญญา และความรู้ของตนในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้อง ปราศจาก
การประพฤติอันผิดต่อศีลธรรมอันงาม
ผู้มีสัมมาอาชีวะท่านพึงให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ๕ ประการ คือ
- สัตถวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายอาวุธสงครามหรือวัตถุทเี่ กีย่ วข้องกับ
อาวุธ
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- สัตตวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายมนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย
การทารุณกรรม การบริการทางเพศ เป็นต้น
- มังสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายสัตว์ ค้าขายเนือ้ สัตว์ตอ้ งห้ามทีผ่ ดิ ต่อ
หลักกฎหมายหรือศาสนา
- มัชชวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายน�้ำเมา และสารเสพติด
- วิสวณิชชา คือ การประกอบอาชีพด้วยการค้าขายยาหรือสารส�ำหรับการท�ำพิษต่อคน
หรือสัตว์
๖. สัมมาวายามะ (การเพียรชอบ)
สัมมาวายามะ แห่งมรรค ๘ หมายถึง ความเพียรในการงานหรือความเพียรในการประพฤติ
ต่อคุณงามความดี อันได้แก่
- สังวรประธาน คือ การเพียรป้องกันมิให้ตนประพฤติอยู่ในอกุศลกรรม
- ปหานปธาน คือ การเพียรละซึ่งอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปจากตน
- ภาวนาปธาน คือ การเพียรสร้างกุศลกรรมอันที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นแก่ตน และผู้อื่น
- อนุรักขนาปธาน คือ การเพียรรักษาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ยังคงอยู่เป็นนิจ และเพียร
ส่งเสริมพัฒนาให้สิ่งนั้นเกิดยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๗. สัมมาสติ (การตั้งสติชอบ)
สัมมาสติ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตัง้ สติได้ การระลึกได้ ไม่ฟน่ั เฟือน ไม่เลือ่ นลอย สามารถ
ระวังตัวมิให้ประพฤติตนหลงเข้าไปในวังวนของกิเลสทั้งหลาย อะไรควรท�ำ  อะไรไม่ควรท�ำ  รวมถึง
การตื่นตัวในหน้าที่ การส�ำนึกในหน้าที่อยู่เสมอ
ลักษณะของการมีสติ
๑. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีประโยชน์หรือไม่ เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่ว
๒. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเหมาะกับตนหรือไม่
๓. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีผลดีหรือร้าย
๔. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเป็นเรื่องงมงายหรือไม่
๕. ระลึกได้ว่า สิ่งที่จะกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำมีโอกาสส�ำเร็จหรือไม่
๘. สัมมาสมาธิ (การตั้งมั่นชอบ)
สัมมาสมาธิ แห่งมรรค ๘ หมายถึง การตั้งมั่นในจิต การมีจิตแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือ
มีจิตเป็นหนึ่งรวมกับสิ่งใด ๆ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
- ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิที่เกิดขณะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต เช่น
การท�ำงาน การท่องหนังสือ เป็นต้น
- อุปจารสมาธิ คือ สมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ในชั่วขณะ ที่ไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงการมีจิตรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้น เช่น การก�ำหนดจิต
ต่อลมหายใจเข้าออกได้ชั่วครู่ชั่วขณะ เพราะเกิดจิตเลื่อนลอยไปนึกถึงสิ่งอื่น
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- อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิทแี่ น่วแน่เป็นหนึง่ เป็นสมาธิทเี่ กิดจากการก�ำหนดจิตต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ที่ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก�ำหนดจิตแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งกับสิ่งนั้นได้ เช่น จิตรับรู้ และ
แน่วแน่ต่อลมหายใจเข้าออก
ธรรมอันใช้คู่กับมรรคทั้ง ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ : สมุทัย และนิโรธ แห่งอริยสัจ ๔
๒. สัมมาสังกัปปะ : เว้นจากมิจฉาสังกัปปะ ๓
๓. สัมมาวาจา : เว้นจากวจีทุจริต ๔
๔. สัมมากัมมันตะ : เว้นจากกายทุจริต ๓
๕. สัมมาอาชีวะ : วิริยะ
๖. สัมมาวายามะ : ปธาน ๔
๗. สัมมาสติ : สติสัมปชัญญะ
๘. สัมมาสมาธิ : ฌาน ๔
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร
อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ประทานพระนิพนธ์เรื่อง “พระโอวาทสอน
ปัพพชาเปกขะ” และเรื่อง “หลักทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” ที่ทรงพระราชทานถวาย เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๕
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทางกองทุนฯ ขอกราบขอบพระทัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เรื่องที่อยู่ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) เป็นเรื่องที่น�ำมาจากแหล่งต่าง ๆ
๓ แหล่ง คือ จากเทศนาธรรมของพระสงฆ์ในยูทปู (มีคณะท�ำงานถอดเทปและพิมพ์) จากการบรรยาย
ธรรม และจากหนังสือธรรมะ
รายชื่อพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม และลิขิตธรรม ที่กองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ คัดเลือกเพื่อน�ำมาพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) มีดังนี้ :๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ศาสตราจารย์พิเศษ ประจ�ำมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ�ำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม บรรยาย
ธรรมเรื่อง “เหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย” โดยกล่าวถึงสาเหตุที่ท�ำให้ศาสนาพุทธสูญสิ้นจากประเทศ
อินเดีย ดังนี้ :เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนรูก้ นั มานานแล้ว เพราะมีคนอินเดียนับถือศาสนาพุทธแค่เวลา ประมาณ
๑,๗๐๐ ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน มีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่า ตั้งแต่มหาวิทยาลัยนาลันทา
ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศอินเดียถูกท�ำลายและเผา ในปี พ.ศ. ๑๗๓๖ หลังจากนัน้
ู สิน้ จากอินเดียแล้ว จึงน่าเป็น
ไม่มคี นอินเดียนับถือพุทธอีกจนถึงปัจจุบนั กล่าวได้วา่ พุทธศาสนาได้สญ
ห่วงว่าอาจจะมีการสูญสิ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
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อายุศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้คือ ๕,๐๐๐ ปี พอครบ ๕,๐๐๐ ปีแล้ว จะไม่มี
คนนับถือศาสนาพุทธอีกแล้ว จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ตอ่ ไปมาเกิด จึงจะมีคนนับถือศาสนาพุทธ
อีกครั้งหนึ่ง
หลังจาก พ.ศ. ๕๐๐๐ ไปแล้ว อีกนานมากกว่าที่พระศรีอริยเมตไตรย์จะอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์
และมาตรัสรู้ ระยะเวลาที่ห่างกันระหว่างยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดมและพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย์ เป็นกลียุคของมนุษย์ เรียกระยะเวลานี้ว่าพุทธันดร มนุษย์ในยุคพุทธันดรนั้นจะมีกิเลส
ครอบง�ำจิตจนมืดบอด มองไม่เห็นธรรมะ
เป็นยุคที่มนุษย์จะมีอายุลดน้อยลงไปตามอ�ำนาจกิเลส จนมีอายุเหลือแค่ ๑๐ ปี จะส�ำส่อนกัน
เหมือนสัตว์ ไม่มคี วามนับถือญาติผใู้ หญ่ และส�ำคัญผิดคิดว่าเนือ้ มนุษย์กนิ ได้ จึงมีการฆ่ามนุษย์ซงึ่ กัน
และกันล้มตายเป็นอันมาก จนมนุษย์ในยุคนั้นเกิดความสลดสังเวชใจ แล้วกลับมาพัฒนาตนให้เป็น
คนมีศีลธรรม เริ่มจากศีลข้อ ๑ ก่อน หลังจากนั้น ต่อมาอายุของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๒๐ ปี
และเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ จนมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระศรีอริยเมตไตรย์จึงจะเสด็จลงมาตรัสรู้ จึง
เห็นได้ว่าอะไร ๆ ก็ไม่เที่ยง แม้แต่ศาสนาที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดก็เสื่อมลงได้ นี่คือสัจธรรม
ครั้งหนึ่ง ประเทศอินโดนีเซียเคยมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่ในปัจจุบันประเทศนี้มี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
การทีพ่ ทุ ธศาสนาต้องสูญสิน้ ไปจากประเทศต่าง ๆ คล้ายกับการผลัดเปลีย่ นกันครอบครองพืน้ ที่
ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดในปีที่ พ.ศ. ๕๐๐๐ เป็นธรรมดา ชาวพุทธควรสู้กับ..โลภ..โกรธ..หลง
ที่ครองใจของตัวเอง ไม่ต้องสู้กับคนอื่น แต่ให้สู้กับกิเลสของตัวเอง เพื่อจะได้บรรจุธรรม เป็นอรหันต์
และนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว
พระพุทธเจ้าเคยเทศน์ไว้วา่ ศาสนาพุทธจะเสือ่ มหรือจะเจริญ ขึน้ กับพุทธบริษทั ทัง้ ๔ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ตราบใดที่พุทธบริษัททั้ง ๔ มีการประพฤติดี ประพฤติชอบ จะมีผล
ท�ำให้ศาสนาพุทธไม่เสื่อมลงง่าย ๆ และสามารถคงอยู่ตลอดกาลนาน
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาอาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ลิขิตธรรมเรื่อง “ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ”
กล่าวว่า ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น บางคนโกรธง่าย เวลาโกรธมักจะท�ำ
อะไรรุนแรงออกไป ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและตนเอง เช่น ในปัจจุบันมีข่าวว่า นักเรียนชาย
โกรธเพื่อน ขโมยปืนพ่อมายิงเพื่อนเสียชีวิต หรือนักเรียนชายใช้มีดปาดคอเพื่อนจนเกือบเสียชีวิต
เป็นต้น
เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น ควรนึกถึง ๑๐ วิธีที่จะช่วยลดความโกรธ และท�ำให้ความโกรธหายไป
โดยไม่เกิดความรุนแรง ได้แก่ :ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ
ขั้นที่ ๒ พิจารณาโทษของความโกรธ
ขั้นที่ ๓ นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ
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ศัตรู

ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจ

ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า
ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ
ขั้นที่ ๘ พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา
ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ
ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ
๓. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตตามกถา ว่าด้วยวิธี
ฝึกฝนจิต”
๔. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ลิขิตธรรมเรื่อง “กตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมน�ำพาให้
ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์” (วัดศรีอินทราฯ)
๕. สุเมโธ ภิกฺขุ ลิขิตธรรมเรื่อง “ลับปัญญากับปัญหาใกล้ตัว”
๖. พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“ภาวนามยปัญญา”
๗. พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“เวรกรรม” ในพระพุทธศาสนา
๘. พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่า
ดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ลิขิตธรรมจ�ำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ :๘.๑ เรื่อง “ต้นเหตุแห่งทุกข์”
๘.๒ เรื่อง “วันวิสาขบูชา”
๘.๓ เรื่อง “ก�ำลังใจ”
๘.๔ เรื่อง “ปัจจัยสี่”
๙. พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง
“พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
๑๐. พระครูอดุลสีลกิตต์ เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ เชียงใหม่ ลิขิตธรรมเรื่อง “กรรมเป็นสิ่งที่เรา
ต้องได้รับผล”
๑๑. ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “เรียงล�ำดับอริยภูม”ิ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ น�ำมาจากแผ่นป้ายไวนิลที่ติดในศาลาใน วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี
๑๒. พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญฺโญ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “กฎเหล็กในการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน” กล่าวว่า การที่ทุกคนจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน จะต้อง
มีกฎเหล็ก ๘ ข้อ ดังนี้
บทน�ำ

19

ข้อที่ ๑ เราต้องมีเป้าหมายว่า ในการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง เราต้องท�ำเพื่อ
นิพพานชาตินี้
ข้อที่ ๒ ให้เราขอขมาบิดามารดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าเสียชีวิตไปแล้ว ให้อธิษฐานขอขมา
ท่าน
ข้อที่ ๓ ให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ อย่างจริงจัง และจริงใจ
ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่
ข้อที่ ๔ ให้เราอธิษฐานลาพุทธภูมิ
ข้อที่ ๕ ให้สัจจะว่าจะถือศีล ๕ ขึ้นไปตลอดชีวิต
ข้อที่ ๖ ต้องมีสติรู้ตัวและปรับตัวเสมอทางกาย
ข้อที่ ๗ ตื่นนอนมาใหม่ ๆ ให้เราท�ำสมาธิ ๕ นาที
ข้อที่ ๘ ให้เราคิดเสมอเป็นประจ�ำในระหว่างวันทุกวันว่า ถ้าเราตายไปเมื่อไหร่ขอนิพพาน
ไม่ขอเกิดเป็นอะไรอีกแล้ว
๑๓. หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วงจรปฏิจจสมุปบาท” เป็น
วงจรเวียนตาย เวียนเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารอันแสนยาวนาน หาต้นไม่ได้ หาปลาย
ไม่เจอ จุดเริ่มต้นของวงจรนี้เกิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) ซึ่งน�ำไปสู่การเกิดสังขาร-วิญญาณ-นามรูปสฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปทาน-ภพ-ชาติ-ชรา-มรณะ ซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้น
ความไม่รเู้ ริม่ ต้นทีจ่ ติ จิตทีม่ อี วิชชา (จิตโง่) เป็นจิตทีห่ ลงคิดปรุงแต่ง ยึดถือขันธ์ ๕ คือ ร่างกาย
(กายสังขาร) และจิต (จิตตสังขาร)
กายสังขาร คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตัวตน เป็นเรา ตัวเรา ของเรา หรือหลง
ยึดถือ “จิต” ว่าเป็นตัวเรา ซึ่งความจริงแล้วไม่มีตัวตนของเราอยู่จริง เพราะขันธ์ ๕ เป็นเพียงสิ่งผสม
ปรุงแต่งของธาตุ ๔ ชนิด คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
จิตตสังขาร เป็นการท�ำงานร่วมกันของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นการหลงผิด ยึดถือ
ขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเรา หรือมีตวั เราอยูใ่ นขันธ์ ๕ ซึง่ เป็นอวิชชาและเป็นปัจจัย ยึดสังขารเป็นตัวเป็นตน
ในความรู้สึกส�ำหรับเตรียมไปเกิดตายในร่างอื่น ๆ ต่อไป
๑๔. พระอาจารย์สนุ นั ท์ สุมงฺคโล แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “เกิดมาท�ำไม” กล่าวว่า มนุษย์
เกิดมาเพื่อพัฒนากรรม คือ การพัฒนาการกระท�ำของเราให้ไปถึงจุดสูงสุดคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีก การพัฒนากรรมท�ำได้ ๓ ทาง ได้แก่
๑. พัฒนากรรมทางกาย คือการรักษาศีล เพราะเมื่อเรามีวาจาดี และท�ำแต่สิ่งดี ๆ แล้ว
จะท�ำให้กรรมเก่าหมดไป และมีกรรมใหม่ คือมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา
๒. พัฒนากรรมทางวาจา คือ การไม่พูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ หรือพูดเพ้อเจ้อ
การทีเ่ ราระมัดระวังค�ำพูด ท�ำให้เราได้ยนิ ได้ฟงั แต่เรือ่ งราวทีด่ ี ๆ มีจติ ใจเป็นกุศล ท�ำให้เราได้มโี อกาส
ได้ท�ำบุญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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๓. การพัฒนากรรมทางใจ เพราะจิตหรือใจเป็นธรรมชาติที่พาเราเวียนเกิดเวียนตาย จิตพา
เราเวียนไปเกิดทั่ว ๓๑ ภพภูมิ จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ แต่เขาไม่รู้ดีรู้ชั่ว การพัฒนาจิตท�ำได้โดย
การลงมือปฏิบัติเป็นเครื่องปั้นจิต เป็นเครื่องฝึกจิต และเป็นเครื่องยกจิตให้มันเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ให้จิตได้รู้ว่า อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาป ถ้ามันเป็นบุญจิตจะได้รู้ว่ามันเย็น และถ้ามันเป็นบาปจิต
ก็จะได้รู้ว่ามันร้อน เวลาเกิดความทุกข์ใจ เช่น มีปัญหาทางด้านครอบครัว มีปัญหาสัมพันธภาพกับ
คนในครอบครัวหรือกับเพื่อน ๆ มีปัญหากับเจ้านายหรือลูกน้อง มีปัญหาเงินไม่พอใช้ จะได้ไม่เกิด
ความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายหนีปัญหา
๑๕. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือ
ข้าวเปลือก (ตอน ๑)” กล่าวว่า การฟังธรรมะไม่ใช่เป็นการฟังเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ได้ฟัง
เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่เป็นการฟังเพื่อให้เกิดสติและปัญญา
การปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร เพื่อให้เกิดสติปัญญา แล้วน�ำสติปัญญานั้นมาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ
ของเรา
คนเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เพราะว่ามีเปลือกอวิชชา (ความไม่รู้) หุ้มห่อดวงจิตไว้ ซึ่งก็คือ
ขันธ์ ๕ นั่นเอง อวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตไว้เปรียบเหมือนข้าวเปลือกที่ชาวนาน�ำไปหว่านเพื่อปลูกข้าว
ก็จะมีเมล็ดข้าวงอกขึ้นมา ท�ำให้มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าแกะเอาเปลือกของ
ข้าวเปลือกออก ข้าวเปลือกก็จะกลายเป็นข้าวสาร ซึ่งถึงแม้ว่าข้าวสารจะไปตกในนาที่มีดินดี น�้ำดี
ขนาดไหน ข้าวสารก็ไม่สามารถงอกให้เป็นเมล็ดข้าวเหมือนข้าวเปลือกได้
จิตก็เช่นกัน ถ้าไม่มีกายหุ้มห่ออยู่ จิตดวงนี้ไปตกที่ไหนเขาก็ไม่เกิดอีก แต่ที่ยังเกิดอีกเพราะเขา
ยังไม่หมดกรรม จึงท�ำให้จิตกับกายยังมารวมตัวกันอีก
ทีว่ า่ จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก จิตก็คอื ผูไ้ ม่มนี นั่ เอง อวิชชาคือข้าวเปลือกคืออะไร ก็
คือกายกับใจนั่นเอง ซึ่งเมื่อเรามาอาศัยกาย แล้วเราก็มาหลงเปลือกของข้าวเปลือก (หรือหลงแกลบ
นั่นเอง) จึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
๑๖. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือ
ข้าวเปลือก (ตอน ๒)” กล่าวว่า ธรรมชาติของจิตเป็นพลังงาน มีอยู่ ๒ ช่วง คือจิตที่อิสระ และจิตที่
ไม่อสิ ระ ซึง่ เป็นจิตทีย่ งั มีความผูกพัน ยึดมัน่ ผูกมัน่ ในขันธ์ ๕ อยู่ จึงท�ำให้กรรมซึง่ มีขนั ธ์ ๕ เป็นตัวน�ำ 
พาให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ เมื่อแยกจิตเป็นอิสระจากขันธ์ ๕ แล้ว ก็ไม่มีวิญญาณขันธ์พาไปเกิดใน
ภพภูมิใด ๆ อีก
วิธีถอนเรา ก็คือท�ำลายเราออกจากธาตุ ๔ และท�ำลายธาตุ ๔ ออกจากเรา ท�ำลายขันธ์ ๕ ออก
จากเรา ท�ำลายเราออกจากขันธ์ ๕ ซึง่ จะมีผลท�ำให้กเิ ลสลดลงเองได้ อย่ามัวท�ำลายกิเลส เพราะกิเลส
ท�ำลายไม่ได้
๑๗. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ทางปฏิบัติเพื่อความ
หลุดพ้น” กล่าวว่า ความทุกข์ของมนุษย์เกิดเพราะเราวิ่งหาความสุขนอกกาย เลยมองไม่เห็นความ
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สุขที่แท้จริงในกาย ความสุขที่แท้จริงของเราเกิดที่กายของเรานั่นเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย การพ้นทุกข์
ก็อยู่ในกายของเรา ไม่ใช่ที่ไหนเหมือนกัน ร่างกายไม่ได้เป็นเราจริง แต่เป็นเราโดยการสมมุติเท่านั้น
เอง เพราะมันเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยง เป็นเราอยู่ชั่วคราว ในร่างกายมีแต่ดิน น�้ำ  ลม ไฟ พอหยุด
หายใจธาตุลมก็ดับ อีกไม่นานธาตุไฟก็ดับตาม หลังตายใหม่ ๆ กายก็ยังอุ่นอยู่ แต่พอธาตุไฟดับตัว
ก็เย็น พอเวลาผ่านไปอีกระยะหนึ่ง น�ำ้ ก็ระเหยออกจากร่างกายจนแห้งสนิท สุดท้ายซากศพก็กลาย
เป็นดิน กลายเป็นปุ๋ย
การเวียนว่ายตายเกิดใน ๓ แดนโลกธาตุ นรก มนุษย์ สวรรค์ จึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เบือ่ หน่าย เพราะ
เทวดาก็ยังไม่เที่ยง เพราะต้องตาย เทวดายังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน หรือตกนรกได้
มีพระนิพพานเท่านั้นที่ท�ำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่า ความสุขกับความทุกข์มันเป็นตัวเดียวกัน มันติดกัน มันแยกกัน
ไม่ออก พระพุทธเจ้าไม่สามารถแยกสุขกับทุกข์ออกจากกันได้ เอาแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้
การหลุดพ้นทุกข์อย่าประมาทตนเองว่า เราบุญน้อย เราปัญญาน้อย เราบารมีน้อย เพราะ
พระอริยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นผู้ท่ีมีกิเลสเหมือนเรา มีความคิดเหมือนเรา ท�ำไมยังท�ำได้ หน้าที่ของเราคือ
ต้องเข้าไปศึกษาว่า ท่านรู้อะไรท่านจึงพ้นทุกข์ การเป็นพระไม่จ�ำเป็นว่าต้องบวชเป็นพระก่อน เป็น
ฆราวาสก็เป็นพระได้ เป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้ ค�ำว่า พระ ก็คือ พระอริยบุคคลนั่นเอง พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เสมอภาคกัน ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ก็ตรัสรู้ได้
ธรรมะจึงเป็นของกลาง เพราะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ มีตา หู จมูก รู้กายใจก็สามารถเข้าไปรู้ธรรมเห็น
ธรรมได้ไม่แตกต่างกัน
ทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องมีสมาธิและปัญญาคู่กัน อย่าไปติดสมาธิ เพราะสมาธิอย่าง
เดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ ปัญญาเท่านั้นที่พ้นทุกข์ได้ หรือมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องมีสมาธิเป็น
เครื่องหนุนด้วย ทั้ง ๒ อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นคู่กัน เพราะถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวพิจารณาโดยไม่มีสมาธิ
จะเกิดความฟุ้งซ่านแทน ไม่มีพลัง จะเห็นว่าปัญญาและสมาธิจึงมีความส�ำคัญทั้งคู่
๑๘. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง จิต วิมตุ ติ นิพพาน “แนวทาง
และวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง” อธิบายความหมาย ค�ำว่า จิต วิมุตติ และนิพพาน
จิตแท้เขาไม่สุข จิตแท้เขาไม่ทุกข์ จิตแท้เขาไม่มีอะไรให้ยึด เขาอิสระ ฉะนั้น จิตดวงนี้จึง
ไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิดไปหลายภพหลายชาติ ไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง
เป็นเทวดาบ้าง ไปพรหมโลกบ้าง เพราะอาศัยความลุ่มหลงตัวเดียว หลงสุขไปขึ้นสวรรค์ หลงทุกข์
ไปตกนรก แต่ถ้าหลงความว่างเป็นอารมณ์ก็ไปพรหมโลก ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีรูปเลย
แต่ก็อยู่ได้ แต่พระนิพพานนี้ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีความว่าง ไม่มีอะไรให้ยึดเลย พระนิพพานมีอยู่
เหมือนลมที่มีแต่ไม่สามารถจะจับต้อง หมายได้ว่าลมมันเป็นอย่างไร นิพพานก็เหมือนกันมีอยู่แต่เรา
ไม่สามารถจะจับต้องได้ จิตก็เหมือนกันมีอยูแ่ ต่ไม่สามารถสัมผัสได้เลย ทีส่ มั ผัสได้คอื อาการของใบไม้
คืออาการของขันธ์นนั่ เอง นัน่ คือตัวอุปาทานทีเ่ ข้าไปยึด ความทีว่ า่ ไปยึดนัน้ ก็เป็นอาการหนึง่ ของขันธ์
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นั่นคือจิตแท้ จิตเดิมเข้าไปพร�ำ่ สอน เขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว รวมแล้วก็คือเขาเป็นอิสระอยู่ ที่เห็น
ทั้งหมด ที่เราหมายทั้งหมดเป็นสมมุติทั้งหมดเลย
ค�ำว่าเป็น “อนัตตา” ก็คอื ความไม่เป็นตัวตนนัน่ เอง วิมตุ ตินไี่ ม่เป็นตัวตนนะ ทีเ่ ป็นตัวตนทัง้ หมด
เป็นสมมุติทั้งหมดเลย วิมุตติอยู่เหนือไตรลักษณ์ นิพพานเป็นของเที่ยง วิมุตติก็เป็นของเที่ยง จิต
นิพพาน วิมุตติ เป็นอันเดียวกัน ฉะนั้นจิตจึงยกขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นอาการอย่างไร นิพพานจึงยกไม่ได้
ว่าเป็นลักษณะเช่นใด มีสภาวะใด ๆ แต่มีอยู่ จิตนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถจะยกได้ว่านั้นเป็นอะไร วิมุตติ
นั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถจะยกว่าเป็นอะไร ถ้ายกมานั้นเป็นสมมุติหมดเลย ทั้งหมดเลย เพราะจิตดวงนี้
ไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิด ไปนรกก็ไม่เคยตาย ไปสวรรค์ก็ไม่ตาย ไปนรกก็ไม่ตาย ไปนิพพานก็
ไม่ตาย ไม่ได้ดับด้วย แต่สิ่งที่ดับทั้งหมดคือรูปนามหรือขันธ์ ๕ มโนวิญญาณก็ยังดับ แต่จิตนี้ไม่ดับ
แม้อยู่ในสภาวะของนิพพานจิตก็ยังอยู่ จิตดวงนี้จะไปไหนก็ได้ ไปเป็นมดก็ได้ ไปเป็นแมลงก็ได้
ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ เขาอิสระในความที่จะไป
จิตทีม่ าเกาะอยูก่ บั ขันธ์เพราะมีอปุ าทาน ความลุม่ หลงในตัวขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน เหมือนที่
เราหลงอยูท่ กุ วันนีว้ า่ เป็นตัวเป็นตน เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าท่านค้นเจอตรงนีแ้ หละ
สภาวะของความลุ่มหลง
ุ ไม่มเี หตุไม่มผี ล ไม่มสี ขุ ไม่มที กุ ข์ แต่ตวั นิพพาน
นิพพานนีไ้ ม่มสี มมุตมิ แี ต่วมิ ตุ ติ ไม่มบี าปไม่มบี ญ
นั้นไม่มีชื่อ ไม่มีอาการ ไม่มีบัญญัติเลย สภาวะของเขาไม่มีบัญญัติ เพราะสภาวะของเขาไม่มีอะไรจะ
บัญญัติเขาได้ อยู่ในสภาวะชื่อวิมุตติคือไม่มีนั่นเอง คนที่ไม่เห็นนิพพานเขาจึงว่าไม่มีจิต แต่ผู้ที่เห็น
นิพพานแล้วจึงรู้ว่าจิตมีอยู่ แต่ไม่มีรูปนาม ฉะนั้นจิตไม่ได้สูญ แต่ไม่มีการยึดในรูปในนามแล้ว จึงไม่
ต้องมาเกิดอีก
ครบ ๕,๐๐๐ ปีแล้ว พระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน ๗ คืน
เพื่อแสดงธรรมโปรดเทวดา เทวบุตรทั้งหลาย ในครั้งนั้นจะมีเทพเทวดาทั้งหลายมาตรัสรู้ธรรมกัน
มากมาย พระองค์จะมาจริง ๆ ในรูปขันธ์ของพระองค์ที่เคยใช้สมมุตินั้นมาใช้จริง ๆ แต่เป็นกายทิพย์
มาแสดงให้เทวดาฟัง เพราะนั้น แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญ ใช่ไหมล่ะ พระพุทธเจ้ายังอยู่ ยังมา
แสดงธรรมได้ คืออาศัยสมมุติได้บางครั้งบางคราวแล้วพระองค์ก็กลับสู่นิพพานเหมือนเดิม แต่ตำ� รา
เรียนเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลฤทธิข์ องท่าน คือก�ำหนดไว้อย่างนัน้ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ องค์จริง ๆ ของ
พระพุทธเจ้านั้นนะ จิตจริง ๆ ของพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงธรรมจริง ๆ เลย
๑๙. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ละที่จิต” กล่าวว่า เมื่อเรา
เกิดมามีแต่จิตอย่างเดียว จิตดวงนี้ไม่มีรูป ไม่มีนาม ยังประภัสสรอยู่ มาอาศัยรูปนามนี้เป็นเครื่องอยู่
เนื่องจากเหตุที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกภพทุกชาติ เพราะเรายังยึดรูปนามทั้งหมด
เมื่อเราหลงกลมาเกิดในโลกมนุษย์แล้ว เหมือนที่เราติดคุกเพื่อรอวันตาย เมื่อตายเมื่อไหร่ก็ได้
ออกจากคุกนี้ไป แต่จะท�ำอย่างไรเราจะไปหลงกลเข้าติดคุกนี้อีก และความหมายของค�ำว่า ละที่
จิต คือจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ เพราะทราบว่ามันเป็นสิ่งสมมุติ เพื่อให้จิตดวงนี้ไปนิพพาน
บทน�ำ
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(จิตไม่ได้สูญ แต่เป็นจิตที่ไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพราะเป็นดินแดนที่ไม่ยึดสมมุติ)
๒๐. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ทางของพระอริยเจ้า” อธิบาย
ว่า ทางที่พระอริยเจ้าเดินไปเพื่อความหลุดพ้น ร่างกายเรียกว่า รูป จิตที่อาศัยร่างกายนั้นเรียกว่า
นาม ทุกคนมีชีวิตด้วยนามรูปนี้ หมายถึงมีกายกับใจนั้นเอง ทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่เป็นไปเพื่อ
การตรัสรู้ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าจะเน้นให้เห็นรูปเป็นอันดับแรก ท่านบอกว่า ก่อนทีเ่ ราจะรูธ้ รรมะ
เราจ�ำเป็นต้องเห็นรูปก่อน เวลาพระบวชใหม่จึงให้ท่องมนต์กรรมฐาน ให้เห็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ทัง้ ๆ ทีย่ ังไม่ได้ทำ� สมาธิอะไร เป็นการพิจารณาความไม่เที่ยงของตัวเอง จนกระทัง่ มีการรู้แจ้งในขันธ์
๕ (รู้แจ้ง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) และละอุปาทานขันธ์ ๕ ได้ เพราะแจ้งหมดแล้ว เกิดมี
ธาตุรู้และเบื่อหน่ายที่จะกลับมาเกิด และเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไป
๒๑. หลวงตาศิริ อินทสิริ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบัน
ขั้นสุดท้าย” กล่าวว่า การบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลระดับพระโสดาบัน ปิดอบายภูมิได้ (ไม่ลงนรก
ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย) การเกิดเป็นกษัตริย์หรือจักรพรรดิยังสู้พระโสดาบันไม่ได้
เพราะอาจไปเกิดในอบายภูมิได้ พระโสดาบันจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน ๗ ชาติ ก็จะส�ำเร็จเป็น
พระอรหันต์ อาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตากระทบกับรูป เรียกว่า ธรรม ๕ อย่าง ซึ่งเป็นธรรมที่ท�ำให้
เราเป็นอริยบุคคลระดับโสดาบัน ได้แก่ ศรัทธา (ความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า) ศีล (เจตนา
ที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติ ไม่ให้ไปท�ำความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น) จาคะ (การ
ให้) ปัญญา (การรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง) และสังโยชน์ (คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์)
การละสังโยชน์ของพระโสดาบัน จะละสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส แต่ยงั ไม่สามารถ
ละสังโยชน์อื่น ๆ ที่เหลืออีก ๗ อย่างได้ ความศรัทธาจะไปฆ่าวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ตัวศีลจะไป
ฆ่า สีลัพพตปรามาส (ความงมงายในศีล) ศีลท�ำให้เกิดกายดี วาจาดี ใจดี และงานดี
๒๒. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อมตะธรรมน�ำชีวิต เรื่อง
ขันธ์ห้า ร่างกายคือกองแห่งรูป”
๒๓. พระอาจารย์ปญ
ั ญา นีลวณฺโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ ง “มรรค ๘ (ตอน ๑) : อริยสัจ
๔ ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ” กล่าวว่า อริยสัจ ๔ ท�ำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีปัญญา เมื่อครั้งตรัสรู้
สมบูรณ์เป็นผู้ชื่อว่า แทงตลอดโลกธาตุเลย แล้วท�ำให้พระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงการรู้แจ้งอริยสัจนี้ท้อ
ได้กบั การจะสอนคน ด้วยความเป็นสิง่ ทีย่ ากลึกประณีต ถึงกับท้อยังไม่แน่ใจว่า จะสอนคนรูเ้ รือ่ งหรือ
เปล่า นี่คือระดับของอริยสัจ ๔ นั้น ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อธิบายโดยใช้ค�ำสั้น ๆ ว่า ทุกข์ เหตุเกิด
ทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ) ทางอันได้มาซึ่งความดับทุกข์ (มรรค) ครอบคลุมเขตความรู้ที่
ท�ำให้บคุ คลนัน้ ไม่เหลือสิง่ ทีจ่ ะสงสัยอีก หรือท�ำให้ปญ
ั ญานัน้ อิม่ เลย หยุดเลย เย็นเลย และเป็นความ
รู้ชนิดเดียวที่มีแรงพลังจะท�ำให้บุคคลนั้นเข้าถึงความเป็นผู้หลุดพ้นที่สมบูรณ์ทั้ง ๒ ส่วน หรือเข้าถึง
ความเป็นผู้สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ได้ เขตความรู้ในโลกมันเยอะมาก แต่ความรู้เดียวที่เป็นความรู้ที่มี
พลังจะท�ำให้คนสิ้น อาสวะได้ คือความรู้ในระดับของการรู้แจ้งอริยสัจ
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พระพุทธเจ้าบอกว่า บุคคลที่มีความรู้เรื่องทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ (สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ)
ทางอันได้มาซึง่ ความดับทุกข์ (มรรค) คือวิชชา ความรูแ้ จ้งอริยสัจนัน้ จัดเป็นส่วนทีเ่ รียกว่า สัมมาทิฏฐิ
หรือความเห็นอันตรง ที่จัดเป็นตัวแรกของอริยมรรคซึ่งมีองค์ประกอบ ๘
บุคคลทุกคนที่จะได้ชื่อว่าหลุดพ้นทุกข์ได้ ต้องมีการปฏิบัติคือ ต้องรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ ให้ส�ำเร็จ
ถ้ารู้แจ้งครบทั้ง ๔ ประการ เมื่อนั้นจึงได้ชื่อว่ามีปัญญาสมบูรณ์โดยแท้จริง หรือมีวิชชาสมบูรณ์
เมื่อวิชชาสมบูรณ์ วิมุตติจึงสมบูรณ์ คือ เมื่อรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ โดยสมบูรณ์เท่านั้น นี่คือกลไกของมัน
ดังนัน้ ค�ำว่ารูแ้ จ้งมรรค หมายถึงคนทีผ่ า่ นการปฏิบตั มิ าหมดแล้ว จึงได้ชอื่ ว่ารูแ้ จ้งมรรค คือ คนที่
ปฏิบตั คิ รบถ้วนสมบูรณ์ในขัน้ รูแ้ จ้งทุกข์ รูแ้ จ้งเหตุเกิดทุกข์ รูแ้ จ้งความดับทุกข์ เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาสมบูรณ์
และมีวิชชาสมบูรณ์ ในครั้งพุทธกาล พอพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจท่านอุทานว่า “วิชชา ปัญญาแสงสว่าง
จักษุได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุเกิดทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ นี้คือ
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความดับทุกข์”
๒๔. พระอาจารย์ชานนท์ ชนนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตพระอรหันต์” กล่าวว่า
ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรม ๓ อย่าง คือ
๑. “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” การไม่ท�ำบาปทั้งปวง  
๒. “กุสลสฺสูปสมฺปทา” การท�ำตนให้ถึงพร้อม
๓. “สจิตฺตปริโยทปนํ” การท�ำจิตของตนให้ขาวรอบ
เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ คือ อาศัยธรรม อาศัยมรรค ท�ำจิตของตนให้ขาวรอบอยู่
ตลอดเวลา ไม่ท�ำบาปอยู่ที่ตรงนี้แล้ว ก็ท�ำกุศลให้เกิดขึ้นตลอด
๒๕. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “พระนิพพานดิบ” เรียก
บุคคลที่เป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ยังไม่เสียชีวิตว่า นิพพานดิบ และเรียกบุคคลที่เป็นพระอรหันต์ที่
ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วว่า นิพพานสุก
๒๖. หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “นิพพาน” อธิบายว่า นิพพาน
คือการนิ่งของจิต เมื่อเราหลุดพ้นออกจากสิ่งที่ร้อยรัด (สิ่งที่ร้อยรัดก็คือสังโยชน์) เมื่อละสังโยชน์ได้
ก็คือพระนิพพาน พระนิพพานจึงเป็นการหลุดออกจากเครื่องพันธนาการที่มัดจิตเราติดกับโลกไว้
ต่างคนต่างไป จิตกับอารมณ์ก็แยกกันไป เรียกว่า จิตได้รับค�ำตอบ จิตได้รับค�ำตอบว่าตัวเราไม่เที่ยง
เราไม่น่ารัก ตัวเราเบื่อหน่าย เราก็เบื่อหน่ายโลก จิตก็เลยหยุดค�ำตอบนี้เอง เมื่อจิตหลุดออกมาจาก
สิ่ ง ที่ ร ้ อ ยรั ด สิ่ ง ที่ ร ้ อ ยรั ด มั ด ใจของเราก็ ห ลุ ด ไปด้ ว ย อารมณ์ กั บ จิ ต แยกกั น เหมื อ นผ้ า กั บ สิ่ ง ที่
เปรอะเปื้อนหลุดออกจากกัน เราจึงหลุดออกจากหลัก และไม่ถูกมัดอีกต่อไป
๒๗. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อาการที่จิตหลุดจาก
สมมุต”ิ กล่าวว่า ในโลกนีม้ แี ค่ ๒ สิง่ มีสขุ กับทุกข์ทเี่ ดือดร้อนกัน ทุกวันนีก้ เ็ ดือดร้อนเพราะทุกข์ และ
เดือดร้อนเพราะอยากได้สุข
โลกนีม้ แี ต่เรือ่ งเกิดกับเรือ่ งตาย เรือ่ งเกิดไม่ตอ้ งสนใจแล้ว เพราะมันเกิดมาแล้ว แต่ทคี่ วรจะรูค้ อื
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รู้เรื่องตาย คิดถึงความตายเยอะ ๆ เพราะมันเกิดขึ้นแน่นอน ในระยะก่อนที่จะตาย ต้องพิจารณาว่า
ท�ำอย่างไร ขอให้การตายของเราครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้าย จะไม่กลับมาตายแบบนี้อีก
อริยสัจ ๔ คือการตรัสรู้ โดยพัฒนาปัญญา ๓ ประการ น�ำไปสู่การเป็นผู้มีปัญญาสูงสุด โดย
อาศัยปัญญา ๓ ประการ ทีส่ ร้างความส�ำเร็จทีส่ ดุ ในชีวติ ซึง่ ต้องตรัสรูถ้ งึ ๓ รอบ (มีการพัฒนาปัญญา
ทั้ง ๓ ประการ) ดังนี้ :รอบที่ ๑ คือ สุตมยปัญญา (เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟัง ได้อ่าน ได้เรียนรู้เรื่องราวจาก
ผู้อื่น ซึ่งเป็นความรู้ที่น�ำมาก�ำหนดแนวคิดของเราเอง และน�ำไปใช้ในการท�ำงานการใช้ชีวิต เป็นการ
สร้างปัญญาชั้นแรกของมนุษย์)
รอบที่ ๒ คือ จินตามยปัญญา (คือ ปัญญาส�ำเร็จจากการคิดพิจารณา เมื่อได้ฟังแล้วจึง
ใคร่ครวญพิจารณาท�ำให้เข้าใจในสิง่ ทีฟ่ งั มานี้ หรือเป็นปัญญาของพระโพธิสตั ว์ทคี่ ดิ เรือ่ งความจริงทัง้
หลายได้เอง โดยไม่ต้องฟังจากผู้อื่น)
รอบที่ ๓ คือ ภาวนามยปัญญา อริยสัจ ๔ ต้องพิจารณาทั้ง ๓ รอบหรือ ๓ ประการ จึงจะ
เข้าไปตรัสรู้
๒๘. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “กุญแจใจ ไขประตู
สู่นิพพาน” กล่าวว่า การบรรลุธรรมคือบรรลุทุกข์ บรรลุเหตุผล การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมนั้น
สามารถท�ำสมาธิได้ ๒ วิธี คือ
๑. การเจริญกรรมฐาน (สมถกรรมฐาน) เป็นแนวทางของเจโตวิมุตติ พวกที่มีจริตชอบท�ำ
สมาธิเพื่อให้เกิดความสงบ มีอนุสติ ๑๐ เช่น พุทโธ หรืออานาปานสติ เป็นต้น
๒. การพิจารณา (วิปัสสนากรรมฐาน) เป็นแนวทางของปัญญาวิมุตติ พวกที่มีจริตชอบการ
พิจารณาความทุกข์ ความสับสนวุน่ วายของชีวติ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์จากการ
ด�ำรงชีวติ ในประจ�ำทุกวัน ทุกข์เพราะรักเพราะการพลัดพราก เพราะความหวงแหน เพราะปรารถนา
ไม่สมหวัง จนกระทั่งจิตมีความรู้สึกสลดสังเวชต่อความไม่จีรังถาวร เกิดความรู้สึกน่าเบื่อ เพราะมี
ความรู้ว่าทุกอย่างไม่จีรังถาวร เป็นลักษณะของปัญญาวิมุตติหรือปัญญาอบรมสมาธิ เป็นญาณที่เกิด
ขึน้ จากการพิจารณาความไม่จรี งั ถาวรในทุกสรรพสิง่ และก็จะดึงจิตนีด้ งิ่ ลงสูอ่ เุ บกขาได้อย่างฉับพลัน
ซึ่งได้ผลอย่างรวดเร็ว
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “จิตไม่ใช่เรา จิตไม่ใช่ของเรา ร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา” เพราะมันเป็นก้อน
ธาตุ เมื่อจิตมาปฏิสนธิกับก้อนเนื้อนี้ ร่างกายนี้ ก้อนธาตุอันนี้ จึงเต็มไปด้วยความรู้สึก เมื่อถูกสัมผัส
ร่างกายทัง้ หมดนีจ้ งึ เรียกว่า จิตหลงจิต จิตหลงขันธ์ จิตหลงว่าเรา จิตหลงเอาก้อนกายเป็นเรา สุดท้าย
มันต้องแตกสลายลงสูธ่ าตุ กลับคืนไปสูส่ สารเดิมคืนสภาวะรูปเดิม เป็นธรรมนิยามตา คือพระพุทธเจ้า
จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม สิ่งต่าง ๆ นี้ล้วนปรากฏขึ้นและมีขึ้นอยู่ในจักรวาลโลกอยู่แล้ว
เมื่อจิตที่หลงสมมุติว่า เป็นจิตของเรามาเกิดใหม่ เป็นการเกิดมาเพื่อยินดีตาย และส�ำคัญว่า
ตัวเองเกิดมา ตัวเองแก่ ตัวเองเจ็บ และตัวเองตาย แต่ที่จริงแล้ว จิตไม่ได้เกิด จิตไม่ได้แก่ จิตไม่ได้
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ตาย แต่สิ่งที่ทำ� ให้จิตมาเกิดใหม่ก็คือ ความหลงภายในจิต (จิตโง่) ที่หลงอยู่ในอาการของจิต จึงเกิด
เป็นตัณหาอุปทานขึ้น
ในสติปัฏฐาน ๔ กล่าวถึงการเข้าสู่กระแสพระนิพพาน ดังนี้ :๑. การพิจารณากาย นอกจากจะพิจารณากายนอกกายในแล้ว ต้องพิจารณากายในกาย
และต้องเข้าถึงสถานะกายในกายด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นกายนอกกายในแต่เพียงอย่างเดียว
๒. การพิจารณาเวทนา นอกจากพิจารณาเวทนานอกเวทนาในแล้ว ต้องพิจารณาเวทนา
ในเวทนา และเราต้องเข้าถึงสถานะเวทนาในเวทนาด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นเวทนานอกเวทนาในแต่
เพียงอย่างเดียว
๓. การพิจารณาจิต นอกจากพิจารณาจิตนอกจิตในแล้ว ต้องพิจารณาจิตในจิต และต้อง
เข้าถึงสถานะจิตในจิตด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นจิตนอกจิตในแต่เพียงอย่างเดียว
๔. การพิจารณาธรรม นอกจากธรรมนอกธรรมในแล้ว ต้องพิจารณาธรรมในธรรม และ
ต้องเข้าถึงสถานะธรรมในธรรมด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมนอกธรรมในแต่เพียงอย่างเดียว
เมือ่ มีการพิจารณาของจิตใต้สำ� นึกทีร่ สู้ กึ จากการปฏิบตั ิ ในระหว่างการภาวนา จนเข้าถึงสภาวะ
ธรรมตามจริงว่า ร่างกายมีการเสือ่ มไป สภาวะธรรมภายในคืออารมณ์ทางจิตมีการเกิดขึน้ และดับไป
จะท�ำให้เราเข้าธรรมที่แท้จริงได้ คือเข้าถึงสภาวะจิตที่มีความรู้แจ้ง คือพระนิพพาน
๒๙. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กล่าวถึงอารมณ์ของพระอริยเจ้า ว่ายังมีอารมณ์ต่าง ๆ เหมือนเดิมหรือไม่
ค�ำตอบก็คือยังมีแต่ท่านไม่เอา เพราะทราบว่านั่นเป็นสมมุติ นั่นเป็นเหตุที่สมมุติขึ้น และผลที่สมมุติ
ขึ้น คือความทุกข์และเร่าร้อน อีกทั้งยังเปลี่ยนแปลง แปรปรวน และแปรผันตามกฎอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ท่านยังคิดถึงเรื่องราวในอดีต ที่เคยพบปะบุคคลต่าง ๆ เคยรักใครชอบใครก็คิดไปหมด แต่
ท่านรับทราบ เพราะรู้ว่า นั่นเป็นเพียงกิริยาอาการของสัญญาทางจิต หรือคุณสมบัติของจิต ที่มัน
จะบันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ในชีวติ ของท่าน เป็นขันธ์ทำ� งาน เป็นจิตท�ำงาน แต่จติ ใจจิตอันเป็นผูท้ รงธรรม
อยู่ รู้สภาวะทั้งหมด ไปหมด ท่านถึงไม่ตาม จึงหยุดอยู่แค่การรับทราบ แต่ไม่ตาม เมื่อไม่ตามและไม่
สมมุตขิ นึ้ เสวยผลของการสุข ทุกข์ทจี่ ะท�ำให้เสวยผลก็ไม่เกิดขึน้ กับท่าน ภพใหม่จงึ ไม่เกิดขึน้ กับท่าน
ทุกอย่างมีหมด มีเหมือนเดิม ไม่มอี ะไรหายไปไหน แต่ทา่ นจะทราบทุกขณะจิต จิตต่อจิต ลมหายใจต่อ
ลมหายใจ รู้ต่อรู้ แต่ไม่ตาม สถานะใดสถานะหนึ่งไม่มีอิทธิพลต่อท่าน ตาเห็นรูปเหมือนเดิม หูได้ยิน
เสียงเหมือนเดิม จมูกได้กลิน่ เหมือนเดิม ลิน้ สัมผัสรสเหมือนเดิม กายสัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ละมุน
ละไม เหมือนเดิม (การสัมผัสถูกต้องมีหมด) การแก่ การเจ็บ การจะต้องตายยังมีเหมือนเดิม ยืน เดิน
นัง่ นอน เหมือนเดิม มีความชราเหมือนเดิม เจ็บปวดมีไข้เหมือนเดิม หิวกระหายเหมือนเดิมทุกอย่าง
เวทนาภายนอกนี้ต้องเยียวยากันไปตามสถานะ แต่เวทนาทางจิตอันเป็นภพใหม่ไม่มี เวทนาอันเป็น
อารมณ์ เวทนาติดอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ดี อารมณ์ชั่ว อารมณ์สุขทุกข์ไม่มี มีแต่รับทราบ มีเวทนา
ทางกายเหมือนเดิม แต่อารมณ์ดี อารมณ์ชวั่ ไม่มใี นจิตของท่าน ทีไ่ ม่มอี ารมณ์ เพราะท่านไม่สมมุตขิ นึ้
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(อารมณ์แห่งสมมุตไิ ม่ม)ี เมือ่ ไม่ตามเหตุ ก็ไม่มอี ารมณ์เกิดขึน้ เรียกว่าไม่มอี ารมณ์แม้แต่เสีย้ ววินาทีใน
จิตของท่าน เพราะจิตของท่านรับทราบเป็นสติถาวร เหตุมีอยู่ ผลมีอยู่ แต่ไม่มีผู้เสวย เพราะท่านไม่
ตามเหตุ จึงไม่มีการกระท�ำ และไม่มีผลของกรรมเกิดขึ้น จึงท�ำให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมหมด เมื่อ
ั ญา
ท่านไม่เกาะเกีย่ วหรือไม่ยดึ ถือ จึงเป็นผูร้ บั ทราบเท่านัน้ แต่เป็นอิสระจากสิง่ ทีร่ บั ทราบ ท่านมีปญ
แจ่มแจ้ง และเป็นผู้รู้แก่ใจ จึงไม่หลงเข้าไปในอาการของจิตหรือสภาวะของจิตเหมือนปุถุชน
จึงกล่าวได้วา่ พระอริยเจ้ามีทกุ อย่างเหมือนเดิม แต่ไม่สมมุติ เหมือนหลวงปูด่ ลุ ย์พดู คือ กิเลส
มีเหมือนเดิม แต่ไม่เอาเท่านั้น เหตุดีก็มี เหตุชั่วก็มี แต่ท่านไม่ตามเหตุ เพราะท่านรู้ว่าเป็นสมมุติ
ตามแล้วมันไม่เที่ยง มันเป็นสมมุติ ไม่ใช่ของจริง ท่านจึงไม่มีการยึด จิตของท่านจึงเป็นอิสระ
กับทุกสิง่ จึงท�ำให้ทา่ นไม่มอี ารมณ์ดี อารมณ์ชวั่ (อารมณ์ไม่ด)ี อารมณ์สขุ อารมณ์ทกุ ข์ อีกต่อไป
๓๐. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม แสดงพระธรรมเทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กล่าวถึง จิตที่วิมุตติหลุดพ้นแล้ว หมายถึง จิตที่เป็นอิสระทุกลมหายใจเข้าและ
ออก จิตที่มีสติถาวร เรียกว่า สตินิพพาน รับรู้ทุกอย่าง แต่ไม่เอาแม้แต่อย่างเดียว เป็นจิตบริสุทธิ์
ไม่แปดเปื้อนสิ่งสมมุติ ไม่มีสมมุติ ไม่มีชื่อเข้าถือครอง มีแต่ความเป็นอิสระ ไม่แสวงหาความสุขแบบ
สมมุติ เป็นความสุขที่ปราศจากการยึดติด ความสุขที่เป็นอิสระไม่ยึดติด จึงเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ต้อง
มีการเกิดอีกต่อไป
ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรเป็นของเรา มันเป็นของธรรมชาติ ไม่มสี งิ่ ไหนน่ายึดติดหรือน่าเกีย่ วข้อง เพราะ
มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ หมด ทุกคนรูอ้ ยูแ่ ก่ใจแล้วว่า เนือ้ หนัง ร่างกาย ไม่ใช่ของเรา ทรัพย์
สมบัติ ครอบครัว คนรัก ที่เป็นของเราตอนยังมีชีวิตอยู่ เมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้ ร่างกายนี้แตกสลาย
แม้แต่ตัวจิตจะเอาร่างกายไปก็ไม่ได้ ไปได้แต่จิตตัวเดียว จึงสรุปได้ว่า ตอนมาไม่ได้เอาอะไรมา ตอน
ไปไม่ได้เอาอะไรไป มันเท่าทุนแล้วไม่ใช่หรือ
๓๑. อาจารย์ พ รรณรั ศ มิ์ ปิ ย ะพงศ์ วิ วั ฒ น์ เป็ น ผู ้ บั น ทึ ก เรื่ อ ง “สนทนาธรรมระหว่ า ง
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม และอาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์”
๓๒. พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “วิธีพิจารณา วิปัสสนา
ญาณ” กล่าวว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ยากอย่างที่คิด ทุกคนมีสิทธิ์นิพพานในชาตินี้เท่าเทียม
กัน ไม่ว่า คนจน คนรวย คนอ่านหนังสือออก หรืออ่านหนังสือไม่ออก ขอให้ยึดมั่นในค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ในธรรมะ และในครูบาอาจารย์ที่สอนเรา โดยกล่าวถึงวิธีวิปัสสนาญาณ ๙ เพื่อการ
บรรลุพระอรหันต์ให้ทุกคนทราบ
๓๓. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เป็นผู้เขียนเรื่อง “แก้ถูกจุดต้องแก้ที่จิต” กล่าวว่า มีการอบรม
“ค่ายคุณธรรม” ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในชีวิตของท่าน โดยเริ่มเปิดการ
อบรมสมาธิให้แก่นักเรียน ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ พนักงานในองค์กรเอกชน ที่ทางโรงเรียน
หน่วยงานรัฐและเอกชนติดต่อขอส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม การจัดอบรมมีตลอดปี โดยจัดตาราง
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การอบรมตามความประสงค์ของหน่วยงานที่จัดการอบรม
หน่วยงานใดทีส่ นใจจะส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม ติดต่อได้ที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ศูนย์
พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หลังสิ้นสุดการอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมจะเขียนบรรยายความรู้สึก ความประทับใจ
ที่ได้รับในระหว่างการอบรมส่งให้โครงการ จากนั้นโครงการพิจารณาคัดเลือกบทความที่น่าสนใจลง
พิมพ์ในหนังสือ ฐานิยปูชา แต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้น�ำ
บทความ ๒ เรื่อง ที่โครงการพิมพ์ในหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๓ มาเผยแพร่ต่อดังนี้ :เคยฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า
เมื่อครูบอกข่าวว่าจะมีการเข้าค่ายธรรมะ ในใจร้องค้านอย่างรุนแรง แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะ
เบื้องบนได้สั่งมาแล้ว จึงต้องจําใจมา แต่พอมาถึง ลงรถ ได้เจอบรรยากาศสดชื่น สงบ ร่มเย็น เรา
ชอบมาก
ตอนเด็ก เราเข้าวัดบ่อยมาก เพราะโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัด เรามีปมที่ว่าเราไม่เคยเจอหน้า
แม่เลย ย่าบอกว่าแม่ทิ้งเราไปตั้งแต่เราอายุ ๓ เดือน เพราะแม่เราสวยมากและอายุยังน้อยจึงอยาก
ไปเจอชีวิตที่ดีกว่านี้ จากนั้นเราก็ตั้งคําถามในใจตลอดว่าเราผิดมากไหมที่เกิดมา จนอายุ ๙ ขวบ เรา
เป็นโรคซึมเศร้า ต้องพบจิตแพทย์ทุกเดือน เราเคยฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือ แต่ย่ามาพบเข้า เรา
จึงรอดตายมาได้ จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่หายจากอาการซึมเศร้า จนเราได้มาวัดวะภูแก้ว ได้ฟังธรรมะ
จิตใจสงบขึ้น ทําให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายหายไป เพราะทําให้เรานึกได้ว่า คนที่เลี้ยงเรามาจะอยู่
อย่างไร จะเสียใจขนาดไหน ขอบคุณวัดวะภูแก้วที่ทําให้เราคิดได้ ขอบคุณธรรมะที่ทําให้เราสงบได้
ขนาดนี้ ขอบคุณ กิจกรรมดี ๆ ขอบคุณทุกคน
นฤมล ฉิมรัมย์
ม. ๒/๑ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผมเคยเกลียดคนที่รักผมที่สุด
ผมเคยเกลียดแม่ เพราะท่านด่าเราว่า “รู้อย่างนี้ไม่น่าให้แกเกิดมาเลย” เพราะแม่เคยคิด
จะทําแท้ง หลังจากนั้นผมเริ่มประชดแม่ ไม่กินข้าว ไม่ทํางาน ไม่ทําอะไรเลย ต่อมาผมป่วยติดเชื้อ
ในกระเพาะอาหาร ก็มีแต่แม่ที่คอยดูแล คอยหาข้าวหายาให้กิน
จนเมื่อถึงวันเข้าค่าย ก่อนมาผมได้ทะเลาะกับท่าน และผมรู้สึกไม่ดีที่ทําอย่างนั้น ผมไม่อยาก
มาเลย แต่พอเอาเข้าจริงผมกลับรู้สึกว่าสบายที่ได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และทําให้ผมได้รู้ว่าคนที่
เราเคยเกลียดคือคนที่รักเรามากที่สุดในชีวิต และยังคือพระอรหันต์ที่คอยสั่งสอนเรา คําที่ท่านเคย
พูด เคยว่า เคยด่า ท่านเพียงเป็นห่วง
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ดร.ดาราวรรณ ได้สอนให้รวู้ า่ คนทีค่ อยเป็นห่วงและรักเราจริงคือพ่อและแม่ คนทีเ่ ราเคยทาํ ใส่
เคยด่า เคยว่า เขาคือคนที่รักผมที่สุด หลังจากกลับจากเข้าค่าย ผมอยากจะกลับไปขอโทษท่าน และ
อยากกราบแทบเท้าท่าน อยากบอกว่าสิง่ ทีเ่ ราคิดมันผิด และอยากขออโหสิกรรมจากท่านก่อนสายไป
ผมขอกราบขอบคุณวัดวะภูแก้วทีใ่ ห้ประสบการณ์ดี ๆ ให้คาํ สอนดี ๆ ให้รจู้ กั มีสติ มีสมาธิ และ
ยังสอนให้รีบทําดีก่อนจะสายไป เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกนานเท่าไร และรีบทําสิ่งที่ผิดให้
เป็นถูก ขอโทษสิ่งที่ทําผิดกับพ่อแม่ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ก่อนที่ท่านจะเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ
ก่อนที่มันจะสายเกินไป เพราะท่านอาจไม่อยู่ในวันที่เราอยากขอโทษท่านก็ได้
ภมรเทพ สุดเต้
ม. ๔/๔ โรงเรียนครบุรี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวดี คุณารักษ์ เป็นผู้เขียนเรื่อง “บันทึกของผู้เข้าร่วมการอบรม
ค่ายคุณธรรม” ของศูนย์พัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับความรู้เรื่องพุทธศาสนา
เบื้องต้น ท�ำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ :๑. การบวชมีกี่แบบ
๒. สมาธิมีกี่แบบ
๓. การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างไร
๔. พุทธศาสนามีคุณลักษณะพิเศษอะไร
๕. จิตมีคุณสมบัติอย่างไร
๖. จะฝึกจิตให้มีพลังได้อย่างไร
๗. การฝึกจิตมีประโยชน์อะไร
๘. หลังการปฏิบัติธรรม มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
๙. การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จต้องอาศัยคุณธรรมอะไรบ้าง
๑๐. กฎแห่งกรรมและผลของกรรม
๑๑. หลังจากเสียชีวิตแล้วจะไปที่ไหน และข้อพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญ
๑๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไร และพระอรหันต์มีกี่แบบ
๑๓. พลังบุญ พลังบาป คืออะไร
๑๔. พระคุณของพ่อแม่
๑๕. วิธีปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้อง
๓๕. ดร.สนอง วรอุไร เป็นผู้เขียนเรื่อง “พุทธันดร กาลเวลาที่ยาวนาน” โดย อธิบายความ
หมายค�ำว่า มหากัป อสงไขยปี อันตรกัป วัฏสงสาร ให้ทราบ อธิบายว่า ค�ำสอนในพุทธศาสนาแบ่ง
เป็นกีฝ่ า่ ย อธิบายว่ามนุษย์มศี กั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาปัญญาได้กรี่ ะดับ และอธิบายว่าการเกิดปัญญาเห็น
แจ้งหมายความว่าอย่างไร
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๓๖. พระราชญาณกวี (ปิยโสภณเป็นนามปากกาของพระราขญาณกวี) ลิขิตธรรมเรื่อง
“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” กล่าวถึง ทานและผลของทานที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่า การให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นท�ำได้หลายระดับ เช่น ให้อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทรัพย์ การบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้อื่นหลัง
จากที่เสียชีวิตไปแล้ว ฯลฯ แม้แต่การให้ก�ำลังใจหรือการให้รอยยิ้มแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการให้ทาน
อย่างหนึง่ แต่การให้ทมี่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือการให้อภัยผูอ้ นื่ (อภัยทาน) เนือ่ งจากสามารถท�ำให้ใจสะอาด
บริสุทธิ์ขึ้น และสามารถน�ำไปสู่การบรรลุมรรค ผล นิพพานได้

บทความท้ายเล่ม
๓๗. เรื่อง มหัศจรรย์แห่งใจ (ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง) เนื่องจากผู้แต่งต้องการเน้นเรื่องข้อธรรมะ
มากกว่าเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้เขียน จึงไม่ต้องการเปิดเผยนาม เหตุผลที่กองทุนฯ เลือกบทความ
ธรรมะเรื่องนี้ลงพิมพ์ เนื่องจากประธานกองทุนฯ เคยได้รับหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งใจ”
ซึ่งมีผู้พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติธรรม ในวันครบรอบอายุ ๘๒ ปี (๑๗ ส.ค.
๒๕๕๘) ของคุณแม่ชูศรี ประสาธน์สุวรรณ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พิมพ์ที่โรงพิมพ์ แต่เป็นการถ่าย
เอกสาร หลังจากที่ประธานกองทุนฯ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว มีความเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดี เพราะ
มีการบรรยายเนื้อเรื่องที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม และสามารถน�ำไปปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันได้ เมื่ออ่านค�ำน�ำของหนังสือเล่มนี้ มีค�ำกล่าวว่า “อานิสงส์ใด ๆ ที่ได้จากการพิมพ์เป็น
ธรรมทาน ขออุทิศถวายย้อนกลับคืนแด่ท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ เตชธัมโม และท่านผู้อ่านทุก
ท่านด้วยเทอญ” ประธานกองทุนฯ จึงเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ เตชธัมโม เป็นผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ จึงติดต่อท่านพระอาจารย์เกริกพงษ์ ได้รบั ค�ำตอบจากท่านพระอาจารย์วา่ ท่านไม่ได้เป็น
ผูเ้ ขียนเรือ่ งนีแ้ ละไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นผูเ้ ขียน ต่อมาประธานกองทุนฯ ได้ทราบว่า โครงการหนังสือ
ธรรมะ ธรรมทาน วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีการพิมพ์หนังสือ เรื่อง “มหัศจรรย์
แห่งใจ – ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ” แจกเป็นธรรมทาน ทางกองทุนฯ จึงได้ติดต่อพระอาจารย์
น�ำชัย ชยากโร (ประธานโครงการหนังสือธรรมะ ธรรมทาน) เพื่อขออนุญาตน�ำบทความธรรมะเรื่อง
“มหัศจรรย์แห่งใจ” มาพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) เพื่อให้ผู้สนใจได้มีโอกาส
อ่านอีกครั้งหนึ่ง
พระพุทธองค์ตรัสว่า ดี ชั่ว สุข ทุกข์ และความพ้นทุกข์ย่อมมีใจเป็นแดนเกิด มีใจเป็นใหญ่
มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยใจ
อดีตฉันวิ่งหาความทุกข์ทางภายนอก ต่อมาฉันพบแล้วความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจ
ฉันเอง เมื่อฉันพบแล้ว มันจึงหยุดวิ่งหาอีกต่อไป อยู่อย่างปกติธรรมดานั่นเอง
การเฝ้ารู้กายรู้ใจภายในใจของตนอยู่เสมอในทุกอิริยาบถ ทุกการกระท�ำ  ค�ำพูด คิด ในขณะ
ปัจจุบันที่ตนรู้ตนอยู่เสมอนั้นแหละ คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
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เพราะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น เอากายตนเป็นสถานที่ท�ำ เอาใจตนเป็นผู้ท�ำเท่านั้น
ธรรมแท้ ๆ เป็นเรื่องจิตภายในเท่านั้น ข้างนอกเป็นส่วนประกอบ หากจิตไม่ทุกข์ ทุกอย่าง
ก็ไม่ทุกข์ ปัญหาข้างในไม่มี ปัญหาข้างนอกก็ไร้ผล
มีการแบ่งระยะเวลา ๕,๐๐๐ ปี ที่บอกถึงความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มี
พระสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าออกเป็น ๕ ยุคสมัย ได้แก่
๑. วิมุตติยุค เป็นสมัยที่พุทธศาสนิกชนบรรลุธรรมง่าย ตัวอย่างเช่น การฟังธรรมที่
พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาก็บรรลุธรรมแล้ว (ตั้งแต่โสดาบัน จนถึงอรหันต์)
๒. สมาธิยคุ เป็นยุคปัจจุบนั ทีอ่ บุ าสก อุบาสิกา ภิกษุ สามเณร มีการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน
เพราะมีตัวอย่างจากพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่
หลุย หลวงตาพระมหาบัว ฯลฯ
๓. ศีลยุค เป็นยุคที่อุบาสก อุบาสิกา มีแต่การรักษาศีล การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสื่อม
ลง
๔. สวดมนต์ยุค เป็นยุคที่มีการสวดมนต์อย่างเดียว รักษาศีลบ้าง ไม่รักษาศีลบ้าง
๕. ทานยุค เป็นยุคที่มีการให้ทานอย่างเดียว ไม่มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่สวดมนต์
และไม่รักษาศีล
ในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ยังถือว่าเป็นสมาธิยุค ดังนั้น ทุกคนยังสามารถปฏิบัติธรรม
มีดวงตาเห็นธรรม และบรรลุธรรม ตามตัวอย่างที่พระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบันท�ำส�ำเร็จแล้ว
อาทิเช่น หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร พระอาจารย์เปลีย่ น
ปัญญาปทีโป ฯลฯ ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่ต้องการพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด เร่งปฏิบัติ
ธรรมเพื่อเข้าสู่เส้นทางอริยภูมิ เป็นพระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระอรหันต์
เข้าสู่นิพพาน ให้ทันในชาติปัจจุบันนี้ ตามแนวทางที่ตนเองสนใจ เช่น การพิจารณาสติปัฏฐาน
๔ ตลอดเวลา การท�ำสมถภาวนา เพื่อให้จิตสงบ และตามด้วยการพิจารณาวิปัสสนา เพื่อให้เกิด
ปัญญา และสามารถละกิเลสทั้งหมดได้ ก่อนที่จะสิ้นแสงสว่างส่องทาง
เพราะหลังจากนี้ไปอีก ๑๐ – ๒๐ ปี จะเหลือแต่ต�ำราให้อ่านเท่านั้น ท�ำให้การปฏิบัติ
ธรรมยากขึ้น เนื่องจากไม่รู้ว่าสามารถปฏิบัติและบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลอย่างนั้นได้จริง
หรือ เนื่องจากจะเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เห็นเป็นแบบอย่างน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อไม่เหลือ
พระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้ว โลกจะเข้าสู่ศีลยุค สวดมนต์ยุค และทานยุค ซึ่งถือว่าเป็น
ยุคที่มีแสงสว่างลดลงเรื่อย ๆ ในที่สุดโลกจะมืดสนิท ท�ำให้เราไปไหนไม่เป็น ขอให้ทุกคนเร่งการ
ปฏิบัติธรรมอย่างสม�่ำเสมอและมากขึ้น ก่อนจะสิ้นแสงส่องทาง
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ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

พระพุทธเจ้าท่านเทศน์เอาไว้แล้วนี่นา
ท่านบอกว่า
ศาสนาของเราตถาคต
จะเสื่อมหรือจะเจริญ
อยู่ที่พุทธบริษัท ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ถ้าตราบใดที่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปีเลย
ศาสนาเราจะด�ำรงอยู่ชั่วกัลปาวสาน

(จากหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๕๙ หน้า ๕๔)

ภาคผนวก
เรือ่ ง “ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” เป็นเรือ่ งที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระราชทานถวาย เนือ่ งในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตรัสถึง ทศพิธราชธรรม ซึง่ เป็น จริยวัตร ๑๐ ประการ ทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรม
ประจ�ำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจ�ำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง

เอกสาร
๑. youtube.com/watch?v=2vvtvnZC6JQ
๒. https://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์
๓. มีสติรู้สภาวะ รู้อะไร เพื่ออะไร สนทนาธรรมบ้านจิตสบาย พ.ค. ๒๕๖๐
https://soundcloud.com/surawat-se/swt600513p1
๔. https://thaihealthlife.com/มรรค8/

ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าที่เรากล่าวว่าเป็นที่เคารพนับถือของตนนั้นมีพระคุณ
อย่างไรโดยย่อ ๆ พุทธะ แปลว่า ท่านผู้รู้ ท่านผู้รู้ในที่นี้ถ้าจะกล่าวนับว่ามีอยู่ ๓ ประเภท ดังนี้
๑. สัมมาสัมพุทธะ ท่านผู้ตรัสรู้ดี ตรัสรู้ชอบซึ่งสัจธรรมด้วยพระองค์เองและทรงสอนผู้อื่น
ให้รู้เห็นตามได้ด้วย เรียกว่า สัมมาสัมพุทธะ
๒. ปัจเจกพุทธะ ท่านผู้ตรัสรู้ดี ตรัสรู้ชอบในสัจธรรมด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถสอนให้ผู้อื่น
ให้เข้าใจได้
๓. อนุพทุ ธะหรือสาวกพุทธะ ท่านผูไ้ ด้ฟงั ธรรมะ ท่านผูไ้ ด้เรียนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติตาม จนรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ชัดซึ่งพระอริยสัจธรรม นี่เรียกว่า อนุพุทธะ
หรือสาวกพุทธะ อนุพุทธะ แปลว่า ผู้รู้ตามอย่างที่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้
สาวกพุทธะก็อันเดียวกัน เพราะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติจน
บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้รู้เห็นสัจธรรมตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอน
พระพุทธเจ้าที่เรานับถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของเรานั้น คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านผู้รู้ดี
รู้ชอบซึ่งอริยสัจธรรมด้วยพระองค์เอง และทรงสอนผู้อื่นให้รู้เห็นรู้ตามพระองค์ มีพระประวัติความ
เป็นมาอย่างไร เราได้ศึกษามาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาแล้ว
พระพุทธเจ้าของเรานี้มีคุณอย่างไร มีหลากหลาย จะกล่าวโดยย่อ ๆ ใน ๓ ประการ คือ
๑. พระปัญญาคุณ
๒. พระบริสุทธิคุณ และ
๓. พระมหากรุณาคุณ
พระปัญญาคุณ ก็คือ พระองค์ได้ทรงค้นพบสัจธรรมโดยพระองค์เอง สัจธรรมนี้ไม่มีใคร
เป็นครูบาอาจารย์แม้เราได้ศึกษามาว่า ตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จหนีออกจากพระราชวังไปศึกษากับ
พระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัย เพราะอะไร
เพราะไม่ใช่จดุ ประสงค์ของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์คอื ต้องการให้พน้ จากความทุกข์ พระองค์
จึงได้ทรงค้นพบหลีกออกจากสํานักอาจารย์เหล่านั้น ไปทรงค้นหา ประพฤติปฏิบัติหาสัจธรรมด้วย
พระองค์เอง และในที่สุดก็ได้ประสบความสําเร็จดังกล่าวมา
พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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สัจธรรมที่พระองค์ค้นพบได้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ คือ อริยสัจ ๔ ประการ ได้แก่
๑. ทุกฺข ภาษาไทยเรียกว่า ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
๒. สมุทย เหตุที่ทําให้เกิดความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
๓. นิโรธ ความดับความทุกข์ และ
๔. มคฺค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็น
ครูบาอาจารย์สั่งสอนและอริยสัจธรรมนี้ที่เรียกว่า “ธรรมะ” เป็นความจริงตามสภาวะประจําโลกนี้
ไม่มศี าสดาในโลกได้ทรงค้นพบหรือนาํ มาสัง่ สอน มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านัน้ เอง และจะเป็นความจริง
หรือไม่ก็ลองนึกดูเอาเองละกัน
ทุกฺข ที่พระองค์เรียกว่าทนได้ยาก เราแปลมาเป็นภาษาไทยว่า ความไม่สบายกาย ความ
ไม่สบายใจ ลองนึกดูเอาละกัน ใครบ้าง ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เล็กมาจนโต จนผู้ใหญ่
จนเฒ่าจนแก่ที่ไม่ประสบกับสิ่งนี้ นี่แลความจริงที่ปรากฏ ทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกข์กายเป็นอย่างไร
เราก็รู้แล้ว หิวก็เป็นทุกข์ อิ่มมากเกินไปก็เป็นทุกข์ เท่านี้ก็พอ เห็นอย่างนี้แล้วกิเลสอย่างอื่นอีก
มากมายก่ายกองที่มากระทบใจ กระทบเราให้เกิดความทุกข์มีมาก พระองค์ก็ค้นพบว่าอะไรเป็นเหตุ
ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ทรงค้นคว้าในที่สุดก็ทรงพบว่า ความทะเยอทะยาน ความอยากได้ใคร่ดี อยากมี
อยากเป็น อยากเด่น อยากดัง ความไม่รู้จักพอนี้ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลย
เมื่อพระองค์ทรงเห็นก็ทรงค้นคว้าต่อไปว่า ทุกข์มันเป็นตัวผล มีเหตุที่ให้เกิดอย่างนี้แล้ว ทีนี้
ความดับทุกข์ก็ต้องมีเหตุ ก็ค้นคว้าไปอีก ทดลองปฏิบัติ ทั้งทรมานตนเอง ทั้งอะไรต่ออะไร ตายอด
ตายอยาก อดข้าวอดน�ำ้ จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ไม่ประสบความสําเร็จ ในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบได้
ด้วยตัวพระองค์เอง ได้ประสบ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ มีสมั มาทิฐิ ปัญญาเห็นชอบ เป็นประการต้น
สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ ประการที่สอง สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ เมื่อรวมๆ แล้วก็อยู่
ในหลัก ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
นี้แหละ ก่อให้เกิดเป็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้ พระองค์ก็ดําเนินไปในทางนี้ เลิกอดน�้ำ
อดข้าว ในที่สุดพระองค์ก็ประสบความสําเร็จคือดับทุกข์ได้ เพราะอะไร เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้ง
เห็นจริงว่า มันเป็นทุกข์ก็ขจัดความทุกข์ได้
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการที่พระองค์ได้ทรงค้นพบนี้แลจึงเป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา
ธรรมะนีแ้ ลทรงไว้ซงึ่ พระปัญญาคุณ เพราะไม่มศี าสนาใดทีส่ อนแนวนี้ คนเราเมือ่ รูเ้ ห็นอะไรจริงแล้ว
จิตใจก็จะสบาย ผ่องใสสว่างไสว ไม่ติดอยู่ในสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้หลงใหลที่เรียกว่า อิฏฐารมณ์ และก็
ไม่ยินร้าย อาฆาตพยาบาทจองเวรที่เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ ก็ไม่มี จิตใจก็สบาย สงบ เพราะมีปัญญา
ความรูเ้ ห็นเท่าทันตามความเป็นจริงในจิตใจของเรามันก็ระงับไว้ได้ เหมือนกับเรารูอ้ ะไรเป็นจริงแล้ว
มันก็สบายใจ
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คนเราเมื่ อ สบายจากการรู ้ เ ห็ น อะไรตามความเป็ น จริ ง แล้ ว จิ ต ใจก็ บ ริ สุ ท ธิ์ กิ เ ลสความ
ทะเยอทะยาน ความอยากได้ใคร่ดี อยากมี อยากเป็น มันก็อยู่ตามธรรมชาติในโลก แต่มันไม่เกาะ
หัวใจของผู้ที่รู้ได้ เรียกว่า ดับทุกข์ได้ ดับทุกข์ได้เพราะอะไร เพราะได้มีทางดําเนินคือ อริยมรรค
มีองค์ ๘ ประการดังกล่าวแล้ว เมื่อย่อแล้วก็มีอยู่ ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คนเราเมื่อดําเนิน
ตามนีแ้ ล้วก็ประสบความดับทุกข์ได้ มีธรรม ๔ ประการนีแ้ หละ เรียกว่า “สัจธรรม” ทีไ่ ม่มศี าสนาอืน่
ค้นพบ ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง นี้เรียกว่าทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ
พระปัญญาคุณนี้เมื่อทรงมีความรู้อย่างนี้แล้วจิตใจของพระองค์ก็ไม่ข้องแวะในสิ่งอื่นๆ ในสิ่ง
ที่มันยั่วยวนชวนให้หลงใหล ทรงรู้เท่ารู้ทันหมด ก็ทรงไว้ที่จิตใจที่สว่างไสว บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไร
เข้ามาทําให้โกรธให้เกลียดให้รักให้อะไรได้ ไม่สามารถจะครอบงําจิตใจของพระองค์ได้ เรียกว่า
พระบริสุทธิคุณ พระองค์ได้ค้นพบได้ทรงแล้วซึ่งพระปัญญาคุณ คนเราเมื่อจิตใจมันเป็นแบบนี้แล้ว
ก็มีความสุข ความสุขเกิดขึ้น สุขใจ สุขกาย ก็เกิดขึ้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ติดในสุขนี้ ยังนึกถึงผู้อื่น
อยู่ที่มีความทุกข์ดังกับที่พระองค์ได้ประสบมา ซึ่งให้นึกว่าสัจธรรมนี้ควรจะแพร่หลาย ควรจะให้
คนอื่นเขารู้ได้บ้าง ก็นึกไปว่าชนหมู่ใด ที่ควรจะได้รับการรับข้อธรรมะหรือสัจธรรมทั้ง ๔ นี้ ก็นึกถึง
“พระเบญจวัคคีย์” ทั้ง ๕ มีพระโกณฑั ญญะเป็ น ประธาน ซึ่ งได้เ คยร่ วมประพฤติ ปฏิ บัติกับ
พระพุทธองค์ แต่ได้มาหนีไปอยู่ที่เมืองพาราณสี พระองค์นึกถึงท่านเหล่านี้จึงได้เดินทางไปเมือง
พาราณสี ไปแสดงพระสัจธรรมนี้ให้ท่านทั้ง ๕ นั้น ได้รู้ได้เห็นตาม ประสบความสําเร็จ สําเร็จเป็น
พระอรหันต์ นี่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยย่อมี ๓ ประการนี่แหละที่เรียกว่าพุทธะ ท่านผู้รู้ธรรมะ สัจธรรมที่
พระองค์ได้ทรงค้นพบ ได้ทรงชี้แจงแถลงไขก็มีอยู่หลากหลาย ถ้าจัดเป็นประเภทก็มี ๓ ประการ คือ
๑. ปริยัติธรรม ถ้าจะพูดไปเขาเรียกว่าภาคทฤษฎี
๒. ปฏิบัติธรรม ภาคปฏิบัติ เข้าห้องแล็บ วิจัยทดสอบว่า จริงไหม
แล้วก็ต่อไป ๓. ปฏิเวธธรรม หรือปฏิเวธสัทธรรม ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ
นี่เรียกว่ามันเข้าขั้น ทั้งทางในหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เข้าขั้นของพระพุทธองค์ที่ทําก่อนไว้
ทั้งนั้น เรียกว่า ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
ทีนี้ท่านตรัสสอนว่า ธรรมะทั้ง ๓ นี้ ถ้าจะแยกออกมาแล้ว ก็แบ่ง ๓ เท่ากัน ได้แก่ หลักศีล
หลักสมาธิ หลักปัญญา
ศีลนั้นคืออะไร คนเรามีกาย วาจา ใจ ศีลก็คือการกระทํา กาย วาจา ให้อยู่ในสภาวะปกติ
กายเรา วาจาเรา ถ้าไม่ปกติแล้ว มันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ ถ้ากายเราไม่ปกติ วาจาไม่ปกติ ก็จะมีอะไร
เกิดขึ้นก็เป็นที่เข้าใจ
เมื่อกาย วาจา ของเราปกติแล้ว จิตใจของเราก็จะสงบระงับได้บ้าง ตามกําลังแห่งความปกติ
ของเรา เรียกว่า สมาธิ ทําสมาธิให้มั่น สมาธิไม่ได้มีแค่นั้น มันมีตั้งแต่ตำ�่ ไปจนถึงสูงสุด ไม่ใช่บางท่าน
ได้ยนิ คาํ ว่าสมาธิแล้วทาํ ไม่ได้ ทีจ่ ริงทาํ อยูท่ กุ วัน สมาธิคอื ความตัง้ ใจ การตัง้ ใจอะไร การตัง้ ใจนิง่ ลงไป
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ให้เจาะจง เฉพาะเจาะจงลงไปให้แน่วแน่ในกิจการทีเ่ รากระทํา เราเรียนหนังสือมานี่ ถ้าเราไม่มสี มาธิ
ด้วย เราเรียนไม่จบหรอก ซ�้ำชั้นได้เลย นี่แหละเรียกว่าสมาธิขั้นต�่ำไปจนขั้นสูงสุด
ศีล สมาธิ ตอนนี้เมื่อเรามีศีล มีความปกติกาย ปกติวาจา ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็ไม่ยกพวกตีกัน
ทีย่ งั ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ ก่อนนัน้ ก็เรียนจบก็เรียนสาํ เร็จ ฉันใดก็ฉนั นัน้ นีศ่ ลี สมาธิ ทีนเี้ มือ่ เรา
มีศีล ปกติกาย ปกติวาจา มีจิตตั้งมั่นในธรรมของเรา เราก็สําเร็จมีปัญญา สําเร็จนั้นก็คือเรียนจบและ
ก็ได้ความรู้ ฉันใดก็ฉันนั้น นี่เรียกว่าหลักของพระพุทธศาสนา
ที่เราเอามาเทียบให้เห็นตัวอย่างง่ายๆ หลักทั้ง ๓ ประการนี้ เรียกว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ผู้ทรงสอนสัจธรรม และสัจธรรมของพระองค์นั้นนําสูงขึ้นมาอีก ธรรมะคําสอนของพระองค์คือ
หลักศีล หลักสมาธิ หลักปัญญา เพราะอย่างนี้แล้ว ได้ความแล้วเราก็สบายใจ เพราะอะไร เพราะ
เรารู้เท่าทัน เท่าทันอะไร เท่าทันในสิ่งที่มากระทบเรา ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจากอารมณ์ที่มากระทบเรา
เราก็ไม่สบายใจ เสียประโยชน์ของเราไปเปล่าๆ
ในเมือ่ เราเข้าใจอย่างนีแ้ ล้ว ต่อไปจะได้รบั การบรรพชาอุปสมบทตามพระพุทธานุญาตซึง่ การที่
เธอทั้ง ๓ เข้ามาขอบวช แม้จะเป็นระยะเวลาอันพอสมควรที่จะพึงอยู่ได้ ก็ชื่อว่าเราได้น้อมนําตนเข้า
มาถวายเป็น พุทธบุตร เป็นลูกของพระพุทธเจ้า เป็นภิกษุ ภิกษุกย็ อ่ มมีขอ้ วัตรปฏิบตั ทิ จี่ ะพึงประพฤติ
ปฏิบัติ เรียกว่า วินัย เมื่อบวชแล้ว ก็จะต้องตั้งใจศึกษาพระวินัย ปฏิบัติตามพระวินัย ศึกษาธรรมะ
คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้ได้อะไรติดตัวไปบ้าง มิใช่บวชแล้ว ก็ไม่ได้อะไรติดตัวไป มันก็
เสียเวลาเปล่าๆ เพราะฉะนั้นก็จงตั้งใจ เมื่อเราบวชแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสุดตาม
ความสามารถของเราตราบเท่าที่เราจะเก็บไปได้
อย่างไรก็ตาม คนเรานี้ก็จะมีอารมณ์มากระทบเป็นธรรมดา อารมณ์ที่มากระทบเรานี้มันมี
ประจํา เรียกว่า อิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่น่าพอใจ กับอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ เพราะฉะนั้น
พระโบราณาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน จึงให้ผู้ที่จะมาบวชใหม่ ให้ศึกษาหลัก ๕ ประการนี้ไว้
สําหรับต่อสู้กับอารมณ์ทั้ง ๒
ดังกล่าวมา จงตั้งใจศึกษาตามบทบาลีดังนี้ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ นี่เราว่าตามลําดับ
จาก ๑ ไปถึง ๕ ถ้าทวนลําดับเราว่า ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา
เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา ทั้งตามลําดับ ทั้งทวนลําดับนี้
ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนให้ท่องให้คล่องปากขึ้นใจเอาไว้ เกสา แปลว่า ผม, โลมา แปลว่า ขน,
นขา แปลว่า เล็บ, ทนฺตา แปลว่า ฟัน, ตโจ แปลว่า หนัง ผมขนเล็บฟันหนัง ทั้ง ๕ ประการนี้ เรียกว่า
ตจปัญจกกรรมฐาน แปลว่า กรรมฐานมีหนังเป็นที่ ๕
ทาํ ไมพระพุทธเจ้าถึงให้เอาสิง่ ทัง้ ๕ นีม้ าพิจารณา เพราะว่ามันอยูใ่ นตัวของเรา ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง ทัง้ ๕ ประการในตัวของเรา นาํ มาเป็นเครือ่ งพิจารณาได้งา่ ย ให้พจิ ารณาว่ายังไง ให้พจิ ารณาว่า
เป็นของที่ไม่สวยไม่งาม เป็นของที่เน่า เป็นของที่เปื่อย ที่เหม็น ทําไมถึงว่าอย่างนั้น แล้วจะจริงหรือ
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ไม่จริงเราลองนึกดูก็แล้วกัน ท่านให้ยกสิ่งทั้ง ๕ นี้มาพิจารณา เพราะมันเห็นได้ง่าย ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง ทั้ง ๕ ประการ มันจริงไหมเป็นของที่เน่า ที่ไม่สะอาด เรียกว่า อสุภะ
สุภ แปลว่า สะอาด อสุภะ ก็คอื ไม่สะอาด ลองดูสขิ ณะนีก้ าํ ลังร้อนเหงือ่ เราออกมานีอ้ อกมาแล้ว
สั่งสม เอาง่าย ๆ เห็นง่าย ๆ ก็แล้วกัน เหงื่อที่ออกมานี้เวลาเราซับมา กลิ่นเหงื่อเรามันกลิ่นอะไร
กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่หอม เราพิจารณาเองได้นะ ผมเราก็เหมือนกัน ถ้าเอาทั้ง ๕ นี้
มาพิจารณา ผมที่เราโกนทิ้งไป ท่านบอกว่าเป็นของเปื่อยของเน่า ลองไปดูแล้วกัน ผมเราที่อยู่บน
ศีรษะเรานี้ ตอนยาว ๆ ตอนที่เราไม่ได้สระไว้ กลิ่นอะไรออกมา กลิ่นที่มันไม่น่าดม ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง ทั้ง ๕ เหมือนกันนี้ เหมือนกันหมด
แทบไม่ต้องพูดเลย รู้อย่างเดียวก็เข้าใจ ทําไมถึงให้นํามาพิจารณา ก็เพราะมันอยู่ในตัวของเรา
นํามาพิจารณาได้ง่าย สําหรับไว้ต่อสู้กับอารมณ์ที่มากระทบ
ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องสําหรับต่อสู้ระหว่างอารมณ์ที่มากระทบแล้วจิตใจของเราก็จะ
หวัน่ ไหว แล้วก็จะไปก่อเรือ่ งทีม่ นั ไม่ดเี กิดขึน้ กับเราบ่อยครัง้ หรืออย่างทีเ่ ราก็ได้เห็นนัน้ แหละ ลองนึก
เข้ามาอยู่ในตัวเรา ดูตัวเรา พิจารณาตัวเรา เราก็จะเห็นได้ง่าย เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว
ต่อนี้ไป จะให้ผ้ากาสายะให้สําเร็จบรรพชาตามพระพุทธานุญาต.

เอกสาร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช. พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ. ในหนังสือ
พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม.
๒๕๖๒ : ๑-๑๐.
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“เหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย”
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)
มูลเหตุแห่งการเสือ่ มสูญของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนัน้ มีหลากหลายความเห็นจาก
ปราชญ์และนักวิชาการ ซึง่ ล้วนแต่มเี หตุผลและความเป็นไปได้ทงั้ สิน้ โดยเฉพาะปราชญ์ทางด้านพุทธ
ศาสนาอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) นั้น ท่านได้กล่าวถึงสาเหตุที่ส�ำคัญไว้หลาย
อย่าง โดยมีการสรุปไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

๑. ใจกว้างจนลืมหลัก เสียหลักจนถูกกลืน
เหตุอันแรกที่เห็นได้คือ ชาวพุทธเราใจกว้าง แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วย นี่เป็นเหตุส�ำคัญ
ที่ทำ� ให้พุทธศาสนาสูญสิ้นไป เพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นก็สอนเพียงแต่หลักธรรมเป็นกลาง
ให้คนประพฤติดี ท�ำความดี จะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไปสู่คติที่ดีหมด
ไม่ได้จ�ำกัดว่าต้องเป็นชาวพุทธจึงจะไปสวรรค์ได้ หรือว่าชาวพุทธที่มานับถือแล้วท�ำตัวไม่ดีก็ไปนรก
เหมือนกัน
เมื่อชาวพุทธได้เป็นใหญ่ เช่นอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชครองแผ่นดิน ก็อุปถัมภ์ทุกศาสนา
เหมือนกันหมด แต่ผู้ที่ได้รับอุปถัมภ์เขาไม่ได้ใจกว้างตามด้วย เพราะฉะนั้นพวกอ�ำมาตย์พราหมณ์
ของราชวงศ์อโศกเองก็เป็นผู้ก�ำจัดราชวงศ์อโศก จะเห็นว่าอ�ำมาตย์ที่ชื่อปุษยมิตรก็ได้ปลงพระชนม์
พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นหลานของพระเจ้าอโศก แล้วตั้งราชวงศ์ใหม่ที่ก�ำจัดชาวพุทธ แต่ก็ก�ำจัดได้ไม่
เสร็จสิ้น มีมาเรื่อย จนกระทั่งถึงพระเจ้าหรรษวรรธนะครองราชย์ อ�ำมาตย์ฮินดูก็กำ� จัดพระองค์เสีย
อีก ก็เป็นมาอย่างนี้ จนในที่สุด มุสลิมก็เข้ามาบุกก�ำจัดเรียบไปเลยเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐
ในด้านหนึ่ง ความใจกว้างของชาวพุทธนั้นบางทีก็กว้างเลยเถิดไปจนกลายเป็นลืมหลักหรือใจ
กว้างอย่างไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ กว้างไปกว้างมาเลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขาจนศาสนา
ของตัวเองหายไปเลย ที่หายไปให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดู ตอนที่มุสลิมยัง
ไม่เข้ามา ศาสนาพุทธเราก็อ่อนมากแล้ว เพราะไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูมาก ปล่อยให้ความเชื่อ
ของฮินดูเข้ามาปะปน

พระธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม.
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๒. คลาดหลักกรรม คล�ำไปหาฤทธิ์
ในทางพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์เหมือนกัน เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งใน
บรรดาปาฏิหาริยส์ าม แต่ตอ้ งยืนยันหลักไว้เสมอว่า ปาฏิหาริยท์ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “อนุศาสนีปาฏิหาริย”์
ปาฏิหาริย์ที่เป็นหลักค�ำสอน ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่เป็นการแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนาให้ถือ
การ กระท�ำของเราเป็นหลัก ส่วนฤทธิห์ รือเทพเจ้านัน้ จะมาเป็นตัวประกอบหรือช่วยเสริมการกระท�ำ
ของเรา จะต้องเอาการกระท�ำของตัวเองเป็นหลักเสียก่อน ถ้าหากว่าเราไม่เอาการกระท�ำหรือกรรม
เป็นหลัก เราก็จะไปหวังพึ่งการดลบันดาลของเทพเจ้า หวังพึ่งฤทธิ์ของผู้อื่นมาท�ำให้ ไม่ต้องกระท�ำ
ด้วยตนเอง ก็งอมืองอเท้า มันก็มีแต่ความเสื่อมไป
จุดที่เสื่อมก็คือตอนที่ชาวพุทธลืมหลักกรรม ไม่เอาการกระท�ำของตัวเองเป็นหลัก ไปหวังพึ่ง
เทพเจ้า ไปหวังพึ่งฤทธิ์พึ่งปาฏิหาริย์ ตราบใดที่เรายืนหลักได้ คือเอากรรมหรือเอาการกระท�ำเป็น
หลัก แล้วถ้าจะไปนับถือฤทธิ์ปาฏิหาริย์บ้าง ฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้นก็มาประกอบเสริมการกระท�ำ  ก็ยัง
พอยอม แต่ถ้าใครใจแข็งพอก็ไม่ต้องพึ่งฤทธิ์ ไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์อะไรทั้งสิ้น เพราะพุทธศาสนานั้น
ถ้าเราเอากรรมหรือการกระท�ำเป็นหลักแล้วก็จะยืนหยัดอยู่ได้เสมอ

๓. เฉยไม่ใช่ไร้กิเลส แต่เป็นเหตุให้พระศาสนาสิ้น
พอมีภยั หรือเรือ่ งกระทบกระเทือนส่วนรวม ชาวพุทธไม่นอ้ ยมีลกั ษณะทีว่ างเฉย ไม่เอาเรือ่ ง แล้ว
เห็นลักษณะนี้เป็นดีไป เห็นว่าใครไม่เอาเรื่องเอาราว มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย ๆ ไม่เอาเรื่อง กลาย เป็นดี
ไม่มีกิเลส เห็นอย่างนี้ไปก็มี ในทางตรงข้าม ถ้าไปยุ่งก็แสดงว่ามีกิเลส อันนี้อาจจะพลาดจากคติพุทธ
ศาสนาไปเสียแล้ว และจะกลายเป็นเหยื่อเขา ในทางพุทธศาสนานั้น ผู้ไม่มีกิเลสท่านยุ่งกับเรื่องที่
กระทบกระเทือนกิจการส่วนรวม แต่การยุ่งของท่านมีลักษณะที่ไม่เป็นไปด้วยกิเลส คือท�ำด้วยใจที่
บริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ท�ำเป็นคติไว้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล
กิจการส่วนรวมเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องร่วมกันพิจารณาเอาใจใส่ นีเ้ ป็นคติทางพุทธศาสนา แต่ในบาง
ยุคบางสมัยเราไปถือว่า การไม่เอาธุระ จะมีเรื่องราวกระทบกระเทือน มีภัยเกิดขึ้นกับส่วนรวม ก็ไม่
ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรต่าง ๆ แล้วเป็นว่าไม่มีกิเลสไปก็มี อย่างนี้เป็นทางหนึ่งของความเสื่อมในพุทธศาสนา
คติที่ถูกต้องนั้นสอดคล้องกับหลักความจริงที่ว่า พระอรหันต์หรือท่านผู้หมดกิเลสนั้นเป็นผู้บรรลุ
ประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว หมดกิจที่จะต้องท�ำเพื่อตัวเองแล้ว จึงมุ่งแต่จะบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
ขวนขวายในกิจของส่วนรวมอย่างเต็มที่
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๔. โจรเข้ามาปล้นศาสน์ เลยยกวัดให้แก่โจร
อีกอย่างหนึ่งคือการฝากศาสนาไว้กับพระ ชาวพุทธเป็นจ�ำนวนมากทีเดียวชอบฝากศาสนาไว้
กับพระอย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระศาสนานั้นอยู่ด้วย
บริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะต้องช่วยกัน
ทีนี้พวกเรามักจะมองว่าพระศาสนาเป็นเรื่องของพระ บางทีเมื่อมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้าน
บางคนบอกว่าไม่อยากนับถือพุทธศาสนาแล้ว อย่างนี้ก็มี แทนที่จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นของเรา
พระองค์นี้ประพฤติไม่ดี เราต้องช่วยกันแก้ ต้องเอาออกไป แทนที่จะคิดอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่า
เรายกศาสนาให้พระองค์นั้น เหมือนโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นบ้านของเรา แทนที่จะรักษาสมบัติของเรา
กลับยกสมบัตินั้นให้โจรไปเสีย พระองค์ที่ไม่ดีก็เลยดีใจ กลายเป็นเจ้าของศาสนา เรายกให้แล้ว บอก
ไม่เอาแล้วศาสนานี้ เป็นอย่างนีก้ ม็ ี นีเ่ ป็นทัศนคติทผี่ ดิ ชาวพุทธเราทัว่ ไปไม่นอ้ ยมีความคิดแบบนี้ ท�ำ
เหมือนกับว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระ เราก็ไม่ต้องรู้ด้วย
สาเหตุที่พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียนั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ปัจจัยส�ำคัญก็
คือสาเหตุทั้งสี่อย่างตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้วิเคราะห์เอาไว้นี้
ส�ำคัญกว่านั้น ประเทศที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของโลกในเวลานี้อย่าง
ประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะตระหนักและทบทวนตนเองอยู่เสมอตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้ตรัสเตือนไว้ เพื่อมิให้ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับอินเดียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
ดินแดนที่ให้กำ� เนิดพุทธศาสนา!!

เอกสาร
https://m.tnews.co.th/contents/bg/335161

เหตุที่พุทธสูญสิ้นที่อินเดีย
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ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ

								
สมเด็จพระพุทธโฆษาอาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตาการุณย์ พระพุทธเจ้ามีพระคุณ ข้อใหญ่ประการหนึ่ง
คือ พระมหากรุณา ชาวพุทธทุกคนได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณา ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ด้วยกายวาจา และมีนำ�้ ใจปรารถนาดี แม้แต่เมือ่ ไม่ได้ทำ� อะไรอืน่ ก็ให้แผ่เมตตาแก่เพือ่ นมนุษย์ตลอด
จนสัตว์ทั้งปวง ขอให้อยู่เป็นสุขปราศจากเวรภัยกันโดยทั่วหน้า
อย่างไรก็ตาม เมตตา มีคปู่ รับส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ ความโกรธ ความโกรธเป็นศัตรูทคี่ อยขัดขวาง
ไม่ให้เมตตาเกิดขึน้ คนบางคนเป็นผูม้ กั โกรธ พอโกรธขึน้ มาแล้วก็ตอ้ งท�ำอะไรรุนแรงออกไป ท�ำให้เกิด
ความเสียหาย ถ้าท�ำอะไรไม่ได้ก็หงุดหงิด งุ่นง่าน ทรมานใจตัวเอง ในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่า
ไปซ่อนตัวอยูท่ ไี่ หนไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทัง้ ทีไ่ ม่ตอ้ งการแต่กไ็ ม่ยอมหนีไป บางทีจน
ปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือก�ำจัดให้หมดไปได้อย่างไร
โบราณท่านรูใ้ จและเห็นใจคนขีโ้ กรธ จึงพยายามช่วยเหลือ โดยสอนวิธกี ารต่าง ๆ ส�ำหรับระงับ
ความโกรธ วิธกี ารเหล่านีม้ ปี ระโยชน์ ไม่เฉพาะส�ำหรับคนมักโกรธเท่านัน้ แต่เป็นคติแก่ทกุ คนช่วยให้
เห็นโทษของความโกรธ และมั่นใจคุณของเมตตายิ่งขึ้น จึงขอน�ำมาเสนอพิจารณากันดูวิธีเหล่านั้น
ท่านสอนไว้เป็นขั้น ๆ ดังนี้

ขั้นที่ ๑ นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ เช่น
ก. สอนตนเองให้นึกว่า พระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงสอนชาวพุทธ
ให้เป็นคนมีเมตตา เรามัวมาโกรธอยู่ ไม่ระงับความโกรธเสีย เป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระองค์
ไม่ท�ำตามอย่างพระศาสดา ไม่สมกับเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า จงรีบท�ำตัวให้สมกับเป็นศิษย์ของ
พระองค์ และจงเป็นชาวพุทธที่ดี
ข. พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทัน หลง
โกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มมากขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธ
ก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย

พระธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม.
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ค. พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสั่ ง สอนต่ อ ไปอี ก ว่ า เขาโกรธมาเราไม่ โ กรธตอบไป อย่ า งนี้ เรี ย กว่ า
ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก เมื่อรู้ทันว่าคนอื่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาขุ่นเคืองขึ้นมาแล้ว เรามีสติระงับใจ
ไว้เสีย ไม่เคืองตอบ จะชื่อว่าเป็นผู้ท�ำประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย คือ ช่วยไว้ทั้งเขา และทั้งตัวเราเอง
เพราะฉะนัน้ เราอย่าท�ำตัวเป็นผูแ้ พ้สงครามเลย จงเป็นผูช้ นะสงครามและเป็นผูส้ ร้างประโยชน์
เถิด อย่าเป็นผู้สร้างความพินาศวอดวายเลย ถ้าคิดนึกระลึกอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธ ให้พิจารณา
ขั้นที่สองต่อไปอีก

ขั้นที่ ๒ พิจารณาโทษของความโกรธ
ในขั้นนี้พุทธพจน์ตรัสสอนไว้มากมาย เช่นว่า “คนขี้โกรธจะมีผิวพรรณไม่งาม คนขี้โกรธนอน
ก็เป็นทุกข์ ฯลฯ คนโกรธไม่รู้เท่าทันว่า ความโกรธ นั้นแหละคือภัยที่เกิดขึ้นข้างในตัวเอง พอโกรธ
เข้าแล้วก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ โกรธเข้าแล้วมองไม่เห็นธรรม เวลาถูกความโกรธครอบง�ำ  มี
แต่ความมืดตื้อ คนโกรธจะผลาญสิ่งใดสิ่งนั้นท�ำยากก็เหมือนท�ำง่าย แต่ภายหลัง พอหายโกรธแล้ว
ต้องเดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟเผา”
“แรกจะโกรธนัน้ ก็แสดงความหน้าด้านออกมาก่อนเหมือนมีควัน ก่อนจะเกิดไฟ พอความโกรธ
แสดงเดชท�ำให้คนดาลเดือดได้ คราวนีล้ ะไม่มกี ลัวอะไร ยางอายก็ไม่ ถ้อยค�ำไม่มคี ารวะ ฯลฯ คนโกรธ
ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองก็ได้ ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่าคนสามัญได้ทงั้ นัน้ ลูกทีแ่ ม่เลีย้ งไว้จนได้ลมื ตามองดูโลก
นี้แต่มีกิเลสหนา พอโกรธขึ้นมาก็ฆ่าได้แม้แต่ผู้ให้ชีวิตนั้น ฯลฯ”
“กาลีใดไม่มเี ท่าโทสะ ฯลฯ วิเคราะห์อะไรเท่าโทสะไม่มคี วามโกรธ มีโทษก่อผลร้ายให้มากมาย
อย่างพุทธพจน์นี้เป็นตัวอย่าง แม้เรื่องราวในนิทาน ต่าง ๆ และชีวิตจริงก็มีมากมาย ล้วนแสดงให้
เห็นว่าความโกรธมีแต่ท�ำให้เกิดความเสียหาย และความพินาศ ไม่มีผลดีอะไรเลย จึงควรฆ่ามันทิ้ง
เสีย อย่าเก็บเอาไว้เลย ฆ่าอะไรอื่นแล้วอาจจะต้องมานอนเป็นทุกข์ ฆ่าอะไรอื่นแล้ว อาจจะต้อง
โศกเศร้าเสียใจ แต่ฆ่าความโกรธแล้วนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธแล้ว ไม่โศกเศร้าเลย
พิจารณาโทษของความโกรธท�ำนองนี้แล้ว ก็น่าจะบรรเทาความโกรธได้ แต่ถ้ายังไม่สำ� เร็จ
ก็ลองวิธีต่อไปอีก

ขั้นที่ ๓ นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ
ธรรมดาคนเรานั้น ว่าโดยทั่วไป แต่ละคน ๆ ย่อมมีข้อดีบ้าง ข้อเสียบ้าง มากบ้างน้อยบ้าง จะ
หาคนดีครบถ้วนบริบรู ณ์ไม่มขี อ้ บกพร่องเลยคงหาไม่ได้ หรือแทบจะไม่มี บางทีแง่ทเี่ ราว่าดี คนอืน่ ว่า
ไม่ดี บางที่แง่ที่เราว่าไม่ดี คนอื่นว่าดี เรื่องราวลักษณะหรือการกระท�ำของคนอื่นที่ท�ำให้เราโกรธนั้น
ก็เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเขาอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นแง่ที่ไม่ถูกใจเรา เมื่อจุดนั้นแง่นั้นของ
เขาไม่ดีไม่ถูกใจเรา ท�ำให้เราโกรธ ก็อย่ามัวนึกถึงแต่จุดนั้นแง่นั้นของเขา พึงหันไปมองหรือระลึกถึง
ความดีหรือ จุดอืน่ ทีด่ ี ๆ ของเขา เช่น คนบางคน ความประพฤติทางกายเรียบร้อยดี แต่พดู ไม่ไพเราะ
หรือปากไม่ดี แต่กไ็ ม่ได้ประพฤติเกะกะระรานท�ำร้ายใคร บางคนแสดงออกทางกายกระโดกกระเดก
ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ
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ไม่น่าดู หรือการแสดงออกทางกายเหมือนไม่มีสัมมาคารวะ แต่พูดจาดี สุภาพ หรือไม่ก็อาจพูดจามี
เหตุมีผล หรือบางคนปากร้ายแต่ใจดี หรือสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ค่อยดี แต่เขาก็รักงานตั้งใจท�ำหน้าที่
ของเขาดี หรือคราวนี้เขาท�ำอะไรไม่สมควรแก่เราแต่ความดีเก่า ๆ เขาก็มี เป็นต้น
ถ้ามีอะไรที่อุ่นใจกับเขา ก็อย่าไปมองส่วนที่ไม่ดี พึงมองหาส่วนที่ดีของเขาเอาขึ้นมาระลึก
นึกถึง ถ้าเขาไม่มีความดีอะไรเลยที่จะให้มอง เอาจริง ๆ ก็ควรคิดสงสารตั้งความกรุณาแก่เขาว่า โธ่!
น่าสงสาร ต่อไปคนคนนีค้ งจะต้องประสบผลร้ายต่าง ๆ เพราะความประพฤติไม่ดี อย่างนีน้ รกอาจรอ
เขาอยู่ ดังนี้เป็นต้น พึงระงับความโกรธเสีย เปลี่ยนเป็นสงสารเห็นใจหรือคิดช่วยเหลือแทน
ถ้าคิดอย่างนี้ก็ยังไม่หายโกรธ ลองวิธีขั้นต่อไปอีก

ขั้นที่ ๔ พิจารณาว่า ความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเอง และเป็นการลงโทษตัวเอง
ให้สมใจศัตรู
ธรรมดาศัตรูยอ่ มปรารถนาร้าย อยากให้เกิดความเสือ่ มและ ความพินาศวอดวายแก่กนั และกัน
คนโกรธจะสร้างความเสื่อมพินาศให้แก่ตัวเอง ได้ตั้งหลายอย่าง โดยที่ศัตรูไม่ต้องท�ำอะไรให้ลำ� บาก
ก็ได้ สมใจของเขา เช่น
ศัตรูปรารถนาว่า “ขอให้มัน (ศัตรูของเขา) ไม่สวยไม่งาม มีผิวพรรณ ไม่น่าดู” หรือ ขอให้มัน
นอนเป็นทุกข์ ขอให้มันเสื่อมเสียประโยชน์ ขอให้มันเสื่อมทรัพย์สมบัติ ขอให้มันเสื่อมยศ ขอให้มัน
เสื่อมมิตร ขอให้มันตายไป ตกนรก เป็นต้น
เป็นที่หวังได้อย่างมากว่า คนโกรธจะท�ำผลร้ายเช่นนี้ให้เกิดแก่ตนเอง ตามปรารถนาของศัตรู
ของเขา ด้วยเหตุนี้ ศัตรูทฉี่ ลาดจึงมักหาวิธแี กล้งยัว่ ให้ฝา่ ยตรงข้ามโกรธจะได้เผลอสติทำ� การผิดพลาด
เพลี้ยงพล�้ำ 
เมื่อรู้เท่าทันเช่นนี้แล้ว ก็ไม่ควรจะท�ำร้ายตนเองด้วยความโกรธ ให้ศัตรูได้สมใจเขาโดยไม่ต้อง
ลงทุนอะไร
ในทางตรงข้าม ถ้าสามารถครองสติได้ ถึงกระทบอารมณ์ที่น่าโกรธก็ไม่โกรธ จิตใจไม่หวั่นไหว
สีหน้าผ่องใส กิริยาอาการไม่ผิดเพี้ยน ท�ำการงาน ธุระของตนไปได้ตามปกติ ผู้ที่ไม่ปรารถนาดีต่อเรา
นัน่ แหละจะกลับเป็นทุกข์ ส่วนทางฝ่ายเราประโยชน์ทตี่ อ้ งการก็จะส�ำเร็จ ไม่มอี ะไรเสียหาย อาจสอน
ตัวเองต่อไปอีกว่า
“ถ้าศัตรูท�ำทุกข์ให้ที่ร่างกายของเจ้า แล้วไฉนเจ้าจึงมาคิดท�ำทุกข์ให้ท่ีใจของตัวเอง ซึ่งมิใช่
ร่างกายของศัตรูสักหน่อยเลย”
“ความโกรธ เป็นตัวตัดรากความประพฤติดีงามทั้งหลายที่เจ้าตั้งใจรักษา เจ้ากลับไปพะนอ
ความโกรธนั้นไว้ ถามหน่อยเถอะ ใครจะเซ่อเหมือนเจ้า”
“เจ้าโกรธว่าคนอื่นท�ำกรรมที่ป่าเถื่อน แล้วใยตัวเจ้าเองจึงมาปรารถนาจะท�ำกรรมเช่นนั้น
เสียเองเล่า”
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“ถ้าคนอืน่ อยากให้เจ้าโกรธ จึงแกล้งท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ใจให้ แล้วไฉนเจ้าจึงช่วยท�ำให้เขาสมปรารถนา
ด้วยการปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้เล่า”
“แล้วนี่ เจ้าโกรธขึน้ มาแล้ว จะท�ำทุกข์ให้เขาได้หรือไม่กต็ าม แต่แน่ ๆ เดีย๋ วนีเ้ จ้าก็ได้เบียดเบียน
ตัวเองเข้าแล้วด้วยความทุกข์ใจเพราะโกรธนั้นแหละ”
“หรือถ้าเจ้าเห็นว่า พวกศัตรูขึ้นเดินไปในทางของความโกรธอันไร้ประโยชน์แล้ว ไฉนเจ้า
จึงโกรธเลียนแบบเขาเสียอีกล่ะ”
“ศัตรูอาศัยความแค้นเคืองใด จึงก่อเหตุไม่พึงใจขึ้นได้ เจ้าจงตัดความแค้นเคืองนั้นเสียเถิด
จะมาเดือดร้อนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องไปท�ำไม”
จะพิจารณาถึงขั้นปรมัตถ์ก็ได้ว่า
ขันธ์เหล่าใดก่อเหตุไม่พึงใจแก่เจ้า ขันธ์เหล่านั้นก็ดับไปแล้ว เพราะธรรมทั้งหลายเป็นไปเพียง
ชั่วขณะ แล้วทีนี้เจ้าจะมาโกรธให้ใครกันในโลกนี้
“ศัตรูจะท�ำทุกข์ให้แก่ผู้ใด ถ้าไม่มีตัวตนของผู้นั้นมารับทุกข์ ศัตรูนั้นจะท�ำทุกข์ให้ใครได้
ตัวเจ้าเองนั่นแหละเป็นเหตุของทุกข์อยู่ฉะนี้ แล้วท�ำไมจะไปโกรธเขาเล่า”
ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ยังไม่หายโกรธ ก็ลองพิจารณาขั้นต่อไป

ขั้นที่ ๕ พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
พึงพิจารณาว่า ทั้งเราและเขาต่างก็มีกรรมเป็นสมบัติของตน ท�ำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผล
ของกรรมนั้น เริ่มด้วยพิจารณาตัวเองว่า เราโกรธแล้ว ไม่ว่าจะท�ำอะไร การกระท�ำของเรานั้นเกิด
จากโทสะ ซึ่งเป็นอกุศลมูล กรรมของเราก็ย่อมเป็นกรรมชั่วซึ่งก่อให้เกิดผลร้าย มีแต่ความเสียหาย
ไม่เป็นประโยชน์ และเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นต่อไป
อนึง่ เมือ่ เราจะท�ำกรรมชัว่ ทีเ่ กิดจากโทสะนัน้ ก่อนเราจะท�ำร้ายเขา เราก็ทำ� ร้ายแผดเผาตัวเรา
เองเสียก่อนแล้ว เหมือนเอามือทั้งสองกอบถ่านไฟ จะขว้างใส่คนอื่นก็ไหม้มือของตัวเองก่อน หรือ
เหมือนกับเอามือกอบอุจจาระจะไปโปะใส่เขา ก็ท�ำตัวเองนั่นแหละให้เหม็นก่อน
เมื่อพิจารณาความเป็นเจ้าของกรรมฝ่ายตนเองแล้วก็พิจารณาฝ่ายเขาบ้างในท�ำนองเดียวกัน
เมื่อเขาโกรธเขาจะท�ำกรรมอะไรก็เป็นกรรมชั่ว และเขาก็จะต้องรับผลกรรมของเขาเองต่อไปกรรม
ชัว่ นัน้ จะไม่ชว่ ยให้เขาได้รบั ผลดีมคี วามสุขอะไรมีแต่ผลร้าย เริม่ ตัง้ แต่แผดเผาใจของเขาเองเป็นต้นไป
ในเมือ่ ต่างคนต่างก็มกี รรมเป็นของตน เก็บเกีย่ วผลกรรมของตนเองอยูแ่ ล้ว เราอย่ามัวคิดวุน่ วาย
อยู่เลย ตั้งหน้าท�ำแต่กรรมที่ดีไปเถิด
ถ้าพิจารณาธรรมแล้ว ความโกรธก็ยังไม่ระงับ พึงพิจารณาขั้นต่อไป

ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ
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ขั้นที่ ๖ พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าของเรานั้น กว่าจะตรัสรู้ ก็ได้ทรงบ�ำเพ็ญบารมีทั้งหลาย มาตลอดเวลายาวนาน
นักหนา ได้ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยยอมเสียสละแม้แต่พระชนม์ชีพของพระองค์เอง เมื่อ
ทรงถูกข่มเหงกลั่นแกล้ง เบียดเบียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ทรงแค้นเคือง ทรงเอาดีเข้าตอบ ถึงเขาจะ
ตั้งตัวเป็นศัตรูถึงขนาดพยายามปลงพระชนม์ ก็ไม่ทรงมีจิตประทุษร้าย บางครั้งพระองค์ช่วยเหลือ
เขา แทนที่เขาจะเห็นคุณเขากลับท�ำร้ายพระองค์ แม้กระนั้น ก็ไม่ทรงถือโกรธ ทรงท�ำดีต่อเขาต่อไป
พุทธจริยาเช่นที่ว่ามานี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะปฏิบัติได้ แต่ก็เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่ง
ชาวพุทธควรจะน�ำมาระลึกตักเตือนสอนใจตน ในเมื่อประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าที่เราถูกกระทบ
กระทัง่ อยูน่ ี้ เมือ่ เทียบกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประสบมาแล้ว นับว่าเล็กน้อยเหลือเกิน เทียบกันไม่ได้เลย
ในเมื่อเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประสบนั้นร้ายแรงเหลือเกิน พระองค์ยังทรงระงับความ
โกรธไว้ มีเมตตาอยู่ได้ แล้วเหตุไฉนกรณีเล็กน้อยอย่างของเรานี้ ศิษย์อย่างเราจะระงับไม่ได้ ถ้าเราไม่
ด�ำเนินตามพระจริยาวัตรของพระองค์ ก็น่าจะไม่สมควรแก่การที่อ้างเอาพระองค์เป็นศาสดาของตน
พุทธจริยาวัตร เกี่ยวกับความเสียสละอดทน และความมีเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า อย่าง
ที่ท่านบันทึกไว้ในชาดกมีมากมายหลายเรื่องมาก ยึดยาวไม่อาจน�ำมาเล่าในที่นี้ได้ จะขอยกตัวอย่าง
ชาดกง่าย ๆ สั้น ๆ มาพอเป็นตัวอย่าง
ครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี มีพระนามว่าพระเจ้ามหาสีลวะ ครั้งนั้น
อ�ำมาตย์คนหนึง่ ของพระองค์ทำ� ความผิดถูกเนรเทศ และได้เข้าไปรับราชการในพระเจ้าแผ่นดินแคว้น
โกศล อ�ำมาตย์นั้นมีความแค้นเคืองติดใจอยู่ ได้ให้โจรคอยเข้ามาปล้นในดินแดนของพระเจ้าสีลวะ
อยู่เนือง ๆ เมื่อราชบุรุษจับโจรได้พระเจ้าสีลวะทรงสั่งสอนแล้วก็ปล่อยตัวไป เป็นเช่นนี้อยู่เสมอ
ในที่สุดอ�ำมาตย์ร้ายนั้นก็ใช้เหตุการณ์เหล่านี้ยุยงพระเจ้าโกศลว่าพระเจ้าสีลวะอ่อนแอ ถ้ายก
ทัพไปรุกรานคงจะยึดแผ่นดินพาราณสีได้โดยง่าย พระเจ้าโกศลทรงเชื่อ จึงยกกองทัพไปเข้าโจมตี
พาราณสี พระเจ้าสีลวะไม่ทรงประสงค์ให้ราษฎรเดือดร้อน จึงไม่ทรงต่อต้าน ทรงปล่อยให้พระเจ้าโกศลยึดราชสมบัติจับพระองค์ไป พระเจ้าโกศลจับพระเจ้าสีลวะได้แล้วก็ให้เอาไปฝังทั้งเป็นในสุสาน
ถึงแค่พระศอ รอเวลากลางคืนให้สุนัขจิ้งจอกมากินตามวิธีประหารอย่างในสมัยนั้น
ครั้นถึงเวลากลางคืน เมื่อสุนัขจิ้งจอกเข้ามา พระเจ้าสีลวะทรงใช้ไหวพริบและความกล้าหาญ
เอาพระทนต์ขบทีค่ อสุนขั จิง้ จอกตัวทีเ่ ข้ามาจะกัดกินพระองค์ เมือ่ สุนขั นัน้ ดิน้ รนรุนแรงท�ำให้สนุ ขั ตัว
อื่นหนีไป และท�ำให้ดินบริเวณ หลุมฝังนั้นกระจุยกระจายหลวมออก จนทรงแก้ไขพระองค์หลุดออก
มาได้ในคืนนัน้ เองทรงเล็ดลอดเข้าไปได้จนถึงห้องบรรทมของพระเจ้าโกศล พร้อมด้วยดาบอาญาสิทธิ์
ของพระเจ้าโกศลเอง ทรงไว้ชีวิตพระเจ้าโกศล และราชทานอภัยโทษ เพียงทรงกู้ราชอาณาจักรคืน
แล้วให้พระเจ้าโกศลสาบานไม่ท�ำร้ายกัน ทรงสถาปนาให้เป็นพระสหายแล้วให้พระเจ้าโกศลกลับไป
ครอง แคว้นโกศลตามเดิม
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อีกเรื่องหนึ่ง พระโพธิสัตว์อุบัติเป็นวานรใหญ่อยู่ในป่า ครานั้นชายผู้หนึ่งตามหาโคของตนเข้า
มาในกลางป่าแล้วพลัดตกลงไปในเหวขึ้นไม่ได้อดอาหารนอนแขม่วสิ้นหวังสิ้นแรง พอดีในวันที่สิบ
พญาวานรมาพบเข้า เกิดความสงสาร จึงช่วยให้ขึ้นมาจากเหวได้
ต่อมา เมื่อพญาวานรซึ่งเหนื่อยอ่อนจึงพักผ่อนเอาแรง และนอนหลับไปชายผู้นั้นเกิดความคิด
ชั่วร้ายขึ้นว่า “ลิงนี้มันก็อาหารของคนเหมือนสัตว์ป่า อื่น ๆ นั่นแหละ อย่ากระนั้นเลย เราก็หิวแล้ว
ฆ่าลิงตัวนี้กินเสียเถิด กินอิ่มแล้วจะได้ถือเอาเนื้อมันติดตัวไปเป็นเสบียงด้วย จะได้มีของกินเดินทาง
ผ่านที่กันดารไปได้”
คิดแล้วก็หาก้อนหินใหญ่มาก้อนหนึ่งยกขึ้นทุ่มหัวพญาวานร ก้อนหินนั้นท�ำให้พญาวานรบาด
เจ็บมาก แต่ไม่ถึงตาย
พญาวานรตื่นขึ้นรีบหนีขึ้นต้นไม้มองชายผู้นั้นด้วยน�้ำตานอง แล้วพูดกับเขาโดยดี ท�ำนองให้
ความคิดว่าไม่ควรท�ำเช่นนั้น ครั้นแล้วยังเกรงว่าชายผูน้ ั้นจะหลงหาทางออกจากป่าไม่ได้ ทัง้ ที่ตนเอง
ก็เจ็บปวดแสนสาหัสยังช่วยโดดไปตามต้นไม้นำ� ทางให้ชายผู้นั้นออกจากป่าไปได้ในที่สุด
แม้พิจารณาถึงอย่างนี้แล้ว ความโกรธก็ยังไม่ระงับจึงลองพิจารณาวิธีต่อไป
เมือ่ มีความโกรธเกิดขึน้ จิตใจยิง่ มืดมัว อันความโกรธเป็นความมืด มีคำ� เปรียบว่าโกรธจนหน้า
มืด หมายความว่าแลไม่เห็น หรือเห็นไม่ชดั เห็นไม่ถกู ต้องตามเป็นจริงตามืดหรือตาบอด ไม่ดอี ย่างไร
ความมืดที่เกิดจากความโกรธไม่ดี ยิ่งไปกว่านั้นอย่างประมาณไม่ได้ ความมืดที่เกิดจากความโกรธจะ
ปรากฏครอบคลุมใจก่อให้เกิดความทุกข์ เหมือนผูท้ เี่ คยตาดีแล้วกลับตาบอดจะต้องเป็นทุกข์หนักยิง่
กว่าผู้ที่ตาบอดแต่กำ� เนิด

ขั้นที่ ๗ พิจารณาความเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏ
มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่า ในสังสาระ คือการเวียนว่ายตายเกิดที่ก�ำหนดจุดเริ่มต้นได้นี้ สัตว์ที่
ไม่เคยเป็นมารดา ไม่เคยเป็นบิดา ไม่เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นธิดากันมิใช่หาได้ง่าย ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้
หากมีเหตุโกรธเคืองจากใคร พึงพิจารณาว่าท่านผู้นี้บางทีจะเคยเป็นมารดาของเรา ท่านผู้นี้บางทีจะ
เคยเป็นบิดาของเรา
ท่านทีเ่ ป็นมารดานัน้ รักษาบุตรไว้ในท้องถึง ๑๐ เดือน ครัน้ คลอดออก มาแล้วเลีย้ งดู ไม่รงั เกียจ
แม้แต่สิ่งปฏิกูลทั้งหลาย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น�ำ้ ลาย น�้ำมูก เป็นต้น เช็ดล้างได้สนิทใจ ให้ลูกนอน
แนบอกเที่ยวอุ้มไป เลี้ยงลูก มาได้
ส่วนท่านทีเ่ ป็นบิดา ก็ตอ้ งเดินทางล�ำบากตรากตร�ำเสีย่ งภัยอันตราย ต่าง ๆ ประกอบการค้าขาย
บ้างสละชีวิตเข้าสู้รบในสงครามบ้าง แล่นเรือไปในท้องทะเลบ้าง ท�ำงานล�ำบากอื่น ๆ บ้าง หาทาง
รวบรวมทรัพย์มาก็ด้วยคิดจะเลี้ยงลูกน้อย ถึงแม้ไม่ใช่เป็นมารดาบิดาก็อาจเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติ
เป็นมิตร ซึ่งได้เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน การที่จะท�ำใจร้าย และแค้นเคือง
ต่อบุคคลเช่นนั้นไม่เป็นการสมควร
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ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธ ก็อาจพิจารณาตามวิธีในข้อต่อไปอีก
ผู้จะมีเมตตาผู้ใดได้ ต้องมีเมตตาตนเองก่อน คือต้องท�ำใจตนเองให้เยือกเย็น เป็นสุขก่อน
ความเยือกเย็นเป็นสุข ก็คือ ผลของความเมตตา นั่นเอง การท�ำความดีนั้นส�ำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง

ขั้นที่ ๘ พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา
ธรรมที่ตรงข้ามกับความโกรธ ก็คือ เมตตา ความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมาย ฉันใด เมตตา
ก็มีคุณ ก่อให้เกิดผลดีมาก ฉันนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรที่จะระงับความโกรธเสีย แล้วตั้งจิตเมตตาขึ้น
มาแทนให้เมตตานั้นแหละ ช่วยก�ำจัด และป้องกันความโกรธไปในตัว
ผู้มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่น ซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้ ผู้ตั้งอยู่ในเมตตา
ชื่อว่าท�ำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
เมตตาท�ำให้จิตใจสดชื่น ผ่องใส มีความสุข ดังตัวอย่างในที่แห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสแสดง
อานิสงส์ของเมตตาไว้ ๑๑ ประการ คือ
หลับก็เป็นสุข ตืน่ ก็เป็นสุข ไม่ฝนั ร้าย เป็นทีร่ กั ของมนุษย์ทงั้ หลาย เป็นทีร่ กั ของอมนุษย์ทงั้ หลาย
เทวดารักษา ไฟ พิษ และศัสตราไม่กล�้ำกลาย จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รวดเร็ว สีหน้าผ่องใส ตายก็มีสติ
ไม่หลงฟั่นเฟือน เมื่อยังไม่บรรลุคุณธรรมที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
ถ้ายังเป็นคนขี้โกรธอยู่ ก็นับว่ายังอยู่ห่างไกลจากการที่จะได้อานิสงส์เหล่านี้ ดังนั้น จึงควร
พยายามท�ำเมตตาให้เป็นธรรมประจ�ำใจให้จงได้ โดยหมั่นฝึกอบรมท�ำใจอยู่เสมอ ๆ
ถ้าจิตใจเมตตายังไม่เข้มแข็งพอ เอาชนะความโกรธยังไม่ได้ เพราะสั่งสมนิสัยมักโกรธไว้
ยาวนาน จนกิเลสตัวนี้แน่นหนา จึงลองพิจารณาใช้วิธีต่อไป

ขั้นที่ ๙ พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ
วิธีการข้อนี้ เป็นการปฏิบัติใกล้แนววิปัสสนา หรือเอาความรู้ทางวิปัสสนามาใช้ประโยชน์ คือ
มองดูชวี ติ นี้ มองดูสตั ว์ บุคคล เรา เขา ตามความเป็นจริงว่าทีถ่ กู ทีแ่ ท้แล้วก็เป็นแต่เพียงส่วนประกอบ
ทั้งหลายมากมายมาประชุมกันเข้า แล้วก็สมมติเรียกกันไปว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นฉัน เป็นเธอ เป็น
เขา เป็นนาย ก. นาง ข. เป็นต้น
ครั้นจะชี้ชัดลงไปที่ตรงไหนว่าเป็นคน เป็นเรา เป็นนาย ก. นาง ข. ก็หาไม่พบมีแต่ส่วนที่เป็น
ธาตุแข็งบ้าง ธาตุเหลวบ้าง เป็นรูปขันธ์บ้าง เป็นเวทนาขันธ์บ้าง เป็นสัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ หรือ
วิญญาณขันธ์บ้าง หรือเป็นอายตนะต่าง ๆ เช่น ตาบ้าง หูบ้าง จมูกบ้าง เป็นต้น
เมื่อพิจารณาตามความจริงแยกให้เป็นส่วน ๆ ได้อย่างนี้แล้วพึงสอนตัวเองว่า “นี่แน่ะเธอเอ๋ย
ก็ที่โกรธเขาอยู่น่ะโกรธอะไร โกรธผม หรือโกรธขน หรือโกรธหนัง โกรธเล็บ โกรธกระดูก โกรธธาตุ
ดิน โกรธธาตุนำ 
�้ โกรธธาตุไฟ โกรธธาตุลม หรือโกรธรูป โกรธเวทนา โกรธสัญญา โกรธสังขาร โกรธ
วิญญาณ หรือโกรธอะไรกัน” ในที่สุดก็จะหาฐานที่ตั้งของความโกรธไม่ได้ ไม่มีที่ยึดที่เกาะให้ความ
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โกรธจับตัว อาจพิจารณาต่อไปในแนวนัน้ อีกว่า ในเมือ่ คนเราชีวติ เราเป็นแต่เพียงสมมติบญ
ั ญัติ ความ
จริงก็มแี ต่ธาตุ หรือขันธ์ หรือนามธรรม และรูปธรรมต่าง ๆ มาประกอบกันเข้า แล้วเราก็มาติดสมมติ
นั้น ยึดติดถือมั่น หลงวุ่นวายท�ำตัวเป็นหุ่นถูกชักถูกเชิดกันไป
การทีม่ าโกรธ กระฟัดกระเฟียด งุน่ ง่านเคืองแค้นกันไปนัน้ มองลงไปให้ถงึ แก่นสาร ให้ถงึ สภาวะ
ความเป็นจริงแล้วก็เหลวไหลไร้สาระทั้งเพ
ถ้ามองความจริงทะลุสมมติบัญญัติลงไปได้ถึงขั้นนี้แล้ว ความโกรธก็จะหายตัวไปเอง อย่างไร
ก็ตาม คนบางคนจิตใจและสติปญ
ั ญายังไม่พร้อม ไม่อาจพิจารณาแยกธาตุออกไปอย่างนีไ้ ด้ หรือสักว่า
แยกไปตามที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมา แต่มองไม่เห็นความจริงเช่นนั้นก็แก้ความโกรธ ไม่สำ� เร็จ
ถ้าเป็นเช่นนั้น พึงด�ำเนินการตามวิธีต่อไป

ขั้นที่ ๑๐ ปฏิบัติทาน คือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ
ขั้นนี้เป็นวิธีการในขั้นลงมือท�ำ เอาของของตนให้แก่คนที่เป็นปรปักษ์ และรับของของปรปักษ์
มาเพือ่ ตน หรืออย่างน้อยอาจให้ของของตนแก่เขาฝ่ายเดียว ถ้าจะให้ดยี งิ่ ขึน้ ควรมีปยิ วาจา คือ ถ้อยค�ำ
สุภาพไพเราะ ประกอบเสริมไปด้วย
การให้หรือแบ่งปันกันนี้ เป็นวิธแี ก้ความโกรธทีไ่ ด้ผลชะงัด สามารถระงับเวรทีผ่ กู กันมายาวนาน
ให้สงบลงได้ ท�ำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร เป็นเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระท�ำ
ท่านกล่าวถึงอานุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้นั้นว่า
“การให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้ การให้ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้ส�ำเร็จได้ ผู้ให้ก็เบิกบาน
ขึ้นมาหาด้วยการให้ ฝ่ายผู้ได้รับก็น้อมลงมาพบด้วยปิยวาจา”
เมื่ อ ความโกรธเลื อ นหาย ความรั ก ใคร่ ก็ เข้ า มาแทน ความเป็ น ศั ต รู ก ลั บ กลายเป็ น มิ ต ร
ไฟพยาบาทก็กลายเป็นน�้ำทิพย์แห่งเมตตา ความแผดเผาเล่าร้อนด้วยทุกข์ที่เร้ารุมใจ ก็กลายเป็น
ความสดชื่น ผ่องใส เบิกบานด้วยความสุข
วิธีทั้ง ๑๐ ที่ว่ามาเป็นขั้น ๆ นี้ ความจริงมิใช่จ�ำเป็นต้องท�ำไปตามล�ำดับเรียงรายข้ออย่างนี้
วิธใี ดเหมาะได้ผลส�ำหรับตน ก็พงึ ใช้วธิ นี นั้ ตกลงว่าวิธกี ารท่านก็ได้แนะน�ำไว้อย่างนีแ้ ล้ว เป็นเรือ่ งของ
ผู้ต้องการแก้ปัญหาจะพึงน�ำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แท้จริงต่อไป
ให้เอาธรรมะเข้าไปสอนใจ เอาไปช�ำระใจ ของตนเอง ล้างความโกรธด้วยความเมตตาด้วย
การให้อภัย ด้วยการเห็นทุกข์ เห็นโทษของความโลภ และเห็นโทษเห็นทุกข์ เห็นอันตรายของความ
เร่าร้อนทีบ่ คุ คลอืน่ ได้รบั และเห็นอันตรายทีต่ นเองจะได้รบั ความโกรธนัน้ ดังนัน้ อย่าได้เก็บไฟไปเผา
ใจตนเอง เพราะมันจะเกิดแต่ความทุกข์เท่านั้น ความโกรธมา เมตตาไป ให้ทั้งเรา ให้ทั้งเขาด้วย ไม่
ก่อภัยเวร แล้วเราจะเป็นผู้เจริญในธรรม
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คติธรรม
• ถ้าเราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความโกรธ เราจะไม่ได้ยินค�ำเตือนจากคนดี จะพบแต่คนประจบ
สอพลอ เอาใจเรา ตามใจเรา คนพวกนี้เป็นมิตรปอกลอก กลิ้งกลอกไปวัน ๆ
• ความโกรธ เป็นการแสดงออกที่หยาบที่สุดของกิเลสมนุษย์ บางคนคิดว่า นั่นคือการแสดง
อ�ำนาจ แต่ความจริงเขาหารู้ไม่ว่าความโกรธ เป็นไฟเผาลนใจเราให้เสียพลังอ�ำนาจ ท�ำให้ระบบการ
ท�ำงานของหัวใจ และเลือดในร่างกายผิดปกติ
• ความโกรธมีแต่ให้โทษ ไม่เคยให้คุณแก่ใคร ความโกรธเผาใจเราก่อน จึงลามออกมาเผา
ผลาญคนอื่นใครชอบโกรธ โกรธง่าย มีอะไรนิดหน่อย ไม่ถูกใจ ก็โกรธทันที ไม่ยับยั้งตั้งสติ อดทนไม่
ได้ เท่ากับคน ๆ นัน้ ก�ำลังนอนอยูใ่ นกองเพลิง คิดดูเวลาเกิดเพลิงไหม้ลกุ โพลง ใครอยูภ่ ายในกองเพลิง
ก็ต้องถูกเผา ให้ตายสถานเดียว ต้องรีบออกมาจากกองเพลิงให้โดยเร็ว
• คนมักโกรธ ยากจะหามิตรแท้ในชีวิต เขาจะคบเฉพาะคนที่ลงเขา ยอมเขา ยกเขาให้เป็นที่
หนึ่งเท่านั้น ไม่ขัดใจเขา ไม่ว่าถูกหรือผิด
• ความโกรธท�ำใจให้พลุ่งพล่าน จึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
• คนโกรธแล้วย่อมพูดมาก โกรธเขาแล้วไม่เห็นธรรม เกิดโทสะแล้วถ้อยค�ำก็หยาบคาย ความ
โกรธเป็นอารมณ์ของคนด้อยปัญญา
• คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์และมีผิวพรรณเศร้าหมอง เมื่อใดความโกรธครอบงําคน เมื่อ
นั้นมีแต่ความมืดมน
• คนโกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นท�ำยากก็เหมือนท�ำง่าย ภายหลังพอหายโกรธแล้ว ต้องเดือด
ร้อนใจเหมือนถูกไฟเผา
• ผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธ ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก
• ความโกรธนั้นเป็นของไม่ดี ผู้ใดยึดเอาความโกรธไว้ก็เหมือนกับหอกที่ปักเสียบอยู่ในหัวใจ
ของบุคคลนั้นแล
• การโกรธกลับ คือ การยอมรับเป็นคู่กรณี จากคู่กรณีกลายเป็นคู่กรรม จากคู่กรรมจะน�ำผล
ร้ายข้ามภพข้ามชาติไม่สิ้นสุด
• ผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วมีสติ ระงับได้ ผู้นั้นชื่อว่าบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่คนถึง ๒ คน คือ ทั้ง
แก่ตนเองและแก่คนอื่นนั้น

เอกสาร
มหัศจรรย์แห่งใจ ในหนังสือเรื่อง มหัศจรรย์แห่งใจ - ท�ำอย่างไร จะหายโกรธ. พิมพ์ครั้งที่ ๗.
บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์ จ�ำกัด เชียงใหม่ ๒๕๖๑ : ๑ - ๑๖.
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พระธรรมเทศนาเรื่อง
“จิตตทมกถา ว่าด้วยวิธีฝึกฝนจิต”
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ หน)
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺติ.
บัดนี้ จักรับประทานถวายวิสัชนา พระธรรมเทศนาในจิตตทมกถา ว่าด้วยวิธีฝึกฝนจิต อนุรูป
แก่กุศลจริยาสัมมาปฏิบัติในโอกาสที่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ชาวจังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงสาธุชน
ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ร่วมจิตร่วมใจเป็นสมานฉันท์ร่วมกัน จัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระเดชพระคุณฯ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ ลาโพธิ์) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรม
ยุต) และผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๖๑ ด้วยสาํ นึกในกตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมนาํ ให้สาํ นึกถึงคุณปู การตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ที่พระเดชพระคุณฯ ได้บําเพ็ญไว้อย่างมากมาย จนเป็นบารมีธรรมนําให้สาธุชนทุกหมู่เหล่า ได้เข้าใจ
พระพุทธศาสนา และมีศรัทธามั่นคง ดํารงตนในหน้าที่อย่างสมบูรณ์เพิ่มพูนความสุขให้แก่ตน และ
แก่สังคมได้อย่างน่าอนุโมทนา
พระเดชพระคุณฯ พระเทพมงคลนายก นามเดิม สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๖ ค�่ำ 
เดือน ๑๒ ปีขาล วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ ณ บ้านโนนหนามแท่ง ตําบลโพธิ์หมาก
แข้ง อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรของ นายเป นางสอน ลาโพธิ์
ได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙
ณ วัดโพธิช์ ยั ตาํ บลสามผง อาํ เภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และได้รบั การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ วัดโพธิ์ชัยแห่งเดิม โดยมีพระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตฺตโก
เป็นพระอุปัชฌาย์ทั้ง ๒ ครั้ง
พระเดชพระคุณฯ มีฉนั ทะวิรยิ ะอุตสาหะ สอบได้นกั ธรรมชัน้ เอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค
ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๒ และ ๒๕๑๕ ตามลําดับ จากนัน้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นครูสอนพระปริยตั ธิ รรม
เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมและบาลีสนามหลวง เป็นหัวหน้ากองเลขานุการตรวจธรรมสนาม
หลวง คณะธรรมยุตภาค ๘-๙-๑๐-๑๑ ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่อบรมประชาชน หน่วยงานราชการ และ

พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์ ป.ธ. ๙) “พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ)” ณ วัดโพธิสมภรณ์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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อบรมพระภิกษุ-สามเณร ตามหน้าที่หลักของพระสงฆ์ผู้ดํารงพระศาสนา ในวาระที่ดํารงตําแหน่ง
เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ก็ได้
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อเข้าถึงวัยชรา ก็มีโรคาพาธเข้าเบียดเบียน ทําให้ร่างกายอ่อนแอลง
โดยลาํ ดับ ถึงจะได้รบั การรักษาพยาบาลด้วยดี จากโรงพยาบาลทีม่ ชี อื่ เสียงหลายแห่ง ก็ไม่สามารถทาํ
ให้ร่างกายกลับฟื้นคืนมาอยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดิมได้ พระเดชพระคุณฯ ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๙ นาที ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)
อุดรธานี สิริอายุได้ ๗๙ ปี ๖๐ พรรษา ก่อให้เกิดธรรมสังเวชแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิต
ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ เป็นอันมาก ยากที่จะปล่อยปลงลงได้ นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นพระ
สงฆ์ในพระพุทธศาสนา ยากที่จะหาผู้สมควรมาทดแทนได้อีกต่อไป
นี่แหละหนอ
สังขาร
ถึงกาลดับ
ต้องล่วงลับ
จากไป
น่าใจหาย
เมื่อธาตุรวม
ขึ้นบ้าง
เกิดร่างกาย
เข้าครอง
เป็นของตน
ก็มั่นหมาย
พอธาตุแตก
แยกทาง
ไปต่างธาตุ
ขาดกระเด็น ไม่เห็นผล
อันชีวาตม์
ก่อนนั่นมี
กลับหาย
เมื่อวายชนม์
รู้ชัด
อนัตตาฯ
ควรทุกคน
เพื่อประกาศสัจธรรม น้อมนําให้เกิดธรรมสังเวชและเป็นเหตุให้เกิดอัปปมาทธรรม จักได้
บําเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป จักแสดงนัยแห่งธรรมโดยปริยายหนึ่ง พอเป็นแนวทาง
ั เชิญมาเป็นบทอุเทศ ณ เบือ้ งต้นนัน้ ว่า
แห่งการปฏิบตั ติ ามสมควรแก่เวลา ตามพระพุทธภาษิตทีไ่ ด้อญ
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
ความว่า การฝึกฝนจิตเป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกฝนแล้วเป็นเหตุนําความสุขมาให้ ดังนี้
มีอรรถาธิบายว่า จิตเป็นนามธรรม ไม่มรี ปู ไม่มรี า่ ง แต่อาศัยอยูท่ ถี่ ำ�้ คือร่างกายนี้ มีความหมาย
ที่ท่านผู้รู้บรรยายไว้ ๓ ประการ คือ
จิต คือ ผู้คิด ผู้รู้
จิต คือ ผู้สั่งสม บาปบุญ
จิต คือ วิจิตร ได้แก่มีอาการมากมาย
จิต มี ๘๙ ดวงบ้าง หรือ ๑๒๑ ดวงบ้าง จิตเดิม เป็นธรรมชาติผ่องใส ภายหลังเป็นจิตที่ขุ่นมัว
เพราะถูกอุปกิเลสเข้ามาครอบงําจิตอาศัยอยู่ที่ร่างกาย แต่เป็นนายของกาย อย่างที่เรียกกันว่า “จิต
เป็นนาย กายเป็นบ่าว” การแสดงออกทางกายและทางวาจามีจิตเป็นผู้บงการทั้งสิ้น ทุกคนรู้อยู่แก่
ใจว่า จิตเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง เพราะมีสุขมีทุกข์จดจําเรื่องราวต่าง ๆ ได้ คิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่อง
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ชั่ว มีรักโลภโกรธหลง รู้เรื่องอารมณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็แลจิตหรือบางครั้งเรียกว่าวิญญาณนี้
มีลักษณะอาการพอสังเกตได้ดังนี้
ผนฺทนํ ดิ้นรน เหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นบนบก
จปลํ กวัดแกว่ง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์
ทุรกฺขํ รักษายาก คือบังคับให้อยู่กับที่ได้ยาก
ทุนฺนิวารยํ ห้ามยาก คือป้องกันไม่ให้คิดได้ยาก
สุทุทฺทสํ เห็นได้ยากยิ่ง
สุณิปุณํ เป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
ทุนฺนิคฺคหสฺส ฝึกได้ยาก คือไม่ยอมให้ฝึก หรือฝึกได้ก็ยาก
ลหุโน เกิดดับเร็ว
ยตฺถกามนิปาติโน ไปตามอารมณ์ที่ปรารถนา
ทูรงฺคมํ รับอารมณ์ที่อยู่ไกลได้ ยากที่จะดึงกลับมา
เอกจรํ ไปดวงเดียว คือรับอารมณ์ตามวาระ
อสรีรํ ไม่มีรูปร่าง คือไม่มีรูปปรากฏรวมทั้งสีและสัณฐาน
คูหาสยํ อาศัยถ�ำ้ อยู่ คือร่างกายอันนี้
จิตแม้จะไม่มีรูปร่าง แต่ก็สามารถฝึกฝนให้ดีมีคุณค่ามาก และมีอํานาจยิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าบรรดา
สัตว์ทั้งหลายที่ฝึกฝนจนได้รับการยกย่องมากกว่าหลายเท่า ดังพุทธภาษิตที่ตรัสว่า
วรมสฺสตรา ทนฺตา
อาชานียา จ สินฺธวา
กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ
แปลใจความได้ว่า
ม้าอัสดร ที่ฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ
ม้าอาชาไนย ม้าสินธพที่ฝึกแล้ว ก็เป็นสัตว์ประเสริฐ
พระยาช้างชาติกุญชรที่ฝึกแล้ว ก็เป็นสัตว์ประเสริฐ
แต่ผู้ฝึกตนเองได้แล้ว ประเสริฐกว่านั้น
การฝึกฝนตน โดยตรงคือฝึกฝนจิต ย่อมมีวิธีการหลากหลายโดยปริยายอย่างหนึ่ง ได้แก่ฝึกฝน
จิตตามลําดับภูมิธรรม ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ที่เข้าใจกันโดยส่วนมากนี่เอง
- การฝึกฝนจิตด้วยการให้ทาน ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้ด้วยมีการให้และการรับคู่กัน จะมีแต่
ให้ไม่มีรับ หรือมีแต่รับไม่มีให้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียว สังคมย่อมแตกสลาย ผู้ที่ให้อะไรแก่
ใครไม่ได้เพราะ
- มีความตระหนี่
- เห็นแต่ได้ฝ่ายเดียว
- เห็นแก่ตัว และประมาทมัวเมา มองไม่เห็นคุณและโทษ ชี้ให้เห็นตัวกิเลสได้แก่ โลภะ และ
มัจฉริยะ โดยมีตัณหาเป็นตัวนําจุดประสงค์ของการให้ สูงสุดคือการไม่เห็นแก่ตัว ปล่อยวางอัตตาตัว
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ตน และคนที่เกี่ยวข้อง หากได้ในระดับนี้ การฉ้อราษฎร์บังหลวงจะไม่เกิดขึ้น เป็นข้าราชการก็จัก
ได้ความเคารพนับถือและเป็นที่รักใคร่ถูกใจของประชาชน
- การฝึกฝนจิตด้วยศีลธรรม เพราะทุกคนเกิดมาอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาว ต้องการความสุข ไม่
ต้องการความทุกข์ ไม่ปรารถนาก่อทุกข์เวรภัยแก่ใคร ๆ ต้องการอิสระเสรีภาพ และต้องการมีสิทธิ
ในการครอบครองทรัพย์สินสมบัติ และบุคคลที่ตนรัก นี่ว่าโดยปรกติ แต่ที่เกิดเหตุต่าง ๆ เพราะคน
เราไม่มีศีลธรรม เกลียดชัง ไม่พอใจที่จะรักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพราะมี โทสะ เกลียดชัง ไม่ชอบ
ไม่ถูกใจ มีแต่ข้อห้าม เห็นเป็นเรื่องลําบาก ฝืนความรู้สึกตามธรรมดาสามัญชน ข้อนี้มีอรติ คือความ
ไม่ยินดีเป็นตัวนํา
- ฝึกฝนจิตด้วยภาวนา แยกเป็นสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา
สมถภาวนา เป็นการฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นสมาธิ โดยใช้อารมณ์ของกรรมฐานประเภทนี้ ๔๐
ประการ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจริตของตน จุดประสงค์ เพื่อกําราบปราบปรามกิเลสอย่างกลางไม่
ให้ฟุ้งซ่านครอบงําจิตใจ และสูงขึ้นไปเพื่อเป็นบาทของ วิปัสสนาภาวนา
พึงสังเกตกิเลสระดับกลาง ที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสมาธิมี ๕ ประการคือ กามฉันทะ ความพอใจ
ในกาม พยาบาท ความปองร้ายคนอื่น ถีนะมิทธะ ความท้อแท้อ่อนแอง่วงเหงา อุทธัจจกุกกุจจะ
ความฟุง้ ซ่านราํ คาญ และวิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัยไม่มนั่ ใจ รวมเรียกว่า นิวรณ์ธรรมเพราะเป็นเครือ่ ง
กัน้ กางไม่ให้จติ เป็นสมาธิได้ หรือเรียกว่า ปริยฏุ ฐานกิเลส คือกิเลสทีก่ ลุม้ รุมจิตใจให้เศร้าหมองขุน่ มัว
ท่านเปรียบเหมือนน�้ำที่มีสีต่าง ๆ เจือปน น�้ำที่กําลังเดือดจัด น�้ำที่ขุ่นมัวมีตมมาก น�้ำที่มีคลื่นแรงไม่
หยุดนิ่ง น�ำ้ ที่มีจอกมีแหนปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น
ในสายพระกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นิยมใช้บทบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ พุทฺโธ พร้อม
กําหนดลมหายใจเข้าออก โดยมีสติกับผู้รู้หรือตัวรู้คอยตามกํากับให้เป็นอันเดียวกันทุกขั้นตอน
- ตั้งสติกําหนดลมหายใจเข้าออก มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ หายใจ
ออกยาวก็ให้รู้ เมื่อกําหนดรู้อยู่อย่างนี้ ก็จะได้ฉันทะ ความพอใจ ได้ปราโมทย์ความบันเทิงเริงร่า
กายสงบเข้า จิตสงบเข้า
- จากนัน้ ก็ให้มสี ติ หายใจเข้าสัน้ ก็ให้รู้ หายใจออกสัน้ ก็ให้รู้ จะเกิดฉันทะความพอใจ ได้ปราโมทย์
ความบันเทิงเริงร่า กายก็จะละเอียดยิ่งขึ้น จิตก็จะละเอียดยิ่งขึ้น
- จากนั้น ศึกษากําหนดเข้ามาที่กายทั้งหมด ให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้า ให้รู้กายทั้งหมดหายใจ
ออก จนกระทั่งกายกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือจิตจะไม่ออกไปจากกาย กายก็อยู่กับจิต จาก
นั้น กายนี้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จิตก็สงบมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีการหายใจปรนเปรอกายนี้อยู่ ยังหายใจเข้า
ยังหายใจออกให้ระวังจิตจะปรุงแต่ง อยากจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ ให้จิตรู้ไว้
เท่านั้น จิตจะเป็นสมาธิอยู่ในเอกัคคตารมณ์เป็นหนึ่ง สงบนิ่งแต่สว่างสุกใสไร้นิวรณ์ องค์ประกอบ
ของจิตที่เป็นสมาธิสังเกตได้จาก
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- ปริสุทธะ เป็นจิตที่สะอาดหมดจดไร้มลทิน
- สมาชิตะ เป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
- กัมมนียะ เป็นจิตที่อ่อนสลวยควรแก่การงานในระดับสูงขึ้นไป
การฝึกฝนจิตด้วย วิปัสสนาภาวนา (ปัญญา) ปราบกิเลสระดับสูง
เมื่ อ จิ ต เป็ น สมาธิ สามารถจะใช้ เ ป็ น บาทของวิ ป ั ส สนาได้ แ ล้ ว ก็ จ ะเลื่ อ นระดั บ ขึ้ น ไปสู ่
พระไตรลักษณ์ คือพิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ใช้ปัญญาให้รู้เห็นตามเป็นจริง ดังพระพุทธพจน์ที่
ว่า สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริง
พึงสังเกตกิเลสระดับสูง หรือกิเลสที่ละเอียด ที่นอนจมอยู่ในจิตใจได้แก่
- ราคานุสัย กิเลสเป็นเครื่องนอนเนื่อง คือ ราคะ
- ปฏิฆานุสัย กิเลสเป็นเครื่องนอนเนื่อง คือ ปฏิฆะ
- อวิชชานุสัย กิเลสเป็นเครื่องนอนเนื่อง คือ อวิชชา
อุปมาให้เห็นกิเลสอย่างละเอียดนี้ เปรียบได้กับฝุ่นตะกอนที่นอนจมอยู่ก้นโอ่ง เมื่อไม่มีอะไร
ไปกระทบ ก็น่ิงเฉยอยู่ เหมือนไม่มีฝุ่นตะกอน น�้ำยังใสแจ๋วอยู่ เช่นเดียวกัน กิเลสในระดับนี้ก็นอน
จมอยู่ในจิตใจของคนเรา เหมือนไม่มีอะไร แต่พอถูกอารมณ์มากระทบเข้า ก็จะมีอาการพุ่งขึ้นมา
จนปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นที่ปรากฏแก่เหล่าภิกษุจํานวนหลายร้อยรูป ที่พระพุทธองค์ตรัส
สั่งให้พระอานนท์เถระ พาไปรอเฝ้าที่ป่าช้าผีดิบ เป็นเหตุให้พบอารมณ์ต่าง ๆ จําเพาะหน้า อนุสัย
กิเลสที่นอนเนื่องในจิตใจเป็นเวลานาน จึงพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรง ความเข้าใจผิดไปว่า ตนได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ จึงสิ้นสุดลงและต้องเริ่มต้นกันใหม่
กิเลสในระดับนี้ ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาโดยตรง คืออบรมปัญญา ให้เป็นปัญญาจักษุสามารถ
มีดวงธรรมคือปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ที่เรียกว่า ปฏิเวธะโดยปราศจาก
เครือ่ งปิดบัง คืออวิชชา ให้เกิดวิชชา ความรูแ้ จ้งแทงตลอดเข้ามาแทนที่ ถึงตรงนีช้ อื่ ว่า ฝึกฝนอบรม
จิตได้ถงึ ระดับสูงสุดแล้ว ข้อควรพิจารณาเพิม่ เติม ระหว่างสมถะกับวิปสั สนา หรือมรรคกับผลนัน้ เมือ่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้ว ย่อมเชื่อมประสานให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
ได้ง่ายฯ เช่น พระจูฬปันถกะ ใช้มือลูบผ้าขาวที่ได้รับประทานจากพระบรมศาสดา พร้อมบริกรรมว่า
รโชหรณํ รโชหรณํ รโชหรณํ แล้วยกขึ้นสู่ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เช่น
เดียวกับพระภิกษุผู้เป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ได้รับอุบายการปฏิบัติธรรมจากพระบรม
ศาสดาเช่นเดียวกัน ใช้คําบริกรรมว่า ปทุมํ ปทุมํ ปทุมํ จนจิตสงบมั่นคง เป็นบาทแห่งวิปัสสนาได้
พิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนา คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ปล่อยวางในนามรูป ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตา
ตัวตน เห็นทุกอย่างไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ทนอยูไ่ ด้ยาก ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามทีจ่ ติ ต้องการ
ปล่อยปละละลงปลดปลงลงได้แล้ว ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นอุทาหรณ์ที่ควรนํามาพิจารณาให้เกิด
ปัญญา และได้รู้เห็นตามความเป็นจริง
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บทอานิสงส์ที่ว่า เพราะว่าจิตที่ฝึกฝนแล้ว เป็นเหตุนําความสุขมาให้ ธรรมดาความสุขนี้ เป็น
สิ่งที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นกายิกสุข สุขทางกาย เจตสิกสุข สุขทางใจ
ดังพระบาลีว่า สุขกามานิ ภูตานิ สัตว์ทั้งหลายต้องการความสุข แต่ความสุขจะได้มา ต้องอยู่ที่การ
สร้างเหตุเป็นปัจจัยสําคัญ หากปราศจากเหตุแล้วหาได้ไม่
การฝึกฝนจิตด้วยวิธีแบ่งปัน ที่เรียกว่าทาน เป็นการผูกมิตรไมตรีมีน�้ำใจดีต่อกัน ผู้ให้ชื่อว่าได้
ให้ ผูร้ บั ชือ่ ว่าได้รบั ย่อมเป็นผลดีแก่กนั ทัง้ สองฝ่าย โดยเฉพาะผูใ้ ห้เป็นการปฏิบตั เิ พือ่ ลดละปล่อยวาง
ทําให้โลภะ มัจฉริยะ และตัณหา ความเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ความดิ้นรนกระเสือกกระสน ลดลงไป
ตามลําดับ ย่อมให้เกิดความสุขโดยแท้
ความเป็นผูม้ ศี ลี ธรรม เป็นผูร้ กั ษาบุญเก่าและเพิม่ บุญใหม่ให้แก่ตน เป็นการสร้างรางวัลให้แก่
ชีวิต เป็นการสร้างเครื่องป้องกันชีวิตมิให้เถลไถลไปนอกลู่นอกทาง เวรภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลและ
สังคม จะถูกปิดกั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมความทุกข์ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งตนเอง
และสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุข
ความสุขอันเกิดขึ้นจากภาวนา เป็นอุดมการณ์สุดยอดของพระพุทธศาสนา แต่ส่วนใหญ่ชาว
พุทธยังติดอยูแ่ ค่การให้ทาน และการรักษาศีลเท่านัน้ การปฏิบตั ใิ นสมาธิทเี่ รียกว่า สมถ-ภาวนา และ
วิปสั สนาภาวนา ยังมีไม่มาก ยังติดอยูแ่ ค่เปลือกแค่กระพีข้ องพระศาสนา ทําให้ศรัทธาปสาทะ ง่อนแง่น
คลอนแคลนอยูเ่ ป็นอันมาก ยังโลเลสงสัยไม่มนั่ ใจในศาสนาของตน หากได้ลงมือปฏิบตั ใิ นสมาธิอย่าง
ถูกต้องแล้ว จะรู้จักตัวเองและบุคคลอื่นได้มากขึ้น ธรรมปีติคือความดูดดื่มปลื้มใจ จัดเป็นผลพิสูจน์
ในการนับถือพระพุทธศาสนา ปัญหาที่เกิดขึ้นในตนและสาธารณชนผู้เกี่ยวข้อง จักถูกสะสางให้หาย
ความยุ่งเหยิงไปโดยสิ้นเชิง เพราะกามฉันทะพยาบาท ถีนะมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ได้
ผ่อนคลายและลดบทบาทลงไปมาก หากได้ปฏิบัติถึงขั้นวิปัสสนาภาวนา ยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนและ
เป็นผลที่ถาวร เพราะความสุขที่ได้มาในระดับต้น และระดับกลาง ยังถึงขั้นปล่อยปละละวางลง
ไม่ได้ ยังเป็นภาระที่ยังถือหอบหิ้วแบกหาม ทําให้เกิดความหนักกายหนักใจอยู่นั่นเอง ผู้ปฏิบัติ
มาถึงขั้นนี้ มองเห็นและเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเป็นลักษณะเครื่อง
กําหนดทั่วไปแห่งสังขารทั้งหลาย แม้นหากยังไม่ถึงขั้นสูงสุด ก็เริ่มได้รับความสุขในระดับสูง เช่น
การพลัดพรากจากทรัพย์สินสมบัติ คนที่ตนรักเคยอยู่ร่วมกันมา แม้น�้ำตาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ มองเห็น
ทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปรารถนาได้ เมือ่ คราวยังมีชวี ติ อยู่ ก็เอ็นดู
กรุณาปรานีเกือ้ กูลกันไป ต่างคนต่างปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ผลคือความสุขสบายในปัจจุบนั และอนาคตข้าง
หน้า หากสามารถปฏิบัติถึงมรรคถึงผล ตามพระพุทธดํารัสที่ตรัสแสดงไว้ในมัชฌิมาปฏิปทา คือทาง
สายกลาง ย่อมได้รับผลถึงขั้นบรมสุขโดยไม่ต้องสงสัย
พระเดชพระคุณฯ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทปญโญ ลาโพธิ์) ได้ผ่านการฝึกฝนจิตด้วยดี
มาโดยลําดับ เริ่มตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรมา มีจิตใจมั่นคง ดํารงอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต
มีความสุขสบายในการปฏิบตั สิ มณธรรม ดาํ เนินตามปฏิปทาของอดีตพระบูรพาจารย์องค์สาํ คัญ อดีต
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เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) คือ พระเดชพระคุณฯพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ซึ่ง
เป็นผู้ให้กําเนิดพระอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐาน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจํานวนมาก
อิมนิ า กตปุญเญน ขออาํ นาจกุศลบุญราศีทบ่ี รรดาศิษยานุศษิ ย์ ทัง้ ฝ่ายบรรพชิต ทัง้ ฝ่ายคฤหัสถ์
ตลอดถึงสาธุชนผูม้ จี ติ ศรัทธาทุกหมูเ่ หล่า ได้รว่ มกันจัดงานพิธพี ระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเดช
พระคุณฯ พระเทพมงคลนายก ด้วยยึดมัน่ ในกตัญญูกตเวทิตาธรรม จงน้อมนําให้เกิดประโยชน์โสตถิ
ผลตามทีป่ ระสงค์จงทุกประการ ได้รบั ประทานถวายวิสชั นา พระธรรมเทศนาในจิตตทมกถา สมควร
แก่เวลา ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ฯ

เอกสาร
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ป.ธ.๙, ปร.ด, ศน.ด. ครูภูมิปัญญาไทย ทป. เจ้าคณะภาค ๙ (ธ),
พระธรรมเทศนาเรื่อง “จิตตทมกถา ว่าด้วยวิธีฝึกฝนจิต, ในหนังสือ สุเมโธเทศนา (๒) วัดป่า
แสงอรุณ ขอนแก่น, หจก.ขอนแก่นการพิมพ์. ๒๕๖๒, หน้า ๑๖-๒๗.
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น้อมนําพาให้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์
มีพระพุทธภาษิตตรัสว่า
ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
กตัญญูกตเวทิตาธรรม เป็นภูมิชั้นของสาธุชนคือคนดีฯ
มีความหมายเข้าใจได้ง่ายว่า จะเป็นคนดีตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ต้องเป็นผู้ตั้ง
อยู่ในธรรม คือความกตัญญูกตเวทีดั่งพระบาลีที่ตรัสว่า
สปฺปุริโส ภิกฺขเว กตญฺญูกตเวที โหติ
ภิกษุทั้งหลาย คนดีต้องมีความกตัญญู
คือรูปอุปการคุณที่คนอื่นทําแก่ตนก่อนแล้วและได้ทํา
ปฏิการะ คือตอบบุญแทนคุณในภายหลัง
จึงมีคําว่า บุพการี ผู้ทําอุปการะมาก่อน
กตัญญูกตเวที ผู้ที่รู้บุญคุณก่อนแล้วได้ปฏิการะตอบแทน
เป็นคูก่ นั เรียกว่า เป็นบุคคลทีห่ าได้ยาก เพราะยากทีจ่ ะมีบคุ คลผูเ้ สียสละ และยากทีจ่ ะมีบคุ คล
ผู้ที่หูตาสว่างมองเห็นความดีของคนอื่นได้ ทั้งยากที่จะมีได้ในโอกาสเดียวกัน ซึ่งท่านได้จัดเป็นคู่กัน
แต่ละประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

บุพการี-กตัญญูกตเวที
คู่ที่ ๑ บิดามารดา คู่กับ บุตรธิดา
คู่ที่ ๒ ครูอาจารย์ คู่กับ ศิษย์
คู่ที่ ๓ พระราชา คู่กับ พสกนิกร
คู่ที่ ๔ พระพุทธเจ้า คู่กับ สาวก-อุบาสก อุบาสิกา

พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์ ป.ธ. ๙) “พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ)” ณ วัดโพธิสมภรณ์ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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และอาจจาํ แนกเป็นบุคคล วัตถุสงิ่ ของสถานทีร่ วมไปถึง สัตว์ทใี่ ช้งานใช้ประโยชน์ มีบญ
ุ คุณต่อ
เจ้าของผู้เลี้ยงดูอื่น ๆ ด้วย
สําหรับบุคคล ปรากฏตามที่จัดคู่มาได้ ๔ คู่ ดังที่ทราบแล้ว
ส่วนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ เช่นไม้คาน เข่ง กระบุง ไถ คราด ที่เคยทําประโยชน์มาก่อน ทําให้
เจริญรุ่งเรืองมา ถึงกับลงรักปิดทอง นําขึ้นหิ้งบูชาก็ยังมี
สถานที่ เช่น บ้านเรือนหลังเก่า บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ที่ดินเคยอยู่อาศัย สถาบันที่เคยศึกษา
เล่าเรียน
สัตว์ที่ทําคุณประโยชน์ เช่น ช้างที่ใช้ลากซุง เข้าสู่สงคราม ม้าที่ใช้ในการขับขี่เดินทางไกล
รวดเร็ว โค-กระบือ ที่ใช้ลากแอก ลากไถ ทํานา ขนสัมภาระต่าง ๆ โดยเฉพาะประเภทนี้ ถึงฤดูครบ
ปีมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เจิมแป้งมงคล สวมมาลัยมงคล ประพรมน�้ำพระพุทธมนต์ เลี้ยงด้วยอาหารที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นพิเศษ ไม่ใช้งานเกินกาํ ลังและเกินเวลา นับเป็นการแสดงความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ทีส่ มควร
แต่ทลี่ มื ไม่ได้สว่ นหนึง่ คือการแสดงความกตัญญูตอ่ ตนเอง โดยการแสดงความรัก ความเมตตา
สงสาร ตักเตือนตน คอยสอนตน ไม่นาํ สิง่ ทีเ่ ป็นพิษภัยต่อร่างกายเข้าไปทําลายตน โดยงดเว้นอบายมุข
ทุกชนิด ซึง่ มีคนจาํ นวนมากไม่คดิ ถึงข้อนี้ จึงปล่อยให้ตนเองได้รบั โรคภัยมากมาย เป็นการทาํ ลายอายุ
สังขารให้ถึงความพินาศวอดวายก่อนถึงเวลาอันสมควร

หลักเกณฑ์ของคนดี
คนดี มีคําปรากฏตรง ๆ นั้นคือ สาธุชน มีคุณสมบัติ ๗ ประการเรียกว่า
สัปปุริสธรรม ธรรมของคนดี ๗ ประการ ดังนี้
๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
๒. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
๔. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
๕. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักประชุมชน
๗. ปุคคลปโรปริญญุตา เป็นผู้รู้จักเลือกบุคคล
หรือ สัตตสัทธรรม ธรรมของคนดีอีก ๗ ประการ ได้แก่
๑. ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
๒. วิริยะ ความเพียร
๓. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้สดับคือเรียนรู้มาก
๔. สติ มีสติ
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๕. หิริ-โอตตัปปะ มีความละอายและเกรงกลัวบาป
๖. สมาธิ มีจิตตั้งมั่น
๗. ปัญญา รู้ดี

พระโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ แปลว่า ผู้ที่ยังข้องอยู่ในการตรัสรู้ ได้แก่ ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ คือต้องการที่จะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ยกตนให้พ้นจากโลกียวิสัย ไม่ตกอยู่ในเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ และสามารถ
ที่จะช่วยบรรดาสัตว์โลกให้ข้ามพ้นไปถึงพระนิพพานได้อีกด้วย
พระพุทธเจ้ามีอยู่ ๓ ประเภท คือ
๑. ปัญญาธิกะ พระพุทธเจ้า
ใช้เวลาบําเพ็ญบารมี ๒๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ
- ปรารถนาด้วยใจ ใช้เวลา ๗ อสงไขย
- ปรารถนาด้วยวาจา ใช้เวลา ๙ อสงไขย
- ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ได้รับพยากรณ์ ใช้เวลา ๔ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
(พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเป็นแบบ ปัญญาธิกะ)
๒. สัทธาธิกะ พระพุทธเจ้า
ใช้เวลาบําเพ็ญบารมี ๔๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ
- ปรารถนาด้วยใจ ใช้เวลา ๑๔ อสงไขย
- ปรารถนาด้วยวาจา ใช้เวลา ๑๘ อสงไขย
- ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ได้รับพยากรณ์ ใช้เวลา ๘ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
(พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสะโป เป็นแบบสัทธาธิกะ)
๓. วิริยาธิกะ พระพุทธเจ้า
ใช้เวลาบําเพ็ญบารมี ๘๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งเป็น ๓ ช่วงคือ
- ปรารถนาด้วยใจ ใช้เวลา ๒๗ อสงไขย
- ปรารถนาด้วยวาจา ใช้เวลา ๓๖ อสงไขย
- ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ได้รับพยากรณ์ ใช้เวลา ๑๖ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
(พระศรีอาริย์เป็นแบบ วิริยาธิกะ)

กตัญญูอุ้มชูเป็นพระโพธิสัตว์
ชายหนุ่ม รูปร่างทรวดทรงสมส่วน หน้าตาดีมีเสน่ห์ มีคุณสมบัติที่ดีหลายประการประจําตัว
ใครเห็นต่างนิยมชมชอบ ต้องการคบค้าสมาคม อยากอยูใ่ กล้ชดิ อยากเป็นมิตรร่วมงาน อาศัยอยูร่ ว่ ม
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หมู่บ้านไม่ใหญ่โตมากนัก พักอยู่ในเรือนกับมารดาเพียง ๒ คน เป็นคนกําพร้าพ่อมาแล้วหลายปี มี
ความคิดว่า หากอยูใ่ นท้องถิน่ นีต้ ลอดไป อนาคตไม่กา้ วหน้าแน่ เพราะไม่มกี ารงานเป็นหลักแหล่ง จะ
อาศัยอาชีพหลักเป็นชาวนา บางปีฟา้ ฝนก็เกิดแห้งแล้ง ไม่สามารถทํานาได้ ไฉนหนอ เราควรยึดอาชีพ
ค้าขายหารายได้ทางไกลมาเลี้ยงมารดาจะดีกว่า ในแต่ละเดือนจะมีเรือสําเภาใหญ่มาจอดที่ท่าใกล้
หมู่บ้าน มีพ่อค้าประชาชนมาทํางานขวักไขว่อยู่ไม่น้อย เราควรเสี่ยงโชคชะตาหาเงินทางทะเลดูบ้าง
ครั้นคิดดังนี้แล้ว ก็เข้าไปพบนายเรือใหญ่ ขอเข้าร่วมทํางานรับใช้ในเรือ ปรากฏว่านายเรือใหญ่ยินดี
รับเข้าทํางานทันที เพราะเห็นหน่วยก้านดูแข็งแรงดี มีท่าทีซื่อสัตย์อดทนเอาการเอางาน สามารถทํา
การค้าขายได้ ชายหนุ่มดีใจรีบกลับไปบ้าน ได้เล่าถึงการจะไปค้าขายทางทะเลให้มารดาทราบ และ
ขอให้มารดาได้อนุญาตตามประสงค์ด้วย ฝ่ายผู้เป็นมารดาได้ฟังดังนั้น ก็ได้กล่าวเชิงทัดทานขึ้น
ว่า “การค้าขายทางทะเลมีอันตรายมาก แม่ไม่อยากให้ไป อีกทั้งแม่ไม่สามารถจะอยู่ตามล�ำพัง
โดยปราศจากลูกได้ ญาติพี่น้องที่เคยพึ่งพาอาศัยกันต่างก็ทะยอยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืน หรือไม่ก็
พลัดพรากตายจากไปแล้ว หากลูกต้องการไปจริง ๆ ก็ขอให้แม่ติดตามไปพร้อมกับลูกด้วยเถิด”
ชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกยินดี ได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษานายเรือใหญ่ ก็ได้รับสนองตอบด้วยดี
ุ อย่าง
“ดีสพิ อ่ หนุม่ ! เรายินดีให้พอ่ หนุม่ น�ำแม่ไปทางเรือกับพวกเราด้วย จะหาผูใ้ ดทีม่ คี วามกตัญญูรคู้ ณ
พ่อหนุ่มนี้ไม่มีอีกแล้ว เชิญได้ตามสบาย อีกไม่กี่วันก็จะออกเดินทางแล้ว”
ชายหนุม่ เตรียมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ทจี่ าํ เป็น อันเป็นปัจจัยทีส่ าํ คัญในการเดินทางอย่างพร้อมสรรพ
ลงเรือสาํ เภาลาํ ใหญ่ สามารถรับผูค้ นได้ถงึ ๗๐๐ คน โดยได้รบั การต้อนรับจากนายเรือใหญ่ดว้ ยเมตตา
ธรรมเป็นพิเศษ ให้ที่พักหลับนอนอันสมควรแก่มารดาและลูกรวม ๒ คน
ชายหนุม่ ได้ชว่ ยทาํ งานภายในเรืออย่างเข้มแข็ง หนักเอาเบาสู้ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ย ทาํ
ให้นายเรือใหญ่รู้สึกพอใจในชายหนุ่มมาก ไม่เสียทีที่รับเป็นลูกเรือใหม่ บางครั้งยืนดูลูกเรือคนนี้ด้วย
สีหน้าอันเอิบอิ่ม ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างมีความสุขยิ่งนัก
ชายหนุม่ หลังทาํ งานอย่างหนักหน่วง ไม่ยอมรับประทานอาหารกับเพือ่ น ๆ ได้รบั ส่วนแบ่งจาก
นายเรือใหญ่ที่มอบให้นําไปเผื่อมารดาที่นอนพักอย่างอ่อนแรงเพราะเมาคลื่น
“ลูกกินข้าวหรือยัง? รู้สึกอิดโรยเมื่อยล้ามากนะลูก สู้ไหวไหม? งานหนักมากไหมลูก” ผู้เป็น
มารดาถามด้วยความเป็นห่วง
“แม่ไม่ต้องห่วงดอก ลูกสู้ได้สบายมาก นายเรือใหญ่เมตตาลูกและแม่มากจริง ๆ หาเจ้านายดี
มีคณ
ุ ธรรมอย่างนีย้ ากมาก ลูกได้รบั กําลังใจอย่างดีทสี่ ดุ จะเหนือ่ ยมากเท่าใดก็สามารถทนได้ครับแม่
เอาเถอะกินข้าวกันเถอะ เสร็จแล้วจะได้พกั หลับนอน” ชายหนุม่ พูดให้กาํ ลังใจผูเ้ ป็นมารดาอย่างดียงิ่

วันที่ ๗ เรือสําเภาใหญ่อัปปางกลางทะเล
ระหว่างการเดินทางในช่วงต้นไม่มปี ญ
ั หาการเดินทางเป็นไปอย่างคล่องตัว ต่างคนต่างทําหน้าที่
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บนเรือ เตรียมจัดหมวดหมูส่ นิ ค้าเพือ่ แลกเปลีย่ นซือ้ ขายเมือ่ ใกล้ถงึ ปลายทางดูหน้าตาทุกคนเบิกบาน
สําราญใจ ไม่มีความวิตกกังวลใด ๆ เพราะคุ้นเคยกับการเดินทางอย่างนี้ปีแล้วปีเล่า…...
การเดินทางมาถึงวันที่ ๗ ได้เกิดลมพายุใหญ่โหมกระหน�ำ่ พัดอย่างสุดกําลัง ชนิดทีไ่ ม่เคยปรากฏ
มาก่อน ทําให้เรือลอยขึ้นและยุบลงตามกําลังของคลื่นอย่างบ้าระห�่ำ  ผู้บังคับเรือไม่สามารถกําหนด
ทิศทางเดินเรือให้เป็นไปได้ตามปกติ ลูกเรือต่างแตกตืน่ วิง่ สับสนอลหม่าน ต่างร้องโอดโอยคร�ำ่ ครวญ
ขอพรเพื่อให้รอดพ้นอันตรายอันใหญ่หลวง................และบัดนั้นเอง คุณพระช่วย! เรือสําเภาลําใหญ่
ถูกคลืน่ พัดเข้ากระทบหินโสโครกในทะเลเสียงประหนึง่ ฟ้าผ่า เรือสําเภาแตกกระจายคล้ายถูกระเบิด
ลูกใหญ่ มีประกายไฟลุกขึ้นท่วมเรือ ในขณะเดียวกัน ลูกเรือส่วนใหญ่กระโดดลงจากเรือเพื่อหนีเอา
ตัวรอด ชายหนุ่มลูกเรือใหม่วิ่งตามหามารดาขณะที่คนกําลังสับสน เสียงเรียกมารดาไม่ทําให้เกิดผล
เลย เพราะเสียงแห่งมรณภัยมันยิ่งใหญ่และโหดร้ายกว่าใครทั้งหมด!
“แม่ครับแม่! ลูกอยู่ทางนี้ แม่ครับ! แม่อยู่ทางไหน ? ตอบลูกด้วย แม่! แม่! แม่!” ชายหนุ่มวิ่ง
ผ่านฝูงชน ซึ่งกําลังกระเสือกกระสนหาทิศทางเอาตัวรอด ต่างล้มกลิ้งล้มหงายตะเกียกตะกายเพราะ
แรงแห่งพายุ ชัว่ เวลาไม่นานนัก เรือสาํ เภาลําใหญ่กแ็ ตกสลายหายจมลงในท้องทะเล ภาพลูกเรือเกือบ
ทัง้ หมดถูกคลืน่ กลืนหายไปคราวละ ๓๐ - ๔๐ คน เสียงร้องโอดครวญก็พลอยหายไปกับแรงคลืน่ เป็น
ระยะ ๆ.....
ชายหนุม่ วิง่ ตามหามารดาสุดกาํ ลัง แต่กไ็ ม่พบ มารูต้ วั หลังจากนัน้ ก็ตอ่ เมือ่ ลอยคออยูท่ า่ มกลาง
กระแสคลืน่ อย่างไม่ปรานีปราศรัย ใช้กาํ ลังทีม่ อี ยูล่ อยตามกระแสคลืน่ ทีพ่ ดั ถาโถมมาอย่างรุนแรง แต่
สายตาก็ยังมองหามารดาที่อาจจะรอดมาได้ ในบางครั้งน�้ำตาก็ไหลอาบหน้าแข่งกับพายุบ้าที่ไม่ยอม
หยุด พลางคิดตําหนิตัวเองไปว่า
“เป็นเพราะเราแท้ ๆ ได้พาแม่มาพบกับความหายนะอันใหญ่หลวง แม่เคยเตือนอยู่ตลอดเวลา
ว่า การค้าขายทางทะเลมันอันตรายมาก แต่กไ็ ม่ยอมเชือ่ แม่ เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา และเพราะ
เราเอาแต่ใจตัวเอง จึงมาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้”
“ลูกแม่! ลูกแม่! ลูกแม่!” เสียงดังห่างออกไปประมาณ ๑๐ เมตร มาพร้อมกับคลื่นพายุพอจะ
จับความได้ “แม่อยู่ทางนี้ลูก! มารับแม่ด้วย…..แม่จะจมน�้ำตายอยู่แล้ว…..เร็ว ๆ ลูก! ลูก!” เสียงผู้เป็น
มารดาร้องขอความช่วยเหลือ
“อ้าว! แม่ยังไม่ตายนี่!” ชายหนุ่มอุทานขึ้นแสนสุดจะดีใจ รีบแหวกว่ายผ่านกระแสคลื่นอย่าง
สุดกําลัง มองเห็นมือทั้งสองข้างของมารดากําลังจะจมหายไปเพราะหมดกําลัง
		 เดชะบุญ หนุนช่วย
อํานวยให้
คว้าแขนได้
มั่นคง
หายสงสัย
ยกแม่ขึ้น
ประคองร่าง อย่างทันใจ
ให้เกาะไหล่
รอดตาย
กลางสายชล
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ชายหนุ่มมองเห็นมารดาตัวสั่น เพราะหวั่นกลัวและเกิดความหนาวเหน็บ พลางกระซิบปลอบ
ใจมารดาว่า “แม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะ ลูกมั่นใจว่า ลูกจะนําแม่ไปถึงฝั่งหรือเกาะได้ไม่นานนัก
ลูกรักแม่มาก! ได้แม่กลับมาทั้งร่างกายชีวิตจิตใจ ถือว่าบุญของลูกแล้ว ลูกจะเชื่อฟังคําสอนที่แม่ให้
ทุกประการ แม่ต้องอยู่กับลูกไปตลอด เกาะไหล่ไว้ให้แน่นนะแม่ อดทนไว้มาก ๆ หน่อยนะแม่ เราจัก
ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยแน่นอน”

คนดีผีรักษาเทวดาคุ้มครอง
พายุเมื่อเกิดได้ก็มีเวลาดับได้และหยุดลงได้เช่นกัน พื้นทะเลราบเรียบดุจแผ่นกระจก มีแต่สาย
ลมอ่อน ๆ พัดมาอย่างต่อเนือ่ ง ภาพชายหนุม่ ทีใ่ ห้มารดาเกาะบนแผ่นหลัง เห็นเป็นเงาตะคุม่ เลือ่ นลอย
ไปอย่างเชื่องช้า โดยมีจุดหมายปลายทางที่เกาะหรือฝั่งทะเลอันยาวไกล ซึ่งจะไม่มีใครให้คําตอบได้
แต่หัวใจและกําลังสุดแกร่งของชายหนุ่ม ก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้ถึงที่อันปลอดภัยอย่างไม่ลดละ
“โอ! คืนวันเพ็ญพระจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้า รู้บ้างไหมว่า ชายหนุ่มผู้มีเคราะห์กรรมอัน
สุดแสนจะทรมาน กาํ ลังลอยคออยูก่ บั แม่ซงึ่ อ่อนกาํ ลังลงมากแล้ว โดยมุง่ มัน่ เด็ดเดีย่ วว่าจะต้องอยูร่ อด
ปลอดภัยถึงฝัง่ หรือเกาะแห่งใดแห่งหนึง่ อย่างแน่นอน” ชายหนุม่ รําพึงรําพันอยูใ่ นใจ ทันทีทนั ใดนัน่ เอง
ได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ครั้งใหญ่ ทําให้ชายหนุ่มเกิดปีติปราโมทย์รื่นเริงบันเทิงใจอย่างแสนประหลาด
ทําให้ถึงกับน�้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองข้าง ขนลุกซู่ชูชันไปทั่วทั้งร่าง

ตั้งความปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
ชายหนุ่มประนมมือทั้งสองข้างขึ้นไว้เหนือคิ้ว ใบหน้าเอิบอิ่มดั่งพระจันทร์ในวันเพ็ญ ตั้ง
สัตยาธิษฐานมีปณิธานว่า “พุทฺโธ โหมิ อนาคเต” ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแม่ให้รอดพ้น
จากความตาย ผ่านอันตรายอย่างร้ายกาจมาได้อย่างสุดทรหดอดทน ทําให้ขา้ พเจ้ามีความสุขใจอย่าง
แสนประหลาด ไม่ประมาทดูแคลนในส่วนพระคุณแม้แต่น้อยนิด คิดแต่ทางเทิดทูนใส่ไว้เหนือเกล้า
เหนือกระหม่อมอย่างเดียว ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต สามารถนํา
หมู่สัตว์ที่อุบัติมาในโลกนี้ ได้ข้ามพ้นเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสเข้าสู่แดนอมตมหานิพพานด้วยเทอญ…..”
สิ้นสุดการตั้งปณิธานเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อบําเพ็ญบารมีสูงขึ้นหวังเป็นพระพุทธเจ้า
ณ ท้องฟ้าเบื้องบนอันกว้างใหญ่ไพศาล เกิดบันดาลฟ้าร้องแลบแปลบปลาบเป็นประกาย
อสนีบาตลั่นเลื่อนสะเทือนสะท้านไปทั่วทั้งจักรวาล แม้แต่เบื้องสุดใต้บาดาลใจกลางทะเลลึกก็ขับ
เคลือ่ นเลือ่ นไหล เกิดสึนามิไปทัว่ ทัง้ ทะเล เป็นนิมติ หมายบ่งบอกถึงคาํ ปณิธานของชายหนุม่ ผูม้ บี ารมี
มาก จักสําเร็จลงได้ตามประสงค์ ทั้งนี้ ก็ด้วยแรงแห่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมน้อมนําให้เป็นไป ที่ยก
พระคุณของมารดาอันเกรียงไกรให้ปรากฏเห็นผลประจักษ์ชัดในกาลครั้งนี้
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		 พระคุณแม่
เริ่มแต่
แม่ก็ทน
อุ้มท้อง
จะลุกนั่ง
ไม่ถนัด
จนลูกได้
ย่างเข้า
		 สุดเจ็บปวด
รวดร้าว
กายา
เจ็บตลอด
ต้องล้มหมอน
นอนซม
เสี่ยงความตาย
แต่ละครั้ง
		 ยามลูกคลอด รอดมา
แม่กอดกก
กล่อมไกว
นมสรรพ
ป้อนข้าวน�ำ้
ริ้นยุงป้อง
ปัดให้
		 ยามลูกป่วย
ช่วยรักษา
ความรักลูก
ยิ่งชีวิต
ค่อนรุ่ง
อดหลับนอน
เพราะแม่พร้อม
ใจพลี
		 ยามประจํา
ท�ำงาน
เสียงลูกร้อง
ละงาน
มาสวมกอด
พูดปลอบ
ล�ำบาก
แม่ไม่บ่น
		 สอนลูกน้อย
คอยนั่ง
สอนลูกให้
ส�ำเหนียก
เสียงพ่อจ๊ะ
แม่จ๋า
ลูกคืบคลาน
เดินวิ่ง
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ปฏิสนธิ์
เหมือนครองไข้
อึดอัดใจ
เก้าเดือนปลาย
ถึงคราวคลอด
น่าใจหาย
ระทมกาย
หลั่งเลือดนอง
เป็นทารก
มิให้หมอง
ประคับประคอง
ไม่ไต่ตอม
ป้อนยาหยูก
จิตถนอม
พรุ่งก็ยอม
ชีวิตตน
การบ้านช่อง
การสับสน
ให้ชอบกล
ยากร�ำคาญ
ยืนตั้งไข่
เสียงเรียกขาน
หน้าชื่นบาน
ยิ่งดีใจ
(จากโบราณ)

แม่คือผู้ให้
		 โอ้พระคุณ
ยิ่งใหญ่
เริ่มให้แต่
กําเนิด
ให้ชีวิต
สูงล�้ำ	
ให้สําราญ
เติบใหญ่
		 ให้ความรู้
ปัญญา
ให้ฝึกหัด
สํานึก
ให้แบบอย่าง
ชี้นํา
ให้ชีวา
เพลิดเพลิน
		 ให้สมบัติ
พัสถาน
ทุกประการ
ให้บรรจบ
ให้ความรัก
อันประเสริฐ
ให้สิ่งใด
ผูกพันจิต
		 ถึงวันแม่
กราบบูชา
แม่จริง
โลกนี้แน่
อุ่นอกแม่
สดชื่น
จักเชิดชู
คุณแม่นั้น
				

ใครเหมือนแม่
เกิดสังขาร
สร้างตํานาน
พ้นภัยมา
สารพัด
การศึกษา
เป็นตํารา
เกินกว่าใคร
ศฤงคารครบ
เกินขานไข
เกิดจากใจ
นิจนิรันดร์
ขมาแม่
เป็นมิ่งขวัญ
ทุกคืนวัน
บูชาเอย ฯ
(สุเมโธ)

แม่พากเพียรให้ถึงฝั่งด้วยหวังดี
		 ด้วยแม่หวัง
ตั้งใจ
ได้รู้จัก
ทางสว่าง
เริ่มต้นให้
ศึกษา
ความรู้ดี
ยิ่งเด่น
		 ถึงลําบาก
ยากจน
ทั้งพลัดพราก
ไกลห่าง
แม่ยอมทุกข์
กล�้ำกลืน
เฝ้ากังวล
ห่วงหา
		 เปิดภาคเรียน คราวใด
ทั้งหนาวสั่น
ร้อนเร่า
เฝ้าคร�่ำครวญ
บ่นเพ้อ
เงินไม่น้อย
จ่ายผ่าน

ให้ลูกรัก
สร้างสุขศรี
ปัญญามี
เป็นมงคล
เห็นผลยาก
ต่างแห่งหน
ฝืนสู้ทน
ตั้งตาคอย
ใจหวาดหวั่น
ใจเหงาหงอย
ตาเหม่อลอย
เพื่อการเรียน
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		 มีเงินน้อย
ปัญหา
พอแก้ขัด
ขาดเขิน
ต้องขายนา
ขายสวน
แม่พากเพียร
ให้ถึงฝั่ง
		 เห็นใจแม่
เถิดลูก
รีบสร้างสรรค์
ปัญญาล�ำ	
้
อย่าหลงเพลิน
ความงาม
เป็นเมธี
ศรีสง่า
				

สารพัด
เงินบาทเหรียญ
เกือบจวนเจียน
ด้วยหวังดี
ปลูกใจมั่น
น�ำวิถี
กามโลกีย์
ก้าวหน้าเอย ฯ
(สุเมโธ)

กราบบูชาไออุ่นพระคุณแม่
		 ผู้เป็นแม่
เปี่ยมพระคุณ
เริ่มต้นจาก
สละกาย
หวังทายาท
คือลูก
สืบสาน
ด้วยมุ่งมั่น
		 สละเลือด
ชีวิต
รักแก่น
คอยเชื่อมผูก
ให้ครอบครัว
สามัคคี
ดุจธารา
สายธาร
		 มีความเย็น
เป็นฐาน
ผูกผนึก
ฝังใจ
เย็นเมตตา
ปรานี
ไม่แปรผัน
เป็นอื่น
		 หากขาดน�้ำ	 ยามใด
ชีวิตหอดหิวนัก
ขาดอาหาร
นานวัน
ทนอยู่ได้
ไม่ตาย
		 มนุษย์เรา
ขาดแม่
เห็นประจักษ์
โอดโอย
เปรียบให้เห็น
อุทกธาร
เลี้ยงลูกมา
สง่างาม

มีบุญมาก
หมายคู่ขวัญ
ผูกสัมพันธ์
เป็นมารดา
เป็นมิตรลูก
ให้แน่นหนา
มีเมตตา
ประสานกัน
สายธารลึก
คิดใฝ่ฝัน
นี่สําคัญ
น่าชื่นใจ
อยู่ไม่รอด
ถึงตักษัย
ยังมั่นใจ
วายชีวา
ก็แย่นัก
หิวโหยหา
เหมือนมารดา
เพราะความดี
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		 กราบบูชา
ไออุ่น
ผู้เผื่อแผ่
ความรัก
ให้เลือดเนื้อ
ชีวิต
ย่อมไม่มี
ใครดีแน่
				

พระคุณแม่
สร้างศักดิ์ศรี
มิตรไมตรี
เกินแม่เรา ฯ
(สุเมโธ)

นิรันดรพระคุณแม่
		 คําว่าแม่
แน่นัก
สร้างชีวิต
มวลมนุษย์
เจริญรุ่ง
เรืองโรจน์
แม่บันดาล
ให้ลูกเกิด
		 เคียงคู่พ่อ
สมงาม
เห็นประจักษ์
กล่อมเห่
แม่สดสวย
ด้วยธรรม
น่าบูชา
เรืองรอด
		 มีใครอื่น
หมื่นแสน
เกินกาล
น่าบูชา
ถึงนางฟ้า
นับแสน
จะหาใคร
เหมือนแม่
		 กราบบูชา
ไออุ่น
พระคุณแผ่
ในบุตร
แม่คนเดียว
สร้างความหวัง
นิรันดร
พระคุณแม่
				

ประจักษ์จิต
สุดไพศาล
โชติตระการ
ประเสริฐมา
ด้วยความรัก
เสน่หา
เกินตํารา
ตลอดไป
ในแดนหล้า
จะขานไข
ในแดนไตร
ยากแน่นอน
พระคุณแม่
อนุสรณ์
อย่างสังวร
จริงแน่เอย ฯ
(สุเมโธ)

อุ่นอกแม่
		 อุ่นอะไร
หรือจะอุ่น
อุ่นแท้แท้
แม่จ๋า
อกคนอื่น
หมื่นแสน
อกของแม่
มิเขยื้อน
				

เท่าคุณแม่
หาไหนเหมือน
อาจแชเชือน
จากลูกเลย ฯ
(โบราณ)
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พระคุณแม่ไม่สิ้นสุด
		 อันพระคุณ
จะเปรียบดุจ
สุดจะสรร
เอกอุดม
		 จะเปรียบด้วย
ก็ไกลสุด
แม้เอาดิน
มาเสกสรร
		 แล้วน�ำน�้ำ	
ทําแทนหมึก
จารึกคํา
บนแผ่นฟ้า
		 จนจบสิ้น
จะสิ้นสุด
พระคุณแม่
ช่างยิ่งใหญ่

ของแม่
สิ่งใด
พรรณนา
เหลือตรา
ดินฟ้า
ฟ้าดิน
สิ้นพิภพ
ให้เป็น
สิ้นสุด
หมดสมุทร
ไขขาน
แทนกระดาษ
ดินฟ้า
พรรณนา
สุดประเสริฐ
ยากแสน

เสียแม่เสียทุกสิ่ง
		 ถึงสูญเสีย
ธรณี
เสียนภา
มีพระพรหม
พรหมสลาย
ยังมี
แต่ขาดมาร ดาเดียว
		 แม่ยังอยู่
ดูแล
ปฐพิน
อินทร์พรหม
ยังสดชื่น
รื่นฤดี
อันสูงศักดิ์
สามหล้า
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มีแก่บุตร
ก็ไม่สม
ด้วยคารม
คุณานันต์
มหาสมุทร
เมฆินทร์คั่น
บรรจบกัน
เช่นปากกา
สมุทรลึก
จนสุดหา
คุณมารดา
เวียนวาดไป
มหาสมุทร
ก็หาไม่
เลิศกว่าใคร
จะแทนคุณ ฯ
ยังมีฟ้า
บรมสถาน
นีรพาน
เปลี่ยวใจนัก
ถึงแม้สิ้น
ยมจักร
เพราะมีรัก
สุดหาเอย ฯ
(โบราณ)

กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
มีตํารากล่าวไว้ว่า ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
- ต้องตัดพระเศียร คือ ศีรษะ ให้แก่คนที่มาขอ มากกว่าผลมะพร้าวทั้งหมดในโลกนี้
- ต้องควักพระเนตรคือดวงตา ให้แก่คนที่มาขอ มากกว่าดวงดาวที่มีในท้องฟ้านภากาศ
- ต้องเชือดหทยวัตถุ คือ หัวใจให้แก่คนที่มาขอ มากกว่าผลไม้ทั้งหมดในโลกนี้
- ต้องสละพระโลหิต คือเลือดให้แก่คนที่มาขอ มากกว่าน�้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔
- ต้องสละเนื้อหนังให้แก่คนที่มาขอมีความหนา มากกว่าใหญ่กว่าผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้
- ต้องบริจาคปุตตทาระ คือลูกเมียให้แก่คนที่มาขอ มากกว่าลูกเมียทั้งหมดในโลกนี้
นั่นแหละ! ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ฟังแล้วช่างยิ่งใหญ่ ลึกล�้ำเกินที่ใคร ๆ จะพึงกระทําได้ นี่
หรือคือพระพุทธเจ้า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง!

เอกสาร
พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) ป.ธ.๙, ปร.ด, ศน.ด. ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย ทป. เจ้าคณะภาค ๙ (ธ),  กตัญญู
กตเวทิตาธรรม น้อมน�ำพาให้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์, ในหนังสือ วัดศรีอินทราอตุลา
สหราชอาณาจักร วัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น, หจก.ขอนแก่นการพิมพ์. ๒๕๖๒, หน้า ๕๕-๗๕.
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ลับปัญญากับปัญหาใกล้ตัว
พระอาจารย์สุเมโธ ภิกฺขุ

ข้อ ๑
ถาม คาถาจุดเทียนชัย ขึ้นต้นด้วยบทว่า พุทโธ สัพพัญญุตัญญาโณ มีอุบาสกอุบาสิกาหลาย
หมู่บ้านและหลายวัด ใช้สวดเวลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทั่วไป อย่างนี้ควรหรือไม่ควร
ขอทราบเหตุผล ?
ตอบ ไม่ควร เพราะเทียนชัย หมายถึง เทียนพิเศษเล่มใหญ่และเล่มเดียวทีใ่ ช้จดุ ในพิธพี ทุ ธาภิเษก
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและได้รบั ชัยชนะเหนือหมูม่ าร ทัง้ ชนะสรรพกิเลสทัง้ หลาย ไม่ควรใช้สวดในพิธี
อื่น ๆ ทั่วไป นอกเหนือจากงานพิธีพุทธาภิเษก จะท�ำให้ความเด่นที่ได้นามว่า “ชัย” ลดความส�ำคัญ
ลงไป ผู้น�ำไปสวดก็จะถูกต�ำหนิว่า ไม่รู้กาลเทศะ ถึงจะมีเจตนาดีอยางไรก็ตาม และค�ำว่า เทียนชัย
นี้ ใช้จุดในวันส�ำคัญระดับชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช และวันที่ ๑๒ สิงหา
มหาราชินี ซึ่งใช้เทียนเล่มเดียวเช่นกัน แต่ก็ไม่สวดพระคาถาที่ขึ้นต้นว่า พุทโธ สัพพัญญุตัญญาโณ
ฯลฯ จะร่วมกันเปล่งค�ำถวายพระพรชัยมงคล ว่า ชัยโย ชัยโย ชัยโย ๓ ครั้งเท่านั้น

ข้อ ๒
ถาม ปัจจุบัน การใช้ส�ำนวนภาษาไทย รวมทั้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค�ำว่า จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย เปลีย่ นไปว่า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เพือ่ ให้ตรงกับเวลาปฏิบตั ิ คือจุดเทียนก่อน
จึงจุดธูปภายหลัง เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรปฏิบัติอยางไร ?
ตอบ ควรปฏิบัติอยางนี้ ส�ำนวนที่พูดและเขียนว่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นส�ำนวน
เก่าที่ใช้มานานแล้ว จนกลายเป็นวรรณคดีทางภาษา น่าจะตรงกับค�ำบาลีว่า ทีปธูปะ จึงควรใช้ตาม
ส�ำนวนเดิม ไม่ควรเปลีย่ นเป็น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย อย่างทีพ่ ระสงฆ์หลายรูป และฆราวาส
หลายคน แนะน�ำให้ใช้ปฏิบัติ อยู่ในปัจจุบัน (อ่านค�ำถาม - ตอบในข้อถัดไปซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง)

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สุเมโธ ภิกฺขุ วัดป่าแสงอรุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๙ บ้านเลิงเปือย (แอวมอง)
หมู่ ๙ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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ข้อ ๓
ถาม มีความเห็นขัดแย้งในหมู่ชาวพุทธ เกี่ยวกับการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บางกลุ่ม
จุดเทียนก่อน แล้วจุดธูปทีหลัง บางกลุ่มจุดธูปก่อน แล้วจุดเทียนทีหลัง ขอเรียนถามว่า แบบไหนผิด
แบบไหนถูก เพื่อจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ?
ตอบ การจุดธูปเทียนที่นิยมกันมาแต่เบื้องต้น ก็นิยมจุดเทียนเล่มขวาพระพุทธรูปก่อน แล้ว
จุดเล่มซ้ายถัดมา จากนัน้ จึงจุดธูปเล่มขวาพระพุทธรูปเรียงมาตามล�ำดับ ในกรณี ตัง้ ธูปมัดติดรวมกัน
ใส้น�้ำมันไว้พร้อม ก็จุดเพียงครั้งเดียว หรือในกรณี ต้องจุดธูปนอกกระถางธูป เมื่อจุดเสร็จแล้ว ต้อง
ปักธูปเรียงจากด้านขวาพระพุทธรูปทีละดอก ๑-๒-๓ ตามล�ำดับ อย่าปักลงที่เดียวทั้งชุด
ปัจจุบนั นี้ ผูต้ อบสังเกตเห็นพระมหาเถระ ระดับสมเด็จจุดธูปจากซ้ายไปขวาก่อน แล้วจุดเทียน
เล่มซ้าย พระพุทธรูปไปทางด้านขวาของพระพุทธรูป เห็นมาแล้วหลายครั้ง มีโอกาสได้ถามอดีต
เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ท่านตอบว่า เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงจุดอย่างนีม้ าร่วม ๕ ปีแล้ว แต่
ท่านไม่ได้เหตุผลเพิ่มเติมได้แต่สันนิษฐานว่า คงจะจุดแบบประทักษิณ คือเวียนขวา เหมือนการเวียน
เทียน แต่ดแู ล้วก็ไม่ชดั เจนนัก เพราะไม่ได้เวียนรอบจริง ๆ สรุปว่า การจุดธูปเทียนแบบเดิมทีก่ รมการ
ศาสนาประกาศใช้ก็ยังใช้กันอยู่เป็นส่วนมาก เมื่อยังไม่ปรากฏหลักฐานประกาศให้ใช้อย่างหลัง ซึ่งยัง
เป็นปัญหาอยูใ่ นขณะนี้ ก็ขอให้ใช้ตามแบบเดิมตามทีเ่ คยใช้กนั มาไปก่อน และไม่ควรจะฟันธงลงไปที
เดียวว่า อย่างแรกผิด อย่างหลังถูก

ข้อ ๔
ถาม เครือ่ งสักการะทีจ่ ดั ไว้บนโต๊ะหมูบ่ ชู าโดยทัว่ ไป มีธปู เทียน ดอกไม้ และมีพานเงินพานทอง
พานดอกไม้ต่าง ๆ มากน้อยตามขนาดโต๊ะหมู่บูชา ใคร่จะทราบว่าอย่างไหนมีไว้บูชาอะไร ?
ตอบ เทียน ๒ เล่ม บูชาพระธรรมกับพระวินัย (พระธรรมคุณ) ธูป ๓ ดอก บูชาพระพุทธ
คุณโดยย่อ ๓ ประการ คือ ภะคะวะโต ได้แก่ พระมหากรุณาคุณ อะระหะโต ได้แก่ พระวิสุทธิคุณ
สัมมาสัมพุทธัสสะ ได้แก่พระปัญญาคุณ ส่วนดอกไม้ทั้งหมด บูชาพระสังฆคุณ
เวลาจุดเทียนในพิธีทั่วไป เข้าใจว่า พระธรรมวินัย เป็นหลักพระศาสนา แม้แต่องค์พระบรมศาสดาก็ทรงเคารพพระธรรม เพราะพระธรรมเกิดก่อนพระพุทธองค์ เมื่อพระองค์ทรงค้นพบก่อน
ใครอืน่ ในโลก จึงยกพระพุทธขึน้ เป็นหนึง่ พระธรรมเป็นของกลาง ใคร ๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติให้เห็นผลด้วยตนเองได้ จึงเรียงไว้กลาง ส่วนพระอริยสงฆ์ เป็นผู้มาจากต่างสกุลต่างเผ่าพันธุ์
ครั้นได้บรรลุอริยธรรมแล้ว ก็เป็นพระอริยะคือผู้ประเสริฐตามลาดับชั้น มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่อง
ร้อยรัดผูกมัดไว้ให้เป็นเอกภาพ เหมือนดอกไม้ที่น�ำมาจากต่างต้นต่างพันธุ์มีสีสันหลากตา เมื่อน�ำมา
ผูกมัดไว้หรือร้อยเป็นพวงมาลัยก็ดูสวยสดงดงาม ดอกไม้จึงใช้บูชาพระอริยสงฆ์
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สาํ หรับพานเงินพานทอง โพธิเ์ งินโพธิท์ อง พุม่ เงินพุม่ ทอง เวลาตัง้ บูชา อย่าใช้ผดิ ที่ ทีเ่ ป็นสีทอง
ทัง้ หมดตัง้ อยูบ่ นโต๊ะหมูบ่ ชู าด้านขวาพระพุทธรูป สีเงินทัง้ หมดตัง้ บูชาด้านซ้ายพระพุทธรูปรวมไปถึง
การตัง้ สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์กต็ งั้ ดุจเดียวกัน โดยอนุวตั ตามตัวอย่างที่
พระบรมศาสดาเสด็จลงจากสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ บันไดทองอยูท่ างขวา บันไดเงินอยูท่ างซ้าย ส่วนบันได
แก้วอยูต่ รงกลาง และธรรมดาทองมีคา่ กว่าเงิน จึงตัง้ ทองไว้ดา้ นขวา แต่เวลาพูด - เวลาเขียน จะนิยม
ว่า เงินทอง นี่ก็เป็นวรรณคดีทางภาษา อย่าเปลี่ยนแปลงของท่าน

ข้อ ๕

ถาม ค�ำกล่าวน�ำบูชา และไหว้พระรัตนตรัย หลายท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
พิธีกรยึดเป็นหลักปฏิบัติได้ยาก เพราะไม่เกิดความมั่นใจ เกรงจักถูกต�ำหนิ และอาจก่อให้เกิดการ
ทะเลาะขัดแย้งขึ้นได้ กรณีอย่างนี้จะปฏิบัติอย่างไร ?
ตอบ ความจริงนัน้ หนังสือไหว้พระ - สวดมนต์ ทีเ่ ป็นของคณะสงฆ์และเป็นของกรมการศาสนา
จัดพิมพ์ขนึ้ ก็นา่ จะเป็นแม่บทได้ไม่นา่ จะมีปญ
ั หา แต่ทเี่ กิดปัญหาตามมา ก็สบื เนือ่ งมาจากหนังสือไหว้
พระ - สวดมนต์ที่วัดต่าง ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ หรือบุคคลทั่วไปพิมพ์แจกจ่ายในงานท�ำบุญมีจ�ำนวน
มากขึ้น หนังสือเหล่านั้นได้เก็บค�ำไหว้พระ - สวดมนต์ - ค�ำแผ่ส่วนบุญ - ค�ำถวายทานต่าง ๆ คาถา
มนต์ขลังนับร้อยนับพันชนิศลงในหนังสือเล่มเดียวกันเกือบครบทุกประเภท หากหนังสือเหล่านั้นไม่
ได้รับการรับรองว่าถูกผิดอย่างไรจากท่านผู้รู้ ก็นับว่าอันตรายส�ำหรับผู้ด้อยปัญญา ใช้ไปบริโภคไปก็
เกิดโทษโดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้น�ำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธควรตระหนักในเรื่องเหล่านี้ หากไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ ไม่เกิดความมั่นใจในเรื่องต่าง ๆ ก็ไม่ควรเป็นผู้น�ำคนอื่นในทางที่ผิด อย่าให้ทิฏฐิ
มานะก้าวล่วงล�้ำจิตใจตนเอง แล้วชักน�ำคนอื่นให้หลงทางไปด้วย
คํากล่าวน�ำบูชา - ไหว้พระแบบโบราณ ที่ขึ้นต้นด้วย โย โส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัม พุทโธ
ฯลฯ จบลงด้วย ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ แล้วต่อด้วย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ฯลฯ
ลงท้ายว่า สังฆัง นะมามิ ถึงจะยาวไปสักหน่อยก็จัดว่า ใช้ได้ดีทีเดียว
อีกแบบหนึ่ง ขึ้นต้นว่า ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณังคะโตหญิงคะ ลงท้ายว่า
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ แบบนี้มีคําแปลด้วยเป็นท่อน ๆ ไป นับว่า ไพเราะดี และ
ไม่ยาวเกินไป
อีกแบบหนึ่ง ที่ใช้กันมากในปัจจุบัน อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามะ อิมินา
สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปชะยามะ อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามะ แล้วต่อด้วย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ฯลฯ ลงท้ายด้วยบทว่า สังฆัง นะมามิ แบบนี้ถ้าเป็นภาษาทาง
หนังสือ หรือ ทางไวยากรณ์ ไม่นิยมพิมพ์ในหนังสือชั้นน�ำทั่วไป สังเกตดูให้ดี ค�ำบูชากับค�ำไหว้ลงไม่
ตรงกัน เช่น อะภิปูชะยามะ กริยาเป็นพหุวจนะ หลายคน ส่วนประโยคหลังกิริยาลงเป็นเอกวจนะ
คนเดียว ได้แก่ อะภิวาเทม, นะมัสสามิ และนะมามิ ถึงจะต่างประโยค ต่างวรรคตอน แต่ผกู้ ล่าวชุด
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เดียวกัน ดูลักลั่นกันอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงมีกลุ่มเข้าใจภาษาบาลีปรับปรุงใช้แบบใหม่ว่า
		 อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ (หรือ อะภิปูชะยามิ)
		 อิมินา สักกาเรนะ ธํมมัง ปูเชมิ (หรือ อะภิปูชะยามิ)
		 อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ (หรือ อะภิปูชะยามิ)
เสร็จแล้วต่อด้วย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ฯลฯ จบลงที่ สังฆัง นะมามิ.
นอกจากนี้ บางท้องถิ่นยังใช้แบบเป็นคู่ๆ กัน เช่น
		 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ,
		 อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา,
		 พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
		 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
		 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
		 ธัมมัง นะมัสสามิ,
		 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
		 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
		 สังฆัง นะมามิ.
แบบหลังนี้ ไม่ค่อยมีใช้มากนัก มีใช้เป็นส่วนน้อย และเรื่องความยึดติด จนเคยชิน เป็นเรื่อง
แก้ไขยาก ทัง้ ๆ ทีท่ ราบว่าไม่ถกู ไม่ควรก็ยงั ฝืนใช้กนั อยู่ หากองค์กรทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนีย้ งั ไม่ประกาศ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขอย่างเป็นทางการ ก็คงเป็นอยูอ่ ย่างนีต้ ลอดไป ส�ำหรับผูต้ อบเห็นชอบทีจ่ ะให้ใช้ตาม
แบบโบราณ หรือตามแบบที่ประยุกต์ใช้ใหม่ซึ่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และกะทัดรัดลงตัวพอดี

ข้อ ๖
ถาม ขอเรียนถามด้วยความสงสัยจริง ๆ ว่า บทกริยาลงท้ายในค�ำไหว้พระรัตนตรัย ท�ำไมไม่
เหมือนกัน คือ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
...........ธัมมัง นะมัสสามิ
...........สังฆัง นะมามิ
ขอได้โปรดขยายความพอเข้าใจด้วยครับ ?
ตอบ ผู้ส่งค�ำถามนี้ เป็นพระสงฆ์ ขอชมเชยว่า ท่านเป็นนักสังเกตที่ดีมาก ขอเรียนตามความ
เข้าใจ ดังนี้
อะภิวาเทมิ กับ นะมามิ ไหว้พระพุทธเจ้า และไหว้พระอริยะสงฆ์ ใช้กริยาเป็นปัจจุบันกาล
มุ่งให้จิตใจเข้ายึดเป็นสรณะอย่างมั่นคง โดยเน้นหนักที่พระคุณเป็นส�ำคัญ เฉพาะอภิวาเทมิใช้กิริยา
ให้พิเศษ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะผู้เป็นเจ้าของแห่ง
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พระธรรม (ทรงค้นพบสัจธรรม) และจะต้องเข้าใจให้ถกู ต้องว่า บัดนี้ พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์
ก็ยังคงมีอยู่ ไม่ได้สูญหายไปไหน (โดยส่วนแห่งพระคุณ) พยายามให้นึกรู้อยู่เป็นปัจจุบันและ
พระพุทธเจ้า พระอริยะสงฆ์ จักคุ้มครองป้องกันผู้เข้าถึงว่าเป็นสรณะด้วยศรัทธาที่มั่นคง ให้รอดพ้น
จากทุกข์ทั้งปวงได้จริง แต่เมื่อถึงกาลเวลาอันควรแล้ว รัตนะทั้ง ๒ นี้ ก็อาจอันตรธานสูญหายไปได้
เช่นกัน โดยเฉพาะระหว่าง พุทธันดร (ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้า) ซึง่ จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุบตั ิ
ขึ้นในช่วงดังกล่าวนี้
ส�ำหรับบทไหว้พระธรรมรัตนะ ว่า ธัมมัง นะมัสสามิ บทกิริยาท้ายเป็นอนาคตกาล ได้ความ
หมายว่า พระธรรม เป็นสิ่งที่มีอยู่กับโลกตลอดไป พระพุทธเจ้าจะอุบัติมาหรือไม่อุบัติมาในโลกนี้
ก็ตาม พระธรรมก็มีอยู่อย่างนี้ เช่น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บางกาลบางเวลาเหมือนมีอะไรปิดบังไว้
อย่างหนาแน่น ไม่สามารถมองเห็นได้ จึงปรากฏว่าเหมือนไม่มี อันที่จริงพระธรรมแสดงบทบาทของ
ตนให้เห็นอย่างเปิดเผยอยูต่ ลอดกาล แต่ปถุ ชุ นมีสนั ดานทีห่ ยาบหนา เพราะถูกอวิชชาห่อหุม้ ต่างหาก
จึงไม่สามารถมองเห็น หรือค้นพบพระธรรมทีแ่ ท้จริงได้ และเมือ่ ใดมีทา่ นผูร้ นู้ ำ 
� ออกเปิดเผยแสดงให้
เห็นจริงได้ พระธรรมจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัด ด้วยเหตุนจี้ งึ ใช้กริยาเป็นอนาคตกาลไว้อย่างทีใ่ ช้กนั อยู่
ในปัจจุบัน

ข้อ ๗
ถาม การจัดข้าวถวายพระพุทธ ควรหรือไม่ ? เพราะเท่าที่สังเกตดูบางแห่งไม่จัด จึงขอเรียน
ถามเพื่อแก้ไขข้อข้องใจด้วย ?
ตอบ ขอให้คำ� ตอบดังนี้ หากเป็นพิธีท�ำบุญอะไรก็ตามที่มีพระอาจารย์ฝ่ายพระกัมมัฏฐานเป็น
ประธานในงาน ท่านไม่ให้จดั ข้าวพระพุทธถวาย โดยให้ความเห็นว่าเหมือนกับจัดให้คนตายดูไม่เหมาะ
เลย พระพุทธเจ้าก็เข้าสู่พระนิพพานแล้ว พระองค์ไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับเครื่องบูชา ซึ่งไม่แตกต่างจาก
เครือ่ งเซ่นไหว้ทที่ ำ� กันอยูโ่ ดยทัว่ ไป จึงไม่อนุญาตให้เจ้าภาพจัดถวาย มุง่ เอาการปฏิบตั บิ ชู าเป็นส�ำคัญ
ส่วนพิธีสำ� คัญอื่น ๆ เช่น พระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีท�ำบุญทั่วไป สังเกตเห็นว่า ยังคงถือปฏิบัติ
อยู่ คือ มีการจัดถวายข้าวพระพุทธเป็นกิจจะลักษณะ ที่ถือเป็นส�ำคัญส่วนหนึ่งก็ยังมีมาก
ผู้ตอบขอให้ข้อคิดว่า หากท้องถิ่นใดหรือเจ้าภาพใดยังถือปฏิบัติอยู่ ก็ควรใส่ใจให้เป็นพิเศษ
ควรจัดภาชนะใส่อาหารหวานคาวแก้วน�้ำดื่มให้สะอาดเรียบร้อยมีที่รองไว้เป็นสัดส่วน โดยใช้ผ้าขาว
ปูให้ดูงดงามสะอาดตา ให้เข้าใจว่ามิใช่เป็นการเซ่นไหว้ แต่จัดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยศรัทธาที่มี
ต่อพระพุทธองค์ โดยยึดตามครั้งพุทธกาลที่มีมาว่า พุทธัปปะมุโข ภิกขุสังโฆ หมู่พระสงฆ์ที่มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ครั้นถึงสมัยปัจจุบัน ชาวพุทธอัญเชิญพระพุทธปฏิมาขึ้นประดิษฐานเป็น
ประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลต่าง ๆ โดยเฉพาะเวลาเช้าให้จัดข้าวถวายพระพุทธก่อนแล้วจึงถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในภายหลัง ตกลงว่า ถ้าจะท�ำก็ขอให้ท�ำด้วยดี ให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสม

74

ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

สวยงามทุกประการ หากไม่ได้จัดถวายก็ไม่เป็นไร บุญกุศลก็ยังไม่ได้ลดลงไปแต่อย่างใด ขอให้ท�ำ
เจตนาให้บริสทุ ธิ์ มุง่ ถือเอาการทาํ ความดีนนั่ แหละเป็นการถวายพุทธบูชาอย่างทีพ่ ระสงฆ์สายปฏิบตั ิ
ได้ด�ำเนินการอยู่แล้วนั้น ก็ไม่เกิดความเสียหายแต่ประการใด

ข้อที่ ๘
ถาม ค�ำถวายข้าวพระพุทธ ที่ผู้น�ำบางท่านกล่าวว่า อิมํ.....พุทธัสเส ปูเชมิ หรือ พุทธะปชา
ปูเชมิ อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่ ปรากฏผ่านหูอยู่บ่อยครั้ง หากใช้ไม่ได้ควรกล่าวอย่างไร ?
ตอบ ค�ำถวายข้าวพระพุทธ ตรงบทว่า พุทธัสเส ไม่ถูกต้อง แก้เป็น พุทธัสสะ ตรงบทว่า
พุทธปูชา ก็ไม่ถูก ให้แก้เป็น พุทธัสสะ เท่านั้น
บทว่า พุทธัสเส ได้ยินคนเฒ่าคนแก่ตามชนบทใช้อยู่ทั่วไป รวมทั้ง ธัมมัสเส สังฆัสเส อีกด้วย
ให้เปลี่ยนเป็น พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ที่ได้ยินอย่างข้างต้น เข้าใจว่าหนังสือพิมพ์ผิด คนที่ไม่
เข้าใจภาษาบาลีก็เลยท่องจ�ำ แล้วน�ำไปกล่าวแบบผิด ๆ ด้วย

ข้อที่ ๙
ถาม คําลาข้าวพระพุทธ หรือถอนข้าวพระพุทธ เห็นใช้อยู่ ๒ แบบ คือ
๑. เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล
๒. เสสัง มังคลา ยาจามิ ข้าพเจ้าขอส่วนที่เหลือจากส่วนที่เป็นมงคล ควรใช้แบบไหนที่เห็นว่า
ดีที่สุด ?
ตอบ ควรใช้แบบที่หนึ่ง ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ ๑๐
ถาม พิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีท�ำบุญอุทิศให้ผู้วายชนม์และพิธีท�ำบุญทั่วไป บางท้องถิ่นนิยม
ไหว้พระ-สวดมนต์ สวดวันทาน้อย วันทาใหญ่ เสียก่อนจึงขอสมาทานศีลภายหลัง ใช้เวลาเกือบ ๔๐
นาที อย่างนี้ควรหรือไม่ควร ?
ตอบ เรือ่ งประเพณีทอ้ งถิน่ เป็นเรือ่ งตัดสินลงไปทีเดียวไม่ได้ ท�ำให้กระทบกระเทือนใจชาวบ้าน
มิใช่น้อย หากชี้แจงเหตุผลไม่น่าฟัง หรือไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้
กรณีอย่างที่ถามนี้ หากเป็นเวลาที่รีบด่วน ทั้งเกี่ยวข้องกับราชการบ้านเมือง เช่น พิธี
พระราชทานเพลิงศพ ซึ่งมีหมายก�ำหนดการแน่นอนลงตัวไว้แล้ว ผู้เป็นพิธีกรก็จะต้องรู้จักกาลเทศะ
จะมัวโอ้เอ้ศาลาลายอยู่ก็ไม่เข้าท่า
หากเป็นชาวบ้านจัดกันเอง ไม่มกี จิ รีบด่วน เมือ่ เป็นความศรัทธาและมีความสุขกับการได้ปฏิบตั ิ
อย่างนั้นก็อนุโลมไปเถอะ ต่างคนต่างใจเย็นแล้วทุกอย่างจะดีเอง
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ข้อที่ ๑๑
ถาม ก่อนแต่จะสมาทานเบญจศีล หรือแม้แต่ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ พุทธศาสนิกชนหลายหมู่บ้าน
หลายจังหวัด นิยมกล่าวค�ำนมัสการ คือ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุทธัสสะ ๓
จบก่อน แล้วจึงกล่าวค�ำสมาทานขอศีลว่า
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิ,ยาจามะ
ทุติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
ตะติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
มีท่านผู้รู้หลายท่านกล่าวว่าไม่ถูกไม่ควร จึงเรียนถามท่านว่า มีความเห็นเช่นไร ?
ตอบ ไม่ควรกล่าวค�ำนมัสการก่อนแต่สมาทาน เพราะพระสงฆ์ผู้ให้ศีลจะกล่าวน�ำอยู่แล้ว จะดู
เป็นการกล่าวซ�ำ้ ซาก วกวน เกินพอดี อย่าลืมว่า อะไรก็ตามทีเ่ กินพอดีเกินงาม ก็เป็นเรือ่ งไม่ควร ชวน
ให้เกิดโมหะได้ง่าย หากจะงดได้ทั้งหมด โดยใช้วิธีกล่าวค�ำนมัสการตามหลังพระผู้ให้ศีลเพียงวิธีเดียว
จะขออนุโมทนาสาธุก่อนใครอื่นทั้งหมด

ข้อที่ ๑๒
ถาม การสมาทานศีลแบบมี วิสุง วิสุง (เบญจศีล) กับแบบไม่มี วิสุง วิสุง มีความหมายต่างกัน
อย่างไร ?
ตอบ ขอยกเทียบเคียงให้เห็นชัด ๆ ดังนี้
๑. มะยัง ภันเต,วิสุง วิสุง รักขณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ทุติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
ตะติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
๒. มะยังภันเต ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ทุติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
ตะติยัมปิ ฯลฯ ยาจามะ
ทัง้ สองแบบนีต้ า่ งกันตรงทีเ่ จตนา คือแบบมี วิสงุ วิสงุ มีเจตนารักษาเป็นข้อ ๆ หรือเป็นสิกขาบท
เมื่อพลาดพลั้งละเมิดศีลข้อใดไป ก็ขาดไปเฉพาะข้อนั้น ศีลข้ออื่นหรือสิกขาบทอื่นยังคงอยู่ เช่น
ละเมิดล่วงเกินเฉพาะข้อ ปาณา... คือฆ่าสัตว์ ก็ขาดไปเฉพาะข้อนี้ ส่วนข้ออื่น ๆ ที่เหลือ ๔ ข้อ หรือ
สี่สิกขาบท ก็ยังบริสุทธิ์อยู่
ส่วนแบบสมาทานรวมเป็นหนึ่ง ไม่มีคำ� ว่า วิสุง วิสุง รวมอยู่ด้วย หากละเมิดล่วงเกินเพียงข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง ศีลทั้ง ๕ ข้อ หรือทั้ง ๕ สิกขาบท ก็ขาดไปเสียทั้งหมด ไม่มี
ส่วนใดเหลืออยู่เลย
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แบบสมาทานที่ มีวิสุง วิสุง นี้ นิยมกันค่อนข้างแพร่หลาย แม้แต่ทางราชการก็ใช้แบบมี วิสุง
วิสงุ นีท้ งั้ นัน้ คงจะเป็นทางหนึง่ ท�ำให้สบายใจได้วา่ หากสิกขาบทใดหรือศีลข้อใดตกหล่นหายไป หรือ
ขาดไป ก็ยังพออุ่นใจได้ว่า ยังมีศีลข้ออื่น ๆ หลงเหลืออยู่บ้าง ซึ่งมีผู้อุปมาไว้ว่าเหมือนมีเงินเหรียญ
ละ ๑ บาท อยู่ ๕ เหรียญ เมื่อเหรียญใดเหรียญหนึ่งหล่นหายไปก็ยังท�ำให้มีความหวังอยู่ว่า เหรียญ
ที่ยังอยู่ ยังจะใช้ประโยชน์ในการซื้อหาแลกเปลี่ยนอะไรได้บ้าง นี้เปรียบผู้รักษาศีลแบบใช้ วิสุง วิสุง
น่าจะดีกว่า คนทีม่ อี ยู่ ๕ บาทเท่ากัน แต่มเี หรียญ ๕ บาทเพียงเหรียญเดียว หากเกิดพลัดหล่นตกหาย
สูญไป ไม่มอี ะไรเหลือเลยสูญเปล่าทัง้ หมด เป็นอันว่าหมดตัวหมดความหวัง เหมือนคนรักษาศีลแบบ
ไม่มี วิสุง วิสูง สมาทานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว เช่น เงิน ๕ บาท รวมอยู่ในเหรียญเดียว เมื่อพลาดก็
หมดโอกาสทันที
เมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินก็ดูจะเห็นตามด้วย และน่าจะดี แต่ก็ขอให้คิดด้วยว่า การรักษาศีล
เทียบการมีเงินเหรียญ ๑ บาทอยู่ ๕ เหรียญ หรือมีเงิน ๕ บาทอยู่ ๑ เหรียญ น่าจะเข้ากันไม่ได้สนิท
นัก เพราะเงินเป็นวัตถุ ส่วนศีลเป็นเรื่องของฝึกฝนกายกับวาจา โดยมีเจตนาคือความจงใจเป็นศีล
โดยตรง พิจารณาอย่างง่าย ๆ ในทางปฏิบัติ ก็ได้
เหรียญ ๑ บาท มีอยู่ ๕ เหรียญ เท่ากับมีเงินอยู่ ๕ บาท
เหรียญ ๕ บาทมีอยู่ ๑ เหรียญ เท่ากับมีเงินอยู่ ๕ บาท
คือ ราคาเงินเท่ากันจ�ำนวนเท่ากันแต่เงินเหรียญ ๕ บาท เหรียญเดียวย่อมง่ายต่อการรักษา ง่าย
กว่าการรักษาเหรียญ ๑ บาท จํานวน ๕ เหรียญ หากจะเพิ่มจ�ำนวนขั้นเทียบเคียงดูให้เห็นชัด เช่น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ทั้งหมดเป็นชนิดเหรียญ ๆ ละ ๑ บาท
กับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดเป็นเงินชนิดใบละ ๑,๐๐๐ บาท
เวลาเก็บรักษาหรือน�ำติดตัวไปด้วยอย่างไหนจะสะดวกสบายกว่ากัน .........คิดดู............
การรักษาศีลอยู่ที่เจตนา มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วรักษาศีลได้ง่าย
รักษาศีล หากยังวิตกกังวลอยู่ว่า รักษาข้อนี้ไม่ได้ ข้ออื่นยังอยู่ แปลว่า ยังมีเจตนาจะหลอก
ตัวเอง และหวังอยูว่ า่ จะละเมิดข้อนัน้ จะรักษาเพียงข้อนี้ เมือ่ เริม่ ต้นไม่ดแี ล้ว อย่าหวังเลยว่าจะรักษา
ศีลให้บริสุทธิ์ได้ดี ดูแต่คนดื่มเหล้าจนเมาแอ่น สติไม่ดีอยู่แล้ว ยังคิดว่าเขาจะรักษาศีลข้ออื่น ๆ ได้ดี
อยู่อีกหรือ ? ใช้สติปัญญาพิจารณาดูอีกสัก ๓ รอบ อาจเข้าใจได้ดีขึ้น

ข้อที่ ๑๓
ถาม เวลาพระสงฆ์ให้ศีล เมื่อจบบทว่า ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ บางรูป ก็กล่าวว่า ติ
สะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง หรือ สะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง แต่ส่วนมากไม่กล่าว อย่างนี้เมื่อจบแล้ว
ก็กล่าวน�ำว่า ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ทั้ง ๒ แบบนี้ มีความหมายและมีผล
ต่างกันอย่างไร ?
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ตอบ มีความหมายแต่เพียงบอกให้ทราบว่า นี่เป็นการถึงพระรัตนตรัย และก็จบลงแล้ว ผู้รับ
หรือผูส้ มาทานศีล ก็ตอบรับทราบ ส่วนผลไม่มอี ะไรแตกต่าง จะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ได้แต่ควรทราบไว้
ว่า หากการสมาทานศีลเพื่อน�ำไปปฏิบัติรักษาจริง ๆ เช่น สามเณรสมาทานศีล ๑๐ อุบาสกอุบาสิกา
สมาทานศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ต้องกล่าวค�ำว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ผู้สมาทานก็รับว่า
อามะ ภันเต ทุกครั้งไป ส่วนการสมาทานเบญจศีลที่ท�ำเป็นพิธี ไม่นิยมบอกบทจบ ติสะระณะ
คะมะนัง นิฏฐิตัง

ข้อที่ ๑๔
ถาม ไปร่วมงานกุศลหลายบ้านก็เจอแปลกๆ หลายอย่าง บางหมูบ่ า้ นถึงตอนกล่าวชุมนุมเทวดา
หรืออัญเชิญเทวดา พระสงฆ์ให้คฤหัสถ์ บางทีคนเดียว บางทีก็รวมทั้งหมด กล่าวชุมนุมเทวดาแทน
โดยเหตุผลว่า ให้พระสงฆ์เชิญไม่สมควร เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ขอทราบ ?
ตอบ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ. ๙) ได้เคยปรารภเรื่องนี้ไว้ว่า
เดิมทีมฆี ราวาสหรือชาวบ้านเป็นผูเ้ ชิญ พระสงฆ์ไม่ได้เชิญ แต่ในพิธตี า่ ง ๆ ทุกวันนีพ้ ระสงฆ์เป็นผูก้ ล่าว
เชิญ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. เท่าไรไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังแถมอีกว่า สมัยก่อน
บทลงท้ายค�ำกล่าวชุมนุมเทวดา จะมีครบทั้ง ๓ พระรัตนตรัย คือ
พุทธะทัสสะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
สังฆะปะยิรูปาสะนะกาโล อะยัมภะทันตา
แต่ในปัจจุบันนี้ตัดหัวกับท้ายออก คงเหลือแต่ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา (๓ ครั้ง)
และก็ไม่ทราบว่า เริ่มมีการตัดออกตั้งแต่เมื่อไร ด้วยเหตุผลใด ก็ไม่มีใครทราบ
แต่มขี อ้ แม้อยูว่ า่ ถ้าการเจริญพระพุทธมนต์มขี นึ้ ในวัด เป็นงานวัดเกีย่ วกับวันส�ำคัญทางศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น นิยมให้
กล่าวทั้ง ๓ รัตนะ
ผู้ตอบเคยประสบการณ์เรื่องนี้มาเช่นกัน ในฝ่ายพระกัมมัฏฐาน สายปฏิบัติ ท่านให้ฆราวาส
กล่าวอัญเชิญเทวดา ให้ทุกครั้ง เสร็จแล้วจึงเจริญพระพุทธมนต์ต่อไป

ข้อที่ ๑๕
ถาม มีผแู้ สดงความรังเกียจ เมือ่ ระบุวา่ ภิกขุสงั ฆัสสะ คือ ถวายเป็นสังฆทาน แต่พระสงฆ์ไม่ได้
ท�ำอปโลกนกรรม และพระสงฆ์ก็ฉันภัตตาหารนั้น เสร็จแล้วแจกจ่ายให้ญาติโยมน�ำไปบริโภค สงสัย
ว่า พระสงฆ์กด็ ี ชาวบ้านผูบ้ ริโภคเศษอาหารนัน้ ก็ดี จะได้รบั โทษ เช่น เปรตพระเจ้าพิมพิสารหรือไม่ ?

78

ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

ตอบ ที่ถามนี้ มีปรากฏให้เห็นอยู่ ๒ ลักษณะ ลักษณะหนึ่งจัดอาหารรวมใส่หม้อหรือภาชนะ
นิยมถวายพระสงฆ์ฉนั ในบาตรยังไม่ได้แบ่ง อย่างนีพ้ ระสงฆ์ควรท�ำอปโลกนกรรม คือรูแ้ ละตกลงร่วม
กันว่า ส่วนนี้เป็นของพระเถระ ส่วนที่เหลือเป็นของพวกข้าพเจ้า ภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั้งหลาย
ฉันและบริโภคได้ตามสบาย (มีความหมายดังนี้) เมื่อท�ำดังนี้แล้วผู้ฉันและผู้บริโภคเกิดความสบายใจ
ปฏิบัติธรรมถึงที่ไม่ติดขัด หากตรงกันข้ามคือไม่ท�ำเลยจิตจะเกิดอาการกังวลฟุ้งซ่าน สุดท้ายก็ไม่เกิด
ผลดีเป็นบาปทางใจตลอดเวลา
อีกลักษณะหนึง่ เจ้าภาพได้แบ่งส�ำหรับหรือแบ่งลงในภาชนะน�ำถวายเป็นอย่าง ๆ เป็นเอกเทศ
แล้ว จะไม่ท�ำอปโลกนกรรมก็ได้ ผู้ฉัน ผู้บริโภค ก็ไม่ต้องกลัวจะเป็นเปรต เพราะทุกคนรู้เห็นกันอยู่
แล้ว่า อาหารเหล่านั้นไม่ได้ลักขโมยมา ไม่ได้ลักบริโภค บริสุทธิ์ทั้งอาหาร บริสุทธิ์ทั้งเจตนา ไม่น่าจะ
มีปัญหาในเรื่องนี้

ข้อที่ ๑๖
ถาม นี่ก็แปลก บางท้องถิ่นเวลาพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ชาวบ้านที่ร่วมในพิธีจะนั่งนิ่งไม่
ประนมมือ โดยเข้าใจว่าพระสงฆ์ก�ำลังสวดให้คนตาย คนตายก�ำลังรับส่วนบุญ ความเข้าใจอย่างนี้ผิด
ถูกอย่างไร ขอทราบเหตุผล ?
ตอบ ผู้ตอบก็เคยเห็น เห็นที่ต่างอ�ำเภอในจังหวัดหนึ่ง มีเหตุผลตรงกันกับค�ำถามข้างต้น
ขอให้ค�ำตอบว่า ไม่ปรากฏในสูตรไหนที่กล่าวสอนไว้ให้ปฏิบัติดังนั้น ความหมายในบทสวดมาติกาก็
มุง่ ให้คนทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ เี่ อง ได้ทราบถึงธรรมทีเ่ ป็นกุศลอกุศลและธรรมทีไ่ ม่ทรงพยากรณ์วา่ เป็นกุศล
หรืออกุศล และไม่ได้แบ่งวรรคแบ่งตอนว่า นี่เป็นหมวดส�ำหรับคนตายนี้ เป็นหมวดส�ำหรับคนที่ยังมี
ชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นทุกคนควรประนมมือตั้งใจฟังพระสงฆ์ท่านสวดโดยความเคารพจักเป็นผลบุญ
แก่ตนเอง และยังจักได้อุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

ข้อที่ ๑๗
ถาม งานศพที่จัดในบ้านถือว่าเป็นงานที่ไม่เป็นมงคล เพราะเป็นการสูญเสียน�ำมาซึ่งความโศก
เศร้าโศกาอาดูร หลายหมู่บ้านไม่ให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ไม่ให้มีพระพุทธรูป ข้อนี้เป็นอย่างไร ขอฟัง ?
ตอบ เคยได้ทราบแต่เพียงว่า เมื่อศพยังตั้งบ�ำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้าน จะไม่ให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ แต่ถ้าสวดพระพุทธมนต์นั้นได้ เจริญพระพุทธมนต์ กับ สวดพระพุทธมนต์ ต่างกันอย่างไร
เจริญพระพุทธมนต์ ใช้ในงานมงคลทั่วไป บทที่ใช้ เช่น โย จักขุมา ฯ นะโม อะระหะโต ฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง เป็นต้น
สวดพระพุทธมนต์ ใช้ในงานสวดศพ ครบ ๗ วัน ครบ ๕๐ วัน และครบ ๑๐๐ วัน เป็นต้น
บทใช้สวด เช่น ยถาปิ เสลา วิปลุ า ฯลฯ ยัสสะ สัทธา ฯลฯ ธรรมนิยามสูตร สัพเพ สังขารา อนิจจา
ลับปัญญากับปัญหาใกล้ตัว

79

ฯลฯ เป็นต้น และในพิธีสวดพระพุทธมนต์นี้ไม่มีการตั้งหม้อน�้ำมนต์ ไม่ใช้ด้ายสายสิญจน์ (ถ้ามี
บังสุกุลด้วย ใช้ด้ายสายสิญจน์หรือผ้าภูษาโยงได้ แต่จะไม่น�ำไปเกี่ยวที่พระพุทธรูป)
ส่วนการตั้งโต๊ะหมู่บูชาต้องมีไว้เช่นกัน เพราะยังต้องไหว้พระรับศีลประกอบพิธีทางศาสนา
จนกว่าจะเสร็จสิ้นอยู่นั่นเอง

ข้อที่ ๑๘
ถาม มรรคทายกหรือมรรคนายก บางคนกล่าวค�ำอาราธนาให้พระสงฆ์สวดมาติกา โดยใช้ภาษา
ที่ฟังแล้วหาที่มาไม่ได้ แปลไม่ได้ความ(จะเป็นเพราะเรียนไม่ถึงหรือเปล่าไม่ทราบ) แต่ก็ยังใช้กันอยู่
หากต้องการใช้คำ� อาราธนาให้ถูกเป็นศัพท์ทางภาษาบาลีหน่อย จะใช้ว่าอย่างไร ?
ตอบ โดยทั่วไปตามหลักสากล การสวดมาติกาไม่ต้องกล่าวค�ำอาราธนา พระท่านจะสวดไปได้
เลย หากมรรคทายกหรือมรรคนายก (ใช้ได้ทั้ง ๒ ค�ำ) ประสงค์จะใช้ก็ควรว่า ดังนี้
สาธุ โน ภันเต ภะทันตา ธัมมะสังคะณีมาติกาปาฐัญเจวะ มหาปัฏฐานะมาติกาปาฐัญจะ
สัชฌายันตุ เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้ได้ และแปลความหมายได้ถูกต้องตามประสงค์ด้วย แต่ก็มีผู้น�ำ
ทางพิธีกรรมหลายคนใช้บท พรัหมา จะ โลกา ฯลฯ แทนก็มี (ปัญหานี้ มีรายละเอียดในข้อต่อไป)

ข้อที่ ๑๙
ถาม ตามหัวเมืองทั่วไปยังนิยมใช้คำ� อาราธนาให้พระสวดพาหุง เป็นภาษาบาลีที่ยังลักลั่นใช้ไม่
เหมือนกัน ควรแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ จริงอย่างที่ถาม แต่ละแห่งใช้ไม่เหมือนกัน ท่องจ�ำมาอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น ผิดถูกไม่เคย
ได้คำ� นึง หรือศึกษาค้นคว้าสอบถามให้ได้ข้อยุติเป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ที่สืบทอดก็ถือเป็นมรดกแบบ
อาจริยมติ คือ ครูอาจารย์สอนมาอย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ ยึดถือเป็นบรรทัดฐานไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไป
ง่าย ๆ มีตัวอย่างมากมาย หากจะเปลี่ยนใหม่และจะน�ำไปใช้ในพิธีดังกล่าวควรจะเปลี่ยน ดังนี้
สาธุ โน ภันเต ภะทันตา ระตะนัตตะยานุสสะระณะปาฐัญเจวะ ชะยะมังคะละอัฏฐะกะ
คาถาโย จะ อานิสงสะคาถัญจะ สัชฌายันตุ อายะติง สิริมังคละภาวัตถัง ฯ ว่าเพียง ๑ จบ ก็พอ

ข้อที่ ๒๐
ถาม หลายคนมักจะอวดรู้อวดดีว่า ตนเองเก่งอย่างนั้น เก่งอย่างนี้ เป็นพิธีกรแบบขาดความ
ส�ำนึก เรียนมาอย่างผิดพลาด จ�ำมาอย่างไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ว่าอย่างผิด ๆ ถูก ๆ
ต้องการทราบว่า เช่น เรื่องอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป ?
ตอบ เช่น ค�ำนมัสการพระพุทธเจ้า ที่ใช้กันอยู่ทุกวันว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ หลายท่านหลายคนจะผิดค�ำลงท้ายว่า สัมมาสัมพุทธัสสะ ที่ถูกเป็น พุทธัสสะ
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คาํ ลงท้าย สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มักจะเพีย้ นไปว่า สิกขาปะทัง สัมมาทิยามิ ทีถ่ กู เป็น สะมาทิ ยามิ
ขัดต�ำนาน ตรงค�ำว่า คิริสิขรตเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ส่วนมากใช้ว่า สิริสิขรตเฏ อันตะ ลิกเข
สิริ ไม่ได้ ต้องเป็น คิริ อันตะลิกเข ไม่ได้ ต้องเป็น จันตะลิกเข (มี จ ศัพท์ควบ)
ภุมมา จายันตุ เทวา ส่วนมากใช้ว่า พรหมา จะยันตุ เทวา อย่างนี้ไม่ได้ ต้องใช้ว่า ภุมมา
จายันตุ เทวา ถ้าว่า จะยันตุ แปลว่า จงไป ถ้าใช้ จายันตุ แปลว่า จงมา หรือขอจงเสด็จมา
มุนิวะระวะฉะนัง ส่วนมากจะว่า มุนิระจะนัง ที่ถูกต้องใช้ มุนิวะระวะจะนัง
บทอนุโมทนา ยถา วาริวะหา ปูรา ปริปูเรนติ สาคะรัง พระสงฆ์หลายรูป ใช้ว่า ยถาวาริวะหา
ปูรา ปาริปูเรนติ สาคะรัง อย่างนี้ผิด ปาริ นิยมใช้เป็นค�ำนาม เช่น ปาริสุทธิ ถ้าเป็นค�ำกริยา ใช้เป็น
ปริ เช่น ปริปูเรนติ
บทถวายทาน ภัตตานิ สะปะริวารานิ มีพิธีกรจ�ำนวนไม่น้อย ใช้ว่า ภัตตานิ สะปะริวะรานิ ที่
ถูกต้องเป็น สะปะริวารานิ ถ้าว่า วะระ แปลว่าประเสริฐ ถ้าเป็น สะปะริวารานิ จึงแปลว่า พร้อมทั้ง
ของอันเป็นบริวาร
ค�ำแปลในเวลาถวายทาน ข้าพเจ้าทัง้ หลาย มีหลายท่านแปลว่า พวกข้าพเจ้าทัง้ หลาย เป็นการ
ใช้วจนะซ�ำ้ ซ้อน เพราะค�ำว่าพวก ก็คือมากอยู่แล้ว เช่นว่า พวกข้าพเจ้า ไม่ต้องต่อท้ายอีกว่าทั้งหลาย
ถ้าว่าข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต้องเติมค�ำหน้าว่า พวก เข้าไปอีก

ข้อที่ ๒๑
ถาม ได้ฟังพิธีกรบางท่านกล่าวน�ำถวายสังฆทาน หรือถวายอย่างอื่นใดก็ตาม จะต่อท้ายอย่าง
ตัวอย่าง ดังนี้
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ
ท�ำไมถึงแตกต่างจากที่ถวายทั่วไป มีเหตุผลอย่างไร ?
ตอบ ผู้ตอบก็เคยได้ยินอยู่ ๓-๔ ครั้ง พอที่จะอนุมานได้ว่า ผู้ถวายทานส่วนใหญ่นอกจากจะ
หวังประโยชน์และความสุขแล้ว สูง ๆ ขึ้นไป ก็อยากได้สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ แม้ตนเอง
จะไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนก็ตาม ก็เลยเพิ่มค�ำว่า นิพพานายะ จะ เข้าไปอีก เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของตนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ถามว่า มีเหตุผลอย่างไร ? ควรหรือไม่ ? ขอให้คำ� ตอบว่า ท่านโบราณาจารย์ได้นิพนธ์หรือแต่งไว้เพียงเท่านั้น ก็น่าจะพอดีแล้ว พอดีอย่างไร ฟังดู คิดดู
โดยเฉพาะทานล้วน ๆ ศีลล้วน ๆ หรือที่ภาษาบาลีท่านใช้ค�ำว่า ทานูปนิสัย สีลูปนิสัย ทั้ง
๒ บารมีนี้ ไม่มีสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเจือปน ส่งผลให้ได้สูงสุดแค่ อนาคามิผล ไม่ถึง
อรหัตผล เพราะฉะนัน้ ท่านจึงไม่นำ� ค�ำว่า นิพพานายะ จะ เข้ามาไว้ในบทถวายทานทัว่ ไป ทราบดังนี้
แล้ว จึงไม่ควรท�ำอะไรเกินครู
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ข้อที่ ๒๒
ถาม การกรวดน�้ำที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมีกี่วิธี ? แต่ละวิธีควรกรวดเวลาไหน ถ้าจ�ำค�ำบาลี ไม่
ได้จะกล่าวเป็นค�ำไทยได้หรือไม่? และถ้าไม่มีน�้ำ จะกรวดทางใจได้ไหม ?
ตอบ การกรวดน�้ำหรือบางที่เรียกตามต้นฉบับว่า ทักษิโณทก แปลว่า การกรวดน�้ำด้วยมือขวา
เช่น พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทก ในคราวยกที่ดิน “เวฬุวัน” ป่าไม้ไผ่ มอบถวายพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เพื่อสร้างวัดพระเวฬุวันฯ เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา
กรวดน�้ำ นิยมใช้ ๓ ระดับ คือ
อย่างย่อ ค�ำกรวดว่า อิทัง โน ญาตีนํ โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอผลทานของข้าพเจ้า
ทั้งหลายนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเถิด (เวลากรวดไม่ต้องแปล
ก็ได้)
อย่างกลาง ใช้คำ� สวด ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง ฯลฯ ซึ่งเป็นพระคาถาของพระเจ้าติโลกวิชัย
หรือจะใช้บทพระคาถา ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ร.๕) ก็ได้ โดยตัดตอนเพียงบางส่วน ไม่ต้องใช้ทั้งหมดและไม่ต้องแปล
อย่างยาว นิยมใช้ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ฯลฯ ละกันตุ มา ไม่ต้องแปลก็ได้ เพราะจะท�ำให้
เสียเวลามาก
การให้ส่วนบุญหรือการแผ่ส่วนบุญ (ปัตติทานะ) โดยลักษณะการให้ก็มี ๒ อย่าง คือ
- การให้เฉพาะเจาะจง ที่เรียกว่า อุทิศ อย่างหนึ่ง (เหมือนการแผ่เมตตา ที่เรียกว่า โอทิสผรณาเมตตา)
- การให้ไม่เจาะจงคือทั่วไป ไม่จ�ำเพาะคนใดคนหนึ่ง (ที่เรียกว่า อโนทิสผรณาเมตตา)
การให้สว่ นบุญแบบเจาะจง ควรใช้การกรวดน�ำ้ อย่างย่อ และควรระบุชอื่ ผูท้ จี่ ะรับส่วนบุญด้วย
นิยมใช้ในการท�ำบุญอุทิศ ให้แก่ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลาน หรือแม้แต่อุทิศถวายส่วนบุญแก่
พระอุปัชฌาย์ ครู อาจารย์ เป็นต้นด้วย
การให้ส่วนบุญแบบทั่วไป นิยมใช้คํากรวดน�้ำทั้งอย่างกลาง อย่างยาว สุดแท้แต่เวลาจะอ�ำนวย
เช่น หลังท�ำวัตรสวดมนต์ หลังเจริญจิตภาวนา หรือแม้แต่ทำ� บุญในงานเทศกาลต่าง ๆ หลังเวลาท�ำบุญ
ตักบาตร
หากจดจ�ำค�ำบาลีไม่ได้ จะใช้คำ� กรวดน�้ำเป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาท้องถิ่นก็ได้เช่นกัน ใน
กรณีหาน�้ำกรวดไม่ได้ ก็ขอให้ตั้งใจให้ส่วนบุญย่อมส�ำเร็จประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสงสัย

ข้อที่ ๒๓
ถาม ถ้าใช้จิตกรวดน�้ำได้ ให้ผลไม่แตกต่างกัน ท�ำไมต้องไปวุ่นวายกับการหาน�้ำกรวดให้ส่วน
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บุญเล่า ?
ตอบ การรักษาต้นแบบที่ดี ซึ่งเริ่มมาจากครั้งพุทธกาล เช่น พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้เริ่มใน
พิธีกรรมอย่างนี้ เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ก็ไม่ทรงต�ำหนิติติงแต่อย่างใดก็
ควรใส่ใจในข้อนี้
น�ำ้ เป็นสือ่ แห่งการท�ำบุญ มีความเกีย่ วข้องกับจิตใจเป็นอย่างดี มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ำ� คัญอยู่ ๔ อย่าง
คือ
- เข้ากับทุกสภาพได้ดีเยี่ยม
- เชื่อมประสานสามัคคี
- ไม่มีค�ำว่าแตกแยกง่าย
- เย็นสบายชุ่มฉ�่ำ
การอนุรักษ์ของเก่า พิธีเก่าไว้ ไม่มีโทษเสียหาย มีแต่ผลดี ก็ควรยึดแบบแผนเอาไว้

ข้อที่ ๒๔
ถาม งานท�ำบุญอุทิศก็ดี งานฌาปนกิจก็ดี (เผาศพ) เห็นพิธีกรน�ำถวายทานอุทิศ ชอบที่จะเชิญ
วิญญาณ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไป รวมถึง อินทร์ พรหม ยมยักษ์ นาค ครุฑ เทวดา เจ้ากรรมนายเวร
มากมายจนเกินที่จะนับได้ให้มารับส่วนบุญด้วย อย่างนี้ควรหรือไม่ควรอย่างไร ?
ตอบ การท�ำบุญอุทิศ คือ จ�ำเพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พร้อมระบุช่ือ
เท่าทีต่ อ้ งการน่าจะพอแล้ว และเพือ่ แสดงถึงน�ำ้ ใจทีจ่ ะแผ่สว่ นบุญให้แก่คนอืน่ จะมีคำ� แปลต่อท้ายว่า
เป็นต้น ก�ำกับอยู่ด้วย หากมีการเรียกชื่อเชิญชวนมากเกินไป ก็ท�ำให้เสียความหมายค�ำว่าอุทิศไปได้
กรณีงานฌาปนกิจศพ หรืองานพระราชทานเพลิงศพ ขณะนีน้ ยิ มปฏิบตั ติ าม ๆ กัน เข้าใจว่า เป็น
พิธที ดี่ ี เจ้าภาพมีนำ�้ ใจ ให้สว่ นบุญใครต่อใครเปรอะไปหมด เช่น กล่าวให้สว่ นบุญด้วยบทประพันธ์ที่ ว่า
ข้าพเจ้า
ขอตั้งจิต
อุทิศผล
นี้ไป
ให้ไพศาล
ส่วนกุศล
ถึงบิดา
มารดา
ครูอาจารย์
ทั้งลูกหลาน
ญาติมิตร
สนิทกัน
คนเคยร่วม
เคยสมัคร
เคยรักใคร
ในกุศล
ผลของฉัน
มีส่วนได้
ทั้งเจ้ากรรม
นายเวร
และเทวัญ
ทุกท่านนั้น
ได้กุศล
ผลบุญเทอญ ฯ
อย่างนีเ้ ป็นการส่งผลบุญแบบไม่เจาะจง ให้ทวั่ ไป แต่ศพทีน่ อนนิง่ อยูใ่ นโลง ซึง่ โดยตรงก็คอื เจ้า
ภาพเจาะจงท�ำบุญอุทศิ ให้ จะได้กศุ ลผลบุญสักเท่าใด ไม่คอ่ ยจะคิดกัน สมมติวา่ มีเงินเพียง ๑๐๐ บาท
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ตั้งใจจะให้ผู้ที่เสียชีวิตนอนอยู่ในโลงศพ แต่ได้มีน�้ำใจเชื้อเชิญผู้ที่จะมารับผลบุญตั้งมากมาย อย่างนี้
จะเพียงพอกันหรือ หากจะบอกว่า บุญไม่มีตัวตนแบ่งให้เท่าใดก็ได้ ไม่มีค�ำว่าหมดก็ดูกระไรอยู่ ทาง
ทีด่ คี วรจะอุทศิ เจาะจงให้แก่ผทู้ เี่ สียชีวติ เป็นการเฉพาะ แล้วต่อด้วยค�ำว่าเป็นต้น จะมีดกี ว่าอย่างแรก
หรือ เพราะผูท้ เี่ ราเจาะจงให้แล้วได้รบั ส่วนบุญก่อน เสวยผลบุญก่อนเสร็จแล้วมีนำ�้ ใจก็เป็นหน้าทีข่ อง
ผู้ที่รับส่วนบุญแล้ว จะจัดสรรแบ่งปันให้ ขอให้คิดลึก ๆ ดูบ้าง

ข้อที่ ๒๕
ถาม อาราธนาธรรมวันพระ กับอาราธนาธรรมวันปกติใช้ต่างกันอย่างไร ? และตรงไหนที่ผู้ใช้
มักผิดพลาดอยู่เสมอ ?
่ ๑๔ ค�ำ 
่ ๑๕ ค�่ำ ทั้งฝ่ายข้าง
ตอบ วันพระ หรือที่เรียกเต็มชื่อว่า วันธรรมสวนะ ได้แก่วัน ๘ ค�ำ 
ขึ้น ทั้งฝ่ายข้างแรม จะใช้บทอาราธนา
จาตุททะสี ปัณณะระสี ยา จะ ปักขัสสะ อัฏฐะมี
ฯลฯ
อัฏฐะมี โข  …………  …………
วิธีนี้ มักจะผิดพลาดตรง อัฏฐะมี โข นอกจากค�ำว่า อัฏฐะมี โข แล้ว เช่น จาตุททะสี ปัณณะ
ระสี จะไม่มีศัพท์ว่า โข ต่อ เพราะ เต็มบทพอดี
ส่วนค�ำอาราธนาธรรมวันปกติ มิใช่วันพระ จะใช้บท
พรัหมา จะ โลกาธิปติ สะหัมปติ
ฯลฯ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
..................
.................
วิธีนี้ จะผิดพลาดตรงบท สัตตาปปะระชักขะชาติกา ส่วนมากจะใช้ว่า สันตาปปะระ ชักขะ
ชาติกา (สัต เป็น สัน อย่างนี้ผิด ต้องเป็น สัตตาปปะระชักขะชาติกา)
ข้อที่ ๒๖
ถาม อาราธนาพระปริตร มีคําเพี้ยน ๆ ที่ปรากฏอยู่หลายครั้ง โปรดชี้ด้วยว่า ตรงไหนที่ พิธีกร
ชอบว่าเพี้ยนอยู่เสมอ ?
ตอบ บทแรกที่พิธีกรชอบว่าเพี้ยนอยู่เสมอ คือ
วิปปะติปะฏิพาหายะ ที่ถูกต้องเป็น วิปัตติปะฏิพาหายะ ไม่ใช่ วิปปะติ
สัพพะทุกขาวินาสายะ ที่ถูกต้องเป็น สัพพะทุกขะวินาสายะ
สัพพะภะยาวินาสายะ ที่ถูกต้องเป็น สัพพะภะยะวินาสายะ
สัพพะโรคาวินาสายะ ที่ถูกต้องเป็น สัพพะโรคะวินาสายะ
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และบางท่านว่าแบบมักง่าย เช่น
วิปัตติปฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะ... สัพพะภะยะ... สัพพะโรคะ
วินาสายะ ปริตตัง พรูถะ มังคะลัง ฯ
อย่างนี้รวบรัดตัดตอนเกินไป ไม่ควรเอาไปเป็นตัวอย่าง

ข้อที่ ๒๗
ถาม การเปลี่ยนค�ำบาลี ตามเพศชาย เพศหญิง ท�ำให้เกิดความสับสน มีกฏเกณฑ์อย่างไรและ
ที่เคยได้ยินได้ฟัง มีตอนไหนบ้างที่เห็นว่าผิดอยู่บ่อย ๆ ?
ตอบ ความเข้าใจและเท่าที่ได้เคยฟังมา ท่านบอกว่า ถ้าเป็นภาษาบาลีที่มีมาแต่เดิม เช่น
พระพุทธพจน์ที่ตรัสสอนเนือง ๆ ว่า ชราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง
อะนะตีโต มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต มีหลายส�ำนักไปแก้เป็น ชะราธัมมัมหิ ชะรัง อะนะ
ตีตา พยาธิธัมมัม พยาธิง อะนะตีตา มะระณะธัมมัมหิ มะระณัง อะนะตีตา แต่บทอื่น ๆ ไม่เห็น
แก้ เช่น กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ หรือเช่นในบท
แผ่เมตตาหญิงชายก็ว่าเหมือนกัน อะหัง สุขิโต โหมิ อะเวโร โหมิ อัพยาปัชโฌ โหมิ อย่างนี้ท�ำไมไม่
เปลี่ยน ท�ำไมจึงเจาะจงเปลี่ยนเฉพาะบางบทดังที่ยกมาให้เห็น จึงขอให้เข้าใจว่าถ้าเป็นค�ำบาลีมาแต่
เดิม ไม่ตอ้ งเปลีย่ นให้คงไว้ตามเดิม จะเป็นเพศใดก็ตาม แต่ถา้ เป็นบาลีในยุคใหม่แต่งขึน้ มาใหม่สมควร
เปลี่ยนแปลงตามเพศชายเพศหญิง เช่น พุทธัสสาหัสมิ ทาโสวะ หากเป็นเพศหญิง ก็จะเปลี่ยนเป็น
ทาสีวะ วันทะมานนะ ส�ำหรับชาย ส่วนหญิงเปลี่ยนเป็น วันทะมานายะ
ในบทแสดงตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา ว่า อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง
คะโต (ชาย) สะระณังคะตา (หญิง) ภาคี อัสสัง (ชาย) ภาคินิสสัง (หญิง) อะนาคะเต บทหลังนี้
ไม่เกีย่ วกับเพศชายไม่เกีย่ วกับเพศหญิง เป็นบทนาม แปลว่าในอนาคต แต่มหี ลายหมูบ่ า้ นสวดเปลีย่ นว่า
อะนาคะตา อย่างนี้ผิด ใช้ไม่ได้ ต้องเป็น อะนาคะเต ตามเดิม
มีอยูต่ อนหนึง่ ในบทสังเวคปริทปี กปาฐะ (ท�ำวัตรเช้า) ทัง้ ชาย ทัง้ หญิง จะสวดลงท้ายเป็นคะตา
เหมือนกัน ผู้ชายจะเปลี่ยนเป็น คะโต ผู้หญิงจะเปลี่ยนเป็น คะตา ไม่ได้เด็ดขาด เพราะบทประธาน
ในประโยคเป็น มะยัง เหมือนกัน จึงไม่ต้องเปลี่ยน ตัวอย่าง จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง
สะระณัง คะตา
สรุปข้อควรจ�ำง่าย ๆ ว่า ถ้าเป็นพระพุทธพจน์ที่มีมาแต่เดิมแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยน มีรูปศัพท์มา
อย่างไรให้ว่าไปตามนั้น แต่ถ้าเป็นบาลีที่แต่งขึ้นใหม่ให้เปลี่ยนได้ (ต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องบาลีตาม
สมควร)
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ข้อที่ ๒๘
ถาม มีพระเถระบางรูปแสดงว่า เวลาพระสงฆ์เป็นผู้ให้สรณคมน์และให้ศีล เมื่อจบบทว่า
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ หากไม่กล่าวบทว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง และผู้สมาทาน
ศีลไม่ได้ตอบรับว่า อามะ ภันเต จัดว่าการให้ศีลไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้จะเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าหรือไม่
ขอฟังเหตุผล ?
ตอบ เรื่องนี้ได้ฟังมาว่า มีการสมาทานศีลเพื่อรับไปปฏิบัติจริง ๆ มิใช่เป็นเพียงวิธีการ เช่น
อุบาสก อุบาสิกา สมาทานศีลอุโบสถ สามเณรสมาทานศีล ๑๐ อย่างนี้ให้กล่าวบทว่า ติสะ ระณะ
คะมะนัง นิฏฐิตัง ผู้สมาทานก็ตอบรับว่า อามะ ภันเต เรียกว่ารับแบบครบเครื่อง ส่วนผู้สมาทาน
ศีล ๕ อันเป็นนิจศีล สมาทานศีลพอเป็นพิธี เช่น ท�ำบุญทั่วไป รับไปแล้วจะปฏิบัติจริงหรือไม่จริง เอา
แน่นอนไม่ได้ อย่างนี้ไม่นิยมกล่าวบทว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง และไม่มีรับว่า อามะ ภันเต
การสมาทานศีล หรือขอศีล เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพราะมีพยานหลักฐานที่เป็นพระสงฆ์ จะช่วยเป็นกําลังใจให้เกิดศรัทธาและสัจจะมากยิ่งขึ้น ก็เป็นกิจที่ควรทํา แต่โดย
ความเป็นจริงแล้วจะสําเร็จเป็นศีลสมบูรณ์หรือไม่ อยู่ที่เจตนาของผู้สมาทานหรือผู้ปฏิบัติเอง เพราะ
ฉะนั้น ท่านจึงกําหนดวิรัติเจตนาของผู้รักษาศีลไว้ ๓ ประการ คือ
- สัมปัตตวิรัติ เจตนาที่เว้นจากวัตถุหรืออารมณ์ที่มาประจวบเข้า เช่น เห็นสัตว์ที่ควรฆ่าได้แต่
ไม่ฆา่ เห็นทรัพย์ทคี่ วรลักหรือฉ้อฉลได้แต่ไม่ทำ 
� อย่างนีก้ เ็ ป็นศีลได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ตอ้ งสมาทาน
- สมาทานวิรตั ิ เจตนาเว้นได้ดว้ ยการสมาทาน ได้แก่ ไม่กล้าล่วงละเมิดศีลข้อใดข้อหนึง่ เพราะ
ได้ตั้งใจสมาทานไว้แล้ว จะไม่ประพฤติล่วงเกิน
- สมุจเฉทวิรัติ เจตนาเว้นได้โดยเด็ดขาด เป็นศีลขั้นอริยบุคคล แม้จะไม่สมาทานเลยก็เป็นศีล
สมบูรณ์อยู่โดยอัตโนมัติ เพราะพระอริยบุคคลจะไม่มีเจตนาท�ำบาปอกุศล ใดๆ เลยตลอดชีวิต
เมื่อพิจารณาตามนี้ ผู้สมาทานมีเจตนาในฝ่ายดีครบบริบูรณ์ แม้จะไม่ได้กล่าวค�ำรับว่า อามะ
ภันเต ต่อจากพระผู้ให้ศีลว่า ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง ก็ไม่เสียหายอะไร ยังจัดว่าได้สมาทานศีล
ปฏิบัติศีลถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

ข้อที่ ๒๙
ถาม ในปัจฉิมโอวาท ตอนหนึ่งว่า หันทะทานิ ภิกขะเว, อามันตะยามิ โว ภิกขะเว. ปฏิเวทะ
ยามิ โว ภิกขเว ฯลฯ
บางวัด บางหมูบ่ า้ นให้เปลีย่ นค�ำว่า ภิกขะเว ออก ให้ใส่คำ� ว่า ดูกอ่ น อุบาสก อุบาสิกาทัง้ หลาย
แทน เพราะเกรงว่าจะเป็นบาป เป็นฆราวาสไปสอนพระไม่ได้ อย่างนี้ ผิดหรือถูก ?
ตอบ ผู้สวดจะเป็นพระเป็นฆราวาสก็ตาม ก็ให้สวดตามพระพุทธพจน์ ไม่ควรไปเปลี่ยนค�ำสวด
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เสียใหม่ พระพุทธพจน์มมี าอย่างไร ก็ให้สวดอย่างนัน้ การไปเปลีย่ นค�ำสวดเสียใหม่แทนทีจ่ ะเป็นความ
ลึกลับเป็นความโง่ และเป็นบาปโดยไม่รสู้ กึ ตัว เพราะความจริงพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ ก็ตอ้ งว่าอย่าง
นี้ หากเอาค�ำใหม่เปลีย่ นเข้าไป ก็เท่ากับว่าไปเปลีย่ นแปลงของพระพุทธองค์ขอให้เปลีย่ นความคิดเสีย
ใหม่ อย่าท�ำไปโดยทิฏฐิมานะของตนเอง

ข้อที่ ๓๐
ถาม เวลากรวดน�้ำ เริ่มต้นจากตอนไหน และหยุดกรวดตอนไหน หลายครั้งที่เห็นบางคนกรวด
น�้ำ ๒ ครั้ง ขณะพระสงฆ์ก�ำลังให้พร ?
ตอบ เริ่มกรวดน�้ำ  เวลาพระอนุโมทนาหรือให้พรว่า ยะถา วาริวะหา........... กระทั่งลงบท
สุดท้ายว่า มะณิโชติระโส ยะลา แล้วเทน�้ำลงให้หมด นั่งประนมมือรับพรต่อไป จากนั้นไม่ต้องกรวด
อีก แต่มหี ลายหมูบ่ า้ นทีใ่ ช้กรวดน�ำ้ ซ�ำ้ อีก เมือ่ พระสงฆ์เริม่ ต้นด้วยพระคาถาว่า อะทาสิ เม อะกาสิ เม
ฯลฯ หรือตัดบทว่า อะยัญจะโข ทักขิณา ทินนา ฯลฯ โดยมีความเข้าใจว่า เป็นบทกรวดน�ำ้ อุทิศส่วน
บุญให้แก่ผู้วายชนม์ ความจริงแล้วไม่ใช่ เป็นพระคาถาที่บอกถึงการท�ำความดีของผู้เป็นเจ้าภาพ จึง
ไม่ต้องกรวดน�้ำอีก อย่าส�ำคัญว่าท�ำถูก เมื่อทราบแล้วควรเลิกละการกรวดน�้ำซ�้ำสอง โดยนั่งประนม
มือสงบนิ่งรับพรไปจนกว่าจะเสร็จพิธี

ข้อที่ ๓๑
ถาม ท�ำไมขึ้นบทอนุโมทนาจึงแตกต่างกัน พระสงฆ์บางรูป เริ่มต้นจาก อะทาสิ เม อะกาสิ เม
ฯลฯ บางรูป เริ่มต้นจาก อะยัญจะ โข ทักขิณา ทินนา มีข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์อย่างไร ?
ตอบ กรณีที่ถาม อาจเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจของพระสงฆ์เอง หรืออาจเกิดความ
มักง่ายของพระสงฆ์ก็ได้ ข้อนี้มีกฎเกณฑ์อยู่ว่า
ถ้างานนั้น ยังมีศพตั้งบ�ำเพ็ญกุศลอยู่ ยังไม่ได้ฌาปนกิจคือการเผา พระสงฆ์ (ประธานสงฆ์) ขึ้น
บทอนุโมทนาเริ่มจาก อะทาสิ เม อะกาสิ เม ไปจนจบ
แต่ถ้างานนั้น ไม่มีศพตั้งบําเพ็ญกุศล เช่นการทําบุญอุทิศทั่วไป พระสงฆ์จะขึ้นบท อนุโมทนา
ตัดตอนจาก อะยัญจะ โข ทักขิณา เป็นต้นไปจนจบ
ทั้งนี้ มีเหตุผลว่า ที่ใช้ อทาสิ เม อกาธิ เม ฯลฯ มีค�ำแปลที่ระบุเจาะจงให้รู้ว่า ผู้นี้ มีชื่ออย่านี้
(ได้แก่ศพ) ได้ทาํ คุณประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า โดยฐานะเป็นบิดามารดา เป็นญาติ เป็นมิตร เป็นเพือ่ นร่วม
งานเป็นต้น ของข้าพเจ้า (คือเจ้าภาพ)
ส่วนอนุโมทนาตัดตอนที่เริ่มต้นด้วย อะยัญจะโข ทักขิณา ทินนา เป็นต้นนั้น ใช้ในขณะที่ไม่มี
ศพ พระสงฆ์ผู้นำ� อนุโมทนา จะต้องเข้าใจในเรื่องนี้
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ข้อที่ ๓๒
ถาม การกรวดน�้ำ นิยมกรวดในงานประเภทไหน จะกรวดน�้ำเวลาใด ใคร่ขอทราบเพิ่มเติม ?
ตอบ การกรวดน�้ำ สามารถกรวดได้ทั้งในงานมงคลทั้งในงานอวมงคล เช่น งานกฐินงานผ้าป่า
งานท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานท�ำบุญอายุ งานมงคลสมรส ฯลฯ ซึ่งเป็นประเภทมงคลก็กรวดได้
งานท�ำบุญครบ ๗ วัน ครบ ๕๐ วัน ครบ ๑๐๐ วัน งานท�ำบุญอุทิศ งานฌาปนกิจศพ ฯลฯ
เป็นงานประเภท อวมงคล (บางท้องถิน่ งานท�ำบุญอัฐิ งานท�ำบุญอุทศิ จัดเป็นงานมงคล มีการเจริญ
พระพุทธมนต์ ตั้งหม้อน�ำ้ มนต์ โยงสายสิญจน์ด้วย) ก็กรวดน�้ำเช่นกัน
เพราะทุกครั้ง พระสงฆ์จะเริ่มต้นด้วยพระคาถาว่า ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สา คะ-รัง
ฯลฯ ทุกครั้งไป มีค�ำจ�ำกัดที่ใช้กันว่า “ยะถา...ให้ผี... สัพพี...ให้คนเป็น” จึงต้องแสดงความมีน�้ำใจ
ด้วยการกรวดน�ำ้ ทุกครั้งที่รับพร
เวลานอกจากนี้ ยังกรวดน�ำ้ ได้อกี โดยไม่ตอ้ งมีพระสงฆ์ให้พร เช่น หลังจากท�ำบุญใส่บาตร หลัง
จากไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น

ข้อที่ ๓๓
ถาม เห็นภิกษุสามเณรไปรับบิณฑบาตในบ้าน หรือในตลาดที่มีประชาชนหนาแน่นไปรูปเดียว
บ้าง ไปเป็นกลุ่มบ้าง เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้ว ภิกษุสามเณรก็ยืนให้พรแก่ผู้ใส่บาตร ณ ที่นั้น ๆ และมี
การกรวดน�ำ้ ไปพร้อมด้วย กรณีอย่างนี้ ควรหรือไม่ควรประการใด ขอทราบเหตุผล ?
ตอบ การท�ำอย่างที่ถามนี้ เห็นดาษดื่นจนจะกลายเป็นประเพณีไปแล้ว เข้าใจว่าเริ่มมีมาตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ ขอให้ค�ำตอบ ดังนี้
ก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการให้พร โดยวิธียืนให้เป็นจุด ๆ หรือเป็นระยะไป ตามผู้ที่ใส่บาตรรอ
พระสงฆ์จะรับบิณฑบาตบางแห่ง ๒-๓ คน บางแห่งมีเพียงคนเดียว พระสงฆ์ก็จะให้ไปครบทุกแห่ง
เรียกว่ากว่าจะครบตามเส้นทางบิณฑบาตต้องให้พรไป ๕๐ ครั้ง หรือบางทีถึง ๑๐๐ ครั้ง รู้สึกว่า
พระสงฆ์ท่านขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับการให้พรเสียเหลือเกิน และญาติโยมก็รู้สึกพอใจอิ่มใจใน
การท�ำเช่นนั้น
ในความรู้สึกของผู้ตอบ ไม่ควรทั้งโดยธรรมโดยวินัยเพราะไม่ถูกกาลเทศะ ดูแต่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ายังตรัสห้าม นายพาหิยะทารุจิริยะ ผู้กราบทูลขอให้พระองค์แสดงธรรมโปรดขณะออกรับ
บิณฑบาต ตรัสว่ามิใช่สถานที่ มิใช่โอกาส มิใช่เวลาแสดงธรรม แต่เพราะทรงพิจารณาด้วยพระญาณ
ได้ทราบว่า นายพาหิยะนี้จะอยู่ได้ไม่นานจะต้องสิ้นชีวิต จึงทรงโปรดให้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดด้วย
พระมหากรุณาคุณ
เมื่อพิจารณาตามนี้ ก็เห็นว่าไม่สมควร ดูเหมือนว่าจะเป็นการละเมิดเรื่องเสขิยวัตรอยู่หลาย
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ข้อด้วยกัน หากตั้งคําถามอีกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ทําไมยังมีการปฏิบัติกันอยู่มากขึ้น ๆ ก็ให้ คําตอบว่า
- เพราะพระสงฆ์ไม่มีการบอกกล่าวแนะนําพร�่ำสอนกันว่าไม่ถูกไม่ควร
- เพราะพระสงฆ์ต้องการเอาใจญาติโยมผู้ใส่บาตร
- และญาติโยมผู้ใส่บาตรก็พอใจที่ได้รับพร พร้อมกับได้กรวดน�้ำด้วยในขณะนั้น
- ผู้รับผิดชอบ  เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกระมัง  จึงยังไม่มีการแก้ไข
วิธีแก้
- ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ยอมลดทิฏฐิมานะละเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโดยมอง
ถึงระเบียบปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย อย่ามุ่งแต่เอาใจผู้ให้ ผู้ให้ก็อย่าหวังสิ่งตอบแทนโดย
ไม่ไม่ถูกหลัก
- หากต้องการจะเอาใจและขอพรจากพระสงฆ์ ควรใช้ปัญญาหาทางแก้ไข รวมกลุ่มกันคราว
ละหลายคน จัดที่นั่งให้พระสงฆ์ ณ ที่อันสมควร แล้วรับพรกรวดน�้ำพร้อมกัน ให้เป็นกิจจะลักษณะ
อย่างนี้จะดูดีสวยงามและไม่เสียเวลามากด้วย

ข้อที่ ๓๔
ถาม มีพระสงฆ์บางรูป (พระปลอมหรือพระจริงไม่ทราบ) เดินทางออกรับบิณฑบาตถ้าญาติโยม
น�ำอาหารหวานคาวใส่บาตร บอกว่าพอแล้วไม่รับ ขอรับแต่ปัจจัย (เงิน) อย่างนี้ควรหรือไม่ควร
จะให้ญาติโยมปฏิบัติอย่างไร ?
ตอบ ไม่ควร เพราะพระสงฆ์ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิเสธและบอกความต้องการอย่างนัน้ ได้ หากเป็น
พระที่บวชจริงๆ ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ ไม่ควรสนองกิเลสตัณหาให้ท่านแสวงหารายได้อย่างนั้นต่อไป ควร
งดได้แล้ว ถ้าเป็นคนปลอมบวชก็ต้องปล่อยให้เขาหนีไป โดยไม่ต้องให้อะไรติดมือไป ถ้ายังฝืนให้อีก
ไม่นานก็ต้องกลับมาขอรับส่วนบุญจากท่านอีก
มีทายกหลายคนเคยเล่าให้ฟังว่า มีพระธุดงค์มาปักกลดใกล้หมู่บ้านจัดสรร เวลาเช้าออก
บิณฑบาตรับอาหารหวานคาวของชาวบ้านตามปกติ แต่ก่อนจากจะขอปัจจัย (เงิน) จากชาวบ้าน
ทุกคนที่มาใส่บาตร โดยอ้างว่า กลดหาย มุ้งกลดขาดช�ำรุด บาตรแตกมีรอยร้าว รวมแล้วประมาณ
๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท คงจะพอ นี่ก็ไม่ควรให้ พระวินัยมีข้อห้ามในลักษณะอย่างนี้ ให้ข้อสังเกต
ว่าพระธุดงค์จริงๆ ไม่นยิ มปักกลดใกล้หมูบ่ า้ น และไม่หน้าด้านออกปากขอชาวบ้านทัว่ ไปซึง่ มิใช่ญาติ
มิใช่ปวารณา ถ้าท่านหวังผลบุญจากพระที่มีพฤติกรรมดังนี้อยู่ บอกได้เลยว่าท่านก�ำลังเดินตามหลัง
เขาไปสู่ขุมนรกขุมใดขุมหนึ่งอยู่อย่างแน่นอน

ข้อที่ ๓๕
ถาม พิธกี รถวายทานเกือบทัง้ ร้อย จะใช้คำ� ถวายทานแบบวิธถี า่ ยทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็น
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ประเพณีเข้าไปทุกทีแล้ว คือการถวายเงิน โดยใช้ค�ำแทนเงินว่า จะตุปัจจะยานิ บ้าง จะตุปัจจะยะ
ชาตานิ บ้าง ปัจจะยานิ บ้าง มีท่านผู้รู้หลายท่านติงว่า ไม่ถูก ไม่ตรงตามความเป็นจริง ใคร่ขอเรียน
ถามว่า ที่ถูกเป็นอย่างไร ?
ตอบ จตุปัจจัย ได้แก่ปัจจัย ๔ มีจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช รวมทั้งสิ่งของที่นับเข้า
ในปัจจัย ๔ เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก กระดาษเช็ดปากและใบชา
เป็นต้น รวมเรียกว่า ไทยธรรม (แต่ในความหมายที่เข้าใจกันรวมทั้งเงินด้วย)
แต่ส่วนมากพิธีกรน�ำถวาย จะมุ่งอยู่ที่ปัจจัย (เงิน) เป็นหลักส�ำคัญ นอกนั้นสงเคราะห์เข้าใน
บริวาร จะกล่าวค�ำถวายทานว่า อิมานิ มะยัง ภันเต จะตุปัจจะยานิ สะปะริวารานิ ฯลฯ ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ
จตุปัจจัยทราบมาแล้วว่า ได้แก่ปัจจัย ๔ อย่างข้างต้น เวลาถวายจริงๆ ไม่ได้ถวายครบทั้ง ๔
อย่างใจจริงเจ้าภาพมุ่งถวายเงินเป็นหลัก แต่ผู้น�ำกล่าวก็เข้าใจว่า จะตุปัจจะยานิ แปลว่าเงินที่จริง
มิใช่อย่างนั้น (ความหมายในภาษาไทยได้ แต่จะน�ำไปใช้ในภาษาบาลีไม่ได้)
คําว่า จตุปัจจัย ในความหมายของภาษาไทยรวมไปถึงเงินก็ตาม แต่ค�ำนี้ จะน�ำไปใช้ในทาง
ภาษาบาลีไม่ได้ เพราะค�ำว่าเงินในภาษาบาลีมใี ช้อยูห่ ลายค�ำ เช่น ระชะตะ รูปยิ ะ หรือ กัปปิยะภัณฑะ
เป็นต้น ในเมื่อมีศัพท์เฉพาะอยู่เช่นนี้ทำ� ไมไม่น�ำไปใช้ กลับไปใช้ จะตุปัจจะยานิ แทน จึงกลายเป็น
บาลีไทยไป จะน�ำไปใช้เป็นภาษาบาลีสากลไม่ได้ เช่น พม่า ศรีลงั กา กัมพูชา และลาว คงไม่เข้าใจอย่าง
ที่พิธีกรน�ำใช้อยู่ในประเทศไทย แต่เข้าใจว่า หมายถึง จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช เท่านั้น
กรณีอย่างนี้ น่าจะเกิดจากพระสงฆ์ที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีอย่างลึกซึ้ง แต่กลับไปชักน�ำเปิดทาง
ให้ทายกทายิกา แต่ละหมูบ่ า้ นแต่ละวัดน�ำไปใช้กนั อย่างผิดๆ จนกลายเป็นประเพณีทฝี่ งั รากลึก อย่าง
มั่นคงยากที่จะถอนขึ้นได้ ซ�้ำร้ายยังจะส่งผลให้กุลบุตรลูกหลาน น�ำไปปฏิบัติจนเกิดความเชื่อว่าถูก
ต้องแล้ว จนน�ำไปสอน-ไปสอบ ในวิชาภาษาบาลี ซึ่งผิดทั้งลิงค์ทั้งความหมาย ซึ่งผลสุดท้ายคือ สอบ
ตกทั้งหมดอย่างน่าเสียดาย
ถ้ายังไม่เชือ่ และยังไม่มนั่ ใจในค�ำตอบนี้ ก็ลองน�ำไปปรึกษาหารือ จากปรมาจารย์ทางฝ่ายภาษา
บาลีอีกครั้งก็ได้

ข้อที่ ๓๖
ถาม ไปในการสวดพระอภิ ธ รรมศพ และงานเกี่ ย วกั บ ศพ ได้ ยิ น พิ ธี ก รในงานหลายคน
ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวว่า “ในวันนี้ พวกเรามาร่วม แสดงมุทติ าจิต กับทางเจ้าภาพ ทีไ่ ด้สญ
ู เสียคน
รักที่ต้องพลัดพรากจากไป” ดังนี้ ผิดถูกอย่างไรขอทราบด้วย ?
ตอบ โปรดทราบว่า มุทิตาจิต ใช้ในทางที่ดี ในทางมงคลที่ทางเจ้าภาพหรือผู้ที่ปรารภถึงได้รับ
ต�ำแหน่งหน้าที่ ได้รับชื่อเสียง ได้รับการเลื่อนยศ ได้รับโชคลาภที่พึงใจ เป็นต้น ถ้าน�ำมาใช้ในงาน
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อวมงคลอย่างงานศพ อาจเข้าใจไปว่ามาช่วยซ�้ำเติม มาสาปแช่งให้เจ้าภาพตกหนักย�่ำแย่เข้าไปอีก
เรียกว่า ไม่เอาไหนเลย ใช้ไม่ได้!
ในงานเช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่า “มาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยผู้วายชนม์ เพื่อให้ก�ำลังใจ
แก่ท่านเจ้าภาพ ซึ่งก�ำลังมีทุกข์ทางใจอย่างแสนสาหัส เมื่อเห็นท่านทั้งหลายมาร่วมในงานจ�ำนวน
มาก ๆ สามารถช่วยผ่อนคลายความเศร้าโศกลงได้มากทีเดียว” ควรใช้ลักษณะอย่างนี้

ข้อที่ ๓๗
ถาม การใช้สรรพนามเกี่ยวกับพระสงฆ์ซึ่งมีหลายระดับสูงต�่ำตามสมณศักดิ์ ปรากฏให้เห็นอยู่
บ่อยครั้ง ที่ใช้ผิด ๆ ถูก ๆ ใคร่กราบเรียนถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ ?
ตอบ สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดและผู้รับฟังซึ่งเป็นพระสงฆ์ มีก�ำหนดไว้ดังนี้
สมเด็จพระสังฆราช
		 สรรพนาม ฝ่าพระบาท
แทน สมเด็จพระสังฆราช
			
เกล้ากระหม่อม แทน ผู้กราบทูล (ชาย)		
เกล้ากระหม่อมฉัน แทน ผู้กราบทูล (หญิง)
			
(ค�ำขึ้นต้น กราบทูล ทราบฝ่าพระบาท ค�ำลงท้าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด)
สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (ชั้นพรหม)
		 สรรพนาม พระคุณเจ้า
แทน สมเด็จพระราชาคณะ
กระผม
แทน ผู้พูด (ชาย)
			
ดิฉัน
แทน ผู้พูด (หญิง)
			
(ค�ำขึ้นต้น นมัสการพระคุณเจ้า ค�ำลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง)
พระราชาคณะ
		 สรรพนาม พระคุณเจ้า
แทน พระราชาคณะ
			
กระผม
แทน ผู้พูด (ชาย)
			
ดิฉัน
แทน ผู้พูด (หญิง)
(ค�ำขึ้นต้น นมัสการพระคุณเจ้า ค�ำลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง)
พระภิกษุทั่วไป
		 สรรพนาม ท่าน
แทน พระภิกษุ
			
ผม
แทน ผู้พูด (ชาย)
			
ดิฉัน
แทน ผู้พูด (หญิง)
(ค�ำขึ้นต้น นมัสการพระคุณท่าน ค�ำลงท้าย ขอนมัสการด้วยความเคารพ)
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นอกจากนี้ยังมีค�ำศัพท์ที่นิยมใช้พูดกันทั่วไป เช่น เจ้าคุณ หมายถึง ภิกษุที่มีสมณศักดิ์เป็นราชา
คณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไป จนถึงชั้นหิรัญบัฏ (ชั้นรองสมเด็จ)
เวลาจะพูดใช้ว่า ท่านเจ้าคุณและต่อท้ายด้วยราชทินนาม เช่น ท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติเวที
ข้อสังเกตจะขาดค�ำว่า พระ ไม่ได้ คือพูดให้เต็มตามราชทินนามนั่นเอง
ส�ำหรับ พระสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ นิยมใช้ค�ำว่า เจ้าประคุณ น�ำหน้า เช่น เจ้า
ประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ส่วนสมเด็จพระสังฆราช นิยมใช้ค�ำว่า เจ้าพระคุณ น�ำหน้า เช่น
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ส่วนพระสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตร นิยมใช้ว่า พระครู หรือท่านพระครู
อีกค�ำหนึ่งที่นิยมใช้กันบ่อย ว่า พระเดชพระคุณ ท่านผู้รู้บางท่านบอกไว้ว่า ควรจะใช้กับภิกษุ
ที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นราชขึ้นไป

ข้อที่ ๓๘
ถาม หลังจากท�ำวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว ช่วงท้ายก่อนแผ่เมตตา มีอบุ าสกอุบาสิกาหลายหมูบ่ า้ น
ในหลายส�ำนักหรือหลายวัด นิยมสวด อดีตปัจจเวกขณะ และตังขณิกปัจจเวกขณะ (อัชชะ มะยา
ฯลฯ ปะฏิสังขา โยนิโส ฯลฯ) สมควรหรือไม่ เพราะผู้ครองเรือนมิใช่นักบวชจะพิจารณาปัจจัย ๔
ขอความเมตตาชี้แจงด้วย ?
ตอบ ทัง้ พระทัง้ ฆราวาส ย่อมอาศัยปัจจัย ๔ ทัง้ สิน้ แตกต่างเฉพาะศัพท์ทใี่ ช้ไม่เหมือนกันเท่านัน้
ส�ำหรับพระจะเรียกปัจจัย ๔ ว่า จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช ส่วนฆราวาส ใช้เรียกปัจจัย ๔ เสือ้ ผ้า
เครือ่ งนุง่ ห่ม อาหาร บ้านเรือน ยารักษาโรค โดยความทีเ่ ป็นอันเดียวกัน เวลาสวดให้ฆราวาสพิจารณา
ในแนวของฆราวาส คือการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การบริโภคอาหาร การใช้บ้านเรือน และการใช้ยา
รักษาโรค ก็เพือ่ ใช้ปกปิดอวัยวะทีน่ า่ ละอาย เพือ่ บรรเทาความร้อนหนาวเพือ่ ป้องกันเหลือบยุง เป็นต้น
มิใช่เพื่อความสวยความงามให้เกิดการยั่วยุทางกามารมณ์ การบริโภคอาหารก็เพื่อบรรเทาความหิว
กระหาย พอทรงกายให้ประกอบกิจทําการงานเลี้ยงชีวิตมีบ้านเรือนที่พักอาศัยหลับนอน เพียงเพื่อ
พักผ่อนเอาแรง จะท�ำงานได้ในวันต่อไป ไม่ได้มงุ่ ให้เกิดการแข่งขันเอาหน้าเอาตา โดยยึดเรือ่ งศักดิศ์ รี
ต�ำแหน่งหน้าที่ โคตรวงษ์ตระกูลเป็นส�ำคัญรูจ้ กั ภาวะหน้าทีข่ องตน พอใจตามหลักธรรมอย่างทีพ่ ดู กัน
ว่า นกน้อยทํารังแต่พอตัว ไม่ทะเยอทะยานเกินฐานะ แม้แต่การใช้ร่างกายประกอบการงานก็ไม่ควร
ให้เกินพอดี ดูแต่เหล็กขางทีด่ แู ข็งแกร่งทนทานเพียงใด ก็ยงั รูส้ กึ กร่อนและหักขาดได้เมือ่ ใช้เกินก�ำลัง
และใช้การมานาน ๆ เช่นเดียวกับคนเรายังมีโอกาสเจ็บไข้ได้ปว่ ย และตายได้ไม่แตกต่างกัน การรักษา
สุขภาพร่างกายและการใช้กำ� ลัง ก็มคี วามจ�ำเป็นให้พอเหมาะพอสมอย่าหักโหมเกินพอดี การท�ำได้ดงั นี้
ก็ท�ำให้การใช้หยูกยาลดน้อยลง ข้อส�ำคัญอย่าลืมว่า ความพอเพียง ความพอดี เป็นหลักที่ควรปฏิบัติ
ในเรือ่ งปัจจัย ๔ อย่าเพียงสวดสาธยายอย่างเดียว รูค้ วามมุง่ หมายอย่างนีแ้ ล้ว รีบลงมือปฏิบตั เิ สียแต่
วันนี้ ผลดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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ข้อที่ ๓๙
ถาม ขณะนี้มีความเห็นและการปฏิบัติที่แตกต่าง เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธ โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ชนบท คือการใส่บาตรในงานท�ำบุญทั่วไป
พวกหนึ่ง เริ่มใส่บาตรเวลาพระสวดบท พาหุง เป็นต้นไป พวกหนึ่ง เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพแล้ว
บาตรตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ปฏิบัติศาสนพิธีส่วนใดเลยก็ใส่บาตรทันที ใครมาก่อนมาหลังก็ใส่
บาตรไปตามนั้น เจ้าภาพใส่บาตรหรือยังไม่คำ� นึงถึง โดยมีเหตุผลว่าสะดวกดีไม่ต้องรอคอยใคร ดูน่า
เลือ่ มใสกว่าตอนทีพ่ ระท่านสวดพาหุง ไม่ตอ้ งเดินไปเดินมาดูสบั สนชุลมุนวุน่ วายขอกราบเรียนถามว่า
ควรปฏิบัติอย่างไร ขอทราบเหตุผล ?
ตอบ การใส่บาตรวิธหี ลังนีม้ มี าประมาณไม่กสี่ บิ ปี เกิดมีขนึ้ เพราะความเห็นดังกล่าวข้างต้น จะ
เรียกว่า ปรับเปลี่ยนประเพณีเก่าให้ดูดีขึ้นอะไรท�ำนองนั้นกระมัง ! อะไรก็ตามถ้ามีเหตุผลลงตัวไม่ยึด
ติดแค่ความเห็นตนเอง หรือกลุ่มของตนเองหรือต�ำหนิฝ่ายอื่นว่าท�ำไม่ถูก ถูกเฉพาะฝ่ายตนเอง หาก
เป็นดังนี้ก็ไม่ควรก่อชนวนทะเลาะวิวาทได้ง่าย
สําหรับเหตุผลฝ่ายที่นิยมใส่บาตรเวลาพระท่านสวดบทพาหุง เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศหรือความหมายที่เกี่ยวกับการได้รับชัยชนะเหนือหมู่มารที่มาผจญ ของพระทศพลสัมมา
สัมพุทธเจ้า ซึ่งมีอยู่ ๘ พระคาถา รวมทั้งอานิสงส์อีก ๑ พระคาถา โดยเฉพาะพระคาถาที่หนึ่ง มีบท
บาลีที่ระบุเอาไว้ชดั เจนว่า ทานาทิธัมมะวิธนิ า แปลว่า โดยธรรมวิธมี ีทานเป็นต้น อันเป็นวิธีแรกแห่ง
การท�ำบุญ ที่ประชาชนท�ำได้ง่ายกว่าวิธีอื่น ๆ ตรงนี้เอง ที่นักปราชญ์แต่โบราณ
ได้กำ� หนดให้เริม่ ท�ำบุญตักบาตรหรือใส่บาตร เพือ่ เป็นพุทธบูชาและเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่ผทู้ ำ� บุญ
แต่ทงั้ นีต้ อ้ งดูทคี่ วามเหมาะสมด้วย หากเจ้าภาพจะจัดทีต่ งั้ บาตรพระไว้ ณ ทีอ่ นั สมควร ห่างจากพระ
ที่ท่านก�ำลังสวดอยู่ ให้ผู้มาร่วมท�ำบุญคุกเข่าใส่บาตร โดยอาการเรียบร้อย ไม่ให้เกิดชุลมุนวุ่นวาย ก็
เห็นว่าน่าจะเหมาะสมและดีกว่าอย่างแรกที่ใส่บาตรตามใจฉัน เพราะ
- เจ้าภาพได้ใส่บาตรก่อน ในฐานะผู้น�ำทางบุญ
- เป็นพุทธบูชาถูกกับกาลเทศะ
- รักษาประเพณีนักปราชญ์แต่โบราณให้คงอยู่

ข้อที่ ๔๐
ถาม เวลาถวายสังฆทาน และทานสามัญทั่วไป สังเกตเห็นพระสงฆ์ประนมมือบ้าง ไม่ประนม
มือบ้าง ประนมมือเมื่อพิธีกรกล่าวน�ำว่า อิมานิ มะยัง ภันเต เป็นต้นไปบ้าง ประนมมือเมื่อถึงบทว่า
ปะฏิคัณหาตุ บ้าง ประนมมือเมื่อเริ่มต้นแปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ดังนี้บ้าง เมื่อจบค�ำแปลแล้ว
จะเปล่งค�ำสาธุการ ว่า สาธุ ดัง ๆ พร้อมกัน การทีพ่ ระสงฆ์ปฏิบตั ดิ งั นี้ ดูเป็นการลักลัน่ ไม่เป็นเอกภาพ
ขอทราบความเห็นของพระคุณเจ้า บ้าง ?
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ตอบ ปัญหาข้อนีก้ เ็ กีย่ วกับความเห็นทีแ่ ตกต่างอีกเหมือนกัน ได้เห็นหนังสือคูม่ อื ชาวพุทธฉบับ
พูดจาภาษาวัด ได้แนะน�ำเรื่องนี้ไว้ว่า
“ขณะกล่าวค�ำถวาย พระสงฆ์พึงประนมมือ พอกล่าวค�ำถวายจบ พึงรับว่า สาธุ พร้อมกัน
(ถ้าไม่ประนมมือในขณะที่กล่าวค�ำถวาย พึงประนมมือรับ สาธุ พร้อมกัน ในขณะที่กล่าวค�ำถวาย
จบ หรือประนมมือในขณะที่กล่าวถึงค�ำว่า จงรับ) ครั้นแล้วประเคนภัตตาหารและของบริวาร (ถ้ามี)
แด่พระสงฆ์”
ถ้าพิจารณาตามนี้ เอาแบบไหนก็ได้ แต่ผู้ตอบขอให้ข้อสังเกตว่า การที่พระสงฆ์ประนมมือใน
ขณะเวลาถวายทาน มีจุดประสงค์ส�ำคัญอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. เพื่อถวายความเคารพ ความนอบน้อมแด่พระบรมศาสดา
๒. เพื่อแสดงความมีน�้ำใจ คือ เคารพในทานของผู้เป็นเจ้าภาพ (แต่มิได้หมายถึงไหว้เจ้าภาพ)
เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยเหตุผลแล้ว พระสงฆ์ควรประนมมือรับตั้งแต่พิธีกรตั้ง นะโม จน
กล่าวค�ำถวายจบ จึงรับพร้อมกันว่า สาธุ จะเหมาะกว่า ทัง้ นีอ้ นุโลมตามพิธปี ฏิบตั ิ ในเวลารับพระกฐิน
พระราชทาน ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้ว

ข้อที่ ๔๑
ถาม บทอนุโ มทนาในมงคลจักวาลน้ อย มี ตอนหนึ่ ง ว่ า อายุ วั ฑ ฒะโก ธะนะวั ฑ ฒะโก
สิริวัฑฒะโก ฯลฯ หนังสือบางเล่มบอกว่า ถ้าเจ้าภาพเป็นสตรี ให้เปลี่ยนเป็น อายุวัฑฒะกา
ธะนะวัฑฒะกา สิริวัฑฒะกา ฯลฯ ก็มีพระสงฆ์เปลี่ยนบ้าง ไม่เปลี่ยนบ้าง ที่ถูกควรใช้อย่างไร ?
ตอบ ผูต้ อบก็เคยเห็น และได้รว่ มสวดด้วยและเปลีย่ นตามเพศของผูเ้ ป็นเจ้าภาพด้วย เรือ่ งนีเ้ จ้า
ประคุณสมเด็จพระมหามุนวี งศ์ (สนัน่ จนฺทปชฺโชโต ป.ธ. ๙) เคยปรารภกับผูต้ อบว่า ไม่ควรเปลีย่ นไป
ตามเพศผูเ้ ป็นเจ้าภาพ เพราะบทว่า อายุวฑั ฒะโก และบทอืน่ ๆ ต่อไปนัน้ ใช้เป็นประธานในประโยคได้
ทุกบท เช่น อายุวัฑฒะโก ก็แปลความว่า ความเจริญด้วยอายุ ธะนะวัฑฒะโก ความเจริญด้วยทรัพย์
สิริวัฑฒะโก ความเจริญด้วยสิริ ฯลฯ จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทุกเมื่อและของเก่าแต่โบราณที่ท่านได้
ร้อยกรองมาถือว่าดีแล้ว สมบูรณ์แล้ว อย่าคิดไปแก้ไขของท่าน

ข้อที่ ๔๒
ถาม ค�ำแปลถวายสังฆทาน - ค�ำถวายผ้าป่า - ค�ำถวายศาลาการเปรียญ และค�ำแปลถวาย อืน่ ๆ
ทั่วไปเคยตั้งข้อสังเกตผู้นำ� ถวาย จะเน้นอยู่ ๒ จุด ตรงที่ว่า .....ขอพระสงฆ์โปรดรับ....มีคำ� ว่าโปรด
อยู่ด้วย เพื่อให้ไพเราะเหมาะสมยิ่งขึ้น แทนค�ำว่า จงรับ ซึ่งดูจะบังคับพระสงฆ์ให้รับไทยทานของ
เจ้าภาพ และอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ ตรงนี้ กลับบังคับให้เป็นไป มิใช่เกิดด้วยการท�ำบุญ
อะไรท�ำนองนั้น ท่านผู้ตอบเห็นเป็นประการใด กรุณาตอบให้คลายข้อข้องใจในปัญหานี้บ้าง ?
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ตอบ ค�ำแปลประจ�ำวิภัตติหมวดนี้ ก�ำหนดให้แปลได้ ๓ อย่างคือ จง เถิด และขอ...จง ค�ำแปล
ที่ท่านแปลไว้ว่า ขอพระสงฆ์จงรับ ถือได้ว่าสละสลวยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้ว ถ้าสังเกตให้ดี
จะปรากฏค�ำว่า ขอ...และต่อด้วย จง ถัดไป แม้จะห่างไปหน่อย ก็ไม่ถือว่าผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใด ผู้ที่
เพิม่ ค�ำว่า โปรด เข้าไปนัน่ แหละ ดูจะเพีย้ นไปเสียเอง หากยังไม่แน่ใจ ก็ควรกลับไปทบทวนไวยากรณ์
เล่ม อาขยาต ซ�้ำอีกครั้ง จะไม่ต้องเสียเวลาถกเถียงกันให้เปล่าประโยชน์

ข้อที่ ๔๓
ถาม ท่านผูต้ อบปัญหาเคยทราบเรือ่ งการกล่าวค�ำ อาราธนา สวดมาติกา และค�ำอาราธนา สวด
บทพาหุงบ้างหรือไม่ หลายวัดหลายหมู่บ้าน ใช้ไม่เหมือนกัน ควรแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ ค�ำอาราธนาต่าง ๆ ที่ถามนั้น เข้าใจว่าได้มาจากหนังสือ ใบลาน หรือหนังสือ ก้อม ที่คน
โบราณบันทึกสืบต่อกันมาคนที่จารหนังสือ (จารึกหรือเขียน) อาจท�ำผิดพลาด หรือจดจ�ำกันมา แบบ
ผิดๆ ถูกๆ) คือค�ำศัพท์เป็นภาษาบาลีบา้ ง เป็นภาษาไทยบ้าง สับสนปนเปกันไป สรุปแล้ว คือแปลเอา
ความไม่ได้ ขอยกตัวอย่างมาให้ดูดังนี้
คําอาราธนา พาหุง
โอกาสะ โอกาสะ สันโน ภันเต ทุกขัญจะ วะรัญจะ สา ธัมมะเทสะนัง ยาจามิ (หรือ
ยาจามะ) วิปัตตปัตตัง ปะฏิคคัณหาณัง อะวุธสามิ
(บ้านกุดหิน ภูเวียง)
โอกาสะ วัณณะวัณณัง กิกงิ กัง วัณณะภาเณหิ ปิยะตัง สักกัจจัง อาราธะนัง กะโร โอกาสามิ
(บ้านแดงน้อย แบบเดิม)
โอกาสะ สันโต ภันเต ทุกขัญจะ วะรัญจะ สัทธัมมะเทสะนา ยาจามะ อะธิปัสสะติ ปัตติโน
ทานัง อะนุตตะริสสามิ
(บ้านแดงน้อย แบบใหม่)
โอกาสะ สาโน ภันเต สักขัสจะ วะรัสจะ ธัมมะเทสะนา ยาจามิ (หรือยาจามะ)
(บ้านหนองโพธิ์ พระยืน)
คําอาราธนา สวดมาติกา
ชะราชะเร เสสัง มะระณัง ภาเวติ

(บ้านหนองโพธิ์ พระยืน)

สะราสะเร เสสัง มาติกานัง ภาเวติ (ศพอยู่บ้าน)
โอกาสะ ธัมมะสังคะณีมาติการัง กะโรมะ (ศพย้ายจากบ้าน)
(บ้านแดงน้อย อ�ำเภอเมืองขอนแก่น)
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หันทะ มะยัง พระธัมมะสังคะณีติกะมาติกะคาถาโย ภะณามะเส
(บ้านหนองฮี อ�ำเภอเมืองขอนแก่น)
ชะเรชะรา เสสัง มะระณัง ภาเวติ
(บ้านกุดหิน ภูเวียง)
ชะเรชะรา เสสัง มะระณัง ธัมมะสังคะณีมาติกา อาราธะนา กะโรมะ
(บ้านโป่งสังข์ ภูเวียง)
นี่คือค�ำอาราธนาบทสวดพาหุงและบทสวดมาติกา ที่ใช้กันอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน น�ำ
มาให้พจิ ารณาเพือ่ เห็นความแตกต่าง ทีต่ า่ งคนต่างได้ ทีน่ ำ� มาใช้ในเรือ่ งเดียวกัน แต่กลับไม่เหมือนกัน
จึงไม่แนะน�ำให้เอาแบบไหนไปใช้ เพราะไม่มีแบบไหนถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเลย
หากต้องการใช้จริง ๆ เพราะติดในรูปแบบพิธีกรรมแล้วก็ให้เปิดไปดูค�ำตอบข้อ ๑๙ จะมีค�ำ
อาราธนาที่ต้องการที่เห็นว่า เหมาะสมกว่า ปรากฏชัดเจน พอที่จะเอาไปใช้ในพิธีได้ แต่ถ้ารังเกียจว่า
เป็นของใหม่ ไม่ขลังเท่าของเดิมจะยังคงใช้ของเก่าอยู่ คงไม่มีใครว่าอะไรกระมัง ?

ข้อที่ ๔๔
ถาม การประเคนอาหาร (ถวายภัตตาหาร) แต่พระสงฆ์โดยวิธีรวมอาหารหวานคาวทั้งหมดไว้
บนโต๊ะ แล้วยกถวายทั้งโต๊ะเลยทีเดียวบ้าง ไม่ยกโต๊ะถวาย แต่ใช้วิธีจับภาชนะอาหารหวานคาวให้
ชิดติดต่อกันไป โดยพระสงฆ์จับเพียงบางส่วนบ้าง จัดเป็นการประเคนที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเห็น
ทั้งพระทั้งฆราวาสปฏิบัติอยู่เนืองๆ ?
ตอบ ผิดถูกอย่างไร กรุณาศึกษาการประเคนที่ถูกต้องเสียก่อนดังนี้
- สิ่งของที่จะประเคนต้องไม่ใหญ่เกินไป ขนาดคนพอมีก�ำลังปานกลางยกขึ้นได้ (ถ้าเป็นของ
ใหญ่ นิยมใช้ด้ายสายสิญจน์โยงผูกมัด ให้ถวายด้ายสายสิญจน์แทน)
- ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาส คือ อยู่ห่างจากพระผู้รับประมาณ ๑ ศอก
- ผู้ประเคนน้อมสิ่งของนั้นเข้าถวายพระ ด้วยกิริยาอ่อนน้อมเป็นการเคารพ
- การน้อมเข้ามานัน้ จะส่งให้ดว้ ยมือก็ได้ ใช้ของเนือ่ งด้วยกาย เช่น ใช้ทพั พี หรือช้อนตักอาหาร
ใส่ในบาตรพระที่ท่านถืออยู่ หรือ สะพายอยู่ก็ได้
- พระผู้รับ จะรับด้วยมือก็ได้ (ส�ำหรับผู้ชาย) รับด้วยของเนื่องด้วยกาย เช่น ใช้ผ้ากราบรับ ใช้
บาตรรับ ใช้จานรับก็ได้ (ส�ำหรับผู้หญิง)
เมื่อพิจารณาตามข้อก�ำหนดนี้ ก็อาจหาคําตอบได้ว่า ไม่ควรไม่ถูกต้อง แต่ที่นิยมปฏิบัติกันอยู่
ในหมู่พระสงฆ์และชาวบ้านทั่วไป ก็เพราะเห็นว่า สะดวกทันใจ ไม่ต้องเสียเวลาประเคนสนองความ
หิวได้ทันเวลา เรียกว่า ใช้วินัยสะดวกดีกว่า นั่นเอง
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ข้อที่ ๔๕
ถาม เวลาทีอ่ บุ าสกอุบาสิกา ไปรักษาศีลอุโบสถปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั หรือทีพ่ กั สงฆ์กต็ ามหรือทีอ่ นื่
ใดก็ตาม เมือ่ ได้อรุณวันใหม่แล้ว จะกลับบ้าน มีวธิ กี ารอย่างไรบ้าง ขอทราบเป็นแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป ?
ตอบ เรือ่ งการรักษาศีลอุโบสถ ควรทราบเสียก่อนว่า เป็นการรักษาศีลทีส่ งู ขึน้ ไปกว่า การรักษา
ศีล ๕ อันเป็นนิจศีล โดยส่วนมากจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง (๒๔ ชั่วโมง) ถ้ารักษาหลายวันกว่านี้ก็
กลายเป็น ปฏิชาครอุโบสถไป
วิธีปฏิบัติ ผู้ประสงค์จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัด หรือรักษาอยู่ที่บ้าน จะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่
คืนวัน ๗ ค�่ำ ๑๓ ค�่ำ หรือ ๑๔ ค�่ำ ก่อนวันสมาทานศีลอุโบสถ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
เครื่องนุ่งห่ม เสื่อ หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ไฟฉาย ดอกไม้ ธูป เทียน ยารักษาโรค ปัจจัย ไทยทาน ฯลฯ
พอถึงช่วงเช้าวันรักษาศีลอุโบสถ นิยมไหว้พระสวดมนต์และสมาทานตั้งจิตอธิษฐานเป็นการ
ส่วนตัวก่อนทีบ่ า้ นว่า อัชชะ เม อุโปสะกะทิวะโส วันนีเ้ ป็นวันรักษาศีลอุโบสถของข้าพเจ้า เพียงเท่านี้
ก็ใช้ได้ แม้จะจ�ำค�ำบาลีไม่ได้ ให้อธิษฐานจิตด้วยภาษาไทยก็ได้เช่นเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ครบตามก�ำหนด
วันหนึง่ คืนหนึง่ หากจะถึงวัดช้าไป อรุณวันใหม่ผา่ นไปแล้ว (สายเกินไป) ก็ไม่ทำ� ให้เสียหายแต่อย่างใด
มีหลายหมูบ่ า้ นทีถ่ อื ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง ไม่มกี ารอธิษฐานจิตล่วงหน้า ไปวัดสาย หรือบางทีกไ็ ปวัด
เวลาบ่าย หรือไปเวลาเย็น หรือบางคนสมาทานศีลแล้ว กลับเข้าไปบ้าน ไปเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว
ควาย ไปดูแลลูกหลานที่บ้านเสียก่อน เย็น ๆ ออกไปวัด ขณะนอนพักรักษาศีลจับกลุ่มคุยกันเรื่องทํา
มาค้าขายนินทาลูกเขยลูกสะใภ้ ไม่สนใจในการรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมแม้แต่น้อย ถึงตอนเช้ายังไม่
ได้อรุณเลย ชิงเข้าบ้านแต่ยังมืดสนิท อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้อง
แต่กน็ า่ เห็นใจ ส�ำหรับหมูบ่ า้ นทีม่ พี ระสงฆ์ไม่คอ่ ยน�ำพาในการเทศน์สงั่ สอนและให้การอบรมใน
ศาสนพิธีที่ถูกต้อง ปล่อยให้อุบาสกอุบาสิกาดูแลกันเอง นอกจากจะไม่อบรมสั่งสอนแล้ว เวลาเช้า ก็
ไม่ได้สนใจที่จะให้อุบาสกอุบาสิกา สมาทานศีล ๕ ก่อนจะกลับเข้าบ้านอีกด้วย ท�ำให้ชาวบ้าน เสื่อม
ศรัทธา ต่างชักชวนแสวงหาสถานที่ทำ� บุญ ณ วัดต่าง ๆ มากขึ้น
ขอวกเข้าปัญหาทีถ่ ามต่อเนือ่ ง หลังจากตืน่ ขึน้ ท�ำวัตรเช้า สวดมนต์ ท�ำจิตตภาวนาและแผ่เมตตา
เสร็จแล้ว พระสงฆ์กจ็ ะลงอบรมธรรมต่อในภาคเช้า ครัน้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว คณะอุบาสกอุบาสิกา
ก็จะประกอบพิธีสมาทานศีล ๕ เป็นล�ำดับต่อไป
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหมด กล่าวค�ำบอกลาอุโบสถศีล พร้อมกันดังนี้ (แบบใหม่)
ค�ำบอกลาอุโบสถศีล
(ว่าพร้อมกัน)
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้เข้าอยู่รักษาอุโบสถศีล, สิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง ให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์, ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติด้วยดีทุกประการแล้ว, บัดนี้, ได้เวลารุ่งอรุณวันใหม่
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แล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอโอกาสบอกลาอุโบสถศีล, เพื่อสมาทานเบญจศีล คือศีลห้า, อันเป็นนิจศีล
ที่จะพึงถือปฏิบัติตลอดชีวิตสืบไป
(ไม่ต้องตั้ง นะโม...... เพราะพระสงฆ์จะกล่าวน�ำอยู่แล้ว)
(ว่าพร้อมกัน)
อิมัง อัฏฐิงคะสะมันนาคะตัง อุโบสะถะสีลัง ปัจจักขามิ ข้าพเจ้าขอบอกลาอุโบสถศีล อัน
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้ อายะติง ปัญจะวิธัง นิจจะสีลัง สะมาทะยิตุง เพื่อสมาทานนิจศีล
๕ ประการ ต่อไป
(ว่าพร้อมกัน)
		 มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
คําลากลับบ้าน
หันทะทานิ มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง, พะหุกะระณียาฯ
พระท่านกล่าวอนุญาตว่า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะฯ
รับท่านว่า สาธุ ภันเตฯ
หมายเหตุ
ค�ำบอกลาตามตัวอย่าง เป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเรียบเรียงไว้ดีแล้ว ถูกต้องแล้ว ยังมีแบบอื่น ๆ อีก
มาก จะใช้หรือไม่ใช้ ตั้งใจรับศีล ๕ เลยก็ได้เหมือนกัน เพราะศีลอยู่ที่เจตนา เมื่อตั้งใจเวลาใดก็เป็น
ศีลเวลานั้น
(แบบเก่า)
สาธุ สาธุ พวกผู้ข้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชายได้มารักษาศีลอุโบสถ ตามก�ำหนดพุทธานุญาต
หากเป็นนักปราชญ์มาแต่ประเพณี ขอให้ดีล�้ำเลิศ ขอให้ประเสริฐดั่งค�ำปรารถนา สิ้นวันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง พวกผู้ข้าทั้งหลายจึงได้ขอลาลงปลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เพื่อจะรักษาต่อไปอีกไม่ได้ จึงยกไว้ที่สูงที่
ควร ตามกระบวนด้วย คาถา ว่า
		 สิกขัง ปัจจักขามิ
		 ทุติยัมปิ สิกขัง ปัจจักขามิ
		 ตะติยัมปิ สิกขัง ปัจจักขามิ
พวกผูข้ า้ ทัง้ หลาย ได้ถม่ น�ำ้ ลายได้คายน�ำ้ มูก ลงใส่ขงเขตพระเจดียพ์ ระศรีมหาโพธิ ขออย่าได้มี
โทษเป็นบาปเป็นกรรม ติดตามพวกผู้ข้าไปในภพนี้และภพหน้าก็ข้าเทอญ ฯ
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ทุตยิ มั ปิ มะยัง ภันเต, วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
ตะติยมั ปิ มะยัง ภันเต, วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ, ยาจามะ
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พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว อุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดกล่าวค�ำลาพระสงฆ์ ดังนี้
หันทะทานิ มะยัง ภันเต, อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง, พะหุกะระณียาฯ
เมื่อพระสงฆ์กล่าวค�ำอนุญาต ว่า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะฯ
พึงรับพร้อมกัน ว่า สาธุ ภันเตฯ เมื่อไม่มีกิจอย่างอื่นก็กลับบ้านได้
ความเป็นจริงแล้ว เมื่อได้รุ่งอรุณของวันใหม่ การรักษาอุโบสถศีลกินเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย
เพราะเจตนาแต่เบื้องต้นก็มีเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้น ถึงจะไม่ได้ประกอบกิจดังกล่าวมาแล้ว ก็
เป็นการเสร็จกิจลงได้เช่นกัน แต่เพื่อให้พิธีการเต็มรูปแบบสมบูรณ์ขึ้น จะได้เสริมศรัทธาปสาทะของ
ผูร้ กั ษาศีลยิง่ ๆ ขึน้ ไป การปฏิบตั ไิ ด้ดงั นี้ ซึง่ เป็นผลดี ไม่มผี ลเสียหายแต่ประการใด ควรได้ใส่ใจศึกษา
และลงมือปฏิบัติตาม จะเกิดความซาบซึ้งปรีดาปราโมทย์ เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตนได้ผลเป็นที่
ประจักษ์ดีนักแลฯ

ลับปัญญากับปัญหาใกล้ตัว

99

ภาวนามยปัญญา

							

พระพรหมมงคล วิ.

เมือ่ ได้อา่ นและได้ฟงั คาํ ของท่านทีเ่ ขียนมานัน้ รูส้ กึ ว่าท่านใช้สตุ ตมยปัญญากับจินตามยปัญญาได้
อย่างน่าบูชา แต่ตัวภาวนามยปัญญานั้นยังไม่ได้ลงมือทํา ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ เพียงแต่พูดเขียนด้วย
สุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเท่านั้น ไม่ได้ลงมือทําหรือปฏิบัติสักที เปรียบเสมือนเดินเรียบไป
ตามริมฝั่งไม่ข้ามแม่นำ�้ สักที เพราะฉะนั้นท่านที่เขียนบทความต่าง ๆ นั้นเป็นที่น่ายินดี แต่เมื่อท่าน
พูดแล้วไม่มีใครลงมือทํา ไม่มีใครปฏิบัติก็คงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์สักที มีข้อความตอนหนึ่งที่ผู้บรรยาย
บอกว่า “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม” อันนี้มันผิดไป “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา เห็น
พระพุทธเจ้า” ขอให้ท่านที่เขียนนั้นแก้ข้อนี้
ผูใ้ ดเห็นธรรมคือเห็นรูปเห็นนาม รูปนัน้ คือสิง่ ทีไ่ ม่รอู้ ารมณ์เรียกว่า รูป นามนัน้ คือสิง่ ทีร่ อู้ ารมณ์
เรียกว่า นาม คําพูดของคนธรรมดาว่ากายกับใจ แต่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าว่า รูปธรรมกับ
นามธรรม ก็หมายความว่าเป็นรูปเป็นนาม ผูใ้ ดเห็นรูปนามชือ่ ว่าเห็นธรรม ยกตัวอย่างเช่นว่าพองเป็น
รูป ยุบเป็นรูป ตัวทีเ่ ข้าไปรูเ้ ป็นนาม ขอให้แก้คาํ ทีผ่ เู้ ขียนความเห็นนัน้ ไม่ใช่วา่ ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็น
ธรรม ที่จริงต้องเป็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ธรรมคืออะไร ธรรมคือรูปนามนั้นเป็นธรรม
อย่างขันธ์หา้ นี้ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์หา้ นัน้ เกิดทีไ่ หน ก็เกิดทีอ่ ายตนะทัง้ หก
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งหกอย่างนี้ขันธ์ห้าอยู่ที่นี่ ความพ้นทุกข์อยู่ที่ขันธ์ห้า ถ้าเข้าใจขันธ์
ห้าแล้วก็ถือว่าได้รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทั่วถึง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า นัตถิ ขันธสมา
ทุกขา แปลว่า ขันธ์ห้าคือที่รวมทุกข์ทั้งหมดเลย เป็นที่รวมยอดแห่งธรรมะคือขันธ์ห้า ให้รู้จักขันธ์ห้า
อย่างเช่นว่าขันธ์ห้ามันเกิดที่ไหน  มันเกิดที่อายตนะทั้งหก คือ ตาเป็นรูป รูปภายนอกที่เห็นสีต่าง ๆ
เช่น เขียว แดง ก็เป็นรูป เมื่อรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันก็คือรูปขันธ์ ถ้าหากว่าไปเห็นแล้ว
มันสบายใจก็เป็นเวทนาขันธ์ และจาํ รูปนัน้ ได้เป็นสัญญาขันธ์ ถ้าเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจเป็นสังขาร
ขันธ์ ส่วนตัวที่เข้าไปรู้เป็นวิญญาณขันธ์ ตาเห็นรูปครั้งหนึ่ง ขันธ์ห้าเกิดสําหรับ หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ก็อย่างเดียวกัน เมือ่ เข้าใจทางตาแล้ว หูยอ่ มเข้าใจ หูเป็นรูป เสียงข้างนอกเป็นรูป รูปข้างนอกและ
รูปข้างในเหล่านีเ้ ป็นรูปขันธ์ สบายไม่สบายเป็นเวทนาขันธ์ จาํ ได้วา่ เสียงนัน้ เป็นเสียงอะไรเป็นสัญญา
ขันธ์ เราชอบใจไม่ชอบใจเป็นสังขารขันธ์ ตัวทีเ่ ข้าไปรูเ้ ป็นวิญญาณขันธ์ อย่างนีเ้ ป็นต้น เมือ่ ได้ยนิ ครัง้
หนึ่งขันธ์ห้าเกิด เพราะฉะนั้น ขันธ์ห้าจึงเป็นที่รวมแห่งธรรมะ
พระธรรมเทศนาโดย พระพรหมมงคล วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง หมู่ 2
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
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ในส่วนการเจริญสติปฏั ฐานทัง้ สีน่ นั้ เราเจริญสติปฏั ฐานทัง้ สี่ ได้ชอื่ ว่าเราเอาขันธ์หา้ เป็นอารมณ์
เมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานสี่กับขันธ์ห้า เราได้รู้ในทางปริยัติตอนเรียนนักธรรมชั้นเอก
มาว่า ขันธ์ห้าเป็นตัววิปัสสนา และเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ เราไม่เอาขันธ์ห้า
แต่ขนั ธ์หา้ มีอยูใ่ นสติปฏั ฐานทัง้ สีน่ ี้ กายานุปสั สนาเป็นรูปขันธ์ เวทนานุปสั สนาเป็นเวทนาขันธ์ จิตตา
นุปัสสนาเป็นวิญญาณขันธ์ ธัมมานุปัสสนาเป็นสังขารขันธ์ และสัญญาขันธ์ เหมือนกับแม่น�้ำปิง วัง
ยม และน่าน มันคนละแม่น�้ำกัน แต่นำ�้ เป็นสภาวะเหมือนกัน เมื่อเอา ปิง วัง ยม และน่าน มารวม
กันนั้น เราจะแยกได้หรือว่า น�้ำนี้เป็นน�้ำปิง น�้ำนี้เป็นน�ำ้ ยม น�้ำนี้เป็นน�้ำวัง และน�้ำนี้เป็นน�้ำน่าน มัน
เป็นสภาวะอันเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เมือ่ เราเจริญวิปสั สนาในแนวสติปฏั ฐานทัง้ สี่ ได้ชอื่ ว่าเราเอาขันธ์
ห้าเป็นอารมณ์ พุทธวัจนะทั้งหมดรวมอยู่ที่สติปัฏฐานทั้งสี่นี่เอง เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรง
ถามภิกษุทั้งหลายว่า การที่เราจะพ้นทุกข์นั้นเราเอาอะไรเป็นอารมณ์ ภิกษุทั้งหลายก็ไม่สามารถที่
จะตอบได้ พระพุทธองค์จงึ ทรงตอบด้วยพระองค์เองว่า สัตว์ทงั้ หลายทีจ่ ะพ้นจากทุกข์นนั้ ต้องปฏิบตั ิ
ตามสติปัฏฐานทั้งสี่ สติปัฏฐานทั้งสี่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์นั้นก็ไม่ทอดทิ้ง ทรง
ใช้สติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อเข้าสู่ มรรค ผล นิพพาน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า พระอัครสาวกซ้ายขวา
และพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ได้ดําเนินไปแล้วสู่ มรรค ผล นิพพาน ด้วยทางเส้นใด ทางเส้นนั้นคือสติ
ปัฏฐานทั้งสี่ ดังพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เยเนวะ ยันติ นิพพานัง พุทธา เตสัญจะ สาวะกา
เอกายะเนนะ มัคเคนะ สติปัฏฐานะสัญญินา แปลว่า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระอัครสาวก
ซ้ายขวา และพระอรหันต์ทั้งหลาย ได้ดําเนินไปแล้วสู่พระนิพพานด้วยทางเส้นใด ทางเส้นนั้นคือสติ
ปัฏฐานทั้งสี่ เพราะฉะนั้น ขอให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงมั่นใจดําเนินตามแนวทางที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้ พระพุทธองค์แก้ด้วยพระองค์เองว่า ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์นั้นต้องอาศัยสติปัฏฐานทั้งสี่ที่มีอยู่
กับคนทุก ๆ คน กายคนทั่วโลกมีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมมีอยู่ ทั้งสี่อย่างนี้มีอยู่กับมนุษย์ทุกคน
แต่ไม่มีสติ เพราะฉะนั้น ให้เอาสติมาอยู่ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต และที่ธรรม และเมื่อกําหนดสติปัฏฐาน
ทั้งสี่นี้ กิเลสทั้งหลายที่ถูกสติกําหนดลงไปก็จะค่อย ๆ เบาลง เบาลง เหมือนกินยาขนานใหญ่แล้วโรค
ทั้งหลายมันก็ค่อย ๆ หายไป หายไป เช่นเดียวกับเราเจริญวิปัสสนาโดยเอาสติไปอยู่ที่กาย ที่เวทนา
ที่จิต และที่ธรรม กิเลสทั้งหลายก็จะค่อย ๆ เบื่อหน่าย จะทําให้คลี่คลายจากกิเลสทั้งหลาย ก็จะทํา
ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ มรรค ผล นิพพาน เพราะฉะนั้น เมื่อรู้แล้วอย่ามัวแต่เดินเลียบฝั่ง จงรีบข้าม
แม่น�้ำ เดี๋ยวนี้เรามัวแต่คุยกันไม่มีที่สิ้นสุด เพราะต่างคนก็มีความเห็นของตน ที่เขียนบทความต่าง ๆ
นั้น เป็นการเกื้อกูลให้เราได้พ้นจากทุกข์ แต่ก็มาจากสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเท่านั้นเอง
แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ตัวภาวนามยปัญญาก็ไม่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนโรคทั้งหลายเมื่อไม่กินยาแล้ว เพียง
แต่รู้ตํารายาเท่านั้น โรคทั้งหลายก็จะไม่คลี่คลาย ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้พากันปฏิบัติตามแนวสติ
ปัฏฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม วิปลาสทั้งหลายที่หลงไหลไปตามกิเลสนั้นก็จะเหือดแห้ง เมื่อ
เราทั้งหลายตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่แล้ว โสฬสญาณก็จะบังเกิดขึ้น ได้แก่ นามรูปปริจเฉท
ญาณ ปัจจยปริคหญาณ สัมมสนญาณ อุททยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ
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นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ เมื่อสังขารุเปกขาญาณ
เต็มบริบรู ณ์กจ็ ะเข้าสูอ่ นุโลมญาณ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และปัจจเวกขณะญาณ เป็น
ทีส่ ดุ อันนีว้ า่ โดยปริยตั ิ แต่วา่ โดยปฏิบตั แิ ล้ว ตัวสภาวะมันจะรูเ้ อง อันนีเ้ พียงแต่แนะแนวทางเท่านัน้
เอง ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วมันจะรู้เอง มันจะเห็นเอง มันจะเกิดขึ้นเอง ที่เรารู้จักมาจากหนังสือนั้นเป็น
เพียงสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญาเท่านั้น แต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว ตัวภาวนามยปัญญามันจะ
เกิดขึ้น เราก็จะรู้เอง ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก คือ รู้ได้ด้วยตัวเอง การที่จะเห็นได้ด้วยตัวเองก็ต้องปฏิบัติ
ด้วยตัวเอง แล้วก็จะเกิดภาวนามยปัญญาเราก็จะเห็นเอง ดังนี้แล
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“เวรกรรม” ในพระพุทธศาสนา
พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗, พธ.ด. กิตติมศักดิ์)

บทน�ำ
เมื่อกล่าวถึงค�ำว่า เวร ท�ำให้คิดถึงค�ำว่า กรรม เพราะค�ำว่า เวร และ กรรม ย่อมมาด้วยกัน
เสมอ ในสังคมไทยเรานั้น ทุกคนที่เป็นชาวพุทธมักจะคุ้นชินกับค�ำว่าเวรกรรมมาโดยตลอด อาจจะ
กล่าวได้ว่า ตั้งแต่เกิดจนตาย ช่วงระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ได้ดำ� เนินชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมระดับ
หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งชาวพุทธได้เรียนรู้หลักการด�ำเนินชีวิตตามรูปแบบ
พระพุทธศาสนา ทัง้ นี้ พระพุทธศาสนาได้มอี ทิ ธิพลต่อการด�ำรงชีวติ ของชาวพุทธมาเป็นเวลา ๒,๐๐๐
กว่าปีแล้ว และโดยเฉพาะในประเทศไทยตัง้ แต่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาครัง้ ดินแดนสุวรรณภูมิ
แล้ว นับว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมไทยก็มาจากหลัก
ธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
หลักการด�ำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
นัน่ เอง โดยเฉพาะหลักธรรมเกีย่ วกับเรือ่ งกรรม ทีท่ ำ� ให้เรารูจ้ กั ความถูกผิด แยกแยะผิดชอบชัว่ ดี และ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ท�ำให้สังคมไทยมีความสงบสุขนับตั้งแต่
สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ค�ำว่า เวรกรรม หรือ เวร กับ กรรม ยังเป็นค�ำที่ติดหูฝังใจ
ของคนไทยหรือชาวพุทธมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงขอท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
กับหลักธรรมเรื่อง เวรกรรม ซึ่งจะได้กล่าวเป็นล�ำดับต่อไป

กรรมในพระพุทธศาสนา
ในพระพุทธศาสนา กรรม (สันสกฤต: กรฺม, บาลี: กมฺม) แปลว่า “การกระท�ำที่ประกอบด้วย
เจตนา” ได้แก่ กระท�ำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ เรียก มโนกรรม
กรรม แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือกรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม หรือ บุญกรรม กรรมชั่ว เรียกว่า อกุศล
กรรม หรือ บาปกรรม

พระธรรมเทศนาโดย พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗, พธ.ด. กิตติมศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่
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กรรม ๒ (การกระท�ำ, การกระท�ำที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม ทาง
ใจก็ตาม ๑. อกุศลกรรม (กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมชั่ว, การกระท�ำที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา
ท�ำให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระท�ำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ ๒.
กุศลกรรม (กรรมทีเ่ ป็นกุศล, กรรมดี, การกระท�ำทีด่ ี ฉลาด เกิดจากปัญญา ส่งเสริมคุณภาพของชีวติ
จิตใจ หมายถึง การกระท�ำที่เกิดจากกุศลมูล คืออโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ
การจ�ำแนกประเภทของกรรม กรรมดี หรือ กรรมชั่วก็ตาม กระท�ำทางกาย วาจา หรือทางใจ
ก็ตาม สามารถจ�ำแนกอีก เป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายแบบ ดังนี้
๑. กรรมจ�ำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม (ปากกาลจตุกะ) ๔ อย่าง
๒. กรรมจ�ำแนกตามหน้าที่ของกรรม (กิจจตุกะ) ๔ อย่าง
๓. กรรมจ�ำแนกตามล�ำดับการให้ผลของกรรม (ปากทานปริยายจตุกะ) ๔ อย่าง
๔. กรรมจ�ำแนกตามฐานที่ให้เกิดผลของกรรม (ปากฐานจตุกะ) ๔ อย่าง
จ�ำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม การกระท�ำทางกาย วาจา ใจ ทัง้ ทีเ่ ป็นฝ่ายดีหรือไม่ดกี ต็ าม
ย่อมตอบสนองแก่ผู้กระท�ำ  ไม่เร็วก็ช้า เวลาใดเวลาหนึ่ง กรรมจ�ำแนกตามเวลาการให้ผลของกรรม
(ปากกาลจตุกะ) แสดงก�ำหนดเวลา แห่งการให้ผลของกรรม มี ๔ อย่าง คือ
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้
๒. อุปปัชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า
๓. อปราปริเวทนียกรรม หมายถึง กรรมที่ให้ผลในภพต่อ ๆ ไป
๔. อโหสิกรรม หมายถึง กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก
จ�ำแนกตามหน้าทีข่ องกรรม กรรมจ�ำแนกตามหน้าทีก่ ารงานของกรรม (กิจจตุกะ) กรรมมีหน้า
ที่ ที่จะต้องกระท�ำสี่อย่าง คือ
๑. ชนกกรรม หมายถึง กรรมที่เป็นตัวน�ำไปเกิด กรรมแต่งให้เกิด
๒. อุปัตถัมภกกรรม หมายถึง กรรมสนับสนุน กรรมที่ช่วยสนับสนุนหรือซ�้ำเติม ต่อจากชนก
กรรม
๓. อุปปีฬกิ กรรม หมายถึง กรรมบีบคัน้ กรรมทีม่ าให้ผลบีบคัน้ ผลแห่งชนกกรรมและอุปตั ถัมภก
กรรมนั้น ให้แปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บั่นทอนวิบากมิให้เป็นไปได้นาน
๔. อุปฆาตกกรรม หมายถึง กรรมตัดรอน กรรมทีแ่ รงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปตั ถัมภก
กรรม เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมทั้งสองอย่างนั้น ให้ขาดไปเสียทีเดียว
จ�ำแนกล�ำดับการให้ผลของกรรม กรรมจ�ำแนกตามล�ำดับการให้ผลของกรรม (ปากทานปริยาย
จตุกะ) จ�ำแนกตามความยักเยื้อง หรือ ล�ำดับความแรงในการให้ผล ๔ อย่าง
๑. ครุกกรรม (หนังสือพุทธธรรมสะกดครุกกรรม หนังสือกรรมทีปนีสะกดครุกรรม) หมายถึง
กรรมหนัก ให้ผลก่อน เช่น ฌานสมาบัติ ๘ หรือ อนันตริยกรรม
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๒. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม หมายถึง กรรมที่ท�ำมาก หรือ ท�ำจนเคยชิน ให้ผลรองจากครุ

๓. อาสันนกรรม หมายถึง กรรมจวนเจียน หรือ กรรมใกล้ตาย คือกรรมที่ท�ำเมื่อจวนจะตาย
จับใจอยู่ใหม่ ๆ ถ้าไม่มีสองข้อก่อน ก็จะให้ผลก่อนอื่น
๔. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม หมายถึง กรรมอื่นที่เคยท�ำไว้แล้ว นอกจากกรรม
๓ อย่างข้างต้น, ฎีกากล่าวว่า กรรมนี้ให้ผลในชาติที่ ๓ เป็นต้นไป (กตตฺตา-สิ่งที่เคยท�ำไว้, วา ปน-ก็
หรือว่า, กมฺม-กรรม) กตัตตากรรมนี้ ในต�ำราทางพุทธศาสนาหลายแห่ง (เช่น หนังสือกรรรมทีปนี
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ได้บรรยายไว้ว่า หมายถึง กรรมสักแต่ว่าท�ำ  กรรมที่ท�ำ
ไว้ด้วยเจตนาอันอ่อน หรือมิใช่เจตนาอย่างนั้นโดยตรง ต่อเมื่อไม่มีกรรมอันอื่นให้ผลแล้ว กรรมนี้จึง
จะให้ผล จ�ำแนกตามฐานทีใ่ ห้เกิดผลของกรรม กรรมจ�ำแนกตามฐานทีใ่ ห้เกิดผลของกรรม (ปากฐานจตุกะ) แสดงที่ตั้งแห่งผลของกรรมสี่อย่าง เป็นการแสดงกรรมโดยอภิธรรมนัย (ข้ออื่น ๆ ข้างต้น
เป็นการแสดงกรรมโดยสุตตันตนัย)
๑. อกุศลกรรม
๒. กามาวจรกุศลกรรม
๓. รูปาวจรกุศลกรรม
๔. อรูปาวจรกุศลกรรม
กล่าวโดยสรุป โดยหลักมูลฐานแล้ว กรรมก็คือ เจตนา ดังค�ำนิยามศัพท์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ตอนหนึ่งว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว วทามิ เจตยิตวา กโรติ กาเยน วาจาย มนสา” ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
ขอบอกว่า เจตนาคือกรรม (เป็นตัวกรรม) เมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือกระท�ำการด้วยกาย วาจา
และด้วยใจ หมายความว่า  การกระท�ำที่จะเป็นกรรมได้นั้น จะต้องมีเจตนา คือ ความตั้งใจ จงใจ  
แล้วกระท�ำการลงไปโดยใช้เครื่องมือ คือ กาย วาจาและใจ หลักค�ำสอนเรื่องกรรม นับว่าเป็นสิ่งที่
แสดงถึงลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา ซึ่งท�ำให้พุทธศาสนาแตกต่างไปจากลัทธิศาสนาอื่น ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยมซึ่งค�ำสอนเรื่องกรรมของลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยม
สอนให้คนเรามอบกายถวายชีวิตของตนไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอก เช่น ความเป็นไปของชีวิตจะ
ต้องขึ้นอยูก่ ับพระเจ้า พระองค์จะเป็นผู้ลขิ ิตชีวติ ของสรรพสัตว์ให้เป็นไป ทีเ่ รียกกันว่า “พรหมลิขิต”
เป็นต้น แต่พระพุทธศาสนากลับปฏิเสธอ�ำนาจของสิ่งภายนอกทั้งหมด แต่สอนให้เชื่ออ�ำนาจของผล
กรรมของตนเองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และเป็นสิ่งจ�ำแนกสรรพสัตว์ให้แตกต่างกัน หรือเรียก
กันว่า “กรรมลิขิต”
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เวรในพระพุทธศาสนา
เวร หมายถึง ความพยาบาท ความปองร้าย บาป เช่น เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ค�ำแสดง
ความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น เวรของฉันแท้ ๆ ท�ำเงินเดือน
หายไปทั้งเดือน กรรมเวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้อธิบายค�ำว่า เวร ไว้ว่า เวร คือ ความ
เป็นศัตรูกันของบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้
รับความเสียหายนัน้ ก็ผกู ใจเจ็บ และคิดแก้แค้นตอบแทน เวรจึงประกอบด้วยบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย
คือ ผู้ก่อความเสียหาย ๑ ผู้รับความเสียหาย ๑ บุคคลที่ ๒ นี้ ผูกใจเจ็บแค้น จึงเกิดความเป็นศัตรูกัน
ขึ้น นี้แหละคือเวรพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่า
“ชนเหล่าใดผูกอยู่ว่าคนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา
ได้ลักของเรา เวรของชนเหล่านั้น ไม่สงบ”
ดังนี้ ทั้งนี้เพราะล�ำพังบุคคลที่ ๑ ฝ่ายเดียว ก็ยังไม่เป็นเวรสมบูรณ์ ต่อเมื่อบุคคลที่ ๒ ผูกใจเจ็บ
ไว้จึงเกิดเป็นเวรสมบูรณ์ แต่ถ้าบุคคลที่ ๒ นั้นไม่ผูกใจเจ็บ ก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้นความ
เกิดเป็นเวรขึ้นจึงมีเพราะบุคคลที่ ๒ เป็นส�ำคัญ เห็นอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเวรสามัญ เมื่อมีใครท�ำความ
ล่วงเกินอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่อเรา เมื่อเราไม่ผูกอาฆาต เขาและเราก็ไม่เกิดเป็นศัตรูกัน คือ ไม่เกิด
เป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดัง
ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้อีกว่า
“ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกอยู่ว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา
ได้ลักของเรา เวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ
เวรไม่ระงับด้วยเวรในกาลไหน ๆ เลย แต่ย่อมระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร”
เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลที่ ๒ เป็นผู้ที่น่าติมากกว่าบุคคลที่ ๑ เพราะท�ำให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรก็
เป็นความจริงอย่างนัน้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาล เมือ่ มีใครเป็นโจทก์ฟอ้ ง
ใครเป็นจ�ำเลยขึน้ จึงเกิดเป็นความ คดีถงึ ทีส่ ดุ หรือโจทก์ถอนฟ้องเสียเมือ่ ใด ความก็ระงับเมือ่ นัน้ แต่ถา้
จ�ำเลยไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทก์ เมื่อกล่าวโดยปกติมิใช่แกล้งกันแล้ว โจทก์ก็คงไม่ฟ้อง
ฉันใดก็ดี บุคคลที่ ๑ นั้นเองเป็นมูลเหตุของเวร เพราะเป็นตัวการก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน
จากเรื่องเกี่ยวกับการจองเวรกันนี้ ขอน�ำเอาเรื่องกาลียักษิณี ในพระธรรมบท ภาคที่ ๑ มาเป็น
อุทาหรณ์ ดังต่อไปนี้
บุตรกุฎมุ พีคนหนึง่ ในสาวัตถี เมือ่ บิดาท�ำกาละแล้วได้ทำ� การงานแทนบิดาอย่างหนัก มารดาจึง
จะหาหญิงมาช่วยเขาท�ำงานผ่อนเบาภาระ บุตรกุฎมุ พีจงึ ขอให้มารดาไปขอหญิงกุมารีทตี่ นชอบใจมา
เป็นภรรยา แต่อยู่ด้วยกันแล้วพบว่าหญิงกุมารีนั้นเป็นหมัน มารดาจึงบอกบุตรชายว่าตระกูลของเรา
ต้องมีลกู มีหลาน แม่จะเลือกภรรยาใหม่ให้ลกู สักคน แต่บตุ รชายห้ามไว้ยงั ไม่อยากมีภรรยาอีกคนฝ่าย
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ภรรยาคิดว่าสามีของตนคงทัดทานมารดาได้ไม่นาน ถ้าสามีมีภรรยาอีกคนแล้วภรรยาใหม่ให้ก�ำเนิด
บุตร คราวนี้เธอจะหมดความหมายถูกใช้งานเหมือนนางทาสี คิดดังนี้แล้วจึงไปขอหญิงคนหนึ่งให้มา
เป็นภรรยาน้อยสามี เพราะคิดว่าหญิงที่ตนเองหามาให้คงจะบังคับได้ นางสั่งก�ำชับภรรยาน้อยว่าถ้า
เธอเริ่มตั้งครรภ์ให้บอกด้วย
ต่อมาไม่นานภรรยาน้อยก็ตั้งครรภ์ ภรรยาหลวงจึงท�ำข้าวต้มข้าวสวยบ�ำรุงครรภ์ให้ แต่แอบ
ใส่ยาท�ำลายครรภ์ลงไปด้วยท�ำให้ภรรยาน้อยแท้งบุตร ต่อมาภรรยาน้อยตั้งครรภ์อีกก็แท้งบุตรอีก
เพื่อนและญาติภรรยาน้อยถามว่าตอนตั้งครรภ์ภรรยาหลวงท�ำอะไรให้บ้าง พอรู้ว่าภรรยาหลวงสั่ง
ให้บอกแล้วท�ำอาหารมาบ�ำรุงให้ก็รู้ว่าเป็นอุบายชั่วของภรรยาหลวง จึงสั่งก�ำชับว่าหากตั้งครรภ์อีก
อย่าบอกภรรยาหลวงเป็นอันขาด
ต่อมาภรรยาน้อยก็ตั้งครรภ์อีก คราวนี้เธอไม่บอกภรรยาหลวง จนครรภ์ใหญ่ภรรยาหลวงจึงรู้
เอง ภรรยาหลวงแค้นมากคอยหาโอกาสท�ำลายเด็กในครรภ์อยู่ตลอดเวลา จนภรรยาน้อยครรภ์แก่
จึงเผลอตัวโดนภรรยาหลวงวางยาจนแท้งบุตรอีก แต่เพราะครรภ์แก่แล้วการแท้งบุตรคราวนี้ท�ำให้
ภรรยาน้อยเจ็บปวดทรมานมากถึงขัน้ เสียชีวติ ก่อนตายภรรยาน้อยอาฆาตว่า “นางคนนีท้ ำ� ให้เราแท้ง
บุตรถึง ๓ หน เราตายไปแล้วจะขอเกิดมากินลูกของมันทุกคน” เมื่อตายไปแล้วภรรยาน้อยได้ไปเกิด
เป็นแมวในเรือน ฝ่ายภรรยาหลวงถูกจับได้ว่าเป็นคนท�ำให้ภรรยาน้อยตาย จึงถูกสามีทุบตีตายตกไป
ตามกัน ตายแล้วไปเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ในเรือน
ต่อมาแม่ไก่ออกไข่ แม่แมวก็มากินไข่แม่ไก่จนหมดตามแรงอาฆาตถึง ๓ ครัง้ แม่ไก่จงึ อาฆาตว่า
ถ้าตายจากชาตินเี้ มือ่ ไรจะขอกลับมากินลูกแม่แมว เมือ่ แม่ไก่ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเสือเหลือง ส่วนแม่
แมวไปเกิดเป็นวัว พอแม่วัวตกลูกก็ถูกแม่เสือเหลืองมากินลูกไปถึง ๓ ครั้ง แม่วัวจึงอาฆาตว่าถ้าตาย
จากชาตินี้แล้วจะขอเกิดมากินลูกแม่เสือเหลืองบ้าง
ต่อมาแม่วัวก็ตายไปเกิดเป็นนางยักษ์ ส่วนแม่เสือเหลืองเกิดเป็นกุลธิดาในกรุงสาวัตถี โตขึ้น
ออกเรือนไปอยู่กับสามีที่บ้านริมประตูเมือง เมื่อกุลธิดาให้ก�ำเนิดบุตรนางยักษ์ที่รอโอกาสแก้แค้นอยู่
จึงแปลงกายเป็นเพือ่ นของนางท�ำทีมาเยีย่ มขอดูวา่ บุตรเป็นหญิงหรือชาย พอได้โอกาสเข้าไปใกล้ทารก
นางยักษ์กจ็ บั ทารกกินเสีย ๒ ครัง้ พอตัง้ ครรภ์ทสี่ ามกุลธิดาจึงบอกสามีวา่ มีนางยักษ์มาคอยจ้องกินลูก
ของเราอยู่ เธอขอกลับไปคลอดที่บ้านเดิมเพื่อหนีนางยักษ์ ครั้งนี้กุลธิดาจึงคลอดบุตรอย่างปลอดภัย
ฝ่ายนางยักษ์ไม่ได้อยู่เฝ้าหญิงคู่อาฆาตเสียหลายเดือนเพราะต้องท�ำหน้าที่ตักน�้ำจากสระ
อโนดาตไปถวายท้าวเวสสุวัณ เมื่อหมดเวรตักน�้ำกลับมาไม่พบหญิงคู่อาฆาต ไต่ถามได้ความว่าเธอ
กลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมนางยักษ์จึงตามไป
วันนัน้ กุลธิดากับสามีกำ� ลังพาบุตรกลับบ้านเดิม ระหว่างทางได้หยุดพักอาบน�ำ้ และให้นมบุตรที่
ข้างเชตวันวิหาร กุลธิดาเห็นนางยักษ์กำ� ลังเดินมาจึงวิ่งหนีเข้าไปในวิหาร อุ้มบุตรไปวางแทบบาทมูล
องค์พระศาสดาที่ก�ำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ช่วยชีวิต
บุตรด้วย ฝ่ายนางยักษ์ไล่ตามมาถึงหน้าประตูวหิ ารแต่เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะเทพซุม้ ประตูไม่ยอมให้
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เข้า พระศาสดาตรัสบอกให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาเทพซุม้ ประตูจงึ ยอมให้นางยักษ์เข้าไป
ได้ นางยักษิณีร้องไห้ด้วยความอาฆาตเข้ามาในวิหาร
พระศาสดาตรัสกับนางยักษ์ว่า “นางยักษิณีจงมาเถิด เจ้าอย่าได้ร้องไปเลย เจ้าหยุดสร้างเวร
อย่างนั้นได้แล้ว พวกเจ้าทั้งสองผูกเวรกันไว้แล้วระงับเวรด้วยการสร้างเวรใหม่ เวรของพวกเจ้าจึงผูก
กันไปไม่มวี นั สิน้ สุด เหมือนเวรของงูกบั พังพอน ของหมีกบั ไม้สะคร้อ และของกากับนกเค้า เวรไม่อาจ
ระงับด้วยการผูกเวร แต่ระงับได้ด้วยความไม่มีเวร” แล้วจึงตรัสพระคาถาว่า
			
น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
			
อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน
ในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย  
ก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า ฯ
ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีก็ได้สติระงับเวรลงได้ด�ำรงอยู่ในโสดาปัตติผล นางยักษ์กับ
กุลธิดาจึงต่างเลิกจองเวรกัน แต่แล้วนางยักษิณกี ลับร้องไห้ขนึ้ มาอีก พระศาสดาตรัสถามว่านางยักษ์
ร้องไห้ท�ำไม นางยักษ์กราบทูลว่า“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพระองค์เลี้ยงชีพด้วยการกิน
เนื้อสัตว์ยังได้อาหารไม่พออิ่มท้อง บัดนี้ ข้าพระองค์เลิกเบียดเบียนสัตว์แล้ว ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพ
ได้อย่างไร” พระศาสดาจึงตรัสให้กุลธิดารับนางยักษ์ไปอยู่ด้วย ให้จัดข้าวและน�้ำให้นางยักษ์กิน นาง
ยักษ์เป็นอยู่สุขสบายจึงตอบแทนกุลธิดาด้วยการบอกฝนว่าปีนี้ฝนดีให้ท�ำนาบนที่ดอน ปีนี้ฝนแล้งให้
ท�ำนาในที่ลุ่ม กุลธิดาจึงท�ำนาได้ผลดีไม่เสียหายเพราะน�้ำท่วมหรือน�้ำน้อยเหมือนคนอื่น

วิธีระงับและป้องกันเวร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตรัสไว้ว่า อาศัยการปฏิบัติ
ตามค�ำที่ทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหู คือ “ขออภัย” กับค�ำว่า “ให้อภัย” เมื่อใครท�ำอะไรล่วงเกินแก่คน
อื่น ก็กล่าวค�ำขออภัยหรือขอโทษ ฝ่ายผู้ที่ถูกล่วงเกินก็ให้อภัยคือยกโทษให้ คนเราต้องอยู่รวมกัน
เป็นหมู่ คือ ร่วมบ้านเรือน ร่วมโรงเรียน ร่วมประเทศชาติ เป็นต้น ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะประพฤติ
ล่วงเกินกันบ้างเพราะความประมาทพลั้งเผลอต่าง ๆ ถ้าต่างไม่รู้จักขออภัยและไม่รู้จักให้อภัยแก่กัน
และกันแล้ว ก็จะทะเลาะวิวาทกัน แตกญาติแตกมิตรแตกสหายกัน ไม่มีความสงบสุขนี้แหละคือเวร
อันได้แก่ความเป็นศัตรูกันหรือที่เรียกอย่างเบา ๆ ว่าไม่ถูกกันนั้นเอง
อนึง่ จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ ดังนีแ้ ล้ว ไม่ระมัดระวังในความประพฤติของตนก็
ไม่ถกู เพราะโดยปกติสามัญ ย่อมให้อภัยกันในกรณีทคี่ วรให้อภัย ซึง่ ผูป้ ระพฤติลว่ งเกินแสดงให้เห็นได้
ว่าท�ำไปด้วยความประมาทหรือด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาและให้เกิดโทษไม่มากนัก คนทีม่ จี ติ ใจสูง
เป็นพิเศษเท่านัน้ จึงจะให้อภัยในเรือ่ งทีร่ า้ ยแรงได้ ซึง่ ก็มเี ป็นส่วนน้อย และถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัว
แต่กฎหมายของบ้านเมืองไม่ยอมอภัยให้กม็ ี และโดยเฉพาะเมือ่ เป็นบาป หรืออกุศลกรรมแล้ว กรรม
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ที่ตนก่อขึ้นไม่ให้อภัยแก่ผู้ก่อกรรมนั้นเลย
ฉะนั้น ทางที่ดีจึงควรมีสติระมัดระวัง มีขันติ คือ ความอดทน มีโสรัจจะ คือความสงบเสงี่ยม
คอยเจียมตน ประหยัดตน ไม่ให้ก่อเหตุเป็นเวร เป็นภัยแก่ใคร พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่า
สญฺมโต เวรํ น จียติ
      ผู้ระมัดระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร ฯ

บทสรุป
เวรเกิดจากกรรมทีก่ อ่ ความเสียหายให้แก่ใคร ๆ นัน่ เอง ผลของเวร ต่างจากผลของกรรมอย่างไร
ผลของกรรมที่เป็นผลดีต่าง ๆ เกิดเพราะกรรมดี ผลชั่วต่าง ๆ เกิดเพราะกรรมชั่ว ส่วนผลของเวร คือ
ความทุกข์ทบี่ คุ คล ๒ ฝ่ายผูเ้ ป็นศัตรูคเู่ วรก่อให้แก่กนั กรรมเมือ่ ให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผูต้ อ้ ง
โทษครบก�ำหนดแล้วก็พ้นโทษ ส่วนเวรเมื่อบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น ยังผูกใจเป็นศัตรูกันอยู่ตราบใด ก็ยัง
ไม่ระงับตราบนั้น แต่เมื่อบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายเลิกเป็นศัตรูกันเมื่อใด เวรก็ระงับเมื่อนั้น ฉะนั้น เวรจึงอาจ
ยาวก็ได้ สั้นก็ได้ สุดแต่บุคคล ๒ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เหมือนเวรของงูกับพังพอน ของหมีกับไม้สะคร้อ
และของกากับนกเค้า พบกันเข้าไม่ได้เป็นต้องท�ำร้ายกัน  บัณฑิตผู้ฉลาดในการสอน
ยกเป็นตัวอย่างของเวรทีผ่ กู กันยืดยาวไม่รจู้ บเหมือนกับผูกกันมาตัง้ แต่ปฐมกัลป์ และผูกกันไป
ไม่สิ้นสุด ในหมู่มนุษย์บางชาติบางเหล่าก็คล้าย ๆ กัน
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ในแต่ละวันมนุษย์เราในฐานะที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดา คนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสอยู่
เต็มไปด้วยความทุกข์ ความทุกข์ของมนุษย์ทุกวันนี้ คือ ความรัก ความโลภ ความโกรธ  ความหลง
ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลส
ประการแรก คือ ความรัก ความรักคือ ความก�ำหนัด ความยินดี ความพอใจในรูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส คนที่แสวงหาความรักอยู่เสมอ อาจจะเป็นเพราะเขาขาดรัก และขาดคนที่เข้าใจเขา คน
ที่เหงาอยู่เสมอ มักจะแสวงหาความรักอยู่เสมอเช่นกัน หากคนใดขาดรัก คนนั้นมีทุกข์ ค�ำว่า รัก ที่
ว่าไม่จำ� เป็นต้องเป็นรักฉันชู้สาว มันเป็นความรักอะไรก็ได้ เช่น บิดามารดารักบุตร อาจารย์รักศิษย์
เป็นต้น แต่คนหลายคนมักตบท้ายด้วยความรักชายหญิง และเมื่อมีความรักดังกล่าวเกิดขึ้น ปัญหาก็
จะเกิดขึ้นตามมาอีกมาก ทุกคนต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจ หากบุคคลใดที่หลงเข้าไปในโลก
แห่งความรักนี้ จะท�ำให้ปิดหูปิดตา ท�ำนองว่าความรักท�ำให้คนตาบอด เลือกมองโลกเพียงบางด้าน
เลือกปฏิบัติเพียงบางเรื่องบางคน
บางที่ บางแห่ง ปิดความคิดและความเชื่อความศรัทธาอื่นที่แตกต่างกันไป กลายเป็นกรงขัง
ทางสติปัญญาในที่สุด
ประการที่สอง คือ ความโลภ ความโลภคือ ความทะยาน อยากได้ อยากมี อยากเป็น
อยากเด่น และอยากดัง เกินขอบเขตความจ�ำเป็น ความโลภท�ำให้ใครบางคนมีความสุข แต่หารู้ไม่
ว่านั่นคือความทุกข์ท่ีรอเวลาผลิดอกออกผลในบั้นปลายท้ายสุด บางคนบอกเพราะจนถึงต้องขโมย
ของเขา นั้นไม่ใช่เหตุ แต่เพราะคุณเห็นคนอื่นเขามี แล้วใคร่อยากได้อยากมี อยากเป็น อยากเด่น
และอยากดัง เกินความจ�ำเป็น เกินก�ำลังของตน เลยต้องสร้างหนี้สินล้นพ้นตัว ฉะนั้นแล้วความโลภ
เป็นสิ่งที่ข่มเหงจิตใจของมนุษย์เรานี้ ก่อให้เกิดความทุกข์ เวลาใดที่เราเกิดความรู้สึกอยากได้ อยาก
มี อยากเป็น อยากเด่น และอยากดัง เมื่อได้ก็จะรู้สึกฟู ฟูฟ่อง ลิงโลด  ปลื้มปีติ มีความสุข คิดว่า
สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราอย่างมั่นคงถาวร เมื่อไม่ได้ก็รู้สึกทุรนทุราย เร่าร้อนดิ้นรนในจิตใจ เป็นไฟเผา
ไหม้จิตใจตนเอง เมื่อเผาไหม้จิตใจมนุษย์เราแล้วก็หามีความสุขไม่
ประการที่สาม คือ ความโกรธ ความโกรธคือ ความเกลียด ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ อยากท�ำร้าย
ท�ำลาย ส่งผลให้ผู้ที่มีอารมณ์เช่นนี้ขาดความเมตตา ความกรุณา หรือการชื่นชมยินดี ความโกรธเป็น
พระธรรมเทศนาโดย พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน
(ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
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สิ่งที่เป็นอาการที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดภาพบาดตา ค�ำพูดบาดใจ หรือเกิดจากการกระท�ำที่ไม่ถูกใจ ความ
โกรธโดยมากมาจากความเอาแต่ใจในพืน้ ฐาน หากเป็นคนมีพนื้ ฐานเดิมทีเ่ อาแต่ใจตนเองมาก ๆ หรือ
โดยตามใจแต่เด็ก อยากได้อะไรเป็นต้องได้ ความโกรธนี่จะเกิดขึ้นได้เสมอ บางคนโกรธเป็นเดือน
โกรธเป็นปี ข้ามปี บุคคลใดไม่สามารถระงับความโกรธได้ จะกลายเป็นคนทุจริตทั้งทางกาย  วาจา  
และใจ  ไม่อาจยอมรับความคิดความเห็นที่แตกต่างได้ มองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าที่
แสวงหาความดีงาม วนเวียนอยู่ในกับดักที่บีบคั้นตนเอง  ยิ่งดิ้นยิ่งรัดนั่นเอง
ประการที่สี่ คือ ความหลง ความหลงคือ ความมัวเมา ความไม่รู้ ไม่รู้จริง  เข้าใจผิด ยึดมั่น
ถือมั่น อาจหลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความหลงเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลงผู้ชาย หลง
ผู้หญิง หลงกิ๊ก หลงการพนัน หลงละคร เพราะเห็นว่ามันดี หรือหลงค�ำยอ เพราะคิดว่าไพเราะ ฟัง
แล้วเห็นเป็นจริงตามนั้น ในสมัยโบราณ ท�ำไมมีการยกผู้หญิงให้กับเจ้าเมือง หรือใช้ผู้หญิงเป็นตัวล่อ
ก็เพราะว่าเรื่องของความหลงในกาม ใครหลงสิ่งใด ให้ใช้สิ่งนั้นล่อ จักบังเกิดเป็นเหตุแห่งความหลง
จนเห็นช้างตัวเท่าหมูก็เป็นได้ บุคคลเมื่อลุ่มหลงในเรื่องใด คนใด หรือสิ่งใด ย่อมมีการปฏิบัติโน้ม
เอียงไปในทิศทางนั้น ปฏิเสธเรื่องราวคนหรือสรรพสิ่งที่ตรงข้าม และเมื่อปล่อยความหลงให้ดิ่งลึกก็
จะกลายเป็นผู้หมกมุ่นในที่สุด
กิเลสทัง้ สีต่ วั นี้ เข้ามากระทบจิตใจของเรา ท�ำให้เราต้องคิดอยูเ่ สมอ ทัง้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั กิเลส
ดังกล่าว แม้ไม่เกิดจากเรา ก็อาจจะมาหาเราได้ ผ่านทางคนรอบข้าง เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ญาติมิตร
พ่อแม่ คนรัก และอื่น ๆ ในโลกปัจจุบัน กิเลสได้ผ่านเข้ามาทาง SOCAIL ทาง LINE FACEBOOK
เป็นต้น จึงท�ำให้เราได้แลเห็นถึงกระแสบวก และกระแสลบ ใน SOCAIL ตราบใดที่เราอาศัยอยู่บน
พื้นที่ที่มนุษย์เหยียบเข้าถึง เราหนีไม่พ้นแน่นอน เพียงแต่ว่าเราจะมีสติปัญญาในการประคองตนเอง
อย่างไร ต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อชัว่ โมง ต่อนาที หรือแม้แต่ตอ่ วินาที ด้วยเหตุทวี่ า่ ท�ำไมเราจึงรัก ท�ำไม
เราจึงโลภ ท�ำไมเราจึงโกรธ ท�ำไมเราจึงหลง กิเลสสี่ตัวนี้เป็นกลไกในการท�ำให้เกิดการเวียนว่ายตาย
เกิดของมนุษย์ หลักสีป่ ระการนีจ้ ะเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั   เพราะเมือ่ บุคคลมีความรักในเรือ่ งใด  ความ
หลงก็จะตามมา เมือ่ มีสงิ่ ใดมากระทบกับความหลงนัน้   ก็จะบันดาลความโกรธในทีส่ ดุ   บุคคลใดเปิด
โอกาสให้อกุศลมูลนีพ้ อกพูนอยูใ่ นจิตใจ ก็จะกลายเป็นบุคคลทีว่ นเวียนอยูก่ บั ความคิดผิด  พูดผิด ท�ำ
ผิด มองอะไรผิด ๆ ไม่อาจหลุดพ้นไปสู่อิสรภาพทางความคิดและสติปัญญาได้
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วันวิสาขบูชา
พระราชวิสุทธิญาณ
วันวิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์
ที่มีความส�ำคัญถึง ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒๕๖๑ ปีก่อนมาแล้ว ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัย
พุทธกาล เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือการเกิด ตรัสรู้ คือส�ำเร็จ ปรินิพพาน คือ ดับ เกิด
ขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว กล่าวคือ
ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวัน
่ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธศุกร์ขึ้น ๑๕ ค�ำ 
ทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาตจาก
พระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อ
ประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้
ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติ
ได้ ๕ วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช จนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณอันประเสริฐสูงสุด) ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงถือว่าวันนี้
เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่
น�้ำเนรัญชรา ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี การตรัสรู้อริยสัจ
สี่ คือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ของพระพุทธเจ้า เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอ
เหมือน วันตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า จึงจัดเป็นวันส�ำคัญ เพราะเป็นวันทีเ่ กิดมีพระพุทธเจ้าขึน้ ในโลก ชาว
พุทธทั่วไปจึงเรียกวันวิสาขบูชาว่า วันพระพุทธ(เจ้า) อันมีประวัติว่า พระมหาบุรุษทรงบ�ำเพ็ญเพียร
ต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบ�ำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ฌาน”
เพื่อให้บรรลุ “ญาณ” จนเวลาผ่านไปจนถึงยามต้นทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” คือทรง
ระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่น ยามสองทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือการรู้แจ้งการ
เกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ยามสามทรงบรรลุ “อาสวักขยญาณ” คือรู้วิธีก�ำจัดกิเลสด้วย
อริยสัจสี่ (ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญ เดือน ๖ ซึง่ ขณะ
นั้น พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา
พระธรรมเทศนาโดย พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน
(ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
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ปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ต้นสาละคู่ ในสาลวโนทยานของ
มัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
เข้าสูป่ รินพิ พาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป) การปรินพิ พานของพระพุทธเจ้า
ก็ถือเป็นวันส�ำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเพราะชาวพุทธทั่วโลกได้สูญเสียดวงประทีปของโลก เป็นการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งส�ำคัญ ชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลด เสียใจ และอาลัยสุดจะพรรณนา
อันมีประวัตวิ า่ เมือ่ พระพุทธองค์ได้ตรัสรูแ้ ละแสดงธรรมมาเป็นเวลานานถึง ๔๕ ปี ซึง่ มีพระชนมายุได้
๘๐ พรรษา ได้ประทับจ�ำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวร
อย่างหนัก
ครัน้ เมือ่ ถึงวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองค์กบั พระภิกษุสงฆ์ทงั้ หลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาต
ที่บ้านนายจุนทะ ตามค�ำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจท�ำถวาย ก็เกิด
อาพาธลง แต่ทรงอดกลัน้ มุง่ เสด็จไปยังเมืองกุสนิ ารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพือ่ เสด็จดับขันธปรินพิ พาน
ในราตรีนนั้ ได้มปี ริพาชกผูห้ นึง่ ชือ่ สุภทั ทะขอเข้าเฝ้า และได้อปุ สมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สดุ ท้าย
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อันว่าสังขารทัง้ หลายย่อมมีความเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้ หลายจงยังกิจทัง้ ปวงอันเป็น
ประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผูอ้ นื่ ให้ บริบรู ณ์ดว้ ยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนัน้ ก็เสด็จ
เข้าดับขันธปรินพิ พาน ในราตรีเพ็ญ เดือน ๖ นัน้ วันวิสาขบูชานัน้ ได้รบั การยกย่องจากพุทธศาสนิกชน
ทั่วโลกให้เป็นวันส�ำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิด
ขึ้นในวันเพ็ญ เดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันส�ำคัญเช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกัน
ประกอบพิธบี ชู าพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ พระปัญญาธิคณ
ุ และ
พระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก
พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตอยูบ่ ทหนึง่ เป็นเครือ่ งเตือนใจไว้วา่ “กิจโฺ ฉ มนุสสฺ ปฏิลาโภ
กิจฉฺ ํ มจฺจานชีวติ ํ กิจฉฺ ํ สทฺธมฺมสฺสวนํ กิจโฺ ฉ พุทธฺ านมุปปฺ าโท” แปลว่า การได้อตั ภาพของความเป็น
มนุษย์นี้เป็นของยาก การที่สัตว์โลกแต่ละคนจะได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากมาก เพราะ
การเกิดมาเป็นมนุษย์นนั้ ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องมีศลี ต้องมีธรรมเป็น
เครือ่ งควบคุมก�ำกับใจ หากไร้ศลี ไร้ธรรมเป็นเครือ่ งควบคุมก�ำกับใจแล้ว โอกาสทีจ่ ะเกิดเป็นมนุษย์เป็น
คนนัน้ ยากมาก อาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสูรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน ซึง่ อบายภูมเิ ป็นภพ
ภูมิที่ต�่ำ ก็แสดงว่าถ้าใครได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าได้สิ่งที่ประเสริฐ ได้สิ่งที่ยาก ได้สิ่งที่ยากยิ่ง
แสดงว่าพวกเรานี้มีลาภมีบุญอันประเสริฐที่ชาตินี้ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์
ทรงแสดงอีกว่า “กิจฉฺ ํ มจฺจานชีวติ ”ํ เมือ่ เป็นมนุษย์แล้ว การจะมีชวี ติ ต่อสู้ รักษาชีวติ ให้รอดพ้น
ในแต่ละวัน ให้รอดพ้นความตาย ให้มชี วี ติ อยูย่ นื ยาวเป็นของยาก ยากยิง่ กว่าเกิดมาเป็นมนุษย์อกี อัน
นี้ก็เป็นความจริง เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีภัย เราทุกคนนั้นมีภัย ภัยที่ข่มเหงรังแกชีวิต ภัยที่เกิด
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จากธรรมชาติ อย่างเช่น ดินฟ้าอากาศ อากาศร้อน แผ่นดินไหว น�้ำท่วม อากาศร้อน ข่มเหงร่างกาย
สุขภาพเรา เริ่มช�ำรุดทรุดโทรม เมื่อเรามีภัยเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้น ภัยที่เกิดจากจิตใจ ที่เกิดจากกิเลส
นั้นคือความรู้สึกบีบคั้นจิตใจเราก็เกิดความทุกข์ ให้เกิดความเครียด เรามีกันทุกคน แต่ต้องระวัง
เพราะเราเป็นปุถุชน ถูกความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงบีบคั้นจิตใจ ให้คิดสารพัดเรื่องราว
ที่ปรุงแต่งให้ยึดมั่นถือมั่นท�ำลายชีวิตเราให้สั้นลง ท�ำลายความสุข ท�ำลายทุกอย่าง ดังนั้นชีวิตของ
เราจึงมีภัย ในขณะที่เราสามารถรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ผ่านไปแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละ
ปีนนั้ พระพุทธเจ้าท�ำในสิง่ ทีค่ นอืน่ ท�ำได้ยาก ท�ำสิง่ ทีย่ ากยิง่ เพราะชีวติ เราไม่มภี ยั ดังนัน้ ใครสามารถ
รักษาชีวติ ให้อยูย่ นื ยาวให้อยูป่ ลอดภัยพระพุทธเจ้าว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ถือว่าเป็นสิง่ ทีป่ ระเสริฐยิง่
“กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ” ผู้มีชีวิตอยู่อายุยืนยาวแล้วจะมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่ง
ประเสริฐยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ยิง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ยาก อันนีเ้ ป็นความจริง คนเราเมือ่ มีชวี ติ อยูส่ ขุ ภาพแข็งแรงส่วน
มากจะประมาท พอภัยในชีวิตเกิดขึ้นเราก็มักจะนึกถึงธรรมะ บางครั้งก็สายไปเสียแล้ว พระพุทธเจ้า
จึงแสดงว่าใครที่เกิดเป็นมนุษย์สุขภาพดีแล้ว มีจิตใจเอื้อเฟื้อในการประพฤติปฏิบัติธรรม ได้ฟังธรรม
ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม ถือว่าได้สิ่งที่คนอื่นเป็นได้ยาก ได้สิ่งที่มีค่าอันประเสริฐ
วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เราพึงตัดกิเลส ตัดความรู้สึกอารมณ์ทั้งปวง เอาชนะได้มารักษาศีล ๕
รักษาศีล ๘ ได้มาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเรียกว่า ได้ทำ� สิง่ ทีป่ ระเสริฐยิง่ ให้เกิดขึน้ และพระพุทธองค์
ได้ตรัสว่า “กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท” การก�ำเนิดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุด เท่าที่ผ่านมา
ในโลกนี้ ถ้าตามหลักมหายานมีมากเท่ากับเม็ดทรายในมหาสมุทร ถ้าตามหลักหินยานนับชื่อมี ๒๘
พระองค์ อย่างยุคของพวกเราผ่านไป ๒๕๕๗ ปีมาแล้วยังไม่มใี คร เพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึน้ ยากมาก
จะต้องสั่งสมบารมี นับภพนับชาติไม่ถ้วน กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสอย่างนี้คือไม่
ให้เราประมาท เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสในชีวิตแล้ว สุขภาพกายใจดีแล้ว อย่า
ประมาท รีบสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ความดีในวันนี้ที่จะน�ำมาเสนอก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่จะน�ำจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์
ขั้นต้น รักษาศีล ศีลเบือ้ งต้นของคนทั่วไปก็คอื ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เมื่อเรารักษาศีล
ศีลจะก�ำจัดความชั่วหยาบทางกาย ทางวาจา ที่เราเคยท�ำให้เบาบางและหมดไปในที่สุด และป้องกัน
ไม่ให้มนั เกิดขึน้ อีก ยามนีเ้ ราตรวจตรา เรานีร้ สู้ กึ ท�ำความชัว่ ท�ำความผิดทัง้ ทางกายวาจา แสดงว่าเรา
ไม่มีศีล พอเรามีศีล ศีลจะก�ำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไป และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก ศีลจึงท�ำให้กาย
วาจาของเรานี้สะอาด และเบื้องต้นต้องรักษาศีล
อย่างที่สองต้อง เจริญสมาธิ คือควบคุมจิตใจ ความคุมความรู้สึก วันหนึ่ง ๆ เราจะต้องกระทบ
กับอารมณ์ต่าง ๆ เพราะเรามีตา ตาก็เรียนรู้ หูต้องได้ยินเสียง จมูกต้องได้กลิ่น ลิ้นต้องได้รส กาย
ต้องสัมผัส ใจก็คิดปรุงแต่ง กายรูปรู้สึกพอใจ ยินดี ก็จะลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่น เวลาเราเห็นรูป
เห็นวัตถุ เห็นบุคคลมีกิริยาท่าทาง มีคำ� พูดสวยสดงดงาม วัตถุสวยสดงดงาม ใจจะปรุงแต่งยึดมั่นถือ
มั่น อยากได้อยากเป็นเจ้าของ เห็นคน เห็นวัตถุ ไม่ชอบใจ ก็จะเกิดการปรับหน้าหงุดหงิดร้อนรน ไม่
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พอใจ ไม่ชอบใจ ขุ่นมัว ขุ่นเคือง แค้นพยาบาท ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราทุกวัน ๆ ถ้าเราไม่มีสมาธิ ก็
จะท�ำให้เราเร่าร้อน ที่เร่าร้อนเพราะปรุงแต่งเพราะไฟ คือ ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เผาไหม้ใจเรา อะไรจะเป็นเครื่องดับไฟก็คือ สติ สมาธิ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เจริญสมาธิ แต่วิธี
ที่ง่ายที่สุดก็คือ นึกถึงลมหายใจเข้าออก ตามลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้ ง่ายที่สุดก็
คือ บริกรรมหายใจเข้าพุท หายใจออกโธ พุทโธ ๆ ๆ รู้ว่าอารมณ์ของเราไม่ปกติ เอนเอียงไปข้างใด
ข้างหนึ่ง ไปทางด้านบวก ไปทางด้านลบ มีสติรู้ว่าภัยจะเกิดขึ้น ภัยก็คือไฟ บวกก็จะยึดมั่นถือมั่น ลบ
ก็จะผลักดันเกลียดชัง นึกบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ ดึงให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนตราชั่ง ดึงบ่อย ๆ จนเป็น
ปกติ สติ สมาธิ ก็จะเริ่มบริบูรณ์ เริ่มเต็มร่อง สมัยเราไม่ฝึกสมาธิมันจะเอียงไปเอียงมา เร่าร้อน มีแต่
ความทุกข์ มีแต่ปัญหา พอสมาธิเกิด อารมณ์ทั้งหมดก็จะดับไป อารมณ์ของเราเป็นกิเลสอย่างกลาง
เหมือนไฟเผาไหม้ใจเรา
ข้อสุดท้าย เจริญปัญญา ท�ำความรูส้ กึ เห็นจริงเกิดขึน้ ในใจเรา เห็นจริงว่าโลกของเรานี้ ทุกอย่าง
ในโลกนี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง ไม่คงทน อนัตตาไม่ใช่ของใคร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้นตั้ง
อยู่ดับไป มีธรรมะไว้สอนใจอยู่เสมอ ท่านเรียกว่าพิจารณาให้เกิดปัญญา พอปัญญาเกิดขึ้นชัดเจน
ความยึดมั่นถือมั่นจะคลาย การปล่อยวางจะเกิดขึ้นเหมือนเราแก้ปมของเชือก พอมันเกิดขึ้น ถ้าเรา
แก้ได้ เชือกก็คลาย ใจของเราก็วาง
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นหลักปฏิบัติสำ� คัญ ที่จะท�ำให้ชีวิตของเรามีความสุข ไม่มีความสุขให้
รักษาศีล เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ท�ำไมชีวิตเรามีปัญหา แก้ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ท�ำไมจิตใจของ
เราเร่าร้อน ศีล สมาธิ ปัญญา รักษาได้
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ก�ำลังใจ
พระราชวิสุทธิญาณ
พระสูตรที่พวกเราสวดในวันนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวเนื่องกับงานมงคล เป็นพระสูตรที่สวดต่อ
จากเมื่อวันวาน แต่ละพระสูตรก็เป็นความส�ำคัญ โดยเฉพาะพระสูตรหนึ่งชื่อว่า ธะชัคคะสูตร เป็น
พระสูตรทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของก�ำลังใจ ในฐานะทีเ่ ราเป็นปุถชุ น จิตใจของเรานีก้ จ็ ะหวัน่ ไหวไปตามอารมณ์
ที่กระทบไปตามโลกธรรม พระพุทธเจ้าจึงแสดงพระสูตรนี้ให้แก่ภิกษุในสมัยนั้น เพื่อสร้างก�ำลังใจ
ให้เกิดขึ้น แสดงว่าเทวดาและอสูรรบกัน เมื่อรบกันแล้วแต่ละฝ่ายแต่ละภพก็ต้องการก�ำลังใจทุกคน
ทุกคนก็จะน�ำชายธงของผู้ที่เป็นหัวหน้า ตราบใดที่ธงยังยกอยู่ ก�ำลังใจในการต่อสู้หรือสงครามก็ยัง
มีอยู่ เวลาใดที่ธงของหัวหน้าถูกล้มลง ก�ำลังใจหมดยอมพ่ายแพ้ทุกอย่าง โดยเฉพาะเทวดาก็อาศัยธง
ของท้าวสักกะ ท้าวปะชาปติสัก ท้าววรุณสัก ท้าวอีสานสัก ซึ่งเป็นหัวหน้าเทวดาใหญ่ เป็นต้น
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า หัวหน้าทั้งหลายเหล่านั้นยังพึ่งได้ไม่เต็มที่ เพราะหัวหน้าโดยเฉพาะ
ท้าวสักกะยังเป็นผู้ที่ยังกลัวอยู่ ยังเป็นผู้ที่ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ยังกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่ จึงพึ่งได้ไม่
เต็มที่ ยังไม่หมด
ส่วนภิกษุสามเณรรวมถึงผูป้ ระพฤติปฏิบตั ธิ รรมซึง่ ก�ำลังเข้าสูส่ นามรบเช่นกัน รบในทีน่ กี้ ค็ อื รบ
กับใจตัวเอง รบกับกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าหากไปอยู่ในป่า ในเรือนร้าง
ในใต้ต้นไม้ ในเมืองร้าง หรือในสถานที่ใด ๆ ก็ตาม มีอารมณ์รู้สึกโกรธ ตัวเรารู้สึกตื่นตระหนกตกใจ
รู้สึกอารมณ์ไม่ปกติ วิธีจะก�ำจัดอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ทรงแสดงว่าให้นึกถึงเราแต่ทางทุกข์ ตาม
นัยยะทีว่ า่ “อิตปิ โิ ส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ.. .. ..” เป็นต้น ถ้าหากไม่นกึ ถึงเรา ก็ให้นกึ ถึงค�ำสอน
ของเรา ตามนัยยะที่ว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฐิโก.. .. .” เป็นต้น ถ้าไม่นึกถึงพระธรรม
ที่แสดงไว้แล้ว ก็ให้นึกถึงพระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามนัยยะที่ว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.. .. .” เป็นต้น ถ้านึกถึง ๓ อย่างนี้อันใดอันหนึ่งใน
ทั้งหมด ก�ำลังใจก็จะเกิดขึ้นมา
เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดแล้วซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ โทสะ ไม่กลัวต่อราคะ ไม่
กลัวต่อโทสะ ไม่กลัวต่อโมหะ ไม่ตนื่ ไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์ใด ๆ ทัง้ สิน้ อันนีเ้ ป็นบทสรุป ก�ำลังใจ การ
สร้างก�ำลังใจให้เกิดขึน้ ในตัวเรา เมือ่ เวลาท้อแท้ เมือ่ ชีวติ ของเราในแต่ละวัน จะเป็นพระ เป็นโยม เป็น
อะไรก็ตาม เมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ ตัวเราก็จะท้อแท้ เหมือนได้ยินเสียงคนพูด เมื่อได้เห็น เมื่อได้
พระธรรมเทศนาโดย พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน
(ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
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คิด เมื่อปรุงแต่ง เจอความทุกข์ อารมณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากระทบ บางทีก็ถดถอย บางครั้งก็เบื่อหน่าย
บางครัง้ ก็กลัว บางครัง้ ก็ตนื่ เต้น บางครัง้ ก็ตกใจ หวัน่ ไหว อารมณ์เหล่านีเ้ ป็นไปได้ ส�ำหรับผูท้ ขี่ าดสติ
สติออ่ น ขาดสมาธิ เมือ่ จิตของเราเคลือ่ นออกจากฐาน ไม่ได้อยูใ่ นทีต่ งั้ จะหวัน่ ไหวตามอารมณ์ตา่ ง ๆ
เช่น จะพูดในที่ประชุม เกิดความรู้สึกตื่นกลัว เมื่อได้ลาภได้ยศ รู้สึกตื่นดีอกดีใจ เมื่อเสียลาภเสียยศก็
มีคนนินทาว่าร้าย ไม่ได้อารมณ์สมปรารถนาก็ทอ้ ถอย จิตใจแฟบหมดก�ำลังใจ ทัง้ หมดเกิดจากอารมณ์
ของเราหวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึกถึงพระองค์ นึกถึงว่าพระพุทธเจ้ามี
จริงเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง นึกถึงหลักมงคลที่เป็นตัวอย่างในชีวิตของเราที่สูงสุดในชีวิต มีจิตเหนือลาภ
ยศ เหนือความกลัว เหนือโลกธรรม เหนือราคะ เหนือโทสะ เหนือโมหะ เมื่อนึกถึงแล้วจิตจะเริ่มรู้สึก
นิ่ง นึกบริกรรม พุทโธ พุทโธ ยืนก็พุทโธ เดินก็พุทโธ เดินกลับไปกลับมา นิ่งก็พุทโธได้ สติมันอยู่กับ
ค�ำบริกรรมอะไรก�ำลังใจมันก็จะตามมา เมื่อก�ำลังใจมาสมาธิก็มา พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไป นึกถึง
พระพุทธเจ้า นึกถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แต่ละค�ำสอนนีส้ ร้างก�ำลังใจให้เกิดขึน้ เช่น เวลาเราสูญเสีย เวลาไม่ได้ดงั ใจ ก็สอนตัวเอง อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น มีอยู่ แล้วก็ดับไป ในเวลาเราโกรธ เราเคียดแค้น เราชิงชังคนอื่น ก็นึกถึง พึง
ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนชั่วด้วยความดี พึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้ เมื่อสูญ
ู เสียสรรพสิง่ ทัง้ หลาย ก็นกึ สอนตัวเองว่า สิง่ ทัง้ หลายในโลกนีไ้ ม่ใช่ของเรา เป็นสมบัตผิ ลัด
เสียทรัพย์สญ
กันชม ใจก็จะเริ่มเกิด ใจก็จะเริ่มอ่อนโยน นึกถึง ธัมโม ธัมโม ก็ได้ เดิน ยืน นั่ง นอน ก็นึกพิจารณาค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้า ใจก็จะกลับมา ใจก็ตามมานึกถึงพระสงฆ์สาวกที่เรานับถือ นึกถึงพระอานนท์
อาจจะไกลไป นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่ออะไรก็ได้ที่เรานับถือ ที่ประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบ เช่น หลวงปู่มั่น สมเด็จโต ครูบาศรีวิชัย ถ้าท่านไม่มาปรากฏ ก็นึกถึงค�ำสอนของท่าน
สังโฆ สังโฆ สังโฆ ก�ำลังใจก็กลับมา เพราะฉะนั้นก�ำลังใจของเราที่สูญเสียไปแต่ละวัน เราก็จะเอาแต่
โทษคนอื่นว่าอย่างนี้ให้เรา แสดงกิริยาอย่างนี้ให้เรา ท�ำให้เราหมดก�ำลังใจ ไม่ท�ำอะไรสักอย่างแล้ว
ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงเราอยู่ในโลกนี้เราหนีไม่พ้น เพราะว่าทุกคนเป็นปุถุชนยังไม่
เต็มร้อยด้วยกันทั้งสิ้น ความคิดมันก็แตกต่างกันไป แต่ละคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น ส�ำคัญคือ
เราต้องรักษาใจเรา ว่าชีวิตนั้นจะต้องเจอสิ่งนี้ เจอแล้วก็ต้องเจออีก เพราะฉะนั้นก็ต้องตามรักษาใจ
เรา อาจได้รับอารมณ์ที่ไม่สมปรารถนาใจเรา ได้ยินเสียง ได้เห็นรูป รู้สึกใจไม่ปกติ ใจตื่นก็นึก พุทโธ
พุทโธ อยู่ในใจอย่างสม�่ำเสมอ ถ้ามันข่มไม่ได้ก็เดินไปเดินมา หนีไปก่อน ไปบริกรรม พุทโธ พุทโธ
เหมือนคนแก่ในสมัยโบราณเมื่อเกิดอารมณ์ อะไรต่าง ๆ ให้นับ ๑-๑๐๐ ก่อนที่จะพูด นับไปให้เป็น
อารมณ์ปกติ แล้วค่อยว่ากัน ไม่ใช่หนีปัญหา เพียงแต่ว่าเราสร้างก�ำลังใจให้เกิดขึ้น แล้วชีวิตเราจะอยู่
ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข
ต้องอาศัยก�ำลังใจ จากพระพุทธเจ้า จากพระธรรม จากพระสงฆ์ ชีวติ คนทีม่ าบนโลกนีม้ ไี ด้มเี สีย
มีสมหวัง มีผิดหวัง มีคนยกยอปอปั้น มีคนนินทาว่าร้าย มีสุขมีทุกข์ มีได้มีเสีย เป็นกันทุกคนปุถุชน
เลือกได้ในลาภในยศ คนสรรเสริญเยินยอ มีความสุขก็ดใี จ ยิง่ ดีใจมากเท่าไหร่กท็ กุ ข์มากเท่านัน้ มันจะ
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Balance กัน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ท�ำใจเป็นกลาง ให้เข้าใจทั้งสองอย่าง ไม่ให้มากไปทั้ง
สองอย่าง ไม่มากทั้งบวก ไม่มากทั้งลบ มีสติรู้อยู่ตลอด เราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข เพราะ
ฉะนั้นเรามาบวช มาฝึกจิต มาสร้างก�ำลังใจ มาสร้างสติ มาสร้างสมาธิ มาสร้างปัญญาให้เข้าใจ หาก
เราเข้าใจแล้ว จะเป็นพระก็ได้ จะเป็นโยมก็ได้ จะเป็นใครก็ตาม ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้าใจ และ
มีความสุข
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ปัจจัยสี่
พระราชวิสุทธิญาณ
ในเมื่อพวกเราทั้งหลายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้วนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคือ ให้พจิ ารณาปัจจัยสี่ คือเครือ่ งใช้สอย ปัจจัยสีน่ นั่ มีอะไร
บ้าง? ปัจจัยสี่ก็คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจัยสี่นี้ ถ้าหากเราขาดสติ
ปัญญาจะท�ำให้ลุ่มหลงมัวเมา เมื่อใดเราลุ่มหลงมัวเมาแล้ว ความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้น
ประการทีห่ นึง่ คือ อาหาร เป็นเครือ่ งต่ออายุของมนุษย์ให้ยนื ยาว พระเราได้รบั อาหารจากการ
บิณฑบาต ซึ่งท�ำให้เลือกอาหารไม่ได้ ท�ำให้ไม่ติดในสีในกลิ่น และรสชาติของอาหารได้มากน้อยก็
พอใจแค่นั้น อันจัดเป็นอารมณ์สันโดษและเป็นผู้เลี้ยงง่าย หากเราขาดอาหารก็เปรียบเสมือนรถขาด
น�ำ้ มัน ต้นไม้ขาดน�ำ 
้ ชีวติ จะอยูไ่ ม่ได้ ก่อนทีจ่ ะตายก็ทรุ นทุรายเพราะความหิวโหย อาหารจึงเป็นปัจจัย
ที่สำ� คัญอย่างยิ่ง แต่ในโลกนี้มนุษย์ทุกข์ เพราะเป็นทาสของอาหารมากมาย อาหารนี่ถ้ารู้จักบริโภค
ก็ยังท�ำให้ชีวิตยืนยาว ถ้าไม่รู้จักบริโภค ขาดสติปัญญาก็ท�ำลายชีวิตได้ อย่างโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน โรคผอม โรคอ้วน เบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคล�ำไส้เล็ก โรคล�ำไส้ใหญ่ โรคมะเร็ง โรคต่าง ๆ
เกิดจากการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่สมดุล ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย พระพุทธเจ้ายังทรงสอนอีก
ด้วยว่า ก่อนฉันอาหารต้องพิจารณาอาหาร เตือนจิตสอนใจก่อนว่าเราบริโภคเพื่อยังอัตภาพร่างกาย
ให้มีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่อสนองความลุ่มหลงมัวเมาในรูปลักษณ์ รสชาติของอาหาร ถ้าเราลุ่มหลงมัวเมา
ในรูปลักษณ์ รสชาติอาหาร จิตใจเกิดความรูส้ กึ นีข้ นึ้ มา ความทุกข์และปัญหาสารพัดอย่าง จะบังเกิด
ขึน้ ทันที สังเกตสมัยทีเ่ ราขาดสติปญ
ั ญา หรือตอนทีเ่ รายังไม่ได้บวชนัน้ เราต้องใช้เงินทอง ใช้เวลา บาง
คนใช้ทั้งชีวิตในการแสวงหาอาหารเพื่อให้ถูกปาก ถูกกิเลส ถูกใจ อาหารที่มีความเอร็ดอร่อย ร้านที่
มีผู้คนจ�ำนวนมากใช้บริการ ร้านเด่น ๆ ดัง ๆ แต่ที่จริงแล้วสาระไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่อยู่ที่การยังอัตภาพ
ชีวติ ของเราให้อยูไ่ ด้เพียงเท่านี้ พระพุทธเจ้ายังทรงสอนเราเรือ่ งรูปลักษณ์ของอาหารอีกว่า เมือ่ ถูกฟัน
เคีย้ ว ถูกลิน้ คลุกเคล้าปนน�ำ้ ลาย เมือ่ ทัง้ สองอย่างผสมเข้ากันดี คายออกมา ก็นา่ รังเกียจเหมือนอาเจียน
แสดงว่าไม่แน่นอน รูปลักษณ์ รสชาติกเ็ หมือนกัน อยูท่ ปี่ ลายลิน้ ปุม่ รับรสทีล่ นิ้ หากลิน้ ชาพอกลืนลงไป
ก็ไม่รู้รสว่า รสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เป็นอย่างไร ถูกย่อยที่ล�ำไส้เล็ก เมื่อลงไปในล�ำไส้ใหญ่กลายเป็น

พระธรรมเทศนาโดย พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน
(ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม เชียงใหม่
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กาก ก็กลายเป็นอุจจาระ แปรเปลี่ยนสภาพไป เมื่อเรามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ ความลุ่มหลงมัวเมา
ในเรื่องของอาหารก็จะหมดลงไป คนสมัยนี้ย่อมเสียทรัพย์เสียสิน เสียเงินทองมากมาย ในร้านเหล้า
สุราเมรัย ตามผับ ตามบาร์ แย่งกันกินแย่งกันดืม่ เสียเงินทองมากมาย เพราะติดในรสชาติ ติดในยีห่ อ้
แบรนด์เด่นดัง ติดในการบริการ ชื่อเสียง ค�ำล�่ำลือสารพัดอย่าง พอไปในเมืองกลางคืน ผ่านไปตาม
ถนน ที่กาดค�ำเที่ยง ที่เขาเรียกว่าท่าช้าง หรือแถวนิมมาน มีแต่คนกินดื่มสุรามากมาย ส่วนใหญ่แล้ว
วัยรุ่นทั้งนั้นเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดการพิจารณา ถ้าได้พิจารณาเห็นหลักธรรมสักข้อหนึ่งก็จะ
ไม่ท�ำเช่นนั้น แต่คงเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องใช้การพิจารณา การพิจารณาเป็นการสร้าง
ปัญญาให้การอบรมจิตใจ สอนจิต เตือนใจ หากมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทาสของอาหารมากเกินไป ใช้
ปัญญาพิจารณาสอนจิตเตือนใจ จะเป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี แม่ขาว หรือคฤหัสถ์ฆราวาส ก็จะมี
ชีวิตอยู่ได้อย่างสวัสดี สวัสดีก็คือมีความสุข
ประการทีส่ อง ทีส่ ำ� คัญของมนุษย์กค็ อื เครือ่ งนุง่ ห่ม พระเราไม่มแี ฟชัน่ มีชดุ เดียวไม่ตอ้ งเลือก
มากแบบฆราวาสชาวบ้าน เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ขึ้น คือ พอใจ และไม่พอใจ ในสาระค�ำสอนเครื่อง
นุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะ กันร้อนกันหนาว กันยุง แมลงกัดต่อย กันสัตว์ที่จะมารบกวน อย่างจีวร
ของเรานี้ ใช้มาแล้ว ๒๕๖๑ กว่าปีมาแล้ว ออกแบบโดยพระอานนท์ ใช้มาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าเหมาะสมกับสมณเพศ เพราะฉะนั้นพระเราจึงอยู่ได้ มีจีวรเพียงสามผืนปกปิดอวัยวะ เรา
ก็สามารถไปที่ไหนได้ ไม่ต้องค�ำนึงถึงความสวยงาม ความหล่อเหลาเอาการหรืออะไรทั้งสิ้น ท�ำให้
เราอยู่อย่างสบาย แต่หากเราค�ำนึงถึงความสวยงามแบบที่เราเป็นฆราวาส ยิ่งสมัยนี้เราแต่งตัวเพื่อ
โอ้อวดคนอื่นตามแฟชั่นยี่ห้อแบรนด์ดัง เมื่อคนอื่นชื่นชมว่าเรานี้สวย ว่าเรานี้หล่อ ก็จะติดใจ เพราะ
ฉะนั้นเราจึงต้องใช้เงินมากมายมหาศาลในการตบแต่งร่างกาย หาซื้อเครื่องแต่งกายราคาแพง
จะตบแต่งอย่างไรก็ตามร่างกายเรามันก็เปลีย่ นแปลงไปตลอด ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน บางวันก็ถกู ใจคนอืน่
บางวันก็ไม่ถกู ใจ เพราะไม่มสี าระเทีย่ งแท้แน่นอนในสิง่ เหล่านี้ เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะนุง่ อะไรก็ตาม
ถ้ามีสติปัญญา คติสอนใจว่าการนุ่งเพื่อกันร้อน กันหนาว กันยุง แมลงกัดต่อย ให้ดูสุภาพเรียบร้อย
ความงามของมนุษย์อยู่ที่ศีล อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตน ร่างกายจะงามสวยหล่อเพียงใด ถ้านิสัยไม่
ดี ความงามสวยหล่อก็ไม่มีความหมาย หากรูปร่างไม่สวยไม่งามเท่าไหร่ แต่เป็นคนนิสัยดี ความงาม
ที่อยู่ภายในก็จะปรากฏขึ้นทันที เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนก่อนนุ่งห่มจีวร หรือญาติโยม
ก่อนนุ่งเสื้อห่มผ้าก็บอกให้สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ไม่ต้องให้คนอื่นชื่นชม ถ้าชื่นชมก็มักจะ
ผิดหวัง ซื้อเสื้อผ้าราคาแพง ๆ ตามแฟชั่น ถ้าไม่มีใครชื่นชมก็จะผิดหวัง ถ้ามีคนชื่นชมว่าแพง ยี่ห้อ
แบรนด์เนมเด่นดังเท่าไหร่ก็ยอมเสีย อันนี้ไม่ใช่การนุ่งเพื่อตัวเอง เป็นการนุ่งเพื่อคนอื่น เพราะฉะนั้น
ถ้าเราเปลีย่ นมานุง่ ห่มเพือ่ การปกปิดร่างกาย เรียบง่าย เหมาะสมถูกกาลเทศะ ความประหยัดจะเพิม่
ขึน้ นุง่ แบบพระ คือนุง่ แต่งกายเพือ่ ความเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ความประหยัดจะเกิดขึน้ แล้วก็จติ ใจ
ก็จะไม่ฟูฟ่อง ไม่ส่งไปที่อื่น
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ประการทีส่ ามคือ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พระเรามีทอี่ ยูแ่ ล้วคือกุฏทิ ที่ างวัดจัดให้อยู่ ท�ำให้ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยก็จะเป็นของเรา สังขารร่างกายนัน้ จ�ำเป็นต้อง
มีการพักผ่อน สมัยพระพุทธกาล พระสงฆ์อาศัยบ้านเรือนร้าง อาศัยถ�้ำ อาศัยโคนไม้ ที่เปลี่ยว ป่าช้า
ที่ไม่มีเจ้าของ ความจริงกุฏิที่เราอยู่ก็เป็นกุฏิร้าง ไม่มีเจ้าของ ถ้าใครคิดว่าเป็นของเรานี่ไม่ถูก เป็น
ของที่สร้างไว้เพื่อใช้ปฏิบัติธรรมเป็นของสงฆ์ ที่มาจากทิศทั้งสี่ ในสมัยพระพุทธกาลกุฏิพระพุทธเจ้า
นี้ เพียงค�ำนวณนี้โตกว่าโลงนิดเดียว ไม่โตไม่ใหญ่ กุฏิของพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกุฏก็ไม่ใหญ่ เพียงแค่
พระองค์ใช้เป็นทีพ่ กั อาศัย สาระของบ้านจึงเปลีย่ นไป เพือ่ อวดคนอืน่ เพือ่ สวยงาม เพือ่ ความยิง่ ใหญ่
ว่านี่คือบารมี เพื่อเก็บวัสดุสิ่งของที่จะเกิดขึ้น เราจึงทุกข์เพราะสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มากมาย มีพระ
เคยมาบวชเคยเขียนในหนังสือว่า ตอนที่มาอยู่กุฏิใหม่ ๆ ท�ำไมมันหลังเล็กเหลือเกิน เคยอยู่แต่หลัง
ใหญ่ ๆ จะอยู่ได้อย่างไร พอมาบวชอยู่ไปอยู่ไป ประพฤติปฏิบัติไปก็รู้สึกกุฏิที่เราอยู่หลังใหญ่เกินไป
เพราะความรู้สึกเปลี่ยน สติปัญญาสอนจิตใจ เพราะฉะนั้น สาระแก่นสารของที่อยู่อาศัยคือเป็นที่พัก
ผ่อนที่อยู่อาศัย เป็นที่กันแดด กันฝน กันหนาวให้แก่เรา มีอย่างไรก็ตามก็ขอให้พอใจ หลังใหญ่หลัง
เล็กก็ขอให้พอใจตามเหตุตามปัจจัย ถ้าหากมีโอกาสสร้างบ้านก็อย่าให้เกินตัวมากเกินไปก็เกิดความ
ทุกข์ ที่ส�ำคัญต้องสอนตัวเองว่าเพื่อหลับ เพื่อนอน เพื่อพักผ่อน เพื่ออาศัย กุฏิต้องหลังไม่ใหญ่ แต่
ถ้าบ้านเรือนก็พอเหมาะพอควร หลังใหญ่เกินไปก็ทุกข์
ประการสุดท้ายคือ ยารักษาโรค เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพราะว่า ขันธ์ห้า คือร่างกายของเรานั้นไม่
แน่นอน ต้องประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ดิน ก็คือ เนื้อกระดูกทั้งหลาย น�ำ 
้ ก็คือ เลือด ลมก็คือลมหายใจ
ของเรา หายใจเอาออกซิเจนเข้าไป คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ธาตุไฟ ก็คือก�ำลังงานพลังงานที่
เผลาพลาญ ทัง้ สีน่ ปี้ ระชุมกัน ถ้าทัง้ สีน่ ที้ ำ� งานบริบรู ณ์กแ็ ข็งแรง ถ้าทัง้ สีน่ อี้ นั ไหนเสือ่ มโรคก็เกิดขึน้ อัน
ไหนดับก็ตาย ถ้าในขณะที่มันเสื่อมก็ต้องใช้ยารักษาโรค ยาสมุนไพร ยาเคมี ยาฝรั่ง ญาติโยมก็น�ำยา
มาถวายพระ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลได้รับสิทธิพิเศษ บางทีก็ถวายพระดี ท่านป่วยครั้งใดก็ยิ่ง
ไม่ประมาทในความตาย เห็นกายเป็นทุกข์ โทษภัยของการเกิด จึงพยายามเร่งในการตัดสักกายทิฏฐิ
ให้มากขึ้น ในสมัยพระพุทธกาลถ้าไม่มีจริง ๆ พระพุทธเจ้าสอนให้ดื่มน�้ำมูตร ก็คือน�ำ้ ปัสสาวะ เป็น
ยาได้ สมัยนีย้ ามากมาย บางทีกนิ ยายิง่ ท�ำให้เสือ่ มยิง่ กว่า เพราะไม่แน่นอน เพราะฉะนัน้ จะบริโภคยา
จะบริโภคอะไรพึงพิจารณาเสียก่อน
รวมความได้ว่าชีวิตของเราทุกวันนี้มีความทุกข์ เพราะเราแสวงหาปัจจัยสี่เกินตัว   เกินความ
จ�ำเป็น อยากกิน อยากวิจิตรพิสดาร อยากอยู่อยากนอนแบบหรูหรา อยากนุ่งห่มแบบราคาแพง
แบรนด์เนม เราจึงทุกข์เพราะแสวงหา ไม่รู้จักค�ำว่าพอ แม้เราได้ดั่งใจสมปรารถนา ความรู้สึกมันก็ยัง
ไม่พอ เพราะอะไร? เป็นเพราะกิเลสของมนุษย์ ยิ่งได้ยิ่งอยากได้ยิ่งขึ้นไปอีก สังเกตใจเรา ไม่เคยพอ
ได้หนึ่งจะเอาสอง ได้สองจะเอาสามขึ้นไป ยิ่งถ้าเรามีจิตคิดแข่งขันกับคนอื่น ถ้าใจเราเอาไปเปรียบ
เทียบกันคนอื่นยิ่งไม่พอ กิเลสยิ่งก�ำเริบ ยิ่งถ้าเราตกอยู่ใต้อ�ำนาจของการโฆษณาให้ชวนเชื่อ การ
ประชาสัมพันธ์บอกกล่าว ปัญหาเกิดขึ้นทันที ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้รู้จักตัวเอง รู้จัก
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ประมาณตัวเองให้ได้ว่าเราพอสมควรเพียงไร ถ้าใครรู้จักตนดี ประมาณตนถูก ก็มักจะมีความสุข ถ้า
ใครไม่รู้จักตัวเอง ประมาณตนไม่ถูก ปัญหา คือทุกข์ บังเกิดขึ้นทันที เพราะฉะนั้นต้องรู้จักค�ำว่าพอดี
พอเหมาะ พอสม พอควร พอเพียง และพอใจ
สอนตัวเราเองอยูเ่ สมอ ก็ได้ชอื่ ว่าปฏิบตั ติ วั ตามค�ำสอนพระพุทธเจ้า ชีวติ เราไม่วา่ จะไปอยูท่ ไี่ หน
ก็จะมีความสงบสุข ถ้าเรามีความรู้ มีความสามารถ มีความเพียร ความพยายาม ความอดทน มันจะ
เจริญรุ่งเรืองเอง เพราะว่าคนที่เจริญรุ่งเรืองทั้งหลายมีความรู้ มีความสามารถ มีความเพียร ความ
พยายาม มีความพอเหมาะพอควร ประมาณตัวเองได้ แล้วจึงมีความสุข เพราะฉะนั้นชีวิตของเรา
มีปัญหามีความทุกข์อยู่นี้เพราะเราไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักสอนใจตัวเองให้พอเหมาะ
พอควร ว่าความสามารถมีเพียงไร คนที่ไม่รู้จักความสามารถของตนก็จะทุกข์ กิเลสก็ย�่ำยีจิตใจ
กลับมาดูตวั เอง ให้ดตู วั เอง แล้วก็มคี วามเพียรพยายาม ชีวติ ก็จะมีความสุขและเจริญรุง่ เรืองได้
ด้วยธรรม นับแต่นไี้ ปเป็นเวลาทีเ่ ราจะได้เจริญสมาธิภาวนา สร้างจิตสร้างใจของเราให้เกิดธรรม ธรรม
จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมี ศีล มีสมาธิ มีปัญญา ศีลก็มีตั้งแต่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ควบคุมความ
อยาก คือรู้จักสาระในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ ควบคุมความคิดพยายามไม่ให้มันฟุ้ง รู้ว่าใจเรานั้น
มันชอบคิดสารพัดอย่าง ก็พยายามดึง ดึงสายป่าน ดึงกลับมา ค�ำทีจ่ ะใช้ควบคุมก็บริกรรมพุทโธ และ
มีเบื้องลึกของจิตใจสอนตนอยู่เสมอว่า เราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรมั่นคง
ถาวร มันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ที่เราคิดว่าอะไรมันมั่นคงถาวรอยู่ตลอดที่
จริงมันก็เปลี่ยนแปลง แปรเปลี่ยน ถ้าเรานึกเข้าใจทราบสิ่งเหล่านี้ เราก็จะปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ค่อย ๆ
ปล่อยวางลง ให้นึกบริกรรมพุทโธ ข่มใจของเราไม่ให้ใจมันแส่ส่ายไปที่อื่น ฝึกไว้ ป้องกันกิเลสไม่ให้
มันเข้ามาในใจของพวกเราได้
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พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พระเทพสิงหวราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
“พระพุทธศาสนาตัดแยกออกจากชาติไม่ได้
และพระสงฆ์สามเณรก็ตัดแยกออกจากญาติโยมไม่ได้”
กฎหมายคณะสงฆ์ ปี ค.ศ.๑๙๙๘1

บริบท
ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมและทรัพยากร
ธรรมชาติ มีชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคพื้นเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณศูนย์กลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ ๑๔-๒๓ องศาเหนือ
และลองติจูดที่ ๑๐๐-๑๐๘ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ ๙๑,๔๒๙ ตารางไมล์หรือ ๒๓๖,๘๐๐ ตาราง
กิโลเมตร และเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land lock Country) แต่สามารถเป็นจุดเชื่อม
ต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของประเทศใกล้
เคียงไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้
ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศไทย โดยมีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสหภาพเมียนมาร์2
สภาพภูมิอากาศทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้นในเขตมรสุม พื้นที่ร้อยละ ๗๕ ของประเทศเป็นเทือกเขา
ภูเขาและทีร่ าบสูงสลับด้วยพืน้ ทีร่ าบเชิงเขาและทีร่ าบด้านตะวันตกของประเทศ ลาวนับเป็นประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ แม้ว่าลาวจะไม่มีทางออกทางทะเล แต่
มีแม่น�้ำโขงและมีแม่น�้ำสายสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น�้ำโขงเป็นเส้นทางคมนาคมและเอื้ออ�ำนวยในการ

1องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว,

ธรรมนูญปกครองสงฆ์ลาว, (เวียงจัน, เอกสารถ่ายส�ำเนาเย็บเล่ม,

๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)), หน้า ๒.
2Whitaker, & .P.(et al), Area Handbook For Laos, (Washington: U.S. Government of Printing
Office, ๑๙๗๒), p. ๑๑.
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ประกอบอาชีพ3  ลาวมีประชากร ๖.๔๗ ล้านคน (ส�ำรวจเมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)4  มีอตั รา
เฉลี่ย ๒๗ คนต่อตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ นครเวียงจันทน์ (Vientiane) ประชากรส่วนใหญ่ใช้
ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ และนับถือศาสนาพุทธ มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ (Communist) หรือเรียกว่าสังคมนิยม (Socialist) ผลิตผลทางการเกษตรถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมทางด้านป่าไม้ เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น5  มีกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ ๖๘
เผ่า ซึ่งแต่ละเผ่ามีภาษาพูดและวัฒนธรรมเผ่าที่แตกต่างกัน แต่สามารถแบ่งตามลักษณะที่อยู่ได้ ๓
กลุม่ คือ ลาวลุม่ อาศัยอยูใ่ นทีร่ าบต�ำ่ มีประชากร ๕๕% ของประชากรทัง้ หมด ลาวเทิง อาศัยอยูต่ าม
เชิงเขามีประชากรประมาณ ๒๕% ลาวสูง อาศัยอยู่บริเวณตามภูเขาสูงมีประชากรประมาณ ๑๘%6
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายผูกพันลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนา
และสายน�้ำโขง

ลาวยุคก่อนประวัติศาสตร์
มีข้อสันนิษฐานว่า ชนเผ่าไทกลุ่มแรก ส่วนหนึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติลาว อพยพลงมา
ตามแม่น�้ำฮวงโห และแม่น�้ำแยงซีเกียงเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีก่อน จากนั้นได้เคลื่อนย้ายลงมาตามสาย
น�ำ้ โขง (แม่น�้ำล้านช้าง) ลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และสร้างชุมชนเกษตรกรรม
เล็ก ๆ เป็นอิสระหลายแห่ง และเริ่มขยายตัวสร้างเมืองทางตอนใต้ตามทิวเขาและบนที่ราบระหว่าง
หุบเขา ซึ่งมีชาวเขมร ชาวมอญ ชาวลาว บางส่วนของพื้นที่มีชาวข่าหรือ ลาวเทิงอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
หลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่เด่นชัดที่สุดคือ หินตั้ง เสาหิน และหลักหิน ใช้ปักก�ำหนดเขต ซึ่งพบ
หลักฐานเหล่านี้ในลาวมากที่สุด หลักฐานโบราณคดีอีกกลุ่มหนึ่งคือ เครื่องมือเครื่องใช้และเศษ
กระดูกของคนที่เผาแล้วบรรจุอยู่ในไหหิน พบที่ทุ่งไหหิน เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เชื่อว่าใช้
ในพิธีศพเมื่อราว ๓,๐๐๐ ปีก่อน ต่อมาเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นอิสระเพิ่มขึ้นและกระจายตัวไปตามบริเวณ
รัฐฉานทางตะวันตกของประเทศเมียนมาร์ เชื่อมมาถึงภาคเหนือของประเทศไทยและเข้าสู่เขตป่า

3Foreign Area Studies, The American University, Laos a country study, (Washington: The

American University Press, ๑๙๗๙), p. Vii.
4กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ASEAN Mini Book, (กรุงเทพมหานคร: Page Maker Co.,Ltd.,
๒๕๕๖), หน้า ๑๗.
5Webster ‘s New Encyclopedic Dictionary, (New York: Black Dog & Eventual Publishers,
lnc., ๑๙๙๓), p. ๑๕๔๖.
6ธีระ รุญเจริญ, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, (เอกสาร
รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ท., ๒๕๔๑), หน้า ๗.
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ต้นน�ำ้ ทางตอนเหนือของประเทศลาว จากนัน้ มีการรวบรวมเมืองต่าง ๆ ก่อตัง้ เป็นอาณาจักรล้านช้าง
ดังปรากฏหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ต�ำนานและพงศาวดาร นับเป็นจุดเริม่ ต้นประวัตศิ าสตร์ยคุ แรก
ของประเทศลาว7
มีต�ำนานเล่าว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๑๙๔ ชนชาติที่เรียกตัวเองว่า ไท พม่าเรียกว่า ฉาน จีน
เรียกว่า อ้ายลาว หรืองายลาว ได้อพยพจากอาณาจักรอ้ายลาวลงมาทางใต้ ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น
เรียกว่า น่านเจ้า ต่อมาเจ้าไทน่านเจ้าชื่อ ขุนบรม (ขุนลุง หรือขุนหลวง) ได้ยกลงมาครอบครองแผ่น
ดินทางใต้ลงมา และขยายอาณาเขตกว้างขวางออกไป ขุนบรมมีโอรส ๗ องค์ และได้ให้โอรสเหล่า
นั้นไปสร้างบ้านแปลงเมืองต่าง ๆ มีเมืองโยนก เมืองละโว้ เมืองพวน เป็นต้น โอรสองค์ที่หนึ่งชื่อ
ขุนลอ (บางแห่งว่า ขุนหลวงลิเมา หรือขุนหลวงเม้า) ไปรบได้เมืองชวา (ได้แก่ เมืองเช่า หรือ เซา ต่อ
มาเปลีย่ นเป็นเชียงทองหรือล้านช้าง และในทีส่ ดุ เป็นเมืองหลวงพระบาง) เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๑๒๙๐
เจ้าเมืองชวาได้สบื เชือ้ สายสืบต่อกันมาโดยล�ำดับ เมือ่ อาณาจักรเขมรเรืองอ�ำนาจขึน้ เมืองชวาก็ตกอยู่
ใต้อ�ำนาจเขมรด้วยเช่นเดียวกับชนชาติไทพวกอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ครั้นถึง พ.ศ. ๑๗๙๖ อาณาจักรน่าน
เจ้าถูกกุบไลข่าน กษัตริย์มองโกลโจมตี ท�ำให้คนไทหลายเผ่าแผ่ซ่านกระจายลงมาทางใต้เพิ่มขึ้น8
พงศาวดารล้านช้างกล่าวถึง ขุนลอผู้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ของชาวลาว ในราวปี พ.ศ.๑๓๐๐
พระองค์ทรงพาผู้คนอพยพมาพักที่บ้านเซาหรือบ้านซัว (ค�ำว่า เซา หมายถึง หยุดพัก) ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น�้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่นำ�้ โขง เมื่อชุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้น มีคนลาวที่อพยพมา
ใหม่อยู่รวมกับชาวข่าซึ่งเป็นคนท้องถิ่น จึงเกิดเป็นเมืองสองแห่งคือ เมืองเชียงดง ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำดง
และเมืองเชียงทอง ตั้งอยู่ริมปากแม่น�้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น�้ำโขง โดยมีเมืองเซาเป็นราชธานี
ของอาณาจักรล้านช้าง ขุนลอพระราชทานนามเมืองหลวงแห่งนี้ใหม่ว่า เมืองเชียงดง-เชียงทอง ต่อ
มา เมื่อขุนลอขับไล่ชาวข่าซึ่งอาศัยอยู่เดิมส�ำเร็จ จึงตั้งชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่า ศรีสัตนาคนหุต (ชาวลาว
ยังคงเรียกเมืองเชียงดง-เชียงทองเช่นเดิม) ท�ำให้อาณาจักรล้านช้างมีความมั่นคงต่อมายาวนาน และ
มีกษัตริย์ปกครองสืบมาอีกหลายชั่วคน9

พระพุทธศาสนาในลาวยุคเริ่มแรก
การเผยแผ่เข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนลาว มีแนวคิดแตกต่างกัน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก
เชือ่ ว่า ลาวรับพระพุทธศาสนามาตัง้ แต่ครัง้ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว พ.ศ.๒๓๖ โดยมีศนู ย์กลาง
– ๑๓.

7วิทย์ บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, (กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒
8พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๐ – ๑๙๑.
9วิทย์ บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๔.
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สุวรรณภูมขิ องลาวอยูท่ ี่ มรุกนคร หรือเมืองท่าแขกในปัจจุบนั ซึง่ เป็นความเชือ่ กึง่ ต�ำนานเกีย่ วกับการ
เข้ามาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศก เป็นแนวคิดที่มักมีการอ้างอิงกันในภูมิภาคแถบนี้
ซึ่งแนวคิดนี้สนับสนุนความเชื่อที่ว่าชาวลาวตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี้ ไม่ได้อพยพมาจากที่อื่น และต่อมาจึง
ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนามาจากขอม ส่วนอีกความเชื่อหนึ่ง เชื่อว่าลาวรับพระพุทธศาสนาครั้ง
แรกมาจากจีน ซึ่งเป็นนิกายมหายานแบบจีน ครั้งสมัยขุนหลวงลิเมา กษัตริย์ลาวเมืองหนองแสได้
รับพระพุทธศาสนามาจากพระเจ้าจักรพรรดิเม่งตีท้ ปี่ ระทานให้ในราว พ.ศ.๕๐๐ ตัง้ แต่สมัยทีช่ นชาติ
ลาวได้อพยพมาจากแม่นำ�้ ฮวงโหและแยงซีเกียง ต่อมาเมือ่ ชนชาติลาวมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นดินแดนแห่ง
นี้แล้ว จึงได้รับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากขอม10
แท้ที่จริงแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า ลาวนั้นรับเอาพระพุทธศาสนามาจากหลายทิศทางทั้งจาก
กลุม่ ทีอ่ พยพโยกย้ายลงมา ซึง่ นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแบบจีน และการรับเอาพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทมาจากขอมในภายหลัง  แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ความหลากหลายในดินแดนแถบนี้ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในลาวทีป่ รากฏหลัก
ฐานเด่นชัดที่สุดและเป็นที่ยอบรับในเชิงประวัติศาสตร์จะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙ เป็นต้นมา ใน
สมัยเจ้าฟ้างุ้ม (บางแห่งเขียนว่า ฟ้างุ่ม) ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในนครวัด
และสมรสกับเจ้าหญิงขอม ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากขอมให้ขึ้นมาปกครองอาณาจักรล้านช้าง
จนสามารถขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนทางเหนือ จรดสิบสองปันนา ตะวันออกเฉียงเหนือจรดเมือง
เชียงทองและสิบสองจุไท ทางใต้จรดจ�ำปาสัก อาณาจักรขอม ตะวันออกจรดอันนัม และจัมปา และ
ทางตะวันตกจรดดินแดนที่ราบสูงโคราช อาณาจักรล้านนา สุโขทัย และอยุธยา เนื่องจากพระองค์
มีเชื้อสายขอมจึงได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากขอม โดยมีการส่งทูตไปอัญเชิญ
พระไตรปิฎกมายังอาณาจักรล้านช้าง11
แต่มีต�ำนานเล่าอีกว่า แท้จริงแล้ว เจ้าฟ้างุ้ม มิได้มีเชื้อสายขอมแต่อย่างใด หากแต่เป็นชาว
ลาวโดยก�ำเนิด มีเรื่องเล่าว่า เจ้าเมืองชวาองค์ที่ ๒๒ (บางแห่งว่าที่ ๓๕) นามว่า พญาสุวรรณค�ำผง
ขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๕๙ ทรงมีโอรสพระนามว่า เจ้าผีฟ้า ทรงมีโอรส ๖ องค์ องค์ที่หนึ่งชื่อ
เจ้าฟ้างุ้ม ครั้งนั้นได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท�ำให้เจ้าฟ้างุ้มพลัดพรากจากชาติภูมิ ไปพ�ำนักอยู่ใน
อาณาจักรเขมรหรือขอมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เวลานั้นพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรือง
ขึน้ เป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเขมรแล้ว เจ้าฟ้างุม้ ทรงอาศัยอยูก่ บั พระภิกษุชอื่ พระมหาปาสมันตเถระ เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง เมื่อเจริญวัยขึ้น พระเถระได้น�ำไปฝากเป็นมหาดเล็กในราชส�ำนักของ

๑๐.

10พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, พระพุทธศาสนาในลาว, (เชียงใหม่: บรรณกรการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า
11Arthur

p. ๑๔.

J. Dommen, LAOs Keystone of Indochina. (Boulder: West views Press, ๑๙๘๕),
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กษัตริย์เขมร (สันนิษฐานว่า ได้แก่ พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร) เจ้าฟ้างุ้มรับราชการเป็นที่โปรดปราน
ของพระเจ้าแผ่นดิน ถึงกับทรงยกพระราชธิดานามว่า พระนางแก้วเกงยาหรือแก้วยอดฟ้า (เรียกว่า
เจ้าหญิงค�ำหยาดบ้าง เรียกอย่างอื่นบ้างก็มี) ให้เป็นชายา12
เนื่องจากสมัยนั้น อาณาจักรขอมก�ำลังเสื่อมอ�ำนาจลง สอดคล้องกับในช่วงเวลาเดียวกัน
พระเจ้ารามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งราชวงศ์อู่ทอง ได้ตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้น ใน พ.ศ.
๑๘๙๓ แล้วเริม่ แผ่ขยายอิทธิพล จนกษัตริยข์ อมทรงเกรงการรุกรานของอยุธยา จึงโปรดให้เจ้าฟ้างุม้ ไป
ครองล้านช้าง ซึง่ จะเห็นได้วา่ เจ้าฟ้างุม้ ขึน้ ครองราชย์ใน พ.ศ.๑๘๙๖ (หลังจากอาณาจักรอยุธยาตัง้ ได้
เพียง ๓ ปี) และขึน้ เป็นวีรกษัตริยท์ สี่ ามารถรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนบนเข้าเป็นอัน
เดียว จึงได้รบั การยกย่องว่า เป็นปฐมองค์กษัตริยใ์ นประวัตศิ าสตร์แห่งอาณาจักรล้านช้าง และต่อมา
เมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง จึงมีชอื่ อย่างเป็นทางการว่า “กรุงศรีสตั นาคนหุตล้านช้างร่มขาว”
แม้ว่าจะมีการสันนิษฐานกันว่า ชาวล้านช้างจะเคยได้รับนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน
ผ่านทางจีนมา ตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาวเช่นเดียวกับชาวไทพวกอื่น ในสมัยของขุนหลวง
เม้า (ลีเมา หรือลิวเมา) เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๖๒๐ แล้วก็ตาม แต่เมือ่ ถึงสมัยอาณาจักรล้านช้างนี้ ความ
เชือ่ ถือนัน้ คงจะได้เลือนลางจางหายไป จึงปรากฏว่า ราษฎรทัว่ ไปนับถือผีสางเทวดา ซึง่ เป็นวิถคี วาม
เชื่อดั้งเดิมแต่สมัยโบราณ ท�ำให้มีแนวคิดในการน�ำพระพุทธศาสนาเข้ามาการประดิษฐานใหม่ ซึ่ง
การน�ำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้าง มีหลักฐานแตกต่างกันเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งกล่าว
ว่า พระนางแก้วเกงยา มเหสีของเจ้าฟ้างุ้ม ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผู้เคร่งครัด ครั้นได้ทรงเห็นเจ้า
นายและราษฎรชาวล้านช้างนับถือผี พากันล้มช้างม้าวัวควายท�ำพลีกรรม ก็ทรงสังเวชพระทัย จึงทูล
พระสวามีให้นำ� พระพุทธศาสนาจากขอมเข้ามาประดิษฐาน เจ้าฟ้างุม้ ก็ทรงส่งทูตไปแจ้งความประสงค์
แก่ขอม กษัตริย์ขอมจึงได้ทรงส่งคณะสงฆ์ มีพระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุ้ม และพระมหาเทพลังกา เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยนักปราชญ์ ช่าง และบริวารจ�ำนวนมาก และน�ำ
พระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อ “พระบาง” และพระไตรปิฎกกับทั้งศาสนวัตถุอื่น ๆ ไปพระราชทาน
แก่เจ้าฟ้างุ้ม ส่วนหลักฐานอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวว่า เมื่อเจ้าฟ้างุ้มครองราชย์แล้วไม่นาน ก็ปรากฏว่าทรง
มีพระทัยโหดร้ายทารุณ ความทราบถึงกษัตริย์ขอมผู้เป็นพระสุระ (พ่อตา) จึงมีรับสั่งให้เจ้าฟ้างุ้มไป
เฝ้า แล้วพระราชทานโอวาทให้ปกครองพสกนิกรตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ให้สมาทานศีล ๕
และส่งกลับล้านช้างพร้อมด้วยคณะสงฆ์13

12พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๑ – ๑๙๒.
13เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๒ - ๑๙๔.
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กล่าวกันว่า ในรัชสมัยของเจ้าฟ้างุ้ม ราวปี พ.ศ. ๑๘๙๖ ถือเป็นยุคที่อาณาจักรล้านช้างเจริญ
รุง่ เรืองทีส่ ดุ ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่า พระองค์ทรงครอบครองนครเวียงจันทน์ เชียงขวาง เชียงแสน หลวง
พระบาง และหัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูงโคราช ผนวกรวมเป็น
อาณาจักรล้านช้าง ภายใต้การสนับสนุนของขอม มีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนกึ่งกลางระหว่างลุ่ม
แม่นำ�้ โขงกับเทือกเขาอันหน�ำ มีศนู ย์กลางอยูท่ เ่ี มืองเชียงดง-เชียงทอง และทรงรับเอาพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จากขอมมาเป็นศาสนาประจ�ำเมือง โดยได้อัญเชิญพระบาง พระพุทธรูป
ศิลปะสิงหลจากราชส�ำนักเขมรมายังล้านช้าง14 ส�ำหรับพระบางนัน้ เป็นพระพุทธรูปทีก่ ษัตริยล์ งั กาได้
ส่งมาถวายแก่กษัตริย์ขอม แล้วต่อมาจึงพระราชทานแก่เจ้าฟ้างุ้ม โดยได้น�ำไปประดิษฐานไว้ที่เมือง
เวียงค�ำก่อน จนถึง พ.ศ. ๒๐๔๕ จึงอัญเชิญขึ้นไปไว้ที่เมืองเชียงทองคือ เมืองชวาหรือล้านช้างและ
เปลี่ยนชื่อเมืองเชียงดง-เชียงทองเป็น เมืองหลวงพระบาง15  ตามชื่อพระบางที่ได้อัญเชิญมา
เหตุผลส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้เจ้าฟ้างุ้มน�ำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากราชส�ำนัก
เขมร คือ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งส่งผลให้เจ้า
ฟ้างุม้ มีสทิ ธิธรรมของการเป็นกษัตริย์ ทีส่ ง่ ผลมาจากการสะสมบารมีในชาติภพทีแ่ ล้ว ท�ำให้มาเกิดเป็น
กษัตริยเ์ พือ่ สะสมบารมี โดยมีหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือไพร่ฟา้ ประชาราษฎร์ และอุปถัมภ์บำ� รุงพระพุทธ
ศาสนา16  ให้รุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้ ความเชื่อที่ว่า กษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนา
แล้ว การน�ำเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบขอมเข้ามายังเกี่ยวพันถึงการสถาปนาอ�ำนาจของ
กษัตริยใ์ หม่ โดยผ่านพิธกี รรมและความเชือ่ ทางศาสนาแบบใหม่ทอี่ ยูเ่ หนือความเชือ่ ดัง้ เดิมทีส่ บื ทอด
มาตัง้ แต่ครัง้ โบราณ ดังนัน้ ความเชือ่ ใหม่จงึ เป็นพืน้ ฐานทางการปกครองทีส่ ำ� คัญทีเ่ ข้ามามีบทบาทต่อ
สิทธิการปกครองของผูน้ ำ� 17  โดยเฉพาะการแบ่งแยกความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนาออกจากการนับถือ
ผีของกลุม่ ชนพืน้ เมือง และการปกป้องราชบัลลังก์จากกลุม่ ขุนนางชัน้ สูง18  อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเห็น
ว่า การน�ำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบขอมเข้ามา เป็นการด�ำเนินกุศโลบายทางการปกครอง
ในการสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่ให้มีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์

14วิทย์

บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๔ - ๑๕.
(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๔.
16Martin Stuart-Fox, A History of Laos, (Singapore: Cambridge), p. ๑๑.
17Frank E. Reynold, “Ritual and Social Hierarchy: An Aspect of Traditional Religion in Buddhist Laos”, in Bardwell L. Smith (ed.), Religion and Legitimation of Power in Thailand, Lao
and Burma, (Chambersburg: AMINA Books, ๑๙๗๘), p. ๑๖๗.
18Martin Stuart-Fox, Buddhist Kingdom, Marxist State: The Making of Modern Laos,
(Bangkok: White Lotus Co., Ltd., ๑๙๙๖), p. ๖๖.
15พระพรหมคุณาภรณ์
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คุกรุ่นของการเมืองจากการขยายอิทธิพลของอาณาจักรต่าง ๆ ในภูมิภาคแถบนั้น อีกทั้งพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทก็ก�ำลังเป็นกระแสนิยมทั้งในด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรมของชนชั้นสูงใน
ขณะนั้นด้วย
ดังจะเห็นได้วา่ หลังจากเจ้าฟ้างุ้มสิน้ พระชนม์ พระยาอุน่ เฮือน (ปี พ.ศ. ๑๘๙๙–๑๙๑๖) โอรส
ของเจ้าฟ้างุม้ ขึน้ ครองราชย์ ในสมัยนีม้ กี ารศึกสงครามมากจากการขยายอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ราษฎรพากันเบื่อหน่าย จนในที่สุดถึง พ.ศ. ๑๙๑๖ อ�ำมาตย์ทั้งหลายก็
พร้อมใจกันขับพระองค์จากราชบัลลังก์แล้วอภิเษกพระราชโอรสอีกพระองค์หนึง่ ของเจ้าฟ้างุม้ มีพระ
ชนมายุ ๑๗ พรรษาขึน้ ครองราชย์ ทรงพระนามตามจ�ำนวนชายฉกรรจ์ทสี่ ำ� รวจได้ใน พ.ศ. ๑๙๑๙ ซึง่
มีอยู่ ๓๐๐,๐๐๐ คนว่า “พญาสามแสนไท” และท�ำการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติกบั อาณาจักร
อยุธยา โดยการจัดพิธอี ภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไทยแห่งอยุธยา ซึง่ ต่อมา พญาสามแสนไทก็ได้ทรงจัด
ระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธกี ารใหม่ทที่ รงได้รบั มาจากอยุธยา ล้านช้างได้กลายเป็นศูนย์กลาง
การค้าที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค จากการรักษาสัมพันธไมตรีกับไทยและเวียดนามเป็นอย่างดี
รัชกาลนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมัยแห่งการจัดสรรระเบียบบ้านเมืองและการสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น
มัน่ คง หลังจากรัชกาลนีแ้ ล้วอาณาจักรล้านช้างมีความสงบสุขตลอดมาเป็นเวลายาวนาน มีการรุกราน
จากเวียดนามเพียงเล็กน้อย และยุติลงในชั่วระยะเวลาอันสั้น19  จากผลงานที่พญาสามแสนไททรง
สร้างอาณาจักรล้านช้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลง ในปี พ.ศ. ๑๙๖๔ อาณาจักร
ล้านช้างเริม่ ตกต�ำ่ และอ่อนแอลงเรือ่ ยมา ปัญหาต่าง ๆ เริม่ คลีค่ ลายลงเมือ่ พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่น
แผ้วเสด็จขึ้นครองราชย์ อาณาจักรล้านช้างจึงกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่ง20

พระพุทธศาสนาในลาวยุคทอง
ลุถึงรัชกาลพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓ – ๒๐๙๐) กษัตริย์พระองค์น้ี ทรงรวบรวม
แผ่นดินขึน้ ใหม่ให้เป็นปึกแผ่น และโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยูท่ เี่ มือง
เวียงจันทน์ เนือ่ งจากทรงเป็นพุทธศาสนิกชนผูเ้ คร่งครัด ได้ทรงพยายามชักจูงให้ประชาชนเลิกนับถือ
ผีสางเทวดา ไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีตา่ ง ๆ เพือ่ สถาปนาพระพุทธศาสนาทีบ่ ริสทุ ธิข์ นึ้ มาใหม่ โดย
ถึงกับทรงให้รอื้ ศาลเจ้าหลวง ศาลเจ้าผีเสือ้ เมืองทรงเมืองเสีย แต่ประเพณีการนับถือผีได้แนบแน่นอยู่
ในชีวติ จิตใจของชาวลาวมาแต่โบราณ จึงยากทีจ่ ะถอนให้หมดสิน้ ได้ ความเพียรพยายามของพระองค์
จึงไม่ประสบผลส�ำเร็จ เมื่อพระองค์ได้เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ที่นครเวียงจันทน์
ท�ำให้การค้าขายกับไทยและเวียดนามสะดวกและได้ผลดียิ่งขึ้น นับว่าทรงเป็นกษัตริย์ลาวองค์แรกที่
19พระพรหมคุณาภรณ์
20วิทย์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๔ - ๑๙๕.
บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๕.
พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 129

เสด็จไปประทับทีเ่ มืองนี21
้   อีกทัง้ เพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการป้องกันการรุกรานของอาณาจักร
อยุธยา ในขณะเดียวกันก็ทรงระแวดระวังการยึดครองของพม่า จึงส่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหรือ
เจ้าเชษฐวังโส พระราชโอรสไปครองอาณาจักรล้านนา เพื่อคานอ�ำนาจพม่า22   ประจวบกับตอน
ปลายรัชกาล เมื่อพระนางจิรประภามหาเทวี (พระมเหสีในพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิหรือพญาแก้ว
ครองราชย์ พ.ศ.๒๐๘๘ – ๒๐๘๙) กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่สวรรคตลง ท�ำให้อาณาจักรล้านนาใน
ขณะนัน้ ขาดรัชทายาทสายตรงทีจ่ ะสืบราชสมบัติ เนือ่ งจากพระราชโอรสในพระนางสวรรคตไปหมด
แล้ว จึงมีการอ้างสิทธิในราชสมบัติหลายพวก ดังนั้น ในฐานะที่พระราชมารดาของพระเจ้าโพธิสาร
ราช คือ พระนางยอดค�ำทิพย์ เป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่ จึงทรงยกกองทัพมายุติศึกชิงราชบัลลังก์ โดย
ทางเมืองเชียงใหม่กไ็ ด้สง่ คณะทูตมาทูลเชิญพระองค์ให้ไปเสวยราชย์ แต่พระเจ้าโพธิสารราชได้โปรด
ส่งพระราชโอรส ชื่อ เจ้าเชษฐวังโส ชนมายุ ๑๒ ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิกบั พระนางจิรประภามหาเทวี ไปครองเมืองเชียงใหม่แทน ต่อมา พ.ศ. ๒๐๙๐ พระเจ้าโพธิสาร
ราชทรงประสบอุบัติเหตุจากการล่าสัตว์ ท�ำให้เสด็จสวรรคตลงกะทันหัน ท�ำให้เกิดเหตุวุ่นวายเรื่อง
การสืบราชสมบัติ เจ้าเชษฐวังโสจึงเสด็จกลับไปเมืองล้านช้างเพื่อยุติปัญหา และได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ทรงพระนามว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และไม่ทรงเสด็จกลับเชียงใหม่อีก
เลย ท�ำให้อาณาจักรล้านนาว่างเว้นจากกษัตริย์นานถึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๐๙๐ - พ.ศ. ๒๐๙๔) จนกระทั่ง
เจ้าไทยใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเมืองนาย คือ เจ้าเมกุฏิ ซึ่งมีเชื้อสายของขุนเครือ พระโอรสในพญามัง
ราย ปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านนา ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา จนกระทั่งพม่าได้เข้ายึดครองอาณาจักร
ล้านนาส�ำเร็จ และสิ้นสุดวงศ์กษัตริย์มังรายครองเมือง ในสมัยพระนางวิสุทธิเทวี พระราชมารดาใน
เจ้าเมกุฏิ ในปี พ.ศ.๒๑๒๑
จากการทีอ่ าณาจักรล้านนาได้ถกู พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริยพ์ ม่าเข้ายึดครอง ส่งผลให้อาณาจักร
ต่างๆ ในภูมภิ าคแถบนีม้ สี ถานการณ์ทางการเมืองทีอ่ อ่ นไหวมากขึน้ เนือ่ งจากพม่าก�ำลังแผ่อำ� นาจมา
ทางตะวันออก พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงทรงสร้างสายสัมพันธไมตรีกบั กรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นแฟ้น
โดยกษัตริย์ทั้งสองอาณาจักรได้ทรงสร้างเจดีย์ร่วมกัน เรียกว่า “พระธาตุศรีสองรัก” ปัจจุบันตั้งอยู่
ในเขตอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีพิธีท�ำบุญร่วมกันทุกปีในวันเพ็ญเดือนหก ค�ำว่า “ศรี” ในชื่อ
เจดีย์นั้นหมายถึง ศรีอยุธยา กับ ศรีสัตนาคนหุต23  นอกจากนั้นแล้ว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังได้มี
พระราชสาส์นไปสู่ขอพระเทพกษัตรี ราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งประสูติแต่สมเด็จ
พระศรีสุริโยทัย แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่า พระเทพกษัตรีถูกพม่าซุ่มแย่งตัวในระหว่างทางเพื่อ

21พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๕.
บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๕.
23พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๗.
22วิทย์
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น�ำไปถวายแก่พระเจ้าบุเรงนองเสียก่อน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ พระองค์จึงทรงย้ายราชธานี
มาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อร่วมกับกรุงศรีอยุธยาต่อสู้ศึกพม่า และได้ทรงน�ำพระแก้วมรกตลงมา
ประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงจันทน์ด้วย โดยในคราวที่ทรงเสด็จออกจากเชียงใหม่มาครองราชย์ท่ีเมือง
เชียงทองล้านช้างนั้น ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบุบผาราม เมืองเชียงใหม่
มาพร้อมด้วยพระพุทธรูปส�ำคัญอื่น ๆ และสิ่งมีค่าต่าง ๆ มาไว้ที่เมืองหลวงพระบาง และเมื่อน�ำมา
ที่เวียงจันทน์ก็ได้ทรงสร้างพระธาตุหลวง24  หรือที่เรียกว่า พระธาตุเจดีย์โลกะจุฬามณี และสร้างวัด
พระแก้วขึน้ เพือ่ ประดิษฐานพระแก้วมรกต25  นับได้วา่ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงเป็นมหาราชองค์
ที่ ๒ ของลาว (องค์แรกคือเจ้าฟ้างุ้ม) ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถในการศึกสงคราม และเป็น
พุทธศาสนูปถัมภกทีม่ ศี รัทธาแรงกล้า ได้ทรงสร้างวัดส�ำคัญหลายวัด และพระพุทธรูปส�ำคัญหลายองค์
ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ท�ำให้มีพระเถระนักปราชญ์แต่งคัมภีร์ต่าง ๆ และมีวรรณคดี
ลาวเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่อง
ในยุคสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงพยายามประคับประคองราชอาณาจักรลาวให้พ้น
ภัยพิบัติไปจนได้ตลอดรัชกาล แม้อาณาจักรล้านนาจะเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๑ และอาณาจักร
อยุธยาเสียเมืองตามไปใน พ.ศ. ๒๑๐๗ แต่อาณาจักรลาวยังเป็นอิสระอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจาก
พระองค์สวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๑๔ แล้วพอถึง พ.ศ. ๒๑๑๗-๒๑๑๘ พระเจ้าหงสาวดีก็ยกทัพมาตีจน
สามารถยึดครองลาวเป็นประเทศราชได้ และได้ทรงน�ำเอาโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ซึ่งประสูติในปีที่สวรรคตไปไว้เป็นองค์ประกันที่หงสาวดีด้วย ต่อจากนี้ แผ่นดินลาวจึงมีเหตุวุ่นวาย
ด้วยเรื่องราชสมบัติอีกหลายปี จนถึง พ.ศ. ๒๑๓๔ พระสงฆ์เถระต่าง ๆ จึงได้ประชุมกันลงมติให้ส่ง
ทูตไปอัญเชิญเจ้าหน่อแก้วโกเมน ซึ่งเป็นองค์ประกันอยู่ในราชส�ำนักพม่ากลับมาครองราชย์ ซึ่งใน
ช่วงเวลานั้น พระเจ้าบุเรงนองได้สวรรคตแล้ว และพม่าก�ำลังอ่อนแอลง จึงได้รับความยินยอมด้วยดี
เจ้าหน่อแก้วโกเมนขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๓๕ และทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าทันที2 ต่อมา
ไม่นาน ก็มีเหตุการณ์วุ่นวายกันด้วยเรื่องชิงราชสมบัติ จนพระเจ้าสุริยวงศา ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.
๒๑๘๐ จึงกลับสงบสุขอีกครั้ง พระเจ้าสุริยวงศาเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถและเข้มแข็งมาก
นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาว ตลอดรัชกาลอันยาวนาน
ถึง ๕๕ ปี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก วัฒนธรรมมีความรุ่งเรือง ทั้งเรื่องดนตรี
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การช่างต่าง ๆ เจริญแพร่หลาย และมีการสร้างสัมพันธไมตรี

24เรื่องเดียวกัน,

หน้า ๑๙๗.
บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๖.
26พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๘.
25วิทย์
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กับอาณาจักรเพือ่ นบ้านเป็นอย่างดี มีเพียงการท�ำสงครามกับเมืองเชียงขวางใน พ.ศ. ๒๑๙๔ ซึง่ ถึงแม้
เชียงขวางจะยอมแพ้ แต่กต็ งั้ ตนเป็นศัตรูกนั มาเป็นเวลานาน จนกระทัง่ ตกเป็นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส27
กล่าวได้ว่า หลังสิ้นสุดแผ่นดินพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อ
กันมาหลายรัชกาล กระทั่งเจริญสูงสุดในสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองแห่ง
อาณาจักรล้านช้าง28  จวบจนถึงปัจจุบนั พระพุทธศาสนาในลาวก็ยงั ได้รบั การยอบรับว่าเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติและมีอทิ ธิพลต่อสถาบันทางการเมือง วิถชี วี ติ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณี
ของประชาชนลาวต่อมาหลายศตวรรษ29 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในอดีต ได้มีการกล่าวไว้ใน
บทบันทึกของคุณพ่อมารีนี (Marini) และเลอรีอา (Leria) มิชชันนารีชาวยุโรป ซึ่งได้เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาในเมืองเวียงจันทน์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๑๘๕-๒๑๙๐ โดยเขากล่าวว่า ศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของคนลาว นับแต่ชนชั้นสูงจนถึงประชาชนทั่วไป เป็นแนวคิดจริยธรรมพื้น
ฐานให้แก่นักการเมืองการปกครอง นักวิชาการ นายช่างต่าง ๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และถือเป็นเครื่องวัดคุณธรรมและคุณค่าของคนในสังคม30

พระพุทธศาสนาในลาวสมัยอาณานิคม
หลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศาใน พ.ศ. ๒๒๓๕ แล้วอาณาจักรลาวก็เดือดร้อนระส�่ำระสาย
อย่างหนักจากการแก่งแย่งอ�ำนาจของบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางต่าง ๆ จนท�ำให้ราชอาณาจักร
แตกแยกออกเป็นอาณาจักรใหญ่ ๒ อาณาจักร คือ เมืองหลวงพระบาง กับ เมืองเวียงจันทน์ และอีก ๑
อาณาจักรเล็ก คือ เมืองจ�ำปาสัก ถึงแม้แคว้นจ�ำปาสักจะยังมิได้เป็นดินแดนในอาณาจักรลาวโดยตรง
และมักตกอยู่ในอ�ำนาจครอบครองเป็นครั้งคราว ก็ได้ตั้งตัวเป็นอิสระด้วยเช่นกัน มีอาณาเขตดังนี้
๑. อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ สืบทอดมาจากอาณาจักรล้านช้าง มีอาณาเขตครอบคลุม
ดินแดนลาวภาคกลางในปัจจุบัน ปกครองโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์
ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่เมืองเว้ในเวียดนาม พระองค์จึงได้รับพระนามว่า พระไชยองค์เว้ หรือ
พระไชยองค์เวียด พระไชยองค์เว้ได้นำ� กองทัพจากเวียดนามเข้ายึดกรุงเวียงจันทน์แล้วปราบดาภิเษก
ขึ้นเป็นกษัตริย์ในปี พ.ศ. ๒๒๔๑ ทรงตั้งท้าวลองเป็นเจ้าอุปราชครองเมืองหลวงพระบาง แต่ไม่ได้รับ

27พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๘.
บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๖.
29พระศรีธาตุ สิงห์ประทุม และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพุทธศาสนาสมัยสังคมนิยมใน
ลาว”, ใน วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง, (ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๓), หน้า ๗๕.
30กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ลาว (ดึกด�ำบัน-ปัจจุบัน), (เวียงจันทน์: โรงพิมพ์
แห่งรัฐ, ๒๐๐๐), หน้า ๒๗๒.
28วิทย์
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การยอมรับจากชาวลาวทั้งหมด เพราะพระองค์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนาม จนกระทั่ง ใน
ปี พ.ศ.๒๒๕๐ เจ้ากิ่งกิสราชกับเจ้าองค์ด�ำ  พระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ที่หนีไป
ประทับที่เมืองหงสา (อยู่ในแขวงไซยะบุรี) ได้ยกทัพเข้ามาชิงเมืองหลวงพระบาง จับเจ้าอุปราชท้าว
ลองส�ำเร็จโทษ และเตรียมจะยกทัพเข้าตีกรุงเวียงจันทน์ พระไชยองค์เว้ ทรงทราบเรื่องจึงส่งพระ
ราชสาส์นไปยังสมเด็จพระเพทราชา กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเพื่อขอความช่วยเหลือ ภายหลังกษัตริย์
กรุงศรีอยุธยาได้ทรงช่วยเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบและปักปันเขตแดนระหว่างกัน หลวงพระ
บางจึงเป็นอาณาจักรเอกราชที่ไม่ขึ้นกับเวียงจันทน์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และเป็นจุดเริ่มต้นยุคลาว
แบ่งแยกเป็น ๒ อาณาจักร คือ อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
ซึ่งเวียงจันทน์ยังคงระแวดระวังและหาทางยึดอ�ำนาจจากฝ่ายหลวงพระบางอยู่เสมอ
๒. อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ก่อตั้งขึ้นจากความแตกแยกระหว่างเวียงจันทน์กับหลวง
พระบางในปี พ.ศ.๒๒๕๐ มีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคเหนือในปัจจุบนั มีเจ้ากิง่ กิสราชเป็น
กษัตริย์ ในยุคแรก อาณาจักรนีเ้ กิดการแย่งชิงอ�ำนาจภายในเป็นระยะและมีการเตรียมขอก�ำลังทหาร
จากรัฐที่ใหญ่กว่าอย่างพม่ามาช่วยเหลือเสมอ
๓. อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสัก ก่อตั้งจากการที่เสนาบดีได้ชิงบัลลังก์ขึ้นครองอาณาจักรหลัง
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสิ้นพระชนม์ และหมายปองเจ้านางสุมังคละ ผู้เป็นพระราชนัดดาของ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นม่ายและทรงครรภ์ พระนางจึงปฏิเสธ แล้วหลบหนี
ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก เจ้าราชครูผู้นี้จึงพาชาวบ้านส่วนหนึ่งและเจ้า
นางสุมงั คละหนีออกจากเวียงจันทน์ไปซ่อนตัวอยูท่ บี่ า้ นงิว้ พันล�ำโสมสนุก ไม่นานพระนางได้ประสูติ
พระโอรสนามว่า เจ้าหน่อกษัตริย์ ต่อมาเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กรับค�ำขอจากเจ้าเมืองจ�ำปาสัก
ให้มาปกครองเมือง แต่ปกครองอยู่ได้ไม่นานก็เกิดปัญหาขึ้น จึงส่งคนไปเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์มา
เป็นกษัตริย์ปกครองนครจ�ำปาสักในปี พ.ศ. ๒๒๕๗ ทรงพระนามว่า เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร
อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาสักจึงเกิดขึน้ ในสมัยของพระองค์ มีอาณาเขตตัง้ แต่เมืองนครพนม เมืองค�ำม่วน
ลงไปจนถึงเมืองเชียงแตง เมืองมโนไพรต่อแดนเขมร ส่วนทางด้านตะวันตกแผ่อ�ำนาจปกครองไป
จนถึงเมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูม31
ิ
นอกจากนัน้ แล้ว ถ้าเอาแผ่นดินลาวปัจจุบนั เป็นหลักก็ยงั มีราชอาณาจักรเล็ก ๆ อีกแห่งหนึง่ ซึง่ ใน
เวลานัน้ ยังไม่เป็นดินแดนของลาว คือ แคว้นตรันนินห์ของพวกพวน มีเมืองเชียงขวางเป็นราชธานี บางที
เรียกแคว้นเชียงขวางบ้าง เมืองพวนบ้าง เมืองพวนนี้บางคราวขึ้นกับเวียงจันทน์บ้าง หลวงพระบาง
บ้าง ญวนบ้าง สยามบ้าง จนในที่สุด เมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส จึงรวมเป็นเอกราชกับลาว32
31วิทย์

บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๑๘ - ๒๐.
32พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๑๙๙ - ๒๐๐.
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เนื่องจากการที่ลาวแตกแยกเป็นหลายอาณาจักร จึงเป็นเหตุให้ลาวถูกพม่า ญวน และสยามเข้า
แทรกแซง จนในทีส่ ดุ ก็ตกเป็นเมืองขึน้ ของสยามในปี พ.ศ.๒๓๒๒33  ดังจะเห็นได้จากการทีอ่ าณาจักร
ทัง้ สอง คือ หลวงพระบางกับเวียงจันทน์ ต่างก็ระแวงกันและคอยจ้องหาโอกาสแย่งชิงอ�ำนาจกัน โดย
การยืมมือต่างประเทศมาช่วงชิงกัน จนในที่สุดเมื่อกองทัพสยาม สมัยพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรี
เป็นพันธมิตรกับหลวงพระบาง เมื่อกอบกู้เอกราชจากพม่าได้แล้ว ก็ยกทัพมาตีเวียงจันทน์ พันธมิตร
ของพม่า เมื่อเข้ายึดครองได้ส�ำเร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๑ จึงได้น�ำพระแก้วมรกตไปยังอาณาจักรสยามด้วย
เมือ่ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.
๒๓๖๕ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ทรงวางแผนกอบกู้เอกราช แต่ไม่ส�ำเร็จจึงถูกตัดสินโทษประหาร
ชีวิต กองทัพสยามในรัชกาลที่ ๓ ได้เข้ารื้อท�ำลายก�ำแพงเมืองเวียงจันทน์ จุดไฟเผาท�ำลายบ้านเมือง
ปล้นทรัพย์สิน กวาดต้อนผู้คนมาเป็นเชลย อาณาจักรเวียงจันทน์ถูกท�ำลายหมดสิ้น   และเป็นเหตุ
ให้อาณาจักรเวียงจันทน์ค่อยๆ สลายตัวลงเป็นดินแดนของสยามใน พ.ศ. ๒๓๗๑ ส่วนอาณาจักร
หลวงพระบาง ได้ส่งทูตไปมอบบรรณาการแก่เวียดนามใน พ.ศ. ๒๓๗๔ จึงเป็นข้ออ้างให้ฝรั่งเศสเข้า
ยึดครองเวียดนามได้ทั้งประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ พวกจีนฮ่อจากมณฑล
ยูนนานยกทัพมารุกรานลาวและตีเมืองต่างๆ นับตั้งแต่ทางตอนเหนือไล่มาถึงนครเวียงจันทน์ทาง
ตอนใต้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงแต่งตั้ง
ให้กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ไปประจ�ำอยู่หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ และยกกองทัพ
ข้ามแม่น�้ำโขงมาตีฮ่อที่เวียงจันทน์ พวกจีนฮ่อพ่ายแพ้หนีขึ้นไปเชียงขวาง สยามจึงตามไปตีจนพวก
ฮ่อแตกพ่ายไปหมด อาณาจักรสยามจึงปกครองอาณาจักรลาวยาวนานถึง ๑๑๔ ปี ก่อนที่จะเสียดิน
แดนแถบฝั่งซ้ายของแม่นำ�้ โขงให้แก่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ. ๒๔๓๖35 จากการที่ฝรั่งเศสได้ใช้สนธิสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมบีบบังคับสยามให้ยกดินแดนฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้ โขงให้ตนทัง้ หมด เมือ่ รัฐบาลสยามขอก�ำลัง
ทหารจากอังกฤษแต่ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ ในทีส่ ดุ รัชกาลที่ ๕ จึงยอมเสียดินแดนฝัง่ ซ้ายของแม่นำ�้
โขง รวมทัง้ ดินแดนอืน่ ๆ ของอาณาจักรลาวทัง้ หมดให้ฝรัง่ เศส ในสมัยอาณานิยมนัน้ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒
ฝรัง่ เศสได้รวมเขตการปกครองอาณาจักรหลวงพระบาง จ�ำปาสัก เชียงขวาง และเวียงจันทร์ เข้าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า “ลาว”36 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๗ หลังจากที่ลาวถูกฝรั่งเศสครอบ

33สุวิทย์

ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตร์ลาว ๑๗๗๙ – ๑๙๗๕, (กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๖.
34วิทย์ บัณฑิตกุล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หน้า ๒๐ - ๒๑.
35เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.
36Huge Toye, Laos: Buffer State or Battleground, (London: Oxford University Press,
๑๙๖๘), p. ๔๓.
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ครองอยู่ ๔๕ ปี จึงได้เอกราชกลับคืนโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ มีชอื่ เป็นทางการว่า
“พระราชอาณาจักรลาว”37
ในสมัยอาณานิคม ฝรั่งเศสได้เข้ามาจัดระเบียบการปกครองของลาวออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วน
แรก ตั้งแต่หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ลงมาถึงสุวรรณเขตถูกปกครองในรูปแบบเมืองในอารักขา คือ
ให้มกี ษัตริยส์ ายหลวงพระบาง เป็นผูป้ กครองโดยผ่านความเห็นชอบของฝรัง่ เศส ส่วนทีส่ อง แขวงทาง
ใต้ของลาว ฝรัง่ เศสเป็นผูป้ กครองเองโดยตรง38  ท�ำให้บทบาทของพระพุทธศาสนาในเรือ่ งความชอบ
ธรรมทางการเมืองของกษัตริย์ถูกลดทอนบทบาทลง การปกครองของฝรั่งเศสท�ำให้สถาบันกษัตริย์
ไม่ได้มีอ�ำนาจสูงสุดเหมือนดังเช่นอดีตอีกต่อไป กษัตริย์ปกครองโดยผ่านความเห็นชอบของผู้ส�ำเร็จ
ราชการฝรัง่ เศสทีเ่ วียงจันทน์ ดังนัน้ พิธกี รรมทางศาสนาทีเ่ กีย่ วกับความชอบธรรมของกษัตริย์39  จึง
ถูกลดความศักดิ์สิทธิ์ลง และมีค่าเพียงงานรื่นเริงในสมัยอาณานิคม41  พิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่
จะท�ำกันบริเวณใจกลางเมืองหลวงพระบาง ส่วนทางตอนใต้ แม้ว่าฝรั่งเศสจะปกครองโดยตรง แต่
ชนชัน้ สูงในจ�ำปาสักก็ยงั คงรักษาสถานภาพของตนไว้ได้ และทัว่ ทัง้ ดินแดนลาว ชนชัน้ สูงก็ยงั สามารถ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ41
จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ ๒๔๗๐ ฝรั่งเศสจึงได้เริ่มเห็นความส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
เนื่องจากเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ฝรั่งเศสสามารถคงอยู่ต่อไปในลาวได้ โดย
พระพุทธศาสนาสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างคนลาวและคนไทย และก่อความรู้สึกชาตินิยม
แก่ชาวลาวเพือ่ ต่อต้านนโยบายการทวงดินแดนคืนจากรัฐบาลไทย แนวคิดนีม้ สี ว่ นกระตุน้ ให้ฝรัง่ เศส
ท�ำการสนับสนุนพระพุทธศาสนาในลาว โดยเริ่มจากการบูรณะพระพุทธรูปต่าง ๆ และวัดธาตุหลวง
ในเวียงจันทน์ที่ถูกท�ำลายโดยกองทัพสยามในอดีต42 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสได้

37พระพรหมคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, หน้า ๒๐๐.

38วรฉัตร เจริญผล, พุทธศาสนาและการเมืองลาวภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ๑๙๗๕ – ๑๙๙๘, สารนิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๕.
39Frank E. Reynold, “Ritual and Social Hierarchy: An Aspect of Traditional Religion in Buddhist Laos”, in Bardwell L. Smith (ed.), Religion and Legitimation of Power in Thailand, Lao
and Burma, p. ๑๖๙.
40Martin Stuart-Fox, “Marxism and Theravada Buddhism: The Legitimation of Political
Authority in Laos”, Pacific Affairs, (Vol.๕๖ No ๓ Fall ๑๙๘๓), pp. ๔๓๕ – ๔๓๖.
41Grant Evans, The Politic of Ritual and Remembrance Laos since ๑๙๗๕, (Bangkok:
O.S. Printing House, ๑๙๙๘), p. ๔๙.
42Idid., p.๔๙.
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ออกประกาศปกครองสงฆ์   และได้ก่อตั้งพุทธบัณฑิตสภาที่เวียงจันทน์ในปี พ.ศ.๒๔๗๒   นอกจาก
นี้ ฝรั่งเศสได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาบาลีขึ้นในลาวตอนใต้ เพื่อป้องกันไม่ให้พระภิกษุลาวเดินทาง
ไปศึกษาภาษาบาลีที่กรุงเทพฯ43 พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณะสงฆ์เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีลาว44
แต่เมื่อมีกระแสชาตินิยมเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนโดยการสนับสนุนของฝรั่งเศสในช่วงแรก ความรู้สึก
นีภ้ ายหลังได้กลายเป็นกระแสต่อต้านฝรัง่ เศสเสียเอง พระพุทธศาสนาในฐานะตัวแทนวัฒนธรรมลาว
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านเจ้าอาณานิคม โดยการให้คณะสงฆ์สั่งสอน เผยแพร่ศาสนาเพื่อ
กระตุ้นเตือนให้ชาวลาวมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ ความสามัคคี เอกราชของชาติ และ
มีพระสงฆ์ลาวบางส่วนได้ท�ำการต่อสู้อยู่นอกประเทศ โดยท�ำหน้าที่เคลื่อนไหวรวบรวมเงินที่ได้จาก
การบริจาคมาส่งเสริมการต่อต้านฝรั่งเศส45

พระพุทธศาสนาในลาวสมัยสังคมนิยม
ในช่วงทศวรรษที่ ๒๔๘๐ เมื่อมีการเผยแพร่เข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ และการเกิดพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีน ท�ำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ขยายตัวมาสู่ประเทศลาว โดยเริ่มจุดแรกมาจากสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์อนิ โดจีนเข้ามาก่อตั้ง พรรคแคว้นลาว มี นายค�ำแสง เป็นผูน้ ำ� กลุม่ โดยมีเป้าหมาย
๒ ประการ คือ โค่นล้มจักรวรรดินิยม และโค่นล้มศักดินา46  มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แต่
ถูกฝรัง่ เศสคอยกวดขันจับกุมท�ำให้พรรคแคว้นลาวท�ำงานได้ลำ� บาก และการเคลือ่ นไหวต่างๆ มักถูก
เหมารวมกับการปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมากกว่าที่จะเป็นขบวนการของลาวเอง
และยังไม่สามารถหาความสืบเนื่องกับขบวนการปเทดลาวที่เกิดขึ้นภายหลัง ในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ เมื่อญี่ปุ่นเข้ามามีการเสนอให้ประกาศเอกราชแก่อินโดจีน ซึ่งมีส่วนท�ำให้ลาวสามารถประกาศ
เอกราชในวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๘๘ โดยลาวสามารถแยกตัวออกจากกัมพูชาและเวียดนาม47 ได้สำ� เร็จ
หลังจากถูกฝรั่งเศสกดไว้ในสมัยเป็นอาณานิคม
อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้ชนชาวลาว
แตกแยกกันอีก เริ่มตั้งแต่ญ่ีปุ่นบุกรุกเข้ามาในคาบสมุทรอินโดจีน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่
เมื่อแพ้สงครามแล้วก็ถอนตัวออกไป ใน พ.ศ. ๒๔๘๘ เมื่อฝรั่งเศสกลับมาครอบครองลาวอีกครั้งในปี
43วรฉัตร

๘๘.

เจริญผล, พุทธศาสนาและการเมืองลาวภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ๑๙๗๕ – ๑๙๙๘, หน้า ๖.

44Martin Stuart-Fox, Buddhist Kingdom, Marxist State: The Making of Modern Laos, p.
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พ.ศ.๒๔๘๙ ท�ำให้ชาวลาวแตกแยกกันกับความเห็นทีว่ า่ จะกลับมาอยูก่ บั ฝรัง่ เศส หรือว่าจะเรียกร้อง
เอกราชสมบูรณ์ ท�ำให้เกิดรัฐบาลลาวอิสระลีภ้ ยั เข้าไปจัดตัง้ รัฐบาลพลัดถิน่ ในประเทศไทย ซึง่ ประกอบ
ด้วยการรวมตัวกันของฝ่ายขวา น�ำโดยท้าวกระต่าย และเจ้าสุวนั พูมา และฝ่ายซ้าย น�ำโดยเจ้าสุพานุวง
ในระหว่างที่จัดตั้งรัฐบาลลาวพลัดถิ่นในประเทศไทยในช่วง พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๒ และประกาศยุบ
ตัวลงในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ เนือ่ งจากความแตกแยกกันทางความคิด มีการแตกตัวเป็น ๒ ฝ่าย
ท�ำให้กลุ่มคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งได้แยกตัวไปสอนพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมการต่อสู้เพื่อ
อิสรภาพ โดยได้พยายามจัดงานบุญเรีย่ ไรไปช่วยกลุม่ เคลือ่ นไหวเพือ่ อิสรภาพ ซึง่ จากการเข้ามีบทบาท
ทางการเมืองในช่วงนี้ ผูน้ ำ� ทางการเมืองทัง้ สองฝ่ายจึงเริม่ ตระหนักถึงบทบาทของสงฆ์ทมี่ ตี อ่ การเมือง
ลาวในอนาคต ซึง่ เมือ่ ฝรัง่ เศสให้เอกราชบางส่วนแก่ลาว ท�ำให้ลาวอิสระแตกแยกกันออกไป พวกหนึง่
พอใจเท่านั้น อีกพวกหนึ่งยังไม่พอใจ พวกไม่พอใจได้ตั้งพรรคปเทดลาวขึ้น ซึ่งต่อมากลายเป็นขบวน
การปเทดลาว และได้รับความสนับสนุนจากเวียดนาม ด�ำเนินการท�ำสงครามกองโจรต่อต้านฝรั่งเศส
จากชัยชนะของกองก�ำลังเวียดนามต่อกองทหารฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูในปี พ.ศ.๒๔๙๗ น�ำไปสู่การ
ประชุมที่กรุงเจนีวาเพื่อท�ำสัญญาหยุดยิง และการจัดตั้งรัฐบาลผสม ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๙๙
คณะกรรมการควบคุมนานาชาติได้เรียกร้องให้ฝ่ายปเทดลาวโอนอ�ำนาจของตนในซ�ำเหนือ และ
พงสาลีแก่รฐั บาลลาว เมือ่ ฝ่ายปเทดลาวปฏิเสธข้อเรียกร้อง คณะกรรมการจึงเสนอเรือ่ งให้องั กฤษและ
รัสเชียซึง่ เป็นประธานประชุมร่วมกันใช้อทิ ธิพลบังคับฝ่ายปเทดลาว ดังนัน้ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๙๙
ฝ่ายปเทดลาวยินยอมตกลงให้มีการรวมทั้งสองจังหวัดเข้ากับรัฐบาลลาว โดยมีข้อตกลงว่าเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารและพลเรือนของฝ่ายปเทดลาวจะได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ากับเจ้าหน้าที่และรัฐบาลกลาง48
เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ เจ้าสุวันนะพูมา เป็นรัฐมนตรี
เจ้าสุพานุวง เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแผนผัง ก่อสร้างและเคหะสถาน และนายพูมี วงวิจดิ เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงศาสนาและศิลปกรรม รัฐบาลผสมชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและฝรั่งเศส แต่
สหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่ต้องการให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าร่วม ดังนั้น จึงพยายามเข้า
แทรกแซง โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่นกั การเมืองฝ่ายขวาในการหาเสียงเลือกตัง้ ใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑49  เนือ่ งด้วยการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งของนายพูมี วงวิจดิ ท�ำให้เกิดความ
ระแวงกันระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาในรัฐบาลผสม โดยระแวงว่า นายพูมี วงวิจิด จะปลูกฝังความ
เชือ่ ของคอมมิวนิสต์แก่พระสงฆ์50  กลายเป็นสาเหตุให้สหรัฐอเมริกาเริม่ เห็นความส�ำคัญของพระพุทธ

๒๙.
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ศาสนาทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อสูท้ างการเมืองได้51 เห็นได้จาก ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ จาก
สาเหตุรฐั บาลเวียงจันทน์ และฝ่ายปเทดลาว ซึง่ เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ ได้ออกมาประณามกันและกัน
ว่า เป็นผู้ทำ� ลายพระพุทธศาสนา ท�ำให้พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้ออกมาตั้ง องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์
ลาว เพือ่ เป็นกระบอกเสียงในการปกป้องพระพุทธศาสนา ซึง่ ในระยะเริม่ แรกเป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่
ต่อต้านพระสงฆ์นิกายธรรมยุตในลาวตามกระแสชาตินิยม และการแทรกแซงของมหาอ�ำนาจ ต่อมา
เมื่อองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวได้รับค�ำชี้แจงจากฝ่ายปเทดลาว และสถานการณ์การแทรกแซง
การเมืองลาวของมหาอ�ำนาจมีมากขึน้ จึงได้หนั ไปเคลือ่ นไหวทางการเมือง เช่น การเรียกร้องให้รฐั บาล
เวียงจันทน์ปล่อยตัวฝ่ายปเทดลาวที่ถูกจัดกุมตัวไปในปี พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นต้น52
ดังนั้น การใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงของทั้งสองฝ่ายจึงเกิดขึ้น โดย
เฉพาะรัฐบาลฝ่ายขวา น�ำโดย ท้าวผุย ชนะนิกอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ในการใช้
นโยบายปราบปรามฝ่ายปเทดลาวด้วยก�ำลังทหาร ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ฝ่ายปเทดลาวตอบโต้
ด้วยวิธีใช้ก�ำลังทหารเช่นกัน ส่วนทางรัฐบาลท้าวผุย ชนะนิกอน ได้พยายามปฏิรูปองค์กรสงฆ์ให้อยู่
ในส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ จึงได้ออกพระราชบัญญัติจัดการโครงสร้างการบริหาร
สถาบันสงฆ์ขึ้น53  โดยควบคุมให้แต่งตั้งคณะสงฆ์ระดับสูงให้อยู่ในอ�ำนาจรัฐบาล ซึ่งฝ่ายปเทดลาวก็
โจมตีว่า รัฐบาลพยายามสอดแทรกแนวคิดทางการเมืองเข้าไปในโรงเรียนสอนภาษาบาลีเพือ่ ต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ ดังนั้น ฝ่ายปเทดลาวจึงได้สร้างความไว้วางใจในหมู่ประชาชนว่า ฝ่ายปเทดลาวมีความ
นับถือพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ และต้องการด�ำรงพระพุทธศาสนาไว้ จึงได้ประกาศนโยบาย
ด้านศาสนาในการประชุมแนวลาวรักชาติครั้งที่ ๒ (Second National Congress of Lao Patriotic Front) ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ และการประชุมครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อแสดงเจตจ�ำนงว่า ฝ่าย
ปเทดลาวมีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์54 นับตั้งแต่การแตกแยกกันเป็นฝักฝ่าย
ต่างฝ่ายก็รบราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง แม้จะได้มคี วามพยายามทีจ่ ะช่วยให้ฝา่ ยต่าง ๆ สมัครสมานกัน
ด้วยการตัง้ รัฐบาลผสมเป็นต้น แต่กเ็ ป็นไปได้เพียงชัว่ คราว แล้วสงครามก็ดำ� เนินต่อไปอีก จนในทีส่ ดุ
แผ่นดินลาวกลายเป็นเวทีสงครามทั้งระหว่างคนลาวด้วยกัน และระหว่างชาติ ๆ ที่เข้ามาสนับสนุน
แต่ละฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นมา55  ถึงแม้รัฐบาลผสมของลาวจะจัดขึ้น
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หลายครั้ง คือใน ปี พ.ศ.๒๕๐๐, ๒๕๐๕ และ ๒๕๑๗ แต่ก็ประสบปัญหาล้มเหลวทุกครั้ง เนื่องจากมี
ปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองจากต่างประเทศ แต่หลังจากปี พ.ศ.๒๕๑๗ เวียดนามได้รบั ชัยชนะ
เหนือสหรัฐอเมริกา ท�ำให้ฝ่ายปเทดลาวได้รับอานิสงส์จากชัยชนะนี้ไปด้วย56
จากชัยชนะครัง้ นีน้ เี่ อง ท�ำให้ฝา่ ยปเทดลาวสามารถน�ำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้ในการปกครอง
ประเทศในปี พ.ศ.๒๕๑๘ พร้อม ๆ กับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเมื่อ
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ หลังจากนั้น ฝ่ายรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้มีความพยายามที่เข้ามาควบคุม
อ�ำนาจของศาสนา โดยสามารถสรุปได้เป็น ๒ ข้อใหญ่ ๆ คือ ๑. ท�ำให้ธรรมของพระพุทธศาสนาอยู่
ภายใต้แนวความคิดทางสังคมการเมืองของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาว และ ๒. ลดความเป็นอิสระของ
สงฆ์เพื่อเพิ่มอิทธิพลของพรรคต่อสังคมและการเมือง57  ดังนั้น จึงได้มีการยกเลิกต�ำแหน่งสังฆราช
และสมณศักดิ์เดิม และยุบรวมนิกายสงฆ์จาก ๒ นิกาย (มหานิกาย และธรรมยุต) ให้เป็นนิกายเดียว
เป็น นิกายพระสงฆ์ลาว โดยอ้างว่า เพื่อความสามัคคีของชาติ และให้อยู่ในการควบคุมขององค์การ
พุทธศาสนสัมพันธ์ลาว กระทรวงการศึกษา กีฬาและศาสนา58
ในช่วงแรก รัฐบาลได้ประกาศห้ามประชาชนไปท�ำบุญที่วัด โดยให้เหตุผลว่า พระสงฆ์ไม่ได้
ท�ำประโยชน์อะไร การบวชเป็นการท�ำลายระบบเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศ เป็นการ
เอาเปรียบสังคมและกินแรงงานส่วนเกิน จึงประกาศห้ามบรรพชาอุปสมบท ถ้าพระสงฆ์รูปใดเป็น
พระอุปัชฌาย์บวชให้ถือเป็นความผิด และประกาศให้พระภิกษุสามเณรสึกเข้ามาท�ำงานโดยไม่ต้อง
สอบแข่งขัน จึงท�ำให้มีพระภิกษุสามเณรลาสิกขาออกมาจ�ำนวนมาก59 อย่างไรก็ตาม มาตรการ
ควบคุมนั้น มีการใช้บังคับแตกต่างกันเฉพาะพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ถึงแม้ว่า ในช่วงแรกรัฐบาลจะมีท่าทีแข็งกร้าว และมีความพยายามที่จะจ�ำกัดกิจกรรมทางศาสนา
ของสงฆ์ และมีการจับกุมพระสงฆ์ทไี่ ม่เห็นด้วย ตีความค�ำสอนใหม่ตามแนวคิดมาร์ซ-เลนิน จัดอบรม
เปลีย่ นทัศนคติของพระสงฆ์ แต่กท็ ำ� อยูไ่ ด้เพียง ๓-๔ ปีแรกเท่านัน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐบาลก็มที า่ ที
ผ่อนปรนลง จะเห็นได้จากมีสมาชิกคณะกรรมการเมืองเข้าไปร่วมพิธที างศาสนา การบูรณปฏิสงั ขรณ์
วัดและเจดีย์ พระภิกษุสามเณรเพิ่มจ�ำนวนขึ้น และอนุญาตให้ญาติบวชหน้าไฟในพิธีศพได้60 การ
ผ่อนปรนกฎระเบียบของรัฐบาล ท�ำให้พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายในการพัฒนา
ประเทศภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ได้เป็นอย่างดี
56Roget Evans, Monarch in South-East Asia: The Face of tradition in transition, (London:

Routledge, ๒๐๐๑), p.๘๔.
57Martin Stuart-Fox, Buddhist Kingdom, Marxist State: The Making of Modern Laos, p. ๘๑.
58Grant Evans, The Politic of Ritual and Remembrance Laos since ๑๙๗๕, p. ๕๗.
59พระมหาจันลา ตันบัวลี, สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว, (กรุงเทพฯ: คณะศาสนิกชน, ๒๕๒๐), หน้า ๖๕.
60สุรชัย ศิริไกร, การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองลาว, หน้า ๑๑๕.
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ดังนั้น การที่พระพุทธศาสนาเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิวัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้น มีประเด็น
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ระบอบคอมมิวนิสต์ยอบรับพระพุทธศาสนาไว้ได้ เนือ่ งจากรัฐบาลเองก็มคี วามต้องการ
ให้พระสงฆ์ลาวมีสว่ นช่วยในการเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลในด้านการเมืองสูป่ ระชาชน เห็นได้จาก
การที่ในช่วงแรก ถึงแม้รัฐบาลจะปฏิบัติต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างเข้มงวด แต่ต่อมาก็มี
การผ่อนคลายนโยบายลง เนื่องด้วยรัฐบาลยังจัดการปัญหาความมั่นคงไม่ได้โดยเด็ดขาด อีกทั้ง การ
ยอบรับพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ท�ำให้หลักการปฏิวัติตามแนวคิดมาร์กซ์-เลนินเบี่ยงเบนไปมากนัก
กลับมีความพยายามผสมผสานแนวคิดทั้งสองเข้าด้วยกันในเรื่องหลักความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เนื่องจากค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามีท่าทีผ่อนปรนต่อการตีความทางศาสนามากกว่าลัทธิ
ศาสนาอืน่ ใดในโลก สามารถตีความไปทางซ้ายหรือขวาได้ เนือ่ งจากค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
อกาลิโก คือ อยู่เหนือกาลเวลา ดังตัวอย่างการตีความว่า พระพุทธศาสนาเป็นสังคมนิยมนี้ก็โดย
อาศัยงานเขียนเรื่องธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ เป็นหลักด้วยเหตุผลที่พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวยอมรับหนังสือเล่มนี้61 ดังที่พุทธทาสภิกขุตีความว่า “ทุกศาสนาในโลกนี้เป็นสังคมนิยม
ไม่ใช่ประชาธิปไตยอัตนิยม ท�ำอะไรตามใจตัวเอง ศาสนาทุกศาสนา พระศาสดาต้องการให้ยึดหลัก
สังคมนิยมเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมเป็นใหญ่ ถ้าเกิดเห็นแก่ตัวตนเฉพาะคนขึ้นมาเมื่อไรก็เป็น
ช่องของกิเลสคือเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแล้วจะยิ่งเป็นสังคมนิยม62
ในขณะเดียวกัน แนวความคิดอุดมการณ์สงั คมนิยมแบบมาร์กซ์-เลนิน เมือ่ น�ำมาใช้ในบริบทของ
สังคมและการเมืองลาวที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแก่นส�ำคัญก็มีการปรับความเข้มข้นลง เช่น สามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบอบกษัตริย์และชนชั้นทางสังคม แต่ยังคงให้ความส�ำคัญกับ
สถาบันศาสนาและใช้ศาสนาให้เกิดประโยชน์ในการรวมชาติและประชาชนให้เป็นหนึง่ เดียว สามารถ
ที่จะใช้บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแพร่อุดมการณ์สังคมนิยม และความรู้วิชาการสมัยใหม่ให้แก่
ประชาชนได้ ซึ่งแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศที่ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ส�ำเร็จ เช่น รัสเซีย
หรือจีนทีไ่ ด้พยายามล้มล้างสถาบันศาสนา63  ออกเสีย อนึง่ ประกอบกับท่าทีของฝ่าย ปเทดลาว เป็น
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่มีหมุดหมายส�ำคัญอยู่ที่การปลดแอกให้รอดพ้นจากการแทรกแซงของมหาอ�ำนาจ
และต่างชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งเอกราช อิสรภาพ และภราดรภาพของประเทศเป็นหลัก จึงได้ตอกย�้ำภาพ
ลักษณ์นั้นด้วยการแสดงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาและอุปัฏฐากบ�ำรุงพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดี
61ปัญญา เสนาเวียง, “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในลาว”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, (ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๘), หน้า ๕๔๐.
62พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๐.
63หอมหวล บัวระภา, “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม ๒๕๑๘-๒๕๓๓”, วารสาร
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ๒๙ (๑) มกราคม - เมษายน ๒๕๕๕), หน้า ๒๑๓.
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พระพุทธศาสนาในลาวยุคปัจจุบัน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบนั รัฐบาล สปป. ลาว ได้ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองบริหาร
สงฆ์ให้เป็นเอกภาพ และอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด มีนโยบายเข้มงวดต่อพระพุทธศาสนาเพียงระ
ยะสัน้ ๆ คือในช่วงสีป่ แี รกแห่งการปกครอง เนือ่ งจากอุดมการณ์ทางการเมืองเข้มข้น และเสถียรภาพ
ทางการเมืองยังไม่มีความมั่นคง แต่ภายหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ทุกอย่างก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเป็นล�ำดับ
มาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐบาลได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีม้ าตรา ๙ และมาตรา ๓๐ กล่าวถึงนโยบายของรัฐต่อศาสนาไว้อย่างชัดเจน และเริม่ ต้นกับการ
ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษเกีย่ วกับศาสนา การทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลมีอำ� นาจปกครองบริหาร
ประเทศได้อีกแรงหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของพระพุทธศาสนา เมื่อการต่อสู้ได้รับชัยชนะส�ำเร็จ
และบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติแล้ว ก็ควรที่จะพระสงฆ์จะมีส่วนร่วมอบรมศีลธรรมให้แก่ประชาชน
ให้เป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
รุ่งเรือง โดยการน�ำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้ประชาชนเข้าใจถึงศีลธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ64 ต่อไป
ดังนั้น ตั้งแต่หลังทศวรรษ ๒๕๓๐ การปกครองและการบริหารด้านเศรษฐกิจของลาวเริ่ม
ผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อเจ้าสุภานุวงศ์สละต�ำแหน่งจากประธานประเทศให้ท่านไกสอน พมวิหาน
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านไกสอนได้นำ� นโยบาย จินตนาการใหม่ มาใช้บริหารประเทศ
ลาวภายหลังระบบคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและเวียดนามล่มสลาย ในช่วงนี้เริ่มมีการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจและการเมือง เมื่อท่านไกสอนถึงแก่กรรมกระทันหัน ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ก็ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานประเทศต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญต่อประเทศลาวยุค
ใหม่ โดยยกเลิกการจ�ำกัดเสรีภาพบุคคล ด้วยการเชิญชาวลาวที่อพยพลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ ได้แก่
นักศึกษา ปัญญาชน นักธุรกิจให้เดินทางกลับมาร่วมพัฒนาประเทศ และยังเปิดประเทศต้อนรับนัก
ท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีกับไทยอีกด้วย ซึ่งนับตั้งแต่นั้น ลาว
และไทยก็มีความสัมพันธ์ด้วยดีต่อกันเสมอมา มีการร่วมทุนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เช่น ปี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ลาวกับไทยท�ำพิธเี ปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ข้ามแม่นำ�้ โขง ซึง่ เป็นสะพานแห่งแรก
ที่เชื่อมไทยและลาวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างทั้ง
สองประเทศมากยิ่งขึ้น จากการปฏิรูปการบริหารประเทศลาวของท่านหนูฮัก ท�ำให้ลาวได้รับการ
ยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในเดือน

64พระศรีธาตุ

สิงห์ประทุม และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพุทธศาสนาสมัยสังคมนิยมใน
ลาว”, ใน วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง, หน้า ๙๔.
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กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่านค�ำไต สีพันดอน เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานประเทศจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศลาวปฏิรูปเศรษฐกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทย มีการ
สร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ข้ามแม่น�้ำโขงขึ้นอีก ๒ แห่ง ต่อมาท่านค�ำไตลงจากต�ำแหน่ง ท่าน
จูมมะลี ไซยะสอน จึงเป็นผู้รับต�ำแหน่งประธานประเทศลาวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ ท่านบุนยัง วอละจิด ได้ท�ำการบริหารประเทศลาวสู่ยุคสมัยใหม่ ด้วยการเปิดกว้าง
ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากขึ้น มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และยังมีโครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจร่วมกับชาติอาเซียนและมหาอ�ำนาจจีนจ�ำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได้ว่า
ประเทศลาวพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจ สงครามรูปแบบใหม่ทกี่ ำ� ลังบุกทะลวงอีกระลอกหนึง่ เข้าสูอ่ าณาจักรล้านนาเวียงจันทน์
นั่นคือ สงครามทุนนิยมข้ามชาติ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นศัตรูใหม่ในร่างเดิมที่ลาวเคยผ่านมาแล้ว
เมื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ผ่านเบ้าหลอม
ละลายจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นต้นมา ประเพณีและพิธีกรรมในพุทธศาสนาถูกประยุกต์ใช้เป็น
ยุทธวิธี ในการจัดระเบียบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
มีการอธิบายและแทรกแนวคิดสังคมนิยม หลักการทางพระพุทธศาสนาได้ถูกตีความใหม่ให้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดแบบสังคมนิยม ในแบบลัทธิมาร์กซ์-เลนิน (Marxism-Leninism) โดยการสอน
ให้มนุษย์มคี วามเสมอภาคกัน สมบัตหิ รือกรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคลเป็นสิง่ ต้องห้าม ทรัพย์สนิ หรือกรรมสิทธิ์
เป็นของส่วนรวม เพื่อตอบเป้าหมายของพระพุทธศาสนา คือ การท�ำให้มนุษย์ปราศจากทุกข์ โดย
การละกิเลสเพื่อบรรลุนิพพาน ส่วนการปฏิวัติสังคมนิยม คือ การปลดปล่อยชาติและประชาชนจาก
การแสวงหาผลประโยชน์ของพวกนายทุน ซึง่ เป็นสาเหตุใหญ่ทกี่ อ่ ความทุกข์ยากให้กบั ประชาชน นับ
เป็นการใช้พระพุทธศาสนาให้อยู่เคียงคู่กับลัทธิสังคมนิยมได้เป็นอย่างดีในสังคมนิยมแบบลาว
อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาเป็นกาวเหนียวชนิดเดียวของสังคมทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ชือ่ มประสานให้
กับแนวคิดทางสังคมของกลุ่มผู้ต้องการเปลี่ยนแปลง (ชนชั้นน�ำ) กับกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไป
กว่าการมีกนิ มีใช้ (ชนชัน้ ล่าง) ด้วยการเดินตามหลักทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) จึงท�ำให้พระพุทธ
ศาสนายังมีคณ
ุ ค่าทางสังคมเพียงพอในฐานะเป็นแนวคิดเดียวทีไ่ ม่ได้เดินไปบนเส้นทางสุดโต่งทัง้ สอง
ข้าง แต่ในอนาคต เมือ่ ระบบทุนนิยมเสรีไหลบ่าเข้าไป พระพุทธศาสนาในลาวจะถูกตีความใหม่ตอ่ ไป
อย่างไรต่อไป เพราะพระพุทธศาสนาตัดแยกออกจากชาติไม่ได้ และพระสงฆ์สามเณรก็ตัดแยกออก
จากญาติโยมไม่ได้เช่นกัน
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กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับผล
พระครูอดุลสีลกิตต์
เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวโด่งดังและสะเทือนใจของคนทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธคือมีอุบาสิกา
ท่านหนึ่งถือศีลปฏิบัติธรรม ถูกฆ่าชิงทรัพย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วเอาศพใส่ไว้ในตู้เย็นโบกปูนเพื่อ
อ�ำพรางคดี กว่าจะพบศพก็เป็นเวลาหลายวัน ซึ่งอุบาสิกาท่านนี้เป็นคนใจบุญมีศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนามาก ได้มาปฏิบตั พิ ระกรรมฐานทีว่ ดั พระธาตุศรีจอมทองเป็นศิษย์ในพระเดชพระคุณ
พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
ได้บริจาคทรัพย์เป็นอันมากทั้งท�ำบุญและบริจาคทานที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นการท�ำบุญที่ยิ่ง
ใหญ่ก็คือ บริจาคเพื่อปรับปรุงตึกสงฆ์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๙ ล้านบาท ซึ่ง
เป็นจ�ำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียว
เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ท�ำให้เกิดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิด
ขึน้ ในด้านไม่ดเี ป็นผลลบต่อพระพุทธศาสนาซึง่ บางคนถึงกับออกปากว่าจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา
เลยทีเดียว ด้วยให้เหตุผลว่า การท�ำบุญ ให้ทาน รักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่ได้ประโยชน์อะไร ดูอย่างผู้
ตายท�ำทุกอย่างให้ทานเป็นเงินหลายล้านบาท บวชชีรกั ษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมแต่กไ็ ม่ชว่ ยให้รอดพ้นจาก
อันตรายหรือปกป้องชีวิตไว้ได้ แล้วจะท�ำบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมไปท�ำไม? ซึ่งคนไม่รู้หรือรู้
ไม่แท้กจ็ ะเห็นดีเห็นชอบไปด้วยแล้วจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เลิกท�ำบุญท�ำทานเลิกเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม
ไปเลย จึงเห็นควรจะต้องเขียนไว้กันคนเข้าใจผิดที่จะหลงประเด็นมองเอาแต่ปัจจุบัน แต่ไม่โยงใยถึง
อดีตซึ่งรวมไปถึง อดีตชาติปางก่อนด้วย
ในพระพุทธศาสนาถือเอากรรมเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งกรรมนี้จะมีทั้งดีและไม่ดี กรรมดีเราเรียก
กุศลกรรม กรรมชัว่ เรียกอกุศลกรรม ทางเกิดของกรรมเกิดได้ทงั้ ๓ ทางคือ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ฉะนั้นในแต่ละวัน ๆ เราจึงท�ำกรรมต่าง ๆ ไม่ซ�้ำกันสักเวลา บางคนเข้าวัดไปไหว้พระ ขณะก้มกราบ
พระเป็นกายกรรมทีด่ ี แต่พออธิษฐานขอให้พระช่วยดลบันดาลให้คนนัน้ คนนีจ้ งพินาศอย่าเจริญรุง่ เรือง
เพราะเขาท�ำอะไรไม่ดตี อ่ ตนเอง กลายเป็นมโนกรรมทีไ่ ม่ดี บางคนกล่าวแช่งออกมาดัง ๆ ก็กลายเป็น
วจีกรรมทีไ่ ม่ดี ในคราวเดียวกันนี้ เราท�ำกรรมดีเพียงแค่สว่ นเดียวแต่ทำ� กรรมชัว่ ถึงสองอย่าง ด้วยเหตุ
นี้ เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในวันหนึ่งเราท�ำกรรมดีก็มี ท�ำกรรมชั่วก็มี ซึ่งผลของกรรมนั้นเมื่อตามทันใน
เวลาใดก็ให้ผลในเวลานั้นในพระพุทธศาสนากล่าวว่า

พระธรรมเทศนาโดย พระครูอดุลสีลกิตต์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ 
� ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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กมฺมโยนิ เรามีกรรมเป็นก�ำเนิด คือ ก�ำเนิดตามแรงกรรมนี้ เมือ่ เรายังใช้กรรมไม่หมดหรือยัง
ไม่กลายเป็นอโหสิกรรมหรือยังไม่เข้าสู่นิพพาน ก�ำเนิดกรรมนี้ ก็จะน�ำเราไปเกิดในภพภูมิอื่น ๆ ตาม
ผลกรรมหรือแรงของกรรม
กมฺมพนฺธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือมีกรรมเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนญาติที่ติดอยู่กับเรา
ตลอด ท่านอุปมาเหมือนโคชักลากเกวียนไป รอยเกวียนก็ติดตามรอยเท้าโคไปเรื่อย ๆ หรือเงาที่
ติดตามแต่ละคนไปทุกหนทุกแห่ง เมื่อใดปลดเกวียนให้วัวแยกจากเกวียน รอยเกวียนกับรอยโคก็ไม่
ไปด้วยกัน เหมือนคนอยูใ่ นทีม่ ดื เงาก็ไม่ปรากฏ เมือ่ ใดทีเ่ ราเข้าสูน่ พิ พานได้จะเป็นการตัดวิบากกรรม
หรือกรรมใดที่เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรม เราจึงจะหมดกรรม
กมฺมปฏิสรโณ เรามีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัย เพราะการด�ำเนินชีวติ ของเราในแต่ละวันต้องอาศัย
กรรมคือการกระท�ำ  (ทั้งดีและทั้งชั่ว) ตราบใดยังมีลมหายใจ เป็นมนุษย์ก็ต้องมีกรรมอย่างมนุษย์
เนื่องจากมีผลกรรมที่เคยท�ำมาให้เสวยหรืออาศัย เช่น คนเคยให้ทานก็เกิดเป็นคนมีทรัพย์ คนมีศีล
ก็เป็นคนรูปร่างสมประกอบครบบริบูรณ์เป็นคนรูปงาม คนเคยเจริญภาวนาก็เป็นคนมีไหวพริบสติ
ปัญญาดี มีความสามารถดี ดังนั้นตลอดเวลาเราจึงอาศัยอยู่กับกรรม
ยํ กมฺมํ กริสสามิ เราท�ำกรรมใดไว้ กลฺยาณํ วา เป็นกรรมดีก็ตาม
ปาปกํ วา เป็นกรรมชั่วก็ตาม ตสฺส ทายโท ภวิสฺสามิ เราจักเป็นทายาทที่จะต้องได้รับผล
ของกรรมนั้น
ดังนั้นเราจึงต้องรับวิบากคือผลของกรรมนั้น แต่คนเราเมื่อสุขสบาย ก็ไม่ค่อยคิดหาเหตุ
ว่าที่เราอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเป็นวิบากผลกรรมดีมาจากอะไร เมื่อกรรมดีให้ผลอยู่เราก็บันเทิงรื่นเริง
สนุกสนานมีความสุข มีน้อยคนที่จะคิดว่าที่เรามีสุข มีทรัพย์ มีความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกาย
มีปญ
ั ญาความสามารถ เกิดจากผลคือวิบากกรรมดีทที่ ำ� มา อยากให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ต้องหมัน่ เพิม่ เติม
ความดี สร้างกุศลกรรม มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น พร้อมปฏิบตั ธิ รรม เช่น พรหม
วิหารธรรม เมื่อคนไม่ค่อยคิดหรือใส่ใจ แต่พอถูกวิบากกรรมชั่วให้ผล เรากลับโวยวายเดือดร้อนเป็น
ทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ กลับกล่าวหาว่าท�ำดีมาโดยตลอด แต่ทำ� ไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญก็ไม่ช่วย ซึ่งนับ
ว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยแท้
วิบากคือ ผลของกรรมทั้งที่ดีและชั่วนั้นเปรียบเหมือนคนเข้าเวรประจ�ำยามตามหน้าที่ของ
เขา ในเวลาใดเมื่อหมดเวลาหน้าที่เขาก็ออกไป เปลี่ยนให้คนต่อไปมารับหน้าที่ ซึ่งเวลาใดเป็นหน้าที่
ใคร ๆ คนนั้นต้องท�ำต้องรับผิดชอบท�ำแทนกันไม่ได้ เช่นเดียวกับผลกรรมในเวลาใดเราสุขสบาย
มีทรัพย์ มีตำ� แหน่ง มียศบริวาร เป็นเพราะขณะทีก่ รรมดีให้ผล กรรมชัว่ ก็รอโอกาสก่อน (แต่ไม่ใช่หาย
ไปไหน) รอจนผลกรรมดีหมด กรรมชัว่ ก็เข้ามาแทนที่ ทีนแี้ หละเดือดร้อน วุน่ วายไม่สบายเจ็บป่วย ถูก
ลดยศปลดต�ำแหน่ง แม้เราจะท�ำบุญจะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ไปบนบานสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ความดี
เหล่านีย้ งั ไม่มโี อกาสให้ผลเพราะมันไม่ใช่เวลาของเขา เพียงเราท�ำพิธสี ะเดาะเคราะห์ ต่ออายุ บนบาน
ศาลกล่าว เราก็แค่สบายใจ เมื่อยังไม่หมดกรรมชั่วเมื่อใด ความเดือดร้อนทั้งปวงจะยังมีอยู่ ไม่ใช่ว่า
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ท�ำบุญเอาไปลบล้างกรรมชั่วหรือล้างบาปได้ท้ังหมด ก็อาจได้บ้างบางอย่างต่อเมื่อเป็นอโหสิกรรม
เท่านั้น แม้กรรมบางอย่างได้ชดใช้กรรมไปแต่บางทียังมีเศษแห่งกรรมเหลืออยู่บางคนจึงต้องเสวย
เศษของกรรมนั้น
กรรมมีหลายอย่างมากแต่จะไม่น�ำมาชี้แจงทุกอย่าง เพียงแต่ต้องการให้รู้ว่าเราท�ำกรรมใดไว้
เราต้องได้รับผลกรรม แม้จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่พ้นจากกรรม ซึ่งพระพุทธองค์
ก็เคยได้รับผลกรรมหลายอย่างมาแล้ว เช่น ทรงถูกกล่าวตู่จากนางสุนทรีปริพาชิกาว่าพระองค์ทรง
ประพฤติในเมถุนธรรมกับนาง ก็ด้วยผลกรรมที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นนักเลงชื่อ ปุนาลิได้กล่าว
ตู่ใส่ร้ายซึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระนามว่า สุรภี ว่าประพฤติผิดในกามโดยไม่เป็นความจริง และ
นางจิญจามาณวิกาได้ใส่ความกล่าวตูพ่ ระองค์ทรงประพฤติผดิ ในกามกับนางจนตัง้ ท้อง เป็นเพราะผล
แห่งวิบากกรรมที่พระองค์ได้กล่าวตู่ พระนันทะ ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สัพพาภิภู
ด้วยเรื่องประพฤติผิดในเมถุนธรรมอันไม่มีความจริง
คนทีเ่ ป็นพระอรหันต์แล้ว อาจจะมีเศษของกรรมเหลืออยู่ และจะส่งผลให้ตอ้ งเสวยผลของเศษ
กรรมนั้น อย่างเช่นในกรณีของพระมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ แม้
ท่านจะมีฤทธิ์มาขนาดไหน แต่ก็ยังต้องพ่ายแพ้แรงกรรมอยู่ดี
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดา ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ
ในอรรถกถาพระธรรมบทเล่าว่า ในสมัยหนึ่ง พวกนิครนถ์ประชุมกันวางแผนสังหารพระมหาโมคคัล
ลานะเถระ เพราะคิดว่าเมื่อก�ำจัดพระเถระรูปนี้เสียแล้ว ก็จะท�ำให้ลาภสักการของพระศาสดาสิ้นสุด
ลง ด้วยว่าพระเถระท่องไปในเทวโลก สอบถามกรรมที่พวกเทวดากระท�ำแล้ว ก็กลับมาบอกกับพวก
มนุษย์ว่า ทวยเทพท�ำกรรมอย่างนี้ ๆ แล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ และพระเถระก็ยังได้ไปท่องในนรก
และได้ถามพวกสัตว์นรกถึงกรรมที่พวกตนท�ำไว้แล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่า สัตว์นรกท�ำกรรม
อย่างนี้ ๆ ไว้ จึงได้ไปเกิดและเสวยทุกข์ในนรกอย่างนี้ ๆ พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยค�ำของพระเถระนั้น
แล้ว ก็ได้น�ำลาภและสักการะเป็นอันมากมาถวายพระเถระ ถ้าพวกเราสังหารพระเถระนั้นได้ ลาภ
และสักการะนั้นก็จะเกิดแก่พวกเรา
ดังนัน้ พวกนิครนถ์จงึ ได้ไปว่าจ้างพวกโจรไปสังหารพระเถระซึง่ ในขณะนัน้ พ�ำนักอยูท่ ก่ี าฬศิลา
ใกล้กรุงราชคฤห์ แต่ด้วยเหตุที่พระเถระมีฤทธิ์มาก เมื่อถูกพวกโจรเข้าล้อมวัด ในวันแรกพระเถระได้
ใช้กำ� ลังแห่งฤทธิ์หลบหนีออกมาผ่านทางช่องลูกกุญแจ ในวันที่สองได้หลบหนีออกมาทางหลังคากุฏิ
พระเถระสามารถหลบหนีพวกโจรได้ในช่วงสองเดือนแรก พอถึงเดือนทีส่ ามพระเถระระลึกได้วา่ ท่าน
เคยประกอบกรรมท�ำชั่วมาในชาติหนึ่ง ท่านจึงไม่ยอมใช้ฤทธิ์ท�ำการหลบหนีอีกต่อไป
ท่านจึงถูกโจรจับและถูกทุบตีจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียด หลังจากนั้นพวกโจรได้น�ำร่าง
ของท่านไปทิ้งไว้ที่พุ่มไม้เพราะเข้าใจว่าท่านเสียชีวิตแล้ว แต่ท่านยังไม่เสียชีวิต และคิดว่า จะไปเฝ้า
พระศาสดาเสียก่อนแล้วจักปรินพิ พาน จึงได้ใช้กำ� ลังแห่งฌานประสานกระดูกให้กลับแข็งแรง แล้วเหาะ
ไปสู่ส�ำนักของพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลอ�ำลา พระศาสดาได้ตรัสบอกให้เถระแสดงธรรม
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ให้พระองค์สดับเสียก่อน พระเถระก็ได้กระท�ำตามพุทธฎีกา จากนั้นได้ถวายบังคมลา เหาะไปที่ดง
กาฬศิลา และได้ปรินิพพาน ณ ที่นั้น เมื่อข่าวการเสียชีวิตของพระเถระได้กระจายไปทั่วชมพูทวีป
พระเจ้าอชาตศัตรูก็ได้ใช้สายสืบออกไปสืบข่าวเพื่อตามจับกุมคนร้าย และในที่สุดโจรเหล่านั้นก็ถูก
จับกุมและถูกประหารชีวิตด้วยการถูกเผาด้วยไฟ
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า น่าสังเวชจัง พระมหาโมคคัลลานะ มรณภาพแบบนี้ไม่
สมควร พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะมรณภาพ ไม่สมควรในชาตินี้ก็จริง แต่เธอ
ถึงมรณภาพ สมควรแก่กรรมที่เธอกระท�ำไว้ในกาลก่อน” เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุรพกรรมใน
อดีตของพระเถระ ได้ตรัสเล่าว่า ในชาติหนึง่ พระเถระเคยเกิดเป็นชายหนุม่ และได้สงั หารบิดามารดาที่
ตาบอด ในตอนแรกนัน้ ชายหนุม่ ผูน้ กี้ เ็ ลีย้ งดูบดิ ามารดาทีต่ าบอดเป็นอย่างดี แต่หลังจากแต่งงานแล้ว
ถูกภรรยายุแหย่แนะน�ำให้ฆ่าบุพพการีตาบอดทั้งสองคนเสีย ชายหนุ่มจึงได้พาบิดามารดาขึ้นเกวียน
เข้าไปในป่า แล้วท�ำการทุบตีบิดามารดาจนถึงแก่ความตายโดยโยนบาปว่าเป็นการกระท�ำของพวก
โจร ด้วยผลกรรมนั้น ท�ำให้ชายหนุ่มไปตกนรกอยู่หลายแสนปี ด้วยเศษของวิบาก จึงถูกทุบตีกระดูก
แตกละเอียด เสียชีวติ แบบนีอ้ ยูถ่ งึ 100 ชาติ และเมือ่ มาเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานะ แม้วา่ จะเป็น
พระอรหันต์ และเป็นผู้มีฤทธิ์มาก ก็ยังไม่สามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของกรรมไปได้ ในตอนท้าย
ของพุทธด�ำรัสมีข้อความระบุถึง กฎแห่งกรรม ที่ทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมย่อมได้รับกันทั่วหน้าว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย โมคคัลลานะ ท�ำกรรมประมาณเท่านี้ ไหม้ในนรกหลายแสนปี ด้วยวิบากที่ยังเหลือ จึงถูก
ทุบตีอย่างนัน้ นัน่ แล ละเอียดหมด ถึงมรณะ สิน้ 100 อัตภาพ โมคคัลลานะได้มรณะอย่างนี้ ก็พอสม
แก่กรรมของตนเองแท้ พวกเดียรถีย์ 500 กับโจร 500 ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้าย
ก็ได้มรณะทีเ่ หมาะ (แก่กรรมของเขา) เหมือนกัน ด้วยว่า บุคคลผูป้ ระทุษร้ายต่อบุคคลผูไ้ ม่ประทุษร้าย
ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ 10 ประการเป็นแท้
ส่วนเรื่องพระนางสามาวดี สตรีนางนี้แม้จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ ได้รับการยกย่องให้เป็น
เอตทัคคะผู้อยู่ด้วยเมตตา แต่นางก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง กรรมเก่า ในอดีตชาติได้ นางสามาวดีเป็นธิดา
รูปงามของภัททวดียเ์ ศรษฐีแห่งเมืองภัททวดีย์ เมือ่ ครัง้ เกิดโรคอหิวาต์ระบาดอย่างหนัก ผูค้ นในเมือง
ล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ภัททวดีย์เศรษฐีจึงตัดสินใจพาบุตรสาวและภรรยาหนีไปตายดาบหน้า หวัง
พึ่งพิงโฆสกเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีผู้เป็นสหาย ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลก เพียงเพราะความกตัญญู
อย่างสูงต่อบิดามารดา นางสามาวดียอมสละอาหารในส่วนของนางให้ท่านทั้งสองได้กินอย่างเต็มที่
ผลจากการบริโภคเกินพอดีทำ� ให้ร่างกายย่อยอาหารไม่ทัน บิดาและมารดาจึงเสียชีวิตในที่สุด ทิ้งให้
บุตรสาวกลายเป็นก�ำพร้าไป ภายหลังเมือ่ โฆสกเศรษฐีทราบเรือ่ งทีเ่ กิดกับภัททวดียเ์ ศรษฐีผเู้ ป็นสหาย
ด้วยความสงสารและเอ็นดูนางสามาวดียิ่งนัก จึงขอรับนางสามาวดีเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมทั้งมอบ
หญิงบริวารให้อีก 500 คน
วันหนึ่งนางสามาวดีพร้อมบริวารพากันไปเที่ยวงานเทศกาลรื่นเริงของเมืองโกสัมพี ความงาม
ของนางท�ำให้พระเจ้าอุเทนเจ้าผู้ครองนครโกสัมพีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความเสน่หา เพียง
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รุ่งเช้าก็มีพระราชสาสน์ไปสู่ขอนางสามาวดีกับโฆสกเศรษฐี ซึ่งนางก็มิได้ขัดข้อง ด้วยถือเป็นการ
แทนคุณบิดาบุญธรรม ด้วยเหตุนี้พระเจ้าอุเทนจึงแต่งตั้งให้นางเป็นพระนางสามาวดีพระอัครมเหสี
แห่งนครโกสัมพี
วันหนึ่งพระนางสามาวดีได้ทราบความอัศจรรย์ของพระธรรมเทศนาที่ท�ำให้นางขุชชุตตรา
หญิงรับใช้ร่างอัปลักษณ์กลับตัวกลับใจจากการท�ำบาป พระนางจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธองค์ยงิ่ นัก ถึงกับร้องขอให้นางขุชชุตตราแสดงธรรมตามทีฟ่ งั มาให้นางฟังบ้าง ในทันทีทนี่ าง
ขุชชุตตรามาถึง พระนางได้ยกพระแท่นให้นางขุชชุตตรานั่งประทานผ้านุ่ง แพรพรรณให้ใหม่ เพื่อ
เป็นการแสดงคารวะอย่างสูง และเมือ่ พระนางสามาวดีและสาวใช้บริวารทัง้ 500 คน ได้ฟงั ธรรมจบ
ทั้งหมดก็บรรลุโสดาบันพร้อมกัน ด้วยความอิ่มเอิบใจและเลื่อมใสในพระธรรม นับแต่นั้นมาพระนาง
สามาวดีและเหล่าบริวารทัง้ 500 นาง จึงพร้อมใจกันถือศีลปฏิบตั ธิ รรม นอกจากนีพ้ ระนางสามาวดียงั
ได้มอบหมายให้นางขุชชุตตราไปฟังธรรมทุกวัน เพือ่ กลับมาแสดงธรรมให้พระนางและบริวารฟังด้วย
ต่อมาพระเจ้าอุเทนได้แต่งตั้งพระนางวาสุลทัตตาเป็นมเหสีองค์ที่สอง และพระนางมาคันทิยา
เป็นมเหสีองค์ที่สามทว่า พระมเหสีองค์หลังมีความอาฆาตแค้นในพระพุทธองค์มาก่อน เมื่อรู้ว่า
พระนางสามาวดีมคี วามเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธองค์กเ็ กิดความไม่พอใจ คิดหาอุบายก�ำจัดพระนาง
สามาวดี กุเรื่องขึ้นใส่ความหลายครั้ง จนถึงขั้นใส่ร้ายว่าพระนางสามาวดีมีใจฝักใฝ่ในพระพุทธองค์
และคิดจะปลงพระชนม์พระเจ้าอุเทน
ท้ายทีส่ ดุ พระเจ้าอุเทนทรงคล้อยตาม และมีรบั สัง่ ให้ประหารชีวติ พระนางสามาวดีพร้อมบริวาร
ด้วยพระองค์เอง ทว่าเป็นเรือ่ งน่าอัศจรรย์ทเี่ พียงแค่งา้ งศรออก พระองค์กลับสัมผัสถึงความดีงามของ
พระนางสามาวดี จึงก้มลงกราบขอโทษพระนางแทบพระบาทและปวารณาตนเข้าสู่บวรพุทธศาสนา
รักษาศีล ฟังธรรม เช่นพระนางสามาวดี
ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เพิ่มความเคียดแค้นให้พระนางมาคันทิยามากยิ่งขึ้น จนวันหนึ่งนาง
ได้วางแผนเผาพระนางสามาวดีพร้อมบริวารทั้งเป็น พระนางสามาวดีนั้นแม้จะเห็นเปลวเพลิงก�ำลัง
ลุกลามเข้ามาใกล้กม็ ไิ ด้ทรงหวัน่ ไหว กลับรับสัง่ ให้เหล่าบริวารตัง้ จิตเจริญเมตตา แม้ทา้ ยทีส่ ดุ ทัง้ หมด
จะจบชีวิตลงในกองไฟ…แต่ก็ต่างบรรลุธรรมขั้นสูงไปตาม ๆ กัน
เหตุแห่งการตายของพระนางสามาวดีนี้สืบเนื่องด้วยกรรมเก่าเมื่อครั้งอดีตกาลที่พระนาง
และเหล่าบริวารทั้ง 500 คนพากันสุมไฟขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ครั้นพอไฟมอดลงจึง
ทราบว่านางได้เผาพระปัจเจกพุทธะซึง่ ก�ำลังเข้าสมาธิอยูใ่ นพงหญ้าไปด้วยพระองค์หนึง่ และด้วยความ
หวาดกลัว พวกนางจึงช่วยกันสุมไฟอีกครั้งให้แรงยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ท�ำลายหลักฐานให้สิ้นซาก ก่อนจะ
พากันกลับเข้าเมือง
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ผลกรรมในครั้งนั้นท�ำให้พระนางสามาวดีและบริวาร 500 คน ต้องถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่
หลายพันปีและเมือ่ พ้นจากนรกก็ยงั ต้องถูกเผาทัง้ เป็นอีก 100 ชาติ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือจุดจบกลางกอง
เพลิงด้วยน�ำ้ มือของพระนางมาคันทิยา…ดังความที่เล่ามานี้
ด้วยเหตุนี้ท่านสาธุชนทุกท่าน เราท่านทั้งหลายอันเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ว่าใครทั้งนั้น
ปฏิบัติตนยังไม่เท่าส่วนเสี้ยวของท่านทั้งหลายเหล่านั้น จึงไม่อาจหลีกจากกรรมที่ที่เราท�ำได้ แม้
ล่วงลับไปก่อนในขณะที่กรรมดีให้ผล กรรมชั่วยังไม่ทันมีโอกาสให้ผล เราก็จะต้องจุติในภพภูมิ
ใหม่เพื่อใช้หนี้กรรมอันเราท�ำมาทุก ๆ คนอย่างแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลย
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รวมลงในจิตแห่งเดียวกัน
ความมืด ความสว่าง ความโง่ ความหลง อยู่ในตัวของเรานี้ ความรู้ความฉลาด ก็อยู่ในใจของ
เรานี้ ใจดวงนี้จึงเป็นเหมือนเก้าอี้ตัวเดียว แต่คนนั่งมีสองคนเช่นเดียวกับ ความโง่ ความฉลาด แทรก
กันอยูใ่ นใจดวงเดียว จะว่าโง่จริง ๆ ก็ยงั รูอ้ ยู่ ถ้าจะว่ารูจ้ ริง ๆ ก็ยงั มีความโง่ ความฉลาดแทรกอยูด่ ว้ ย
ท่านพูดเรื่องคนโง่ เราก็ได้ยินและเข้าใจ ท่านพูดเรื่องคนฉลาด เราก็ได้ยินและเข้าใจ ท่านพูดเรื่อง
ปุถุชนคนหนาเราก็รู้และเข้าใจ ท่านพูดเรื่องพระอริยเจ้า นับแต่ชั้นต้น จนถึงพระอริยเจ้าชั้นสูงสุด
เราก็รู้และเข้าใจเป็นลําดับ เพราะเราเองยังไม่สามารถทําตัวให้เป็นอย่างนั้นได้ แต่มีความสนใจใคร่
อยากจะสดับเรื่องราว ความดีที่ท่านอบรมมา และทางดําเนินของท่าน ท่านดําเนินอย่างไร จึงเป็น
ไปเพื่อธรรมเช่นนั้น
คําว่า พระอริยเจ้านั้น แปลว่าผู้ประเสริฐ มีอยู่สี่ชั้นคือ ชั้นพระโสดาบัน ชั้นพระสกิทาคามี ชั้น
พระอนาคามี และชั้นพระอรหันต์

พระโสดาบัน
ผู้ส�ำเร็จชั้นพระโสดา ท่านกล่าวไว้ว่า ละสังโยชน์ได้สาม คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส ได้แล้ว
คุณสมบัติประจ�ำใจ ของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือ หลักความเชื่อมั่นประเภท อจลศรัทธา
เป็นผู้เชื่อมั่น ต่อผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว และเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตนยังไม่รู้ ไม่เห็น
สมานตฺตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มีธรรม
ครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบัน ยอมรับและปฏิบัติ
ตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่า ชาติ ชั้น วรรณะใด ตลอดสัตว์เดรัจฉาน ก็ไม่รังเกียจ
โดยเห็นว่า เขากับเราตกอยู่ในวงกรรมดี-ชั่ว เหมือนกัน ใครมีกรรม ประเภทใดจ�ำต้องยอมรับ ตาม
หลักกรรมทีต่ นท�ำมา ตามความจริงทีเ่ ขาท�ำเชือ่ กรรมและผลของกรรมอย่างฝังใจ เชือ่ ความตรัสรูข้ อง
พระพุทธเจ้า และพระธรรมว่าเป็นสวากขาตธรรม เป็นนิยยานิกธรรม สามารถน�ำผู้ปฏิบัติตามให้ถึง
ความพ้นทุกข์ได้ เป็นผู้แน่วแน่ในศีลที่ตนรักษา ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน ท่านรักษา
ศีลด้วยความระมัดระวัง ไม่ยอมให้ศลี ขาด หรือด่างพร้อยด้วยเจตนาล่วงเกิน นีเ้ ป็นหลักธรรมประจ�ำ
อัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง
จ.อุดรธานี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2507
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พระอนาคามี
พระอนาคามี ละสังโยชน์ได้ห้า คือสามข้อที่ผ่านมาแล้ว และละได้อีกสองข้อ คือ กามราคะ
และปฏิฆะ กามราคะ ความยินดีในประเพณีของโลก และปฏิฆะความหงุดหงิดใจ ส่วนกามราคะ นั้น
อยู่ในวงของรูปกายตามความเห็นของธรรมะป่าว่า สักกายทิฏฐิ ยี่สิบนั่นแลเป็นบ่อของกามราคะแท้
ควรเป็นภาระของอนาคามีเป็นผู้ละได้โดยเด็ดขาด เพราะต้องพิจารณาขันธ์ห้าด้วยปัญญา แล้วผ่าน
ไป ด้วยความหมดเยือ่ ใย คือสามารถพิจารณาส่วนแห่งร่างกายทุกส่วน เห็นด้วยความเป็นปฏิกลู ด้วย
ความเป็นไตรลักษณ์ด้วย ประจักษ์กับใจทราบชัดว่าความปฏิกูลของร่างกายที่ปรากฏเป็นภาพอยู่
ภายนอก ย้อนเข้าสู่วงของจิตโดยเฉพาะ และทราบชัดว่าความเป็นสุภะเป็นเรื่องจิตออกไปวาดภาพ
แล้วเกิดความกําหนัดยินดี ความเป็นอสุภะ จิตออกไปวาดภาพแล้วเกิดความเบื่อหน่าย ภาพทั้งสอง
อยูใ่ นจิตดวงเดียว มิได้ปรากฏออกภายนอกทีเ่ คยเป็นมา จิตเห็นโทษ...ปล่อยวางจาก สุภะ และอสุภะ
ถอนอุปาทาน ความถือกายออกได้โดยสิ้นเชิง กามราคะยุติลงได้ในขณะที่ถอนอุปาทานจากกายโดย
ผ่านออกระหว่าง สุภะและอสุภะต่อกัน หมดความเยื่อใยในสุภะและอสุภะทั้งสองประเภท

พระอรหัตตภูมิ
พระอรหันต์ ท่านว่า ละสังโยชน์ได้สิบ คือละสังโยชน์เบื้องต�่ำที่ผ่านมาแล้ว และละสังโยชน์
เบื้องบนได้อีกห้า คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
รูปราคะ หมายถึง นิมิต ที่ปรากฏกับจิตอยู่ภายในโดยเฉพาะเข้ามาอยู่ในวงของจิต นิมิตนี้เป็น
อารมณ์ของจิต เพราะจิตต้องทําการฝึกซ้อมเพื่อความชํานาญอยู่กับนิมิตภายใน โดยไม่เกี่ยวกับกาย
อีกเลย จนชํานาญในการปรุงและทําลายได้อย่างรวดเร็ว ความเกิด-ดับเร็วเหมือนฟ้าแลบ สุดท้ายก็
หมดไป เป็นสูญญากาศว่างเปล่าไม่มีนิมิตเหลืออยู่ภายในจิตเลย
อรูปราคะ คือ ความยินดีในสุขเวทนา
มานะ ความถือ คือ ความสําคัญใจ ๙ อย่าง เช่น ตัวมีภูมิธรรมต�่ำกว่าเขา สําคัญว่า ต�่ำกว่าเขา
เสมอเขา ยิ่งกว่า ตนมีภูมิธรรมเสมอเขา สําคัญว่า ต�ำ่ กว่าเขา เสมอเขา ยิ่งกว่าเขา ตนมีภูมิธรรมยิ่ง
กว่าเขา สําคัญว่า ต�่ำกว่าเขา เสมอเขา ยิ่งกว่าเขา ความสําคัญนี้ผิดทั้งนั้น เพราะเป็นเรื่องของกิเลส
จึงแก้ไขจนไม่มีอะไร มาแสดงความสําคัญภายในใจ
อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งของใจ เป็นกิริยาแห่งความขยันหมั่นเพียร ค้นหาต้นตอของวัฏฏะด้วย
สติปัญญาอันแหลมคม ใจมีกําลังกล้าต่อแดนพ้นทุกข์ จึงไม่นึกถึงมัชฌิมา ความพอดี จนลืมพักจิตใน
ความสงบจิตเร่งรีบเพลินต่อการพิจารณา
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อวิชชา คือ ความหลงจิตดวงเดียวเท่านัน้ เพราะสิง่ อืน่ รูเ้ ท่าและปล่อยวางได้ แต่กลับมาหลงตัว
เอง “อวิชชา” แปลว่า รูไ้ ม่รอบ รูไ้ ม่ชดั เจนยังมีเงาปิดบังตัวเองไว้ ต่อเมือ่ สติปญ
ั ญาขุดค้นไตร่ตรอง จึง
รู้ว่า อวิชชา คือความหลงตัวเองเท่านั้น พอปัญญาหยั่งทราบ อวิชชาก็ดับลงในขณะเดียวไม่มีอวิชชา
ตัวไหนเหลืออยู่ในจิตอีกเลย อุทธัจจะ มานะก็หมดปัญหาในเวลาเดียวกันกับอวิชชาดับไป
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗

เอกสาร
เทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน บนแผ่นป้ายไวนิลในศาลาการเปรียญ
(ศาลาใน)  วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี๒๕๖๒ : ๑-๑๐.
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กฎเหล็กในการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน
พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญโญ
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก่อนอื่น ก่อนที่เราจะฟังธรรมะทุกครั้ง
ขอให้เราเชิญพรหมเทพ เทวดา ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราก่อน ขอให้เรากล่าวตามในใจดังนี้ ขออ�ำนาจ
บารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม ขอให้พรหมเทพ เทวดา เจ้าทีเ่ จ้าทาง เจ้ากรรม
นายเวร ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั่วสากลโลก ร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ แล้ว
ผลบุญใดที่ส�ำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้า ขอจงส�ำเร็จแก่พรหมเทพ เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร
ดวงจิตดวงวิญญาณทัง้ หลายทัว่ สากลโลก จงหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง และบรรลุมรรคผลนิพพาน
โดยฉับพลันในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทอญ วันนี้ก็จะมากล่าวถึงกฎเหล็ก หมายถึงกฎระเบียบที่ขาด
ไม่ได้ในการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน ผู้ที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน
ดังเช่น พระอรหันต์ในสมัยก่อน หรือในสมัยพุทธกาล เพียงแค่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ดี จาก
พระอรหันต์ก็ดี จากพระที่ยังไม่บรรลุก็ดี แต่ท่านแสดงธรรมด้วยความตั้งใจและตั้งใจจริง ก็สามารถ
บรรลุธรรมได้ในระหว่างการฟังธรรมนั้นทันที
การที่ญาติโยมทุกคนสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทันทีนั้น เราก็ต้องมีกฎเหล็ก
กฎเหล็กข้อที่ ๑ เราต้องมีเป้าหมายว่า ในการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง เราต้อง
ท�ำเพื่อนิพพานชาตินี้
คือไม่คิดเกิดอีกในชาติต่อ ๆ ไป ให้เรามีความคิดแบบนี้อย่างจริงจัง คือต้องมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติว่าจะขอนิพพานชาตินี้
กฎเหล็กข้อที่ ๒ ให้เราขอขมาบิดามารดาถ้ายังมีชวี ติ อยู่ หรือถ้าเสียชีวติ ไปแล้ว ให้อธิษฐาน
ขอขมาท่าน
การขอขมาคือ ให้เราไปกราบเท้า ซื้อพวงมาลัยไปกราบเท้าพ่อแม่ และกล่าวความผิดของตน
ให้เอ่ยชื่อความผิดเลย เช่นเคยขโมยเงินพ่อแม่ไว้เท่าไหร่ให้บอกไป ถ้าจ�ำจ�ำนวนไม่ได้ให้บอกเกิน
ไว้ แล้วก็บอกจะเอามาคืนให้ หรือถ้าพ่อแม่ของเราได้เสียชีวิตลงไปแล้ว ให้เราอธิษฐานว่าจะท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ ด้วยจ�ำนวนเงินที่เราเคยขโมยมา กับวัดใดวัดหนึ่งที่เราพิจารณาแล้ว ว่าวัดนั้น
ๆ ดีพอสมควร หรือเราเคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ หรือคิดอะไรไม่ดีกับพ่อแม่ ให้เราพูดไปเลย อย่าง
เช่นข้าพเจ้าขอขมาพ่อแม่ ที่เคยว่าแม่ไว้ในใจ ด่าแม่ไว้ในใจ และเคยด่าแม่ด้วยค�ำ  ๆ นี้ เราก็อธิบาย
ไป ไม่ต้องกลัวพ่อแม่จะโกรธ เมื่อขอขมาแล้ว พ่อแม่จะยกโทษให้ หรือไม่ยกโทษให้ ไม่เป็นไร ถือว่า
พระธรรมเทศนาโดย พระมหาฑิจถากร อาจิตปุญโญ นิพพานธรรมสถาน ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
152 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

เราได้ท�ำการสารภาพผิดแล้ว และให้กล่าวด้วยว่า ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ท�ำอีก หรือว่าต่อไปนี้ลูกจะ
ไม่ท�ำผิดกับพ่อแม่อีกแล้วครับ ลูกจะไม่ท�ำผิดต่อพ่อแม่อีกแล้วค่ะ ให้สัญญาไว้ นี่คือกฎหลัก ๆ แต่ละ
คนปฏิบตั ิ หรือด�ำเนินชีวติ มีอปุ สรรคเยอะ หรือไม่ประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งการงานก็ดี ในเรือ่ งธรรมะ
ก็ดี เพราะต้นเหตุหลักเกิดจากการที่เราท�ำตัวไม่ดีกับพ่อแม่ไว้ แล้วไม่เคยขอขมา หรือในปัจจุบันก็
ยังท�ำความผิดอยู่ เข้าวัดทุกวัน เป็นประจ�ำ  ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ทุกปี ไปปฏิบัติธรรมบ่อย ๆ แต่
กลับบ้านมาเจอพ่อแม่ยังไม่ไหว้เลย  
เราควรไหว้พ่อแม่เมื่อเราเข้าบ้าน ออกจากบ้านเป็นประจ�ำไปท�ำงานก็บอกหวัดดีค่ะแม่
หวัดดีครับแม่ ผมไปท�ำงานก่อนนะครับ เหมือนเราตอนเป็นเด็ก ๆ ตอนโตเราก็ท�ำได้ เรื่องความดี
อย่าไปอาย อย่าไปอายการท�ำความดี ทุกวันนี้สังคมเราอายในการท�ำความดี แต่พอท�ำอะไรเรื่อง
หยาบคาย เรื่องไม่ดี ดูมันโก้ เก๋ เท่ห์ ในสายตาผู้คนที่ไม่ได้ดีเหมือนกัน เพราะถ้าคนดี ๆ เขาไม่คิดว่า
สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเท่ห์ โก้ เก๋ ต้องเป็นคนหยาบ ๆ เหมือนกัน ถึงได้คิดว่ามันเท่ห์ได้ มันโก้ได้ เพราะ
ฉะนั้น ต้นเหตุหลัก ๆ คือเราท�ำกรรมกับพ่อแม่ไว้ ไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมแล้วไปดูว่าปฏิบัติธรรมไม่
ก้าวหน้า หรือนั่งสมาธิไปไม่ถึงไหน ก็จะไปแก้ว่าต้องภาวนาอะไร ต้องไปหาอาจารย์คนไหน ต้องท�ำ
รูปแบบไหน อันนั้นคือปลายเหตุ แต่ต้นเหตุในการปฏิบัติธรรมคือพ่อแม่ เราต้องขอขมาพ่อแม่เสีย
ก่อน อันนี้เรื่องส�ำคัญ กฎเหล็กเลยขาดไม่ได้ ถ้าคิดจะเป็นคนดี แต่ยังพูดดีกับพ่อแม่ไม่ได้ เราอย่า
ไปคิดว่าจะบรรลุธรรมข้อไหนได้ เป็นไปไม่ได้ เต็มที่ก็เก่งในเรื่องต�ำรา รู้ดีในเรื่องต�ำราตามที่สอน ๆ
กันมา แต่การปฏิบัติจะไม่นับหนึ่งเลย
กฎเหล็กข้อที่ ๓ ให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ อย่างจริงจัง และ
จริงใจ ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่
เราเคยท�ำผิดอะไรไว้ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมค�ำสอน พระสงฆ์ หรือครูบาอาจารย์ ให้เราไป
ขอขมาให้เรียบร้อย พระพุทธ พระธรรม ให้เราอธิษฐานขอขมาในใจ ส่วนพระสงฆ์ ถ้ายังมีชีวิตอยู่
เราเคยกล่าวโทษเขาไว้โดยที่ไม่เป็นจริง หรือเราคิดเองโดยที่ไม่มีมูลเหตุ หมายถึงว่าไม่มีเหตุที่จะ
เป็นจริงได้ เรากล่าวโทษเขาท�ำตาม ๆ กันมา เราก็ไปขอขมาซะ ถ้าเราไปได้ ไปไม่ได้อธิษฐานในใจ
หมายความว่าถ้ามันไปไม่ได้จริง ๆ เช่นอยูก่ นั คนละประเทศ เงินไม่พร้อมทีจ่ ะมาได้ อันนัน้ ก็อธิษฐาน
ในใจ ในส่วนของครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพ่อแม่ เพราะครูบาอาจารย์สอนให้เราไปนิพพานได้ แต่พ่อแม่
สอนให้เราไปนิพพานไม่ได้ ถ้าท่านยังไม่หยุด เรารักพ่อแม่อย่างไร เราก็ต้องรักครูบาอาจารย์ยิ่งกว่า
นัน้ คอยไปมาหาสู่ ถามสารทุกข์สขุ ดิบเหมือนกับทีเ่ ราท�ำกับพ่อแม่ของเรา นีก่ อ็ กี หนึง่ ต้นเหตุกฎเหล็ก
ถ้าเราไม่ดีกับครูบาอาจารย์ ไม่เชื่อฟังค�ำสอน ไม่เรียน ไม่ศึกษาโดยความเคารพ ไม่คอยปรนนิบัติ
อุปทา ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ กล่าวไว้แล้วในที่ ๖ เราก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แล้ว
ค�ำว่าครูบาอาจารย์ โยมต้องมีคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ที่เราจะท�ำตามและเชื่อฟังท่านร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เราจะฟังธรรมะในยูทปู หรือว่าไปวัดนูน้ วัดนี้ ไปฟังธรรมะได้ ไม่ได้หา้ ม ไม่ได้เป็นการห้ามให้ไปวัด
ไหน หรือไปส�ำนักอื่น แต่เมื่อเราไปหลาย ๆ ที่แล้ว หลาย ๆ วัด หลายส�ำนักแล้ว โยมต้องสรุปและ
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ท�ำตามส�ำนักใดส�ำนักหนึ่ง และจริงจังกับการปฏิบัติตามส�ำนักนั้น หรือครูบาอาจารย์ท่านนั้น
ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ไม่ใช่เหมือนในสมัยปัจจุบัน เราฟังธรรมะในยูทูปเต็มไปหมดเลย
แล้วเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เชื่อคนนั้นนิดคนนี้หน่อย แปลว่าเราก็ไม่ได้จริงจังหรือว่าจริงใจกับครูบา
อาจารย์ทา่ นใดท่านหนึง่ ผลทีเ่ ราได้กไ็ ด้เหมือนกัน คือได้แบบไม่จริงจัง การปฏิบตั กิ จ็ ะขึน้ ๆ ลง ๆ ไม่
สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรได้ เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามท่านไหนจริงจังแล้ว ถ้ามันไม่ได้ผล เราก็เลิก
ไปหาท่านอื่น ไม่ผิดอะไร เรื่องธรรมดา อาตมาก็เป็นมาแล้ว หรือว่าถ้าเห็นท่านผิดศีล อาบัติขั้นหนัก
แบบเจตนา หรือท่านเบาก็ได้แบบเจตนา เราก็อย่าไปยุง่ กับเขา แต่ตอ้ งดูเจตนาเป็นหลักในการผิดศีล
อย่าไปเห็นแค่ภาพ ตัดสินใครแค่ภาพที่เราเห็นไม่ได้ นี่คือกฏเหล็กข้อที่ ๓ คือให้เรานับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ อย่างจริงจัง จริงใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
กฎเหล็กข้อที่ ๔ ให้เราอธิษฐานลาพุทธภูมิ
การปรารถนาพุ ท ธภู มิ หมายถึ ง ปรารถนาจะเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ในอนาคตกาล การลา
พุทธภูมิไม่มีในพระไตรปิฎก แต่ถามว่า แค่เราอธิษฐานว่าเราขอปรารถนานิพพานชาตินี้ ขอลา
พุทธภูมิ หากข้าพเจ้าเคยอธิษฐานไว้ในชาตินี้ชาติใด ก็ไม่ได้มีการเสียหายอะไร แล้วก็ไม่ได้เสียตังค์
ถึงไม่มีในพระไตรปิฎก และในพระไตรปิฎกค�ำสอนต่าง ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าบรรจุไว้หมดทุก
ค�ำสอน อาจจะขาดบ้าง หรือว่าเพิ่มในสิ่งที่ผิดไปบ้าง เป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นในกฎข้อที่ ๔ ขอ
ให้เราอธิษฐานจริงจังว่าขอนิพพานชาตินี้ และขอลาพุทธภูมิหากเคยปรารถนาไว้ในชาติใดชาติหนึ่ง
ถ้าใครจะนิพพานชาตินี้ แต่ถ้าใครอยากเป็นพระพุทธเจ้า เราก็อธิษฐานเป็นพุทธภูมิต่อไป แต่ก็จะ
นิพพานชาตินไี้ ม่ได้ ถ้าเราไม่อธิษฐานขอนิพพานชาตินี้ อธิษฐานปรมัตถบารมีกจ็ ะไม่เต็ม ก็ไม่สามารถ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้
กฎเหล็กข้อที่ ๕ ให้สัจจะว่าจะถือศีล ๕ ขึ้นไปตลอดชีวิต
ไม่ยินดีและไม่ยุยงให้บุคคลอื่นผิดศีล ถ้าเราไม่ให้สัจจะข้อนี้ สัจจะปรมัตถบารมีก็ไม่เต็ม ก็
ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน
กฎเหล็กข้อที่ ๖ ต้องมีสติรู้ตัวและปรับตัวเสมอทางกาย
เรามีความผิดอะไรทางกายไหม ผิดศีลอะไรทางกายไหม ถ้ามีปุ๊บปรับตัวทันที ท่าทางของเรา
ผิดกฎระเบียบทางกาย ทางสังคมไหม หรือทางศีลไหม ถ้าผิดปุ๊บให้ปรับตัวทันที เราไปติดเวทนา
ไหม คือติดสุขติดทุกข์เกินไปหรือเปล่า ถ้าเรารู้ว่าเราก�ำลังติดสุขเพลิดเพลินความสุขอะไรไปปุ๊บ
ให้ตัดตัวอุเบกขาทันที เพราะในความสุขมีทุกข์เสมอ อย่าไปติดมันมาก ในความทุกข์ก็มีสุขเสมอ
อย่าไปโศกเศร้าเสียใจมันมาก หมายถึงอะไร หมายถึงในความสุขทุกคน สังเกตดี ๆ อย่าเพิง่ ไปประมาท
กับความสุข เพราะในความสุขนั้นจะแฝงความทุกข์อยู่ในนั้น เช่นบางคนรักลูกหลานมาก ขาดไม่ได้
แล้วก็มคี วามสุขกับลูกหลาน แต่ทบี่ อกว่าในสุขมีทกุ ข์ หมายถึง เมือ่ เรารักเขามาก เมือ่ เขาท�ำผิดพลาด
ไป หรือเขาเสียชีวิต โยมจะเสียใจมาก นั่นคือความทุกข์ที่แฝงอยู่ หรืออีกหนึ่งตัวอย่าง ความสุขคน
ส่วนใหญ่ให้สัญลักษณ์ว่า คือความรวย เช่น คนรวย ๙๐% ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะ บางคนมีดวงตา
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เห็นธรรมก็มี แต่จะกล่าวถึงคนรวย ๙๐% ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีความสุข แต่ความทุกข์ของเขาที่
แฝงอยูค่ อื เขารูห้ รือไม่วา่ มิตรรอบตัวเขาเป็นมิตรแท้หรือไม่ ลูก สามี ภรรยา ของเขา รักเขาจริงหรือไม่
คนรวย ๙๐% ไม่สามารถบอกได้ ที่จะเอ่ยปากออกมาได้เพราะเขารู้อยู่ในใจว่าใครรักเขาจริงหรือไม่
เหมือนในทุกข์ก็มีสุขเสมอ เช่น เราเจออุปสรรคอะไร ความสุขในนั้นคือท�ำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
แล้วท�ำให้เรามีความรู้เรื่องต่าง ๆ มากขึ้น หรืออีกหนึ่งตัวอย่าง ความทุกข์ คนส่วนใหญ่ให้สัญลักษณ์
ั ลักษณ์วา่ คือคนจน แต่
ว่า คือคนจน ทัง้ ๆ ทีค่ วามทุกข์มอี ยูท่ กุ คน ทุกฐานะ แต่คนส่วนใหญ่จะให้สญ
ในความเป็นคนจนนั้น เราลองไปถามเขาสิว่า สามี ภรรยา ลูก บุตร รักเขาจริงหรือไม่ เขามีมิตรแท้
หรือไม่ ในความสุขที่มันแฝงอยู่ในความทุกข์ของคนจนนั้นคือ เขาสามารถรู้และตอบได้ทันทีว่า
แฟนเขารักเขาจริงหรือไม่ ลูกเขารักเขาจริงหรือไม่ และมิตรแท้อยูร่ อบตัวหรือไม่  เพราะทุกคนยังอยู่
รอบตัวเขา ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไม่มผี ลประโยชน์อะไรกับคนอืน่ และในการมีสติรตู้ วั นี้ ให้เรามีสติรตู้ วั และปรับ
ตัวในด้านจิตด้วย จิตใจ คือให้เราดูเสมอว่าจิตใจเราเศร้าหมองอยูห่ รือไม่ จิตใจเศร้าหมอง หมายความ
ว่าในใจเรามีความอยากอะไรจนเกินไปไหม มีความพยาบาทคิดอาฆาตไม่ดีกับตนเองหรือผู้อื่นไหม
ขี้เกียจ ง่วงเหงาหาวนอน ท้อแท้ใจ เหนื่อยใจ หดหู่ใจไหม คิดสงสัยอะไรจนเกินไปจนเริ่มเครียดหรือ
ไม่ มีความฟุ้งซ่านคิดหลาย ๆ เรื่องในเวลาเดียวกันหรือไม่ ทั้ง ๕ อย่างนี้เรียกว่า สิ่งเศร้าหมองในใจ
ให้เรารู้ตัวว่ามันมีอยู่ ว่ามันมีปุ๊บให้ปรับตัวทันที การที่เราจะรู้ตัวและปรับตัวในเรื่องสตินั้น ได้เทศน์
ไว้แล้วในเรื่องของ เป้าหมายของศาสนาพุทธและสติปัฎฐานคืออะไร ให้ไปลองฟังซ�้ำดูอีกทีหนึ่ง
กฎเหล็กข้อที่ ๗ ตื่นนอนมาใหม่ ๆ ให้เราท�ำสมาธิ ๕ นาที
นึกถึงพระพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม แล้วกราบ ๓ ที ถวายพานพุ่ม แล้วกราบอีก ๓ ที แล้ว
ขอประทานอนุญาตไปกราบหลวงพ่อฤาษีลงิ ด�ำ ครูบาอาจารย์ กราบ ๓ ที ถวายพานพุม่ จินตนาการ
ขึน้ มาเองล้วน ๆ แล้วก็นกึ ถึงพ่อแม่ของเราแล้วก็ไปกราบท่าน ทัง้ ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ ไม่วา่ จะมีชวี ติ
หรือไม่มีชีวิต ให้เรานึกภาพขึ้นมา จิตนาการขึ้นมา แล้วเรากราบท่าน เมื่อเราไปกราบพระพุทธเจ้า
ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ เรียบร้อยแล้ว ให้เราจินตนาการกลับมาว่า นั่งอยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้า สมเด็จ
องค์พระปฐม แล้วก็ภาวนาในใจ คือพูดในใจว่า นิพพาน นิพพาน ท�ำสมาธิต่อไปให้ครบ ๕ นาที เมื่อ
ท�ำสมาธิเสร็จแล้วให้เราถอนสมาธิ หรือยังไม่ถอนสมาธิก็ได้ ให้เราแผ่เมตตาไปเลยในใจ ถึงองค์เทพ
เทวดา เจ้าทีเ่ จ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร ท่านพญายมราช เป็นต้น การนัง่ สมาธิ ๕ นาที อาตมาได้เทศน์
กล่าวไว้แล้ว ว่าควรนึกและควรปฏิบัติเช่นไรในหัวข้อธรรมะว่า ควรนึกคิดเช่นไร ในการท�ำสมาธิ
๑-๒ นาทีแรก ให้เรากลับไปดูอีกทีหนึ่ง
กฎเหล็กข้อที่ ๘ ให้เราคิดเสมอเป็นประจ�ำในระหว่างวันทุกวันว่า ถ้าเราตายไปเมื่อไหร่ขอ
นิพพาน ไม่ขอเกิดเป็นอะไรอีกแล้ว
ให้คิดอย่างนี้บ่อย ๆ เป็นประจ�ำในระหว่างวัน คิดแบบสบายใจ สบายใจ อย่าไปเคร่งเครียด
ทั้งหมดนี้คือกฎเหล็กในการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน มี ๘ หัวข้อ หรือมี ๘ ข้อด้วยกัน
อย่าลืมว่ากฏหลัก ๆ คือ การขอขมาพ่อแม่ พูดดีกับพ่อแม่ ท�ำดีกับพ่อแม่ด้วยความจริงใจ ใครท�ำ
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ความผิดให้ไปขอขมาซะ นี่คือข้อหลัก ๆ ข้อแรก ๆ เลย ส่วนใหญ่จะพลาดในข้อนี้ ให้เราปฏิบัติดี
แค่ไหน แต่ไม่ทำ� ดีกับพ่อแม่ ไม่จริงใจกับพ่อแม่ ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ พูดจากับพ่อแม่ไม่ไพเราะ อย่าไปคิด
ว่าเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มคี นดีคนไหนทีพ่ ดู กับพ่อแม่ไม่ไพเราะ ไม่ถกู
กับพ่อแม่ ท�ำไม่ดกี บั พ่อแม่ คนดีตอ้ งดีจากในบ้านก่อน ดีกบั พ่อแม่กอ่ น ดีกบั คนในครอบครัวก่อน แล้ว
ก็ต่อครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วถึงจะเป็นคนดีในสังคมได้ หรือพูดง่าย ๆ ว่า
ถ้าผูช้ าย ผูห้ ญิงคนไหน ยังพูดจากับพ่อแม่กระโชกโฮกฮาก ว่าพ่อ ว่าแม่ โยมก็อย่าไปคิดว่าคนเหล่านี้
จะดีต่อสามีภรรยาและบุตรได้ เป็นไปไม่ได้ เพราะพ่อแม่ผู้ให้ก�ำเนิดมีบุญคุณที่ไม่สามารถตอบแทน
ได้หมด แต่ลกู ทัง้ ชายทัง้ หญิงยังสามารถกล่าวว่าได้ ด่าได้ แต่วา่ บุคคลเหล่านีม้ คี วามอกตัญญูเต็มทีแ่ ล้ว
ขนาดคนให้ก�ำเนิด มีบุญคุณล้นหัว ยังกล่าวขอโทษ กราบเท้าพ่อแม่ไม่ได้ ก็ไม่สามารถจะเป็น
คนดีต่อสามีภรรยาและบุตร หรือมิตรของเราได้ แล้วถ้าใครที่มีพ่อแม่นิสัยไม่ดีหลาย ๆ เรื่อง เราอย่า
ไปคิดมาก เพราะคนรอบตัวเรา แม้กระทั่งพ่อแม่ของเราไม่ใช่อรหันต์ ก็ต้องมีความดีความไม่ดีบ้าง
อยู่ในตัวเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราให้ไปขอขมาสารภาพในสิ่งที่เราท�ำไม่ดีต่อท่านไว้ แต่ท่านจะยกโทษ
หรือไม่ยกโทษให้ก็ไม่เป็นไร เรื่องของท่าน แต่เราต้องสารภาพผิดแล้วขอโทษ และอย่าท�ำอีก
แล้วถ้าพ่อแม่คนไหนแนะน�ำได้ เราก็แนะน�ำให้ทา่ นมีศลี มีธรรม ให้ทาน และนับถือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ แต่ถ้าพ่อแม่ท่านไหนแนะน�ำไม่ได้เราอย่าไปยุ่ง เพราะขนาดพระพุทธเจ้าก็ยัง
ไม่แนะน�ำบุคคลที่แนะน�ำไม่ได้ เราก็เช่นเดียวกัน อย่าไปฝืน เพราะบุคคลบางคนเขาแนะน�ำไม่ได้ เรา
ก็อย่าไปแนะน�ำ เราอยู่กับท่านมาเราต้องรู้พิจารณาออก ว่าท่านแนะน�ำได้หรือไม่ และก่อนอื่น ก่อน
ที่เราจะไปแนะน�ำใคร เราควรท�ำดีในเรื่องนั้น ๆ เสียก่อน อยากให้พ่อแม่มีศีล ๕ นับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ให้ทาน เราก็ต้องมีศีล ๕ ขึ้นไปทุกวัน นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็น
ประจ�ำแล้วก็ให้ทานเป็นประจ�ำเสียก่อน ถึงจะสามารถแนะน�ำในเรื่องเหล่านั้นได้
สุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนมีศีล ๕ ขึ้นไปทุกวัน ดูแลตัวเองให้ดี ให้พร้อม และเมื่อมี
เวลาว่าง ๆ ก็ช่วยเหลือสังคมบ้าง เช่น บริจาคเลือด เป็นอาสาสมัครในมูลนิธิต่าง ๆ เพราะคนที่จะ
บรรลุมรรคผลนิพพานได้เขาไม่เห็นแก่ตวั คิดแต่เรือ่ งตัวเองจะบรรลุอย่างเดียว แต่ไม่สนใจคนรอบข้าง
เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะบรรลุได้ในชาตินี้ ขออ�ำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม ผล
บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระท�ำไว้แล้วในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติ ที่ส�ำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้า
ขอจงส�ำเร็จแก่องค์เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิต ดวงวิญญาณทั้งหลาย และ
ญาติโยมทั้งหลาย จงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีฐานะมั่งคั่งโดยฉับพลัน บรรลุมรรคผลนิพพาน
โดยฉับพลัน ในชาติปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทอญ โชคดี ขอให้ญาติโยมทุกคนมีศีล ๕ ขึ้นไป และโชคดีกัน
ทุกวัน โชคดี

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=OIgcdHjPdvg
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วงจรปฏิจจสมุปบาท
หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
วงจรปฏิจจสมุปบาท คือ วงจรเวียนตาย เวียนเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารอัน
แสนยาวนาน หาต้นไม่ได้ หาปลายไม่เจอ
วงจรปฏิจจสมุปบาท เริ่มต้น
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ
สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา
ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ
ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ
ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ
และความทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดพร้อมด้วยเหตุนี้
วงจรปฏิจจสมุปบาท เริ่มต้น
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
อวิชชา คือ หัวขบวนหลัก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรปฏิจจสมุปบาท หากดับอวิชชาเสียได้
วงจรนีก้ ข็ าดสะบัน้ คือความไม่รู้ เห็นตามความเป็นจริงของขันธ์หา้ และไม่รวู้ า่ เราคือใคร หรือใครคือ
เรา ไม่รวู้ า่ เรามาจากไหนแล้วจะไปไหน ไม่รทู้ งั้ ต้น ทัง้ กลาง และปลาย ไม่รเู้ ท่าทัน “จิต” คิดปรุงแต่ง
ในปัจจุบันขณะ เมื่อไม่รู้จึงหลงคิดปรุงแต่ง ยึดถือขันธ์ห้า คือ รูป (กายสังขาร) และจิตตสังขาร คือ
เวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณ ว่าเป็นตัวตน เป็นเรา ตัวเรา ของเรา หรือลงยึดถือ “จิต” ว่าเป็น
ตัวเรา แท้จริงแล้วไม่มตี วั ตนของเราอยูจ่ ริง ขันธ์หา้ เป็นเพียงสิง่ ผสมปรุงแต่งของธาตุ เริม่ มาจากธาตุ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงตาณรงค์ศกั ดิ์ ขีณาลโย วัดถ�ำ้ ซับมืด บ้านซับมืด ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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ดิน คือ สเปิร์มของพ่อ ผสมกับธาตุนำ 
�้ คือ ไข่ของแม่ ธาตุลม ธาตุไฟของแม่รวมกับ “ธาตุรู้” ซึ่งเป็น
ความไม่มีอะไร เติบโตจากซากพืช ซากสัตว์ น�้ำ ที่แม่รับประทานเข้าไป ลมหายใจที่แม่หายใจเข้าไป
ล้วนเป็นธาตุทเี่ ป็นของใช้สนิ้ เปลือง ธาตุดนิ เป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก อวัยวะภายใน
ธาตุนำ�้ เป็นน�ำ้ เลือด น�ำ้ ปัสสาวะ น�ำ้ หล่อลืน่ น�ำ้ มันไขข้อต่าง ๆ ธาตุลมเป็นลมหายใจเข้า-ออก ธาตุไฟ
เป็นความอบอุ่นของร่างกาย ส่วนธาตุรู้ หรือใจ คือความไม่มีอะไรปรากฏ ไม่ใช่ของใช้สิ้นเปลือง
ไม่เกิดไม่ดบั “ธาตุร”ู้ เป็น “ใจ” ทีร่ แู้ ต่ไม่มอี ะไรเลย ไม่มตี วั ตน ไม่มรี ปู พรรณสัณฐานใด เป็นวิสงั ขาร
ไม่อาจคิดหรือปรุงแต่งได้ ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่อาจถูกท�ำลายได้ ไม่มีการไปไม่มีการมา ไม่มีการตั้งอยู่
ไม่อาจถูกรับรู้ หรือสัมผัสได้ทางอายตนะ เป็นเหมือนกับความว่างของโลก ธรรมชาติหรือจักรวาล
“ธาตุรู้” ไม่ใช่จิตปรุงแต่งไม่ใช่ทั้งผู้ดู ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้เข้าใจ หรือผู้รู้แจ้ง
“จิตตสังขาร” เป็นการท�ำงานร่วมกันของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นเพียงปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ เป็นปัจจุบันขณะ ๆ แล้วดับไป ขณะจิตใดมีผู้หลงยึดถือเป็นตัว เป็นตนว่าเป็นเราเป็น
ตัวเราเป็นของเรา เราเป็นอย่างนัน้ เราเป็นอย่างนีก้ จ็ ะเป็น “อวิชชา” ไม่วา่ จิตจะแสดงอาการอย่างไร
เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเพราะขันธ์ห้า (กายสังขาร และจิตตสังขาร) เป็นสิ่งผสมปรุง
แต่งจึงไม่เที่ยงล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องแตกดับกลับคืนสู่ธาตุดินน�้ำลมไฟ ส่วนธาตุรู้ถ้า
ยังมีอวิชชาอยู่ก็ไม่อาจกลืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติหรือจักรวาลได้ ความ
หลงผิด ยึดถือขันธ์ห้าเป็นตัวเรา หรือมีตัวเราอยู่ในขันธ์ห้านี้เอง ที่เป็นอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร ยึดถือเป็นตัวตนไว้ในความรู้สึกเตรียมไปเกิดตายในร่างอื่น ๆ ต่อไป
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
สังขาร เมือ่ หลงผิดคิดว่ามีตวั เรา จึงหลงปรุงแต่ง (สังขาร) สร้างตัวตนขึน้ มาจากความไม่มอี ะไร
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
วิญญาณ ความหลงยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเรา ตัวเรา ของเราเป็นปัจจัยให้จิต หรือวิญญาณ
เป็นตัวตนในความรูส้ กึ เตรียมพร้อมทีจ่ ะไปเกิดกับสิง่ ทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่ามีตวั เรา ไปหลงยึดถือในปัจจุบนั
ขณะ และขณะดับจิตสุดท้าย
นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ
นามรูป “วิญญาณ” เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปตามกรรมในภพภูมิต่าง ๆ ถ้าเป็นคนหรือสัตว์
ที่มีขันธ์ห้า ก็จะรวมกับธาตุทั้งสี่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เกิดเป็นนามรูปขันธ์ห้า
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สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ
สฬายตนะ เมื่อมีนามรูปจึงเกิดมีอายตนะในการรับรู้ สฬายตนะ คือ อายตนะภายใน คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
ผัสสะ หรือกระทบคือการเห็น การได้ยนิ การได้กลิน่ การรูร้ ส การรูส้ มั ผัส รูอ้ าการของจิตหรือ
ของใจธรรมารมณ์
เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา
เวทนา เวทนา คือ ถ้าขณะกระทบแล้วถูกใจก็มีความรู้สึกเป็นสุข ถ้าไม่ถูกใจก็รู้สึกเป็นทุกข์
ถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนา
ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
ตัณหา ถ้าถูกใจเกิดเป็นปัญหา อยากได้ อยากเอา อยากเป็น ถ้าขณะกระทบในปัจจุบัน
ไม่ถกู ใจ เกิด(ทุกขเวทนา) ก็เกิดความอยากไม่ให้เป็นอย่างนัน้ อยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ถงึ ขัน้ ถูกใจ
หรือไม่ถูกใจ ก็มีความหลง หรือไม่รู้
อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ
อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นเรา เป็นตัวเรา หรือเป็นของเรา
ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ
ภพ หลงยึดถือ กระท�ำกรรมทางการคิด การพูด การกระท�ำ ไปตามกิเลส จึงเป็นเหตุให้เกิด
ภพชาติทั้งสามขึ้นในใจในปัจจุบันขณะ
ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ
ชาติ ท�ำให้จิต หรือวิญญาณ เกิดภพทั้งสามในใจ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเกิดในภพนั้น ๆ
จริง ๆ ซึ่งเป็นผลของกรรม
ชรา มรณะ เมื่อสิ่งที่ยึดถือในใจเปลี่ยนไป จิตหรือวิญญาณในภพเก่าก็ดับไป (ชรา มรณะ)
แล้วสร้างตัวตนในใจใหม่ ตามภพชาติที่ยึดถือในปัจจุบันขณะ ถ้าขณะจิตปัจจุบันนั้นเกิดหมกมุ่นใน
กามเป็นโมหะจิตหรือวิญญาณก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์ ถ้าเป็นความโลภ จิต หรือ
วิญญาณก็จะเกิดขึ้นเป็นเปรต อสุรกาย ถ้ามีความทุกข์ โกรธแค้นฝังติดในจิตที่ยึดถือ หรือกระท�ำ
บาป ก็จะเป็นสัตว์นรกในร่างมนุษย์ ขณะจิตต่อมาจิตอิม่ เอิบเป็นกุศลในทาน ศีล ภาวนาก็เกิดร่างใหม่
เป็นเทวดา เมื่อจิตหรือวิญญาณร่างเก่าตายไป ร่างใหม่ก็เกิดมา เป็นอย่างนี้เรื่อยไป ดังนั้น ถึงแม้กาย
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เป็นมนุษย์ แต่จิตหรือวิญญาณจะเปลี่ยนร่างไปตามกรรมที่คิด พูด ท�ำ ไปตามกิเลส ในปัจจุบันขณะ
ถ้าคิดดีมผี ลให้จติ ใจมีความสุข อิม่ เอิบ ในทาน ศีล ภาวนา การพูด การกระท�ำ ก็จะดีไปด้วย อมนุษย์
ในร่างมนุษย์ในขณะนั้นก็จะเป็นเทวดา ถ้าคิดไม่ดี ปรุงแต่ง จมอยู่ในกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง หรือ
ราคะ โทสะ โมหะ การพูด การกระท�ำ ก็จะเป็นกิเลสเช่นนั้นด้วย อมนุษย์ในร่างมนุษย์ในขณะจิตนั้น
ก็จะเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก หรือสัตว์เดรัจฉาน ดังนัน้ อมนุษย์ในร่างมนุษย์ จึงเปลีย่ นไปตามจิต
ที่คิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะ จิตที่คิดปรุงแต่งยึดถือในทุกปัจจุบันขณะ จะท�ำให้เกิดความเคยตัวเคย
ใจ ที่จะท�ำให้จิตหรือวิญญาณมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นอย่างนั้นในขณะที่ถึงแก่ความตาย
และความทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดพร้อมด้วยเหตุนี้
ทุกข์ เพราะความไม่มีสติ สมาธิ ปัญญา รู้เท่าทันที่คิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะ จึงเกิดอวิชชา
ตัณหา อุปาทานหลงยึดถือขันธ์ห้าอย่างเป็นจริงเป็นจัง จึงเป็นสาเหตุท�ำให้จิต หรือวิญญาณเกิดภพ
ชาติ ทุกข์ อีก  ทั้งหลงผิดว่ามีตัวเราติดอยู่ในทุกข์ และพยายามหาทางออกจากทุกข์ จึงเป็นปัจจัยให้
วงจรปฏิจจสมุปบาทหมุนวนไปเรื่อย ๆ  
แท้จริงมีแต่ธรรมชาติ สังขารทั้งหลายเป็นเพียงสมมติ เป็นมายาไม่มีอยู่จริง รูปหญิงชายเป็น
ชือ่ ตามสมมติ ความจริง ไม่มหี ญิง-ชาย เป็นรูปธรรมดา มีหนังห่อหุม้ ทัว่ ร่างกาย เข้าไปภายในก็มเี นือ้
หนัง เอ็น กระดูก เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลโสโครก เราหลงกาย หลงสังขารว่าเป็นเรา เป็นเขา หลงว่ามัน
เป็นของสวยงามเป็นสิ่งน่ารัก น่าก�ำหนัดยินดี แท้จริงเป็นเพียงสิ่งผสมปรุงแต่งจากธรรมชาติ สังขาร
ทั้งหลายเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ไม่อาจยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ตัวเรา
ของเรา เวียนตายเวียนเกิดในร่างต่าง ๆ มาหลายภพหลายชาติ ตัดภพ ตัดชาติ ตัดการเวียนว่ายตาย
เกิด จบชีวิตบัดซบ จบความยึดมั่นถือมั่น จบลงในปัจจุบัน ต้องเพียรมีสติ สมาธิ ปัญญา รู้เท่าทันจิต
ที่คิดปรุงแต่งยึดถือทุกปัจจุบันขณะ และเห็นว่าทั้งจิตผู้รู้และจิตผู้คิดไม่ใช่เป็นเรา เป็นตัวเรา หรือ
เป็นของเรา เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่า ขันธ์ห้า ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ตัวเรา ของเรา หรือไม่มี
ตัวเราอยู่ในขันธ์ห้า อวิชชาจึงจะดับ เกิดจากดินกลับคืนสู่ดิน เกิดจากธรรมชาติต้องแตกดับกลับไป
สูธ่ รรมชาติ ปล่อยวางสังขารทัง้ ปวงคืนธรรมชาติไป ทิง้ สังขารปรุงแต่งทัง้ หมด ไม่ยดึ ถือว่ามันเป็นเรา
ตัวเรา ของเรา ไม่มีตัวเรา มีแต่ธรรมชาติ คืนธรรมชาติทั้งหมด ยืมเค้ามาใช้เพื่อท�ำความเข้าใจ ได้พบ
ธรรมชาติ กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมด
นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา “ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตังนิโรธธัมมันติ”
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เห็นความสุขในท่ามกลางความทุกข์
เห็นความสงบในท่ามกลางความวุ่นวาย
เห็นความไม่ปรุงแต่งในท่ามกลางความปรุงแต่ง
เห็นความไม่เกิดดับในท่ามกลางความเกิดดับ
เห็นความไม่มีในท่ามกลางความมี
แล้วสิ้นหลงปรุงแต่งยึดถือ ก็จะสิ้นอวิชชา
เมื่อสิ้นอวิชชา หรือสิ้นผู้เสวย สิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่น จะไม่มีตัวตนในปัจจุบัน ไม่มีตัวตน ในอนาคต
ไม่มตี วั ตนในโลกนี้ ไม่มตี วั ตนในโลกหน้า สิน้ กิเลส พ้นทุกข์ในปัจจุบนั ปล่อยวางความรูส้ กึ ว่ามีตวั เรา
เพราะความเป็นตัวเราเป็นดังเงา หรือมายา เป็นสังขาร เป็นความปรุงแต่ง ไม่มีตัวเราติดอยู่ในอะไร
ไม่มีตัวเราออกจากอะไร ไม่ต้องพยายามเอาตัวเราออกจากอะไรสิ้น ความรู้สึกว่ามีตัวเราก็แค่นั้น
พยายามดิ้นรนไขว่คว้า ยิ่งพยายามยิ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไร แค่หยุด ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม มันก็คือ
สิ่งสิ่งนั้น ปล่อยวาง ปล่อยวางปล่อยวาง วาง วาง วาง วางแม้ความว่าง วางตัวเราผู้ปล่อยวางไปด้วย
อาลัยภพชาติ อาลัยโลก โลกคือทุกอย่างที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส รับรู้ทางใจ และ
ที่ส�ำคัญที่สุดคือตัวเรา อาลัยตัวเรา อาลัยคนที่รัก สิ่งที่รัก กลัวตาย กลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดมา
เสพโลกอีก โลกนีแ่ หละมันขวางธรรม สิน้ โลก สิน้ ตัวเรา สิน้ ของเราก็เป็นธรรม ธรรมหรือพระนิพพาน
ไม่ต้องดิ้นรนทะยานอยาก ดิ้นรนแสวงหา เพียงสิ้นอาลัยโลก แค่นี้
หยุด หยุด หยุด หยุดคิดปรุงแต่ง หยุดดิ้นรน หยุด...หา
เพียร แต่ไม่พยายาม หยุดพยายามกระท�ำอะไรเพื่อตัวเรา หยุดสนิทจริง ๆ แล้วจะสิ้นสงสัย
ความหยุด จึงสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง (นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง)
เมื่อใดที่สิ้นอวิชชา จึงเป็นหัวขบวนปฏิจจสมุปบาท จึงสิ้นเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกิดอุปทาน ภพ
ชาติ และทุกข์ วงจรปฏิจจสมุปบาทจึงดับลง เพราะอวิชชาดับ วงจรปฏิจจสมุปบาทจึงขาดสะบั้น
ปัญหา อุปาทาน ภพ ชาติ และความทุกข์ทั้งมวลจึงดับพร้อมด้วยเหตุนี้ เหลือเพียงปรากฏการณ์
การท�ำงานของธาตุขันธ์ อายตนะตามธรรมชาติเท่านั้น เมื่อถึงคราวหมดอายุขัย ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน
น�้ำ  ลม ไฟ ก็แตกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ ส่วนจิต หรือวิญญาณที่สิ้นอวิชชาก็ดับไป เหมือน
เปลวไฟที่สิ้นเชื้อ
ไม่มีตัวเราในสิ่งที่ถูกรู้ อารมณ์ที่ถูกรู้ คือ รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ต่าง ๆ
ทุกชนิด ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้น ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ ผู้รู้ไม่ใช่ตัวเรา มีแต่ธรรมชาติเค้ารู้กัน แต่ไม่มีตัวเรา
มีแต่ความรู้ ไม่มีตัวตนผู้รู้ คือไม่มีตัวเราเป็นพุทธะ มีแต่พุทธะ ทุกอย่างเป็นเพียงสภาวะ ก็คงเป็น
ของเขาอยู่อย่างนั้น ไม่มีตัวเรา ตัวเราไม่มี
รู้แจ้ง รู้จริง รู้พ้น รู้สิ้นยึด ก็ไม่มีตัวเรา นี่แหละ...ที่สุดแห่งทุกข์ สูงสุดคืนสู่สามัญ อยู่อย่าง
ไม่มี และไม่เป็น ไม่มีอะไรเลย ไม่เป็นอะไรเลย กลับสู่บ้านเดิมกันเถิด กลับคืนสู่ธรรมชาติ กลับคืนสู่
จักรวาลเดิม วางทุกอย่างลง
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ในปัจจุบัน ไม่เอา ไม่โหยหา ไม่ได้ ไม่เป็น ไม่มีตัวเราติดอยู่ในทุกข์ และไม่มีตัวเราออกจาก
ทุกข์ อยูก่ บั ธรรม ท่ามกลางโลก เป็นธรรมท่ามกลางโลก อยูก่ บั โลกด้วยใจทีเ่ ป็นธรรม ไม่ยดึ ธรรม
ไม่ยึดโลก พ้นทุกข์ ที่สุดแห่งทุกข์ คือ ไม่มีผู้มีทุกข์ สิ้นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ซึ่งเป็นกิเลส
จึงสิ้นภพชาติ พ้นทุกข์ (นิพพาน)
“ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป ดับไป
เป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงท�ำประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ส�ำเร็จ บริบูรณ์ ด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด”
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เกิดมาท�ำไม
พระอาจารย์สุนันท์ สุมงฺคโล
สวัสดีครับท่านผูช้ มรายการคลิกใจให้ธรรมธรรมะออนแอร์ใบไม้ในก�ำมือทุก ๆ คนครับ ผมเอ็ม
สริต อธิศลิ ป์ ท่านผูช้ มครับ ในสัปดาห์นเี้ ช่นเคยครับ เราได้รบั ความเมตตานะครับ จากท่านพระอาจารย์
สุนันท์ สุมงฺคโล ครับ ท่านอยู่ที่วัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลกนี่เอง เราได้ฟังธรรมะจากท่านไปแล้วใน
เทปก่อน ๆ หน้านี้ ธรรมะที่มาจากท่านนะครับ เป็นธรรมะที่เน้นในเชิงปฏิบัติธรรม ในเชิงแก่นการ
ปฏิบัติ และในเชิงของการใช้ชีวิตด้วย บ่อยครั้งครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมเคยเจอทุกข์หนัก ๆ
ในชีวิตกันหรือเปล่าครับ ผนแน่ใจเลยครับว่า ทุกคนนะครับที่ผ่านมา ถ้าอายุเกินยี่สิบสามสิบเมื่อไร
เอาละต้องมีอย่างน้อยทุกข์ข้อหนึ่งหรือสองข้อนะครับ เรียกได้ว่าหนักถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตเราเลย ใน
วันนี้ครับ เรามาฟังค�ำตอบที่เป็นโอวาทธรรมนะครับจากท่านพระอาจารย์ ท่านเป็นพระวิปัสสนา
ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติมา แล้วท่านก็เห็นชีวิตในมุมมองของชีวิตที่เราควรใช้ ชีวิตที่มี
ค่ามันเป็นอย่างไร เราฟังค�ำตอบจากท่านพระอาจารย์พร้อมกัน แต่วนั นีผ้ มเอ็มนะครับ จะขอน�ำท่าน
ผู้ชมทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อม ๆ กันครับ
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
พระอาจารย์: เจริญพร
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): พระอาจารย์ครับ บางคนบอกว่าเขาใช้ชีวิตมาทุกวันนี้ครับพระอาจารย์
เขาเครียดจนอยากฆ่าตัวตาย แล้วผมมัน่ ใจครับท่านผูช้ ม หลาย ๆ ท่านหรือทีเ่ ราเห็นในหน้าข่าวครับ
พระอาจารย์ มีหลายต่อหลายคนยอมทิ้งชีวิตตัวเองที่เลี้ยงมาทั้งชีวิตตายลงเพื่อหนีปัญหา ท้ายสุด
หลายต่อหลายคนย้อนกลับมานะครับ ไม่วา่ จะฆ่าตัวตายก็ดี หรือว่าก�ำลังจะคิดฆ่าตัวตาย หรือมีความ
ทุกข์หนักก็ดี เขาเกิดค�ำถามหนึ่งขึ้นมาเสมอครับ พระอาจารย์คือค�ำถามที่ว่าเกิดมาท�ำไม ขอเรียน
ถามพระอาจารย์ในทัศน์ของว่า พระอาจารย์ผ่านในเชิงของโลกภายนอกและโลกภายในมาแล้วครับ
พระอาจารย์ครับเกิดมาท�ำไมครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ค�ำถามที่ว่าเกิดมาท�ำไม ที่จริงแล้วพวกเราเกิดมาตามเหตุตามปัจจัย เราไม่
ได้เกิดมาท�ำไม แต่เราต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ต้องเกิดมาเฉย ๆ พอคนเราพอไม่เข้าใจเหตุปัจจัยตรงนี้
ก็เลยกลับมามองย้อนแล้วก็ให้ทศั นคติกบั ตนเองว่าเราเกิดมาท�ำไม ถ้าจะตอบตามหลักจริง ๆ ก็คอื ว่า
เราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเท่านั้นเอง

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สุนันท์ สุมงฺคโล วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
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สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): พัฒนากรรมครับ บางคนบอกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรม อันนี้ยังไม่ใช่นะ
พระอาจารย์ใช่มั้ยครับ
พระอาจารย์: ถูกนิดหนึ่ง ถูกอยู่นิดหนึ่ง เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม แต่ว่าไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): พัฒนากรรมมันเป็นยังไงครับพระอาจารย์ ขออนุญาตครับ
พระอาจารย์: ตามปกติแล้วนี้คนเราทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผล หรือมีเหตุ มีปัจจัย
ของมันอยู่แล้ว ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่างเลย การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่มัน
ดีมากเลย พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่ามันมีสิ่งอยู่สี่อย่าง ที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: อย่างแรกก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก อย่างที่สอง
เมื่อเกิดมาแล้วการด�ำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก สิ่งที่สามคือการได้ฟังพระสัทธรรม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก และสิ่งสุดท้ายคือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก
เราจะเห็นได้วา่ ค�ำถามการทีเ่ กิดมาท�ำไม เราจะเห็นว่าเกิดมาท�ำไมกัน ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์มนั ยากนะ
มันยากมาก กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วถามว่าเราเกิดมาพัฒนากรรม เราพัฒนาอย่างไร
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับ พระอาจารย์ครับ บางคนอาจจะบอกว่ามนุษย์ในทั่วโลกเกือบ
7,000 ล้านคนครับพระอาจารย์ เดินจะชนกันเลย บางคนอาจจะบอกว่า ท�ำไมถึงจะเกิดได้ยากครับ
พระอาจารย์ เพราะอะไรครับ
พระอาจารย์: เพราะลองเปรียบเทียบกับสัตว์สปีชี่ส์อื่นดู อย่างเช่น สัตว์เดรัจฉาน แค่ปลวก
รังหนึ่งก็ได้ ปลวกรังหนึ่งใหญ่ ๆ ว่ามันเยอะไหมละ มันกี่ร้อยกี่แสนกี่พันล้านตัว มันเยอะมากใช่ไหม
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): มันเยอะมากครับ
พระอาจารย์: ไม่ต้องเทียบสปีชี่ส์อื่นนะ
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): หรือมดก็ได้ครับพระอาจารย์ครับ
พระอาจารย์: เยอะมาก เราแค่เป็นสัตว์สว่ นน้อยเท่านัน้ เอง เป็นสัตว์สว่ นน้อยในสัตว์สว่ นใหญ่
เท่านั้นเองถ้าจะเปรียบเทียบอัตราส่วน
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ พอเกิดมาแล้วถือว่าเราเกิดมาได้ยากใช่มั้ยครับ
พระอาจารย์ เกิดมาแล้วมาพัฒนากรรม พัฒนากรรมเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับ
พระอาจารย์: ก็อย่างที่บอกว่า คนเรานี้เกิดมาด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของเรา
เราเกิดมาได้ร่างกายหรือได้จิตใจนี้เขาเรียกว่าวิบาก หรือว่าด้วยผล ผลอันเราได้สร้างไว้แล้วนั่นเอง
การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันประเสริฐกว่าสัตว์เหล่าอื่น ตรงที่ว่าเราสามารถพัฒนากรรมได้ พัฒนา
กรรมก็คือการพัฒนาการกระท�ำของเราเองให้ไปถึงจุดสูงสุด คือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเลยก็ได้ นี่คือ
คุณ นี่คือข้อดี ข้อดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับ เราสามารถพัฒนาได้อย่างไรครับ
พระอาจารย์ ทีพ่ ระอาจารย์บอกว่าพัฒนาตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงสิน้ สุดของการดับทุกข์ใช่ไหมครับ บุคคล
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ที่มีความทุกข์อยู่เราจะเริ่มมีการพัฒนาอย่างไรครับพระอาจารย์ อะไรเป็นแนวทาง
พระอาจารย์: ถ้าเราก�ำลังมีความทุกข์อยู่ตอนนี้ก็แสดงว่า ก็เป็นวิบากในส่วนที่ไม่ดี มันก�ำลัง
ส่งผลอยู่เท่านั้นเอง แต่ว่าสมมุติว่าเป็นวิบากส่วนที่ดีส่งผลไม่เห็น เราตีโพยตีพายเลยใช่ไหม
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ท�ำไงดีถูกหวย
พระอาจารย์: แต่ถ้าเป็นวิบากในส่วนที่ไม่ดีเราก็กลับมาตีโพยตีพายหรือว่ายอมแพ้ที่จะ
ไม่ พัฒนาตนเองแล้ว ถ้าถามว่าเราจะพัฒนาอย่างไร การกระท�ำกรรมนั้นเราสามารถพัฒนากรรมได้
สามทาง พัฒนากรรมทางกาย การพัฒนากรรมทางวาจา และการพัฒนากรรมทางใจ อันนี้เป็นการ
พัฒนากรรมเพื่อให้มันสิ้นกรรมนั่นเอง พัฒนาทางกายก็อย่างเช่นว่า ท�ำไมพระพุทธเจ้าถึงให้เรา
รักษาศีล ก็เพือ่ เป็นการให้สนิ้ สุดลงซึง่ กรรมเก่า เป็นการให้มนั ให้รา่ งกายเรา ให้วาจาเรา ท�ำแต่สงิ่ ทีด่ ี ๆ
พอมันได้ท�ำแต่สิ่งที่ดี ๆ แล้วกรรมเก่าก็หมดไป กรรมใหม่ก็มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา ผลหรือวิบากที่เป็น
ตัวผล พอมันย้อนกลับมาตอบสนองมันก็จะมีผลแต่สิ่งที่ดี ๆ ที่มันกลับมาจึงเป็นค�ำตอบที่ว่า ท�ำไม
เราจึงต้องรักษาศีล ก็เพื่อพัฒนากรรมตรงนี้ พัฒนากายกรรม วจีกรรมตรงนี้ พัฒนาทางกาย พัฒนา
ทางวาจา ทางวาจาท่านไม่ให้เราพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบหรือว่าพูดเพ้อเจ้อ สิ่งเหล่านี้ถ้า
เราระมัดระวังในค�ำพูดของเรา เวลาที่วิบากมันส่งผลมันก็จะส่งผลแต่เรื่องราวที่ดี ๆ ได้ยินได้ฟังแต่
เรือ่ งราวทีด่ ี ๆ จิตใจก็พลอยเป็นกุศล ท�ำให้เรานัน้ ได้มโี อกาสทีจ่ ะได้ทำ� บุญยิง่ ๆ ขึน้ ไป คือการพัฒนา
ทางด้านวาจา ส่วนการพัฒนาทางด้านใจนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะอะไร เพราะว่าเราสร้างกรรม
กันอยูต่ ลอดเวลา สร้างกรรมทางใจกันอยูต่ ลอดเวลาเลย เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ ราก�ำลังทุกข์อยู่ เราก�ำลัง
ทุกข์ใจกันอยู่เต็มที่ มีปัญหาทางด้านครอบครัว สัมพันธภาพทางครอบครัวกับเพื่อน ๆ เงินไม่พอใช้
กับเจ้านายลูกน้องอะไรต่าง ๆ ก็ตาม เราไม่สบายใจแสดงว่าเป็นเรื่องวิบากในส่วนที่ไม่ดีก�ำลังส่งผล
อยู่นั้นเอง ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโทมนัส โทมนัสก็คือความทุกข์ใจ ถ้าเรามีความทุกข์ใจมาก แต่
ท�ำไมเราถึงอยากจะฆ่าตัวตาย จะหนีปัญหาเพราะอะไร เพราะเราไม่ยอมพัฒนามันไง เราไม่ยอมที่
จะเรียนรู้ซึ่งปัญหาตรงนั้น มันเลยเป็นการอยู่ที่ไม่พัฒนากรรม มันเลยเป็นการเกิดมาเพื่อใช้กรรม ค�ำ
นี้เราได้ยินบ่อยว่าท�ำไมเกิดมาเพื่อใช้กรรม ก็นี่ไง ก�ำลังใช้มันอยู่ ก็เพราะว่าไม่เข้าใจก็ต้องใช้ไปอยู่กับ
มันเลยต้องใช้กันไม่หมดไม่สิ้นสักที
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): เหมือนยอมจ�ำนนไป
พระอาจารย์: ยอมจ�ำนนด้วยความไม่เข้าใจนั้นเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): แต่จริง ๆ มันพัฒนาได้
พระอาจารย์: พัฒนาได้
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): แนวทางในการพัฒนาพระพุทธองค์มีวางไว้แล้วครับพระอาจารย์ ศีล
ตั้งแต่ศีลที่พัฒนากายใช่ไหมครับ ศีลข้อสี่ที่พัฒนาวาจาใช่มั้ยครับพระอาจารย์ แล้วก็ในเรื่องของใจ
นั่นเองครับ พระอาจารย์ครับ คือคนส่วนใหญ่มองมองว่าทุกวันนี้ก็รักษาศีลอยู่ ฉันก็เป็นคนดีฉันก็
ไม่ได้ทำ� บาปอะไร ท�ำไมฉันต้องมาพัฒนาอะไรด้วย ฉันก็มคี รอบครัวท�ำงานหาเงิน อะไรจะเป็นค�ำตอบ
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ให้ทัศนคติเหล่านี้มันหายไป มันดีขึ้น หรือมันพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: การรักษาศีล แม้ว่าเราจะไม่บอกว่าเราก�ำลังรักษาศีลอยู่ก็ตาม แต่ถ้าเราได้ท�ำ
หรือได้ลองปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินั้นแล้วมันจะมีผลของมันเอง เพราะว่าการกระท�ำทุกอย่างมันมีผล
ทีนี้บางคนบอกว่ารักษาศีลมานานแล้วท�ำไมไม่ได้ดี ท�ำไมไม่ได้รวย ก็เพราะว่าเราไม่ได้มองศีลตลอด
สาย เราไม่ได้มองการกระท�ำตลอดสาย ก็อย่าลืมว่าเราท�ำกรรมทุกเวลา ผลกรรมมันก็สง่ ผลทีไ่ หนละ
ก็สง่ ทีก่ ายทีใ่ จเราทุกเวลา ตลอดเวลาเหมือนกัน ตอนนีอ้ าจจะเป็นวิบากในส่วนทีไ่ ม่ดี หรือว่าการทีเ่ รา
ก�ำลังทุกข์อยู่ มันก็เป็นวิบากหรือเป็นกรรมในส่วนที่มันไม่ดีที่ก�ำลังให้ผลกับเรานั่นเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: แต่ถ้าตอนนี้เรารักษาศีลอยู่ เราก�ำลังท�ำความดีอยู่ ก็แสดงว่าเราก�ำลังท�ำเหตุ
ในส่วนที่ดีอยู่นั้นเอง แต่ว่ามันยังไม่ให้ผลเท่านั้นเอง เพราะว่าในส่วนที่ไม่ดีหรือเป็นบาปให้ผลอยู่
กรรมดีจึงไม่มีโอกาสจะให้ผลนั่นเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): แล้วเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราตีโพยตี
พายพระอาจารย์ พอเราอยากจะผลักมันออกละพระอาจารย์ แต่เวลาเรามีสุขละพระอาจารย์ เรา
ไม่ตีโพยตีพายมันเลยครับ แล้วเราก็ไม่ยอมพัฒนามันด้วยครับพระอาจารย์ จริง ๆ พัฒนาควรจะท�ำ
ไม่ใช่แค่ตอนเรามีทุกข์พระอาจารย์
พระอาจารย์: แน่นอน
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ใช่มั้ยครับ พัฒนาตอนเราเป็นสุขพัฒนาอย่างไรครับพระอาจารย์ เพราะ
ว่ามีทุกข์พระอาจารย์ได้เมตตาสอนแล้วว่า รู้นะกาย วาจา ใจ เพราะถ้าเราเป็นทุกข์มันคือผลจาก
วิบากของเรา แล้วตอนเรามีสุขละครับอันนี้คนทั้งโลกจะลืมครับพระอาจารย์ครับ เราพัฒนามันได้
อย่างไรครับ
พระอาจารย์: การที่จะพัฒนากาย วาจา ใจ ในเวลาที่เรามีสุขก็คือการไม่หลงระเริงมาก
เกินไป ไม่หลงระเริงในความสุขนั้น ๆ มากเกินไป เพราะใดก็ตามที่เราหลงระเริงมาก ใจเรามันฟูมาก
มันย่อมมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอมันยอมแฟบมากเมื่อมีความทุกข์มากระทบ สังเกตดูเราเถอะเวลาเรา
หัวเราะมาก ๆ เหตุการณ์ต่อไปที่เราจะเจอก็คือร้องไห้นั่นเอง ก็มันฟูมันแฟบมาก ใจของเรามันก็จะ
เป็นอยู่อย่างนี้ ใจคนเราไม่ฟูก็แฟบ มันสุดโต่งในข้างใดข้างหนึ่ง บางคนพยายามเปลี่ยนตัวเองการไป
เที่ยว ไปร้องเพลง ดูตลก สังเกตดูว่าเราชอบดูตลกเพราะอะไรเราเป็นคนเครียดนั่นเอง เราไม่เข้าใจ
ตัวเอง เราพยายามที่จะหาอะไรสักอย่างมาปิดปมด้อยของตัวเอง โดยที่เราละเลยเรียนรู้มัน อันนี้เรา
จะเสียประโยชน์มากจากการที่เราก็มาเป็นมนุษย์เพราะชีวิตของเรามันก็สั้นเหลือเกิน
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ มันจะเสียประโยชน์มากจากการที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ ก่อนที่เราจะคุยกันในเบรคถัดไปนะครับ ว่าแล้วยังอยู่เราควรท�ำอย่างไรต่อครับพระอาจารย์
ณ ตอนนี้สิ่งพระอาจารย์พูดมาครับท่านผู้ชมเราอยู่อย่างเสียประโยชน์เยอะนะครับพระอาจารย์ จน
หลายต่อหลายคนว่าชีวติ แค่นเี้ องเหรอใช่มยั้ ครับพระอาจารย์ ขนาดฝรัง่ ยังมีนกั ปรัชญาเยอะมากครับ
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พระอาจารย์ ตั้งแต่อดีตที่มาบอกว่ามันอยู่แล้วมันไร้สาระครับ แล้วถ้าเป็นภาษาฝรั่งที่อันนี้ท่านผู้ชม
ที่เคยเรียนปรัชญานะครับ ก็จะรู้ว่ามันหาแก่นสารไม่ได้ครับพระอาจารย์ แต่ตรงที่หาแก่นสารไม่ได้
ในศาสนาพุทธมีทางออกใช่มั้ยครับพระอาจารย์ ท่านผู้ชมครับเรามาหาทางออกพร้อมกันกับสาระ
การเกิดมาเป็นมนุษย์ และคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าพระอาจารย์สุนันท์ได้เมตตา
บอกเราว่าเกิดมายากนะ พออยู่แล้วเราควรต้องท�ำอะไร ในขณะที่เราเป็นทุกข์ หรือกระทั่งตอนเรา
หลงระเริงตอนเราอยู่เป็นสุข ณ ตอนนี้พอเราได้รู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันยากถ้าเรารู้แล้วตระหนักแล้ว
ภายใต้ในสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหรือสาระอยู่แล้ว เราควรจะท�ำอะไรต่อ หาค�ำตอบได้ในช่วงถัดไปครับ
ท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองของรายการคลิกใจให้ธรรมครับ เรามาเริ่มพัฒนากรรมกันต่อ
ดีกว่าครับ พระอาจารย์ครับ อยู่แล้วเราควรท�ำอะไรต่อครับ อยู่แล้วผมจะพัฒนากรรมได้อย่างไร ใน
วาระทีพ่ ระอาจารย์บอกว่าเริม่ จากศีล สมมุตพิ อมีศลี แล้วมันอย่างไรต่อครับพระอาจารย์ ทีม่ นั พัฒนา
ไปได้หรือท�ำชีวิตผมให้มีคุณค่าขึ้นมาได้ครับ
พระอาจารย์: หลักในการพัฒนาตนเองนั้นมีอยู่สี่อย่างด้วยกัน การพัฒนากาย การพัฒนาศีล
การพัฒนาจิต แล้วก็การพัฒนาปัญญา สี่อย่างนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง เอาละตอนนี้เรา
ด�ำเนินชีวติ อยูต่ อนนีป้ รกติปจั จุบนั เรา เราควรทีจ่ ะหาก�ำไรจากการทีเ่ ราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เบือ้ งต้น
เลยก็คอื ว่ากายของเราเป็นธรรมชาติทตี่ อ้ งท�ำงาน ต้องใช้ในการท�ำมาหาเลีย้ งชีพ หรือว่าเรามาอาศัย
ร่างกาย 60-70 ปี เราก็ต้องพลัดพรากจากมันไปละ สิ่งที่เราควรท�ำก็คือ เราต้องพัฒนากายตัวเอง
ค�ำว่าพัฒนาหรือภาวนาในภาษาบาลีมนั หมายความว่าการท�ำให้ดขี นึ้ เพราะฉะนัน้ จะพัฒนากายต้อง
ท�ำอย่างไร พัฒนากายด้วยการที่พากายไปท�ำแต่สิ่งที่มันเจริญ สิ่งที่มันดี กายเรามีอะไรบ้างละก็ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่เขาเรียกว่ากาย การพัฒนากายก็อย่างเช่นว่าเราอยู่ข้างนอก เราได้มาปฏิบัติ
ธรรม มานั่งภาวนาในวัด เราจะท�ำอย่างไร เราก็พามันไปท�ำในสิ่งที่มันดี ๆ ตาก็พามันไปดูแต่ส่งที่ดี ๆ
ทีม่ นั เจริญ สิง่ ใดทีม่ นั จะท�ำให้ใจเศร้ามองทีเ่ ป็นอกุศลให้ออกห่าง หูกเ็ ช่นเดียวกัน ฟัง หูกฟ็ งั แต่สงิ่ ทีม่ นั
ดี ๆ สิ่งที่จะท�ำให้จิตใจเจริญ จมูก ลิ้น ใจ ก็ในท�ำนองเดียวกันพาเขาไปทานไปเสพ ไปดม ไปสัมผัส
หรือว่าไปนึกคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ มันจะท�ำให้เรียกว่าเป็นการพัฒนาการตนเองในส่วนนี้
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ครับ ขออนุญาตถามเสริมนิดหนึ่งครับพระอาจารย์
คนทั่วไปถามว่ารู้มั้ยว่าฟังอันนี้แล้วไม่ดี หรือกินเหล้ามันไม่ดี ถามว่าคนทั่วไปรู้ไหมครับ รู้ อะไรท�ำให้
เขากลับเข้าไปเสพในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันท�ำร้ายตัวเอง มันท�ำร้ายร่างกายตัวเองครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ก็ความคุ้นชิน ความสุดโต่ง ความที่เราหลงในความอยาก หรือว่าในสิ่งที่สังคม
เขาวางไว้ บางทีสังคมเขาวางไว้ว่าสิ่งนี้ว่ามันเป็นธรรมเนียมนะ การที่ต้องมากินเหล้าต้องเลี้ยงกัน
เป็นธรรมเนียมมันเป็นสิ่งที่ดี สังคมยอมรับอะไรอย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ สิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่
ถูกก็ได้ มันเป็นอย่างนั้น เมื่อเราไม่เห็นโทษของมันเราจึงท�ำลายตัวเองอย่างนี้ไง ท�ำลายตัวเองจาก
ความเคยชินของตัวเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ก็เป็นกรรมที่ต้องพัฒนาเหรอครับอาจารย์
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พระอาจารย์: มันก็ส่งผลอยู่อย่างนั้น พอมันมีความอยากกิเลส คือความอยาก มันมีความ
อยากที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส มันก็ไปสร้างกรรม พอเราสร้างกรรมเสร็จ มันก็ไปรับวิบาก มันก็วนเวียน
อยู่อย่างนี้ มันก็หมันเป็นวัฏอยู่อย่างนี้ ก็รับวิบากก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมา เราก็สร้างกรรม พอสร้าง
กรรมเราก็รับวิบากอยู่อย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่จบไง เราก็รู้ตัวอีกทีก็ทุกข์ปางตายแล้ว ทีนี้เป็นโรคอะไร
ต่าง ๆ เต็มตัวแล้วก็มาตีโพยตีพายเสียอกเสียใจไป โทษเจ้ากรรมนายเวรบ้าง โน้นนีน่ นั้ บ้างซึง่ แท้ทจี่ ริง
ถามว่าใครละ ก็ตัวเรานี่แหละเจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง ไม่มีใครอื่นเลย ถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเอง
ถ้าเราจะวิ่งไปตามกระแสที่สังคมเขาตั้งไว้อยู่อย่างนี้ เราก็จะอยู่อย่างไร้คุณค่าอยู่อย่างไม่มีประโยชน์
อยู่อย่างเสียโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราไม่ได้พัฒนาตนเองเลย
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ สาธุครับ พระอาจารย์ครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับ
ว่าจากแค่ข้อหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เอาแค่กายของคนไทยเราทุกวันนี้ก่อนของ
ชาวพุทธนี้ก่อน ความคุ้นชินกับความอยากเดิม ๆ ที่มันไม่ให้เราพัฒนา สิ่งที่มันหลงไปกับกระแสมัน
โอบเราไว้ วิธีการคือการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นใหม่นะครับพระอาจารย์ นี่คือการพัฒนากายครับผม
ศีลละครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ศีลก็คือการพัฒนาของประพฤติ ล�ำพังแต่จะพัฒนากายนั้นแต่ก�ำลังเราไม่พอ
เพราะกระแสโลกของเรานั้นมันแรง เราจ�ำเป็นจะต้องมีข้อควบคุมศีลไว้ด้วย ศีลเป็นข้อควบคุมกาย
และวาจาอีกทีหนึ่ง อย่างเช่นมีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น จากการฆ่าสัตว์ จากการถือเอา
ของที่เขายังไม่ได้ให้ จากการผิดลูกเมียคนอื่น จากการพูดไม่จริง หรือว่าจากการบริโภคที่ขาดความ
ยั้งคิด มันเป็นเป็นเครื่องที่ควบคุมกายวาจาเราอีกชั้นหนึ่ง ที่จะเป็นก�ำลัง ที่จะท�ำให้เราพัฒนาตนเอง
นี่คือเรื่องของศีลที่มันจะมาช่วยเรา ที่เราบอกว่าเรารักษาศีล แต่ที่จริงศีลรักษาเรา ถ้าเราท�ำตามใน
ศีล ศีลก็จะรักษาเราเองไม่ใช่เรารักษาศีล เราก็รักษาศีลเบื้องต้น ศีลก็จะกลับมารักษาเราอีกทีหนึ่ง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ขอบคุณครับ พระอาจารย์ครับ ขออนุญาตถามเพิ่มอันนี้เป็นประเด็นที่
ชาวพุทธทั่วไปส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ด้วยว่า บางสายหรือบางคนก็สอนบอกว่าต้องสมาทานศีลนะ ถึงจะ
เป็นคนมีศีล บางสายก็บอกว่าไม่ต้องสมาทานศีล แต่ตัวเราต้องเป็นศีล แท้จริงศีลที่เราควรประพฤติ
ปฏิบัติแล้วเราจะเป็นศีล หรือว่าเราจะเป็นคนที่มีศีลการสมาทานจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรครับ
พระอาจารย์: ศีล ศีลแปลว่าปกติ ความเป็นปกติมนั ก็มอี ยูม่ สี มาทานวิรตั ิ การถือเอากับ เจตนา
วิรัต การมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นถ้าจะบอกว่าก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง ก็คือว่าท�ำไมเราต้องสมาทานวิรัติ
เพราะว่าให้เกิดความมั่นใจ บางทีชาวพุทธเราเป็นประเภทหลักลอย จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอต้องอาศัย
สิง่ เหล่านีก้ อ่ นจะไปทิง้ ไม่ได้จะบอกว่าไม่ตอ้ งสมาทานหรอก ศีลอยูท่ ใี่ จจะพูดอย่างนัน้ ก็จะเป็นการก้าว
ข้ามตรงนี้ไป มันก็จะต้องไม่ทิ้งทั้งสองอย่าง ถามว่าเราสามารถทานศีลอย่างนี้ดีไหม ดี มันเป็นเครื่อง
เตือนใจเราอย่างหนึ่ง ไปขอศีลกับพระ ที่จริงไม่ได้ขอศีลกับพระ แต่ไปให้พระเป็นพยาน ให้พระเป็น
สักขีพยานต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอถือเอาซึ่งศีล 5 สิกขาบท 5 ประการนี้มาเป็นเครื่องปฏิบัติพอ มัน
มีพยานอย่างนี้มันท�ำให้เรามั่นใจว่าเราผิดอะไรขึ้นมาเราไปบอกกับพระไว้นะ มันท�ำเป็นเครื่องเตือน
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เรา แต่ถ้าคนที่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีปัญหา ก็ไม่ต้องสมาทานก็ได้ ก็แค่มีเจตนาที่จะงดเว้น มัน
ก็กลายเป็นศีลเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): สาธุครับอาจารย์ บุญที่เกิดขึ้นจากสมาทานศีล คือรักษาศีลจะเป็นบุญ
แต่บุญก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่สมาทานใช่ไหมครับพระอาจารย์ บุญเกิดจากการลงมือ งดเว้นนะครับ
พระอาจารย์ อันนีช้ าวพุทธส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าแค่สมาทานบุญเกิดแล้วนะสมาทานเสร็จ บุญเกิด
เลย
พระอาจารย์: ก็มันก็เป็นบุญอยู่แล้วท�ำดี ดี ท�ำชั่ว ชั่ว มันไม่ต้องรอผลว่าท�ำดีอีกกี่ปีก็ไม่รู้ผลดี
จะมาตอบแทนไม่ใช่ ท�ำดีมันดีเดี๋ยวนี้ ท�ำชั่วใจมันหม่นหมองเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องรอผล การที่คุณโยม
บอกว่าสมาทานจะเป็นบุญตอนนั้นมันก็ถูก เพราะว่าเมื่อเขาได้สมาทานตอนนั้นแล้วใจเขาจะอิ่มใน
ตอนนั้น ในจิตที่เราอิ่มตอนนี้เขาเรียกว่าบุญที่มันเกิดขึ้นแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ตามมันก็มีผลใน
ขณะจิตหนึ่ง ๆ นั้น
สริต อธิศลิ ป์ (เอ็ม): สาธุครับพระอาจารย์ครับ อันนีใ้ นเรือ่ งของพัฒนาของศีลทีอ่ ยูใ่ นตัวเรานะ
ครับพระอาจารย์ ในเรื่องของจิตครับพระอาจารย์ พัฒนาจิตตัวนี้เป็นเป็นอย่างไรครับ
พระอาจารย์: มันก็สืบเนื่องต่อมาจากทั้งกายแล้วก็ศีลนั้นแหละ เรื่องของจิต เรื่องของการ
พัฒนาจิตนี้เป็นเป็นเรื่องที่มนุษย์ควรท�ำ  เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จิตเป็นธรรมชาติที่พาเราเวียนเกิด
เวียนตาย จิตพาเราเวียนไปทั่ว 31 ภพภูมิ เพราะจิตดวงเดียวนี่แหละที่พาเราไป เราจึงต้องพัฒนา
เขา จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ แต่เขาไม่รู้ดี รู้ชั่ว จิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ แต่ว่าเขาไม่รู้ดี รู้ชั่ว ไม่รู้ว่า
อะไรดี ไม่รู้ว่าอะไรชั่ว จิตจึงเหมือนกับเด็ก ในร่างการเราจะเติบโต 30 40 50 ปี อะไรก็ตามแต่ถ้า
จิตไม่ได้พฒ
ั นาเราก็เหมือนกับเด็ก เพราะว่าอะไร เพราะว่าเรายังทุกข์ได้ เราก็ยงั ร้องไห้ได้ เราก็ยงั สุข
สุดขีด แล้วก็ทุกข์สุดขั้วได้อีก นี่คือสภาพจิตที่ยังเป็นเด็กอยู่ เราจะต้องพัฒนาจิตโดยมีเครื่องมือเป็น
กรอบละก็คอื พัฒนากายกับพัฒนาศีล ต่อไปก็คอื อะไรละ ต่อไปก็คอื พัฒนาจิตด้วยอะไร ก็คอื การลงมือ
ปฏิบัติเป็นเครื่องปั้นจิต เป็นเครื่องฝึกจิต เป็นเครื่องยกจิตให้มันให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจให้มันได้รู้
ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปมันจะได้ไม่ต้องไปแตะ ถ้ามันเป็นบุญ ถ้ามันเป็นบาปจิตจะได้รู้ว่าอะไร
มันร้อน อะไรมันเย็น มันจะได้รเู้ หมือนกับเด็กนัน้ แหละ อย่างเด็กเอามือไปจับไฟ มันไม่รจู้ กั มันก็คว้า
เต็มที่เลย พอเด็กรู้ว่าร้อนแล้วพอเห็นไฟมันกลัว
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): จิตมันฉลาดขึ้น
พระอาจารย์: จิตก็เหมือนกันมันฉลาดขึ้น มันได้เรียนรู้ มันได้เกิดการพัฒนา มันได้เรียนรู้
ถ้าเราได้มศี ลี เป็นเครือ่ งควบคุม แล้วต่อไปเราจะได้มโี อกาสทีจ่ ะเห็นสิง่ ทีม่ นั เข้ามากระทบกายใจของ
เรามันชัดขึ้น เพราะศีลแปลว่าปรกติ คือสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นปรกติ อยากกินเหล้าบางที มีเพื่อนมาชวนไม่
ได้ มันมีข้อละเว้นจะเห็นอารมณ์เข้ามาชัดมากเลย เห็นความอยาก ทีนี้การที่เราฝืนมันได้ แสดงว่า
ตอนนัน้ จิตมันก�ำลังเรียนรูถ้ งึ กระบวนการทีเ่ รียกว่าฝืน ไม่ได้ดงั ใจ มันจะเริม่ เห็นถึงความไม่เทีย่ งความ
ไม่ทน ความไม่แท้ของธรรมชาติมนั จะเริม่ ฉลาดขึน้ ฉลาดจากการฝึก ไม่ใช่ฉลาดจากการคิดไปเอง หรือ
เกิดมาท�ำไม 169

ไปอ่านตามต�ำรับต�ำรา ไม่ใช่เกิดจากประสบการณ์ตรง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ ตรงฝึกนี่แหละที่ท�ำให้ชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช่ไหม
ครับพระอาจารย์ ตรงฝึกจิต ขออนุญาตพระอาจารย์สอนในการเริ่มต้นฝึกของคนจะฝึกสมถะ
ฟังพระอาจารย์แล้วกายเขาพร้อมแล้ว กายก็ครบ 32 ไม่ฆา่ ตัวตายแล้ว ฉันรูค้ วามหมายแล้ว กายครบ
32 แล้ว ศีลตามพระพุทธเจ้า โอเค ศึกษาครบแล้ว เริ่มฝึกจิตครับ พระอาจารย์ครับ ค�ำว่าสมาธิเริ่ม
อย่างไรดีครับ ถ้าเป็นการเริ่มเบื้องต้นครับ
พระอาจารย์: สมถะก็คือการฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ให้จิตนั้นได้มีเครื่อง
อยู่ ให้จิตได้มีที่พัก จากที่จิตใจเรามันล่องลอย มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ เราคิดกันในแต่ละ
วัน 7,000-10,000 เรื่อง ในแต่ละวันมันฟุ้งซ่านแค่ไหน การฝึกเจริญสมถะก็คือการให้จิตนั้นได้มี
อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่ ให้จิตได้มีก�ำลังนั้นเอง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): อารมณ์ที่จะเลือก บางคนมีการเถียงกันครับพระอาจารย์ พุทโธดีหรือ
สัมมาอาระหังดี ขอพระอาจารย์เมตตาให้โอวาสหน่อยครับ
พระอาจารย์: ก็ดที กุ อย่างถ้าท�ำ ทีม่ นั เป็นกุศล ไม่วา่ จะพุทโธหรือสัมมาอะระหัง บริกรรมอะไร
ก็ได้ หรืออยู่กับอานาปานสติ ดีทุกอย่างถ้าท�ำ เพราะจิตยังมีเครื่องอยู่ แต่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็แสดงว่า
มันไปคลองเดิมของมัน ไปสู่อารมณ์ฟุ้งซ่านเหมือนเดิม มันก็เหมือนว่าจิตของเราไร้ก�ำลัง ไม่เป็นการ
พัฒนาจิต แต่เป็นการท�ำลายจิตตัวเอง สิง่ ทีเ่ ราควรท�ำคือการหาทีอ่ ยูใ่ ห้จติ สักอย่างหนึง่ สวดมนต์กไ็ ด้
บทสวดอะไรก็ได้สั้น ๆ ที่เราจ�ำง่าย ๆ ก็เป็นการท�ำให้จิตของเราพัฒนาเหมือนกัน
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): อันนี้จิตเริ่มสงบครับพระอาจารย์ ใช่ไหมครับ เริ่มสงบแล้ว ตัวนี้ที่พัฒนา
จิตมันพัฒนาขึ้นมา ผลของการพัฒนาจากสมถะคืออะไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ผลจากการพัฒนาสมถะก็คือได้ความสงบ ได้ความสงบใจ มีความสุข
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): มันไม่ฟุ้งพระอาจารย์ ดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมัน..
พระอาจารย์: มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ตอนนั้นจิตมันมีความสุขอย่างเดียว จิตมันโฟกัสหรือว่ามันไป
จดจ่อกับสิ่งเดียว ความทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราเอาหินไปทับไว้เฉย ๆ
จึงเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นจึงมีความสุขมากมีปีติมีสุข กายเบาใจเบา
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับ พระอาจารย์ครับ จากตรงนี้อยากจะขอโอวาสพระอาจารย์เพิ่ม
ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้า ในตรงสายของสมถะ ขอพระอาจารย์เมตตาบอกลงราย
ละเอียดหน่อยครับพระอาจารย์ครับ พบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ท่านผู้ชมครับกับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ธรรมครับ
เมือ่ สักครูค่ รับ พระอาจารย์สนุ นั ท์ได้เมตตาสอนเอาไว้ถงึ การพัฒนานะครับ เราเกิดมาเพือ่ พัฒนากรรม
หลายต่อหลายท่านบอกว่าเกิดมาเพือ่ ชดใช้กรรม ชดใช้กรรมแค่สว่ นหนึง่ หากเรายอมจ�ำนนกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับเรา แต่ถา้ เกิด ณ วันนีเ้ ราเดินตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์
ทีท่ า่ นปฏิบตั มิ าแล้ว ท่านเห็นแนวทางการพัฒนา ท่านเห็นผลแล้ว เริม่ จากการพัฒนากาย เอากายให้
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รอดครับพระอาจารย์ พอกายรอดแล้วอยู่ในร่องในรอยของศีล นี่คือขั้นที่สองที่พระอาจารย์สุนันท์
ได้เมตตาสอนไว้  ขัน้ ทีส่ ามคือในเรือ่ งของการพัฒนาจิต พัฒนาจิตตัวนีเ้ มือ่ ครูเ่ ราคุยกันพัฒนาในเรือ่ ง
ของให้จิตไม่ฟุ้ง การท�ำให้จิตอยู่ในอารมณ์อารมณ์เดียวเพื่อประโยชน์ของสุขทางใจ ประโยชน์นั้นมี
มากกว่านี้เยอะ เรื่องของการท�ำสมาธิที่เรียกว่าสมถะ มีรายละเอียดลึกกว่านี้ ฟังจากพระอาจารย์
สุนนั ท์ตอ่ เลยครับ กราบอาราธนาต่อครับพระอาจารย์ครับ ท�ำสมถะทีเ่ มือ่ กีพ้ ระอาจารย์บอกว่าเลือก
อารมณ์อะไรก็ได้ สมมุติเอ็มเลือกอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์สมมุติเป็นพุทโธครับ คนที่เลือกอย่างนี้
ท�ำอย่างไรต่อครับ พระอาจารย์ก็สั่งสมให้มากและท�ำให้มากในซึ่งสิ่งที่เราเลือกนั้น เพราะว่าเหมือน
กับอะไร เหมือนกับว่าถ้าใจเรามันมีเครื่องอยู่ก็เหมือนกับว่ามีบ้าน ร่างกายเราก็ต้องปลูกบ้านให้มัน
รถเราก็ยังท�ำโรงจอดรถให้เขา ใจเราละยิ่งส�ำคัญกว่านั้นอีก การที่ใจเราที่มีอารมณ์มีเครื่องอยู่ เขา
เรียกว่าใจเรามีบ้าน ก็ได้พาใจเรานั้นได้กลับบ้านบ่อย ๆ กลับมาอยู่กับอารมณ์ที่เราเลือก ซึ่งสามารถ
ท�ำได้ทั้งวันเลย ไม่จ�ำเป็นตั้งมาเดินวงกลมหรือมานั่งสมาธิ เราสามารถท�ำได้เมื่อใดก็ตามถ้าใจเราอยู่
อารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ แล้ว ตอนนัน้ ใจจะไม่ทกุ ข์มนั จะไม่ฟงุ้ ซ่านในเรือ่ งทีไ่ ม่ควรทุกข์ ไม่ปรุงแต่งไปใน
อดีต ไม่ปรุงแต่งไปในอนาคต ซึง่ เราทุกข์กนั ก็เพราะอะไร เพราะสองเรือ่ งนีเ้ ท่านัน้ เองไม่อดีตก็อนาคต
แต่วา่ ในอารมณ์ของปัจจุบนั หรืออารมณ์หลักเราไม่เคยมีบา้ นให้ใจเราอยูเ่ ลย เพราะฉะนัน้ จึงเป็นสิง่ ที่
จ�ำเป็นที่เราทุกคนต้องเลือกอารมณ์ที่ใจเราสบาย ที่เราท�ำแล้วมันสบาย
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): พระอาจารย์ครับ ค�ำว่าเป็นเครื่องอยู่ ขออนุญาตพระอาจารย์ขยายเพิ่ม
หน่อยครับเป็นเครื่องอยู่ ท�ำอย่างไรให้เป็นเครื่องอยู่ครับ
พระอาจารย์: เป็นเครื่องอยู่ ก็คือว่าในภาษาบาลีเรียกว่า วิหารธรรม วิหารคือเครื่องอยู่ ที่อยู่
ให้ใจเราไม่ฟงุ้ ซ่านง่าย ๆ ให้มนั กลับมาสูอ่ ารมณ์หลักเรา เช่นมาอยูก่ บั พุทโธ ท�ำอะไรอยูก่ พ็ ทุ โธ  พุทโธ
ไว้ในใจ ตอนนั้นในใจเราก็ไม่ไปไหนแล้ว เพราะมันก็อยู่แต่กับพุทโธละ มันก็จะไม่ไปคิดถึงอดีต คิดถึง
อนาคตแล้วมันก็จะเกิดแต่กบั ความสุข ความสงบ เบากายเบาใจ ถ้าเราท�ำอย่างต่อเนือ่ งนะ ซึง่ ถามว่า
ยากมั้ย มันก็ไม่ยาก มันก็ไม่ง่าย อยู่ที่ว่าเราได้ท�ำต่อเนื่องหรือเปล่า ซึ่งเราควรหาเครื่องอยู่แบบนี้
ให้ใจเรา ให้มันได้มีบ้านอยู่ มันจะได้ไม่ต้องถูกแดดถูกฝน ถ้ามันไม่มีบ้านอยู่ เหมือนมันก็ตากแดด
ตากฝน มันก็เปียก มันก็ร้อนเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเจออะไรมากระทบ
สริต อธิศลิ ป์ (เอ็ม): สาธุครับพระอาจารย์ครับ พอมีเครือ่ งอยูแ่ ล้ว ผลของสมถะหรือว่าวิธกี าร
ด�ำเนินทาง การเดินทางของสมถะมันเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: การด�ำเนินไปของสมถะก็คือว่า สมถะจะแปลกกว่าวิปัสสนา สมถะก็คือจิตหนึ่ง
อารมณ์หนึ่ง นี้เขาเรียกว่าสมถกรรมฐาน อย่างเช่น เราบริกรรมพุทโธ พุทโธเป็นสิ่งที่เราบริกรรมขึ้น
มาจิตเราก็จดจ่ออยูก่ บั พุทโธนัน้ นีเ่ ขาเรียกว่าจิตหนึง่ อารมณ์หนึง่ นีค่ อื สมถกรรมฐานหรือว่าจะอยูใ่ น
อานาปานสติก็ตาม ก็เป็นสมถกรรมฐานก็ได้ เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา ถ้าเรารู้วิธีการอันนี้พูดใน
ส่วนของสมถะก่อนก็คือ 1 by 1 หนึ่งต่อหนึ่ง หรือว่าจิตเราโฟกัสรู้อยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือว่ารู้ท้องพอง
ยุบหรือรูล้ มหายใจภาวนพุทโธก็ตาม เราก็เอาใจจดจ่ออยูน่ ะตรงนัน้ เพือ่ ให้ใจนัน้ เป็นเครือ่ งอยู่ ซึง่ ผล
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ของสมถะก็คอื จะเกิดฌานขึน้ มา ถ้าใจนัน้ ได้มเี ครือ่ งอยู  ่ ให้มนั ได้เห็นความสุขความสงบ ในระดับของ
ฌานตรงนีซ้ งึ่ จะเป็นความสุขทีช่ าวโลกไม่คอ่ ยเห็นกัน เป็นความสุขทีห่ าซือ้ ไม่ได้มนั ไม่ใช่ความสุขจาก
กามอารมณ์ เป็นความสุขจากฌานสุข ซึง่ ท�ำให้เรานัน้ ได้เห็นความสุขทีเ่ หนือยิง่ กว่า จะมีความสุข จะ
มีปีติ จะมีความเป็นหนึ่งในอารมณ์ นี้เขาเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้ใจสงบ
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): จ�ำเป็นใช่ไหมพระอาจารย์
พระอาจารย์: มันจ�ำเป็นมั้ย มันก็เป็นการพัฒนาจิตอย่างหนึ่ง แต่ยังไม่ถึงที่สุด ท�ำให้ใจเรา
เห็นความสุข ความสงบเฉย ๆ ถ้าจะให้ถึงที่สุดต้องไปให้ถึงระดับที่สี่ ก็คือการพัฒนาทางด้านปัญญา  
ซึ่งการพัฒนาทางด้านปัญญาต้องอาศัยอุบายที่เรียกว่าวิปัสสนา วิปัสสนากรรมฐาน มีที่ตั้งของการ
ท�ำงานวิปัสสนาซึ่งจะแตกต่างจากสมถะ การฝึกวิปัสสนาก็เพิ่มการพัฒนากระบวนการขั้นสุดท้าย ก็
คือกระบวนการขั้นปัญญา เราพัฒนากายเราแล้ว เราพัฒนาความประพฤติ เราพัฒนาจิตเราให้มัน
มีความสุข ให้มันสงบ ให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วเราก็ต้องพัฒนาปัญญาเพื่ออะไร เพื่อให้
จิตของเรามีปัญญานั้นเอง เพราะจิตเราเหมือนเด็ก อย่างที่พูดให้ฟัง เราต้องให้เด็กคนนี้ได้เรียนรู้
อะไรต่าง ๆ ได้เห็นตามความเป็นจริง ให้จิตตัวนี้ ให้มันเข้าใจสภาพแท้ของธรรม ของธรรมชาติ คือ
ความไม่เที่ยงความไม่ทน ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของสรรพสิ่งที่มันหมุนวนอยู่รอบข้างเรา อันนี้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาปัญญา
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): สาธุครับพระอาจารย์ครับ ซึ่งจริง ๆ รายละเอียดมีเยอะมากเลย ตั้งแต่
ของสมถะและวิปัสสนา เราจะเก็บไว้คุยกันในครั้งหน้า ๆ ครับ พระอาจารย์ครับ อะไรเป็นอุปสรรค
ของคนที่พัฒนาสี่อย่างนี้ครับพระอาจารย์ กาย ศีล จิต ปัญญา อะไรเป็นอุปสรรคของคนในโลกเรา
ทุกวันนี้ครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ความไม่รู้ ไม่รู้ถึงคุณค่าของชีวิต ว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่านั้นอีก มากกว่า
สิ่งที่เราเป็นอยู่ เราลืมตระหนักไปว่า ในสิ่งที่เราควรท�ำจริง ๆ เลยก็คือการท�ำให้ตนเองพ้นทุกข์โดย
สิ้นเชิง อันนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราชาวพุทธ ของมนุษย์ทุกคน ท�ำให้เราพ้นทุกข์โดย
สิ้นเชิง อันนี้ส�ำคัญมาก
สริต อธิศลิ ป์ (เอ็ม): คนไม่รวู้ า่ นีค้ อื เป้าหมายทีเ่ ราไปได้ใช่ไหมครับ บ่อยครัง้ คนจะบอกอย่างนี้
ครับพระอาจารย์ครับ ผมก็มปี ญ
ั ญา ผมอ่านหนังสือมาเยอะมากเลย ผมมีปญ
ั ญาอันนีม้ นั เป็นอย่างไร
ครับ ปัญญาที่คนเหล่านี้พูดกันเป็นอย่างไรครับ
พระอาจารย์: มันก็เป็นปัญญา ปัญญาก็มีสามระดับ ปัญญาจากการฟัง การอ่าน ปัญญาจาก
การคิด ปัญญาจากการลงมือปฏิบัติ ปัญญาที่เรามีเป็นปัญญาสองอันแรก เป็นปัญญาที่เราได้ยิน
ได้ฟัง อ่านหรือว่าจากที่เราคิด ซึ่งทุกคนมีเหมือนกันตั้งแต่ ป.4 จนจบด็อกเตอร์ก็มีปัญญาเหมือนกัน
แต่ปัญญาที่คนเราจะแตกต่างกันก็คือ ภาวนามยปัญญา ซึ่งมันไม่ใช่ปัญญาจากการได้ยินได้ฟัง หรือ
ครุ่นคิด แต่ว่ามันเกิดจากการลงมือปฏิบัติ ลงมือเรียนรู้กายใจตนเอง กว้างศอกยาววาหนาคืบ ลงมือ
มันเรียนรู้ตรงนี้ จะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมา
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สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ครับพระอาจารย์ คนส่วนใหญ่ไม่ถึงตรงนั้นครับ หรือพยายามไปถึงแต่ว่า
มันติดอุปสรรคเยอะ
พระอาจารย์: ที่จริง เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถพัฒนาได้ทุก ๆ คนเลย พระพุทธเจ้าบอก
ว่า คนเราเปรียบได้ดั่งบัวสามเหล่า บัวที่อยู่พ้นน�้ำ  บัวที่อยู่ปริ่มน�้ำ  และบัวที่อยู่ใต้นำ 
�้ หากได้รับแสง
สว่างหรือหากได้รับแสงแดดหรือหากได้รับอาหารจะเติบโตได้ในวันข้างหน้า
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): มนุษย์เราเป็นหนึ่งเหล่าใช่ไหมครับพระอาจารย์ มนุษย์ทุกคนจริง ๆ มี
สามเหล่า คือบ่อยครั้งการที่เรามามองว่าเราไม่มีคุณค่า เราท�ำไม่ได้หรอก เราไม่มีคุณค่าใครท�ำอะไร
ให้เรา อันนี้คือความคิดที่เป็นกิเลสหมดเลยใช่ไหมครับ
พระอาจารย์: มันเป็นความท้อแท้นะ ในใจเราเป็นความคุ้นชิน ในใจเราเราต้องหักด้านตรงนี้
มาให้ได้ เราต้องตื่นมาจากความอ่อนแอ ตื่นออกมาจากความลุ่มหลง เราต้องมีความเพียร เพียงทีจ่ ะ
มีอะไรสรรค์สร้างขึ้นมา หากิจกรรมที่มีประโยชน์ท�ำ ท�ำให้เรารู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมา เพราะหลังจาก
นั้นแล้วเราจะรู้สึกว่ามีคุณค่าพอ เรามีคุณค่าขึ้นมาเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเอง พอเรามั่นใจในตนเอง
เราก็จะมีช่องทางในการพัฒนาตนเอง อยากจะก้าวไปสู่ค�ำที่ว่าอาจจะพัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุด
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกคน
สริต อธิศลิ ป์ (เอ็ม): เป็นสายเดียวกันหมดเลยครับ สาธุครับพระอาจารย์ เพราะว่าทีถ่ ามตรงนี้
จะถามพระอาจารย์วา่ บางท่านเคยส่งค�ำถามมาทางรายการว่าท�ำอย่างไรดีบางคนติดปัญหาทีต่ นเอง
เป็นคนเศร้า เป็นคนหดหู่ จิตอยู่ในความหดหู่ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าจิตเขาหดหู่ เราในฐานะของพ่อ แม่
เราควรท�ำอย่างไร หรือให้ธรรมะอย่างไรกับลูกก็ดี หรือเราในฐานะของเพือ่ น จะบอกเพือ่ นอย่างไรกับ
ตรงทีเ่ ขาเอะอะก็เศร้า เอะอะก็ถอยเข้าไปในมุมของตัวเอง แล้วไม่ยอมออกมาพัฒนาเพราะว่ารูส้ กึ ตัว
เองด้อยค่าตลอดเวลา
พระอาจารย์: อันนี้ต้องแก้ที่ตนเอง ส�ำหรับคนที่กำ� ลังเศร้าอยู่ ส�ำหรับคนที่ก�ำลังท้อแท้ หมด
ความหวัง อยากให้เรานัน้ ลุกออกมาจากตรงนัน้ อย่าไปจมกับมันสิ ชีวติ เรามีแค่นเี้ หรอ เราเกิดมาเพือ่
ทีจ่ ะเศร้าเหรอ ชีวติ เราวันหนึง่ 24 ชัว่ โมง ถ้าเราเศร้าไป 23 ชัว่ โมงเราก็ขาดทุนสิ เราหวังว่าเราฉลาด
เราเก่ง เราเป็นคนพัฒนาได้ เรายอมจ�ำนนต่อมันเหรอ อยากให้ทุกท่านลุกออกมาจากตรงนั้น จาก
จุดตรงนั้น อย่าไปจมกับจุดตรงนั้น ไปหาอะไรท�ำ  ไปออกก�ำลังกาย ไปเล่นกีฬา พบปะสังสรรค์กับ
คนอื่น พูดคุยกับกัลยาณมิตร คนที่เขาพอจะแนะน�ำเราได้ อย่าได้ไปจมกับสิ่งเหล่านั้น ให้มีก�ำลังใจ
ที่จะยืนหยัดออกมา หรือว่านึกถึงคนที่ไม่มีโอกาสเท่าเรา บางคนเขาไม่มีโอกาสเหมือนเรา เขาต้อง
ท�ำมาหากิน บางคนพิการเขาเอาก�ำลังใจมาจากไหน แล้วเราเป็นใครท�ำไมเราต้องมาทุกข์กับคนคน
หนึ่งที่เป็นใครก็ไม่รู้ เขามาในชีวิตเรา เขามาท�ำให้เราเศร้า ทิ้งเราไป ไม่รู้จะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเขา เรา
ุ ค่ามากกว่า
ออกจากท้องแม่เราก็มาคนเดียว เราไม่ได้มากับเขา เราควรทีจ่ ะท�ำชีวติ ของตัวเองให้มคี ณ
นี้ เพราะในขณะนีถ้ า้ เราเศร้าอยูก่ แ็ สดงว่าเราไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของตนเอง ขนาดเรายังไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของตนเอง
แล้วประสาอะไรกับคนคนนั้นเขาจะมารู้คุณค่าในชีวิตของเรา
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สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): สาธุครับพระอาจารย์ ต้องเริ่มจากตัวเองนี่แหละ ท้ายสุดทุกอย่างก็เริ่ม
มาจากตัวเราเองทั้งหมดทั้งสิ้นครับพระอาจารย์ ชอบที่พระอาจารย์บอกว่าเราออกมาจากท้องแม่
เราก็มาคนเดียว เวลาสุขเราก็สุขคนเดียวนะครับอาจารย์ เวลาทุกข์เราก็ต้องดึงตัวเองด้วยก�ำลังของ
ตัวเราเองคนเดียวนี่แหละครับ
พระอาจารย์: พัฒนาตนเอง เอาสิ่งที่เราทุกข์มาเป็นบทเรียนสอนเราเอง เราจะได้ประโยชน์
จากมัน เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ แม้ว่าเราอาจจะเกิดความท้อแท้อยู่ หรือว่าบาง
คนอาจก�ำลังป่วยหนัก ก�ำลังเศร้า ก�ำลังเหงา ก�ำลังแฮงค์ ก�ำลังผิดหวัง
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): ก�ำลังเป็นหนี้ ก�ำลังล้มละลาย
พระอาจารย์: ทุกอย่างเลย นี่คือบทเรียนอันพิเศษที่ท�ำให้เราได้เรียนรู้เลย เป็นบทเรียนที่มี
คุณค่าที่เราได้เรียนรู้เลย อย่าไปโทษโชคชะตา อย่าไปโทษเทพเจ้าองค์ใดที่ดลบันดาลให้เรา
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): เจ้ากรรมนายเวรครับพระอาจารย์
พระอาจารย์: ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรใดดลบันดาลให้เรา นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่ทดสอบให้แก่เรา
เป็นเครื่องทดสอบเรา นี่เขาเรียกว่าอุปสรรค อุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์ ตอนนี้เรามีอุปสรรคอยู่ก็
แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้สวรรค์แล้ว ผ่านอุปสรรคไปได้เราก็ถึงสวรรค์แล้ว
สริต อธิศิลป์ (เอ็ม): สาธุครับพระอาจารย์ เอาละท่านผู้ชมครับ จริง ๆ เทปนี้ต้องเรียนท่าน
ผู้ชมอย่างนี้ว่า ใคร ๆ ก็ตามที่มองว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ที่มองว่าเกิดมาท�ำไม พยายามจะหาความ
หมายและค�ำตอบให้กบั ชีวติ แล้วก็มธี รรมะอยูใ่ นใจด้วยนะ แต่บางทีมธี รรมะแต่ขาดก�ำลังใจ มีธรรมะ
แต่ขาดผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาแล้ว แล้วมาบอกเราว่าจริง ๆ แล้วหนทางข้างหน้ามันดีอยู่นะ มันดีอยู่มัน
มีคุณค่า มันเหมาะควรกับอัตภาพของเราในตอนนี้ ในการเป็นมนุษย์ ดังนั้นเหมือนพระอาจารย์
สุนันท์ได้เมตตาสอนเราครับ เป็นมนุษย์เหมาะสมที่สุดแล้ว เป็นมนุษย์โชคดีที่สุดแล้ว สิ่งที่ผ่านมามัน
เป็นอุปสรรค อุปสรรคคือสิ่งที่เราต้องก้าวข้าม เพราะเราใกล้แล้วที่จะไปสู่การก้าวข้าม และการพ้น
ไปนะครับ เทปรายการของเราในวันนี้ครับ ขอให้ก�ำลังใจทุกท่านและขอให้ก�ำลังใจในเชิงให้ปัญญา
เราเกิดมาท�ำไม เราเกิดมาแล้วควรจะท�ำอะไร เทปหน้าครับ เรามาคุยกันถึงในเรื่องที่ว่า ถ้าเราท�ำ
แล้วการพัฒนากรรมของเราในเรื่องของการพัฒนาจิตและปัญญามันเป็นอย่างไร เรามาคุยกันกับ
พระอาจารย์ต่อในสัปดาห์หน้า วันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับผมเอ็ม อธิศิลป์ ต้องขอน�ำท่านผู้ชมกราบ
พระอาจารย์ เป็นการกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่อาราธนาธรรมให้เราฟัง ให้เราน้อมซึมเข้าไป
พัฒนากรรมของเราพร้อม ๆ กันครับ

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=2iSTCNF_W6E&t=7s
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พระชานนท์ ชยนนฺโท
สวัสดีชาวสมุทรปราการ ก่อนอื่นก็อยากให้โยมทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมด้วยความสงบ เพราะ
การฟังธรรม สิง่ ส�ำคัญก็คอื สมาธิ ถ้าขาดสมาธิในการฟังธรรมแล้ว การรับรูร้ บั ทราบก็จะท�ำให้เราคลาด
เคลื่อน หรือตีความหมายของธรรมะนั้นไม่แตก ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง เป็น
สิง่ ทีเ่ ข้าใจยาก หากว่าเราไม่เอาความละเอียด คือความสงบเข้าไปรับรู้ รับทราบแล้ว เราก็ไม่สามารถ
จะเข้าใจธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้ง เพราะการฟังธรรมะไม่ใช่ฟงั เพือ่ ให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ได้ฟงั
เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่การฟังธรรมนั้นเพื่อให้เกิดสติและปัญญา
เมื่อเรามีสติและปัญญาในการฟังแล้ว ท�ำให้เราเข้าใจหลักของความเป็นจริง ทุกคนก็คงเคย
ปฏิบัติธรรมกันมาบ้างพอสมควรตามแนววิธีที่เคยฝึกมา หรือบางคนอาจจะไม่เคยปฏิบัติธรรมได้
เพียงแค่การฟังธรรมเป็นบางครั้งบางคราว บางคนก็อาจจะเคยเพียงแค่สวดมนต์ธรรมดา กราบ
พระธรรมดา บางคนอาจท�ำเพียงแค่ให้ทาน นัน้ ก็คอื เราได้สงั่ สมความดี ได้ทำ� ความดีกนั มา แต่จริง ๆ
แล้วธรรมะคืออะไร ธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ที่พระองค์ทรงหยิบยกขึ้นมา
ที่มีการเขียนเป็นต�ำรา เป็นพระไตรปิฎกขึ้นมานั้น พระองค์ก็ล้วนหยิบยกเรื่องของกายใจขึ้นมา
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่ในกายใจเราทุก ๆ คน แต่เราไม่เคยมองตัวเรา คือ
เราไม่เคยมองกายใจเรา เราจะไม่รวู้ า่ ธรรมะทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นตัวเรานัน่ เองไม่ได้อยูน่ อกตัวเรา ธรรมะไม่
ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือ หรือพระไตรปิฎก จริง ๆ แล้วธรรมะอยู่ในตัวเรา
ทั้งหมดนั่นเอง ท�ำไมว่าธรรมะอยู่ในตัวเรา เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเรา
ก็เป็นธรรมะ ธรรมชาติทอี่ ยูใ่ นตัวเราก็เป็นธรรมะ ตัวเราไม่รวู้ า่ สิง่ นีเ้ ป็นธรรมชาติ สิง่ นีเ้ ป็นธรรมะ เรา
ก็เลยไปฝืน ไปยึดมั่นถือมั่นธรรมชาติของกายใจเราให้เป็นอย่างนั้น ให้เป็นอย่างนี้
นัน่ แหละเป็นทีม่ าของความทุกข์ ทีเ่ รามาศึกษาธรรมกัน เรามาปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ อะไร ก็เพือ่ ให้
เกิดสติปัญญา แล้วน�ำสติปัญญานั้นไปแก้ไขปัญหาของใจเรา หรือเรียกว่ามาดับทุกข์ของใจเรา
นั่นเอง เพราะโดยธรรมชาติของใจเราเนี่ยจะเป็นทุกข์ เหตุที่ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะเกิดความ
ยึดมั่นถือมั่น เหตุที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไร เพราะว่าเรามีความหลง ในเมื่อเรามีความหลงแล้วเราก็
เลยยึดมั่นในสิ่งที่เรามีเราเป็น

พระธรรมเทศนาโดย พระชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม เลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บรรยายธรรมะครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 (ตอน 1)
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เรามีสิ่งใด เรายึดสิ่งนั้น สิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมด ก็เรามีอะไรบ้างละ
เกิดมาเรามีแค่กาย แล้วเราก็มายึดกาย เกิดมามีใจเราก็มายึดใจ ว่าเป็นกายของเรา ว่าเป็นใจของเรา
ความจริงร่างกายเราเนี่ยมีแค่อะไร กายเราก็มีแค่ธาตุ ๔ ใจของเรามีอะไรบ้าง ใจของเราก็มีแค่ ๔
อาการ โยมพิจารณาดูซิ เรามีเพียงแค่ ความรู้สึก และเรามีเพียงแค่ ความจ�ำ เรามีเพียงแค่ ความ
คิด และเรามีเพียงแค่ ความรับรู้รับทราบ นี่คืออาการของใจ
ส่วนกายเราก็มีแค่ ๔ อาการ ก็คือมีธาตุทั้ง ๔ มีดิน มีนำ 
�้ มีไฟ มีลม ถ้าพูดถึงธาตุ ๔ ทุกคน
จะรูจ้ กั ดีวา่ ธาตุ ๔ คืออะไร ดิน น�ำ้ ไฟ ลม แต่เราไม่รเู้ ลยว่าภายในร่างกายเราล้วนเต็มไปด้วยธาตุทงั้
๔ และมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็อาศัยธาตุ ๔ นั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ก็คือ ดิน น�้ำ ไฟ ลม แต่เราก็มาหลง
ว่าธาตุ ๔ นี้เป็นเรา หลงว่าเราเนี่ยเป็นธาตุ ๔ จริง ๆ ธาตุ ๔ ไม่ใช่ตัวตน เรามาอาศัยร่างกายอยู่ เราก็
มาอาศัยธาตุ ๔ อยู่ เช่น ลมหายใจ พิจารณาดูสิโยม เราหายใจเข้า หายใจออกอยู่ตลอด เวลาร่างกาย
เราขาดลม หายใจไม่ได้เลยเราจึงต้องหายใจเข้าออกอยูต่ ลอด ถ้าหากเราขาดธาตุลมแล้ว ชีวติ ของเราก็
อยู่ไม่ได้ การที่เราหายใจเข้าแต่ละครั้งเนี่ย เราได้สูดเอาอ๊อกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเรา อ๊อกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเรานั้นก็คืออาหารนั่นเอง ธาตุลมที่เป็นอาหารเข้าสู่ร่างกาย เราหายใจเข้าเพื่อให้ร่างกายเรา
มีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าหากเราหายใจเข้าแล้วไม่ออกเราก็ตาย หรือหายใจออกถ้าไม่เข้าเราก็ตาย เพราะ
ฉะนั้น ชีวิตเราอยู่ได้เพราะลมหายใจ เป็นเช่นนั้นใช่ไหมโยม แล้วก็ตามมาด้วยธาตุน�้ำ  น�้ำที่เราดื่ม
เข้าไปทุกวันเนีย่ เราเคยพิจารณาบ้างไหมว่า น�ำ้ นัน้ หายไปไหน ในขณะทีเ่ ราดืม่ น�ำ้ ไปเราดืม่ ด้วยความ
กระหาย ดื่มด้วยความเอร็ดอร่อย จริง ๆ แล้วดื่มน�้ำไปเพื่อแก้กระหาย เพื่อดับทุกข์ของกาย เมื่อเรา
ดื่มน�้ำไปแล้วน�้ำนั้นซึมซับเข้าสู่ร่างกายเรากลายเป็นน�้ำเหงื่อ น�้ำลาย น�้ำเสลด น�้ำเลือด น�้ำเหลือง
น�้ำตา น�้ำปัสสาวะ น�้ำไขข้อ ไขมันข้น ไขมันเหลว เข้าสู่ร่างกายเราก็ล้วนมาจากน�้ำที่เราดื่มไปทั้งหมด
นั่นเอง เพราะฉะนั้นน�้ำที่เราดื่มเข้าไปทั้งหมด เมื่อแยกเป็นน�้ำแล้วมีเพียงแค่ ๑๒ ชนิด แล้วธาตุดินที่
เราทานเข้าไปก็มาจากพืช ผัก ผลไม้ ซึง่ เรารับประทานเข้าไปทุกวัน เมือ่ รับประทานพืชผลเข้าไปแล้ว
ได้กลายเป็นอะไร กลายเป็นเส้นผม กลายเป็นเส้นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนือ้ เป็นเส้นเอ็น
เป็นกระดูก เป็นเยื่อในกระดูก ม้าม ปอด ตับ หัวใจ ไส้น้อย ไส้ใหญ่ อาหารเก่า และอาหารใหม่
เยือ่ ในสมอง นีร้ วมแล้วได้ ๒๐ ชนิด ถ้าบวกกับธาตุนำ�้ อีก ๑๒ ชนิด กับธาตุดนิ ๒๐ ชนิด เป็น ๓๒ ชนิด
ซึง่ มีอยูใ่ นกายเราทีเ่ รา เรียกกันว่าอาการ ๓๒ ฉะนัน้ ให้รกู้ นั ว่ากายของเรานัน้ มี ๓๒ ชนิดเท่านัน้ ทีเ่ รา
สามารถสัมผัสได้เห็นได้ด้วยตา คือมีธาตุน�้ำที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น และธาตุดิน ๒๐ ชนิด ชีวิตของเรา
อยู่ได้เพราะสิ่งนี้ และมีธาตุไฟ ไฟที่เราให้ความอบอุ่นในร่างกายเรา ไฟมีหน้าที่คอยเผาผลาญอาหาร
้ เผาผลาญอาหาร ให้แยกเป็น
เวลารับประทานอาหารเข้าไป หรือดืม่ น�ำ้ เข้าไปเนีย่ ไฟก็จะเผาผลาญน�ำ 
เซลล์เล็ก เซลล์น้อย เซลล์ใหญ่เข้าสู่ร่างกายเรา ชีวิตของเราอยู่ได้เพราะสิ่งนี้
เพราะฉะนั้นโยมพิจารณาดูซิว่า ในธาตุทั้ง ๔ ที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสาระ
แก่นสารบ้าง ถ้าเราขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมโยม ขาดลมหายใจเราก็ตาย ขาดน�้ำ
เราก็ตาย ขาดดินเราก็ตาย ขาดไฟเราก็ตาย เราจึงต้องบริหารธาตุ ๔ ให้กับร่างกายตลอดเวลา
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ด้วยการเอาน�ำ้ เข้า และเอาน�ำ้ ออก เอาลมเข้าเอาลมออก เอาดินเข้าเอาดินออก เพือ่ ให้เกิดความสมดุลย์
กับร่างกาย ถ้าหากว่าเราธาตุใดธาตุหนึ่งมากไป เช่น ลมมากไปเราก็จะอึดอัด แล้วเกิดความเจ็บป่วย
น�้ำมากไปเราจะเกิดอาการเจ็บป่วยเช่นกัน ดินมากไปเราก็จะป่วย ไฟมากไปก็ป่วย เราจึงต้องบริหาร
ธาตุทงั้ ๔ ให้เกิดความสมดุลย์ ร่างกายเราจึงมีสขุ ภาพทีส่ ขุ สบาย เราอยูไ่ ด้เพราะสิง่ นี้ นีค่ อื ธาตุ ๔ ใน
กายเรา เราดูแลทุกวัน นี่คือกายและการบริหารร่างกายแบบนี้
เราจะดูแลร่างกายดีแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปสู่ความแก่ชรา เมื่อเข้าไปสู่
ความแก่ชราแล้วโยม ต่อให้เราหาธาตุดแี ค่ไหนก็ตาม อากาศดีแค่ไหนก็ตาม น�ำ้ ดีแค่ไหนก็ตาม อาหาร
ดีแค่ไหนก็ตาม มีประโยชน์กบั ร่างกายอย่างไหนก็ตาม ร่างกายก็ไม่สามารถรับได้ เพราะเขาเสือ่ มแล้ว
และในทีส่ ดุ เราทุกคนก็ตอ้ งตายหมด เมือ่ ความตายมาถึงโยมพิจารณาดูวา่ ธาตุทงั้ ๔ ธาตุใดธาตุหนึง่ จะ
ต้องดับ โยมว่าธาตุใดจะดับก่อน ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ อะไรดับก่อน ลมหายใจดับก่อน คนเราจะตายเพราะ
ขาดลมหายใจ เมื่อขาดลมหายใจไปแล้ว ลมดับ เมื่อลมดับแล้วอะไรดับอีก ธาตุไฟดับ คนตายใหม่ ๆ
ตัวจะอุ่นแต่พอตายนานไป ตัวก็เย็นลงสนิทนั่นคือไฟดับ พอไฟดับแล้วอะไรดับอีกเหลือ ๒ อย่าง
ดินกับน�้ำอะไรดับอีก น�ำ้ ระเหยไปหมดใช่ไหมละ สิ่งที่เหลือคือซากศพแห้ง ๆ เมื่อน�้ำระเหยออกหมด
ออกจากทวารทั้ง ๙ ออกทางรูขุมขน เวลาคนตายใหม่ ๆ ศพจะขึ้นอืด ขึ้นอืดเพราะอะไร เพราะ
น�้ำก�ำลังทะลักออกจากร่างกายเรา แล้วสิ่งที่เหลือคือซากศพแห้ง ๆ ซากศพแห้ง ๆ เมื่อเก็บไว้นาน
หลายปีก็ผุกร่อนร่วงลงสู่ผืนดินกับกลายเป็นผุยผงในที่สุด สลายสู่ความเป็นดิน เป็นนั้นใช่ไหมโยม
นี่คือกายเรา
แต่ก่อนที่เราจะเกิดมามีกายนี้ โยมรู้ไหมเรามาจากไหน เราก็มาจากธาตุดินก่อน ธาตุแรกโดย
อาศัยดินของพ่อกับน�ำ้ ของแม่มารวมกัน ดินของพ่อก็คือน�้ำเชื้อ น�้ำของแม่ก็คือน�้ำเลือดน�้ำเหลืองซึ่ง
ไปปฏิสนธิในร่างกายของแม่ แล้วอาศัยน�้ำเลือดน�้ำเหลืองของแม่หล่อเลี้ยงธาตุดินของพ่อจนโตขึ้น
เริ่มจากก้อนน�ำ้ เล็ก ๆ ก็กลายเป็นก้อนเลือด จากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อ จากก้อนเนื้อก็ค่อย ๆ
งอกขึน้ มาเป็นปุม่ เล็ก ๆ กลายเป็นแขนเป็นขาเป็นหัว แล้วก็เจริญขึน้ เติบโตอยูใ่ นครรภ์ของแม่โดยอาศัย
ท่อน�ำ้ เลีย้ งคือสายสะดือ แม่ทานอะไรลูกก็ได้ทานอันนัน้ จนลูกโตวันโตคืน เกิดขึน้ กลายเป็นดักแด้อยู่
ในถุงน�้ำคร�่ำของแม่ แล้วเมื่อโตเต็มที่ก็คลอดออกมาเป็นเรา ขนาดคลอดมาวันแรกเหมือนก้อนเนื้อ
ก้อนหนึง่ ก้อนเนือ้ ก้อนนีย้ งั ไม่มคี วามรูส้ กึ ยังไม่มคี วามจ�ำ ยังไม่มคี วามคิดและยังไม่มตี วั รับรูร้ บั ทราบ
เป็นอย่างนั้นใช่ไหมโยม เด็กเกิดมาใหม่ ๆ เป็นอย่างนั้นไม่รับรู้อะไรเลยไร้เดียงสา แต่มาเริ่มรู้สึกได้
ตอนที่เริ่มโตแล้ว เริ่มจ�ำได้ เริ่มคิดได้ เริ่มรู้ได้ตอนที่เราเริ่มโตแล้ว ทีนี้เราจึงรู้สึกได้ คิดได้ จ�ำได้ รู้ได้
เต็มที่ เพราะร่างกายเราสมบูรณ์ แต่พอวันหนึ่งร่างกายเราเสื่อมโทรม ความรู้สึกเสื่อม ความจ�ำเสื่อม
ความคิดก็เสือ่ มและตัวรูก้ เ็ สือ่ ม พอร่างกายดับไปแล้ว ความรูส้ กึ ก็ดบั ความจ�ำก็ดบั ความคิดก็ดบั
ตัวรู้ก็ดับหมด เป็นอย่างนี้นะโยม เราเริ่มต้นเกิดมาจากธาตุดิน ตามมาด้วยธาตุน�้ำแล้วก็มาใส่ธาตุ
ไฟของแม่ อาศัยธาตุลมของแม่ตอนอยู่ในครรภ์ พอคลอดออกมาแล้ว เราจึงอาศัยลมที่อยู่ภายนอก
เราอาศัยน�้ำภายนอก เกิดมาจากดินจากน�้ำ ลม ไฟ แต่เวลาตาย ลมดับ ไฟดับ น�้ำดับ ดินดับ สลาย
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โดยธรรมชาติ มาจากดินคืนสู่ดิน มาจากน�้ำคืนสู่น�้ำ มาจากลมคืนสู่ลม และมาจากไฟคืนสู่ไฟ
แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาโยมรู้ไหมธาตุ ๔ มีก่อนแล้วใช่ไหม ดิน น�้ำ  ไฟ ลม มีก่อนแล้วที่เราจะ
เกิดมา ปู่ย่า ตายาย หรือบรรพบุรุษของเราเขาเกิดมาอาศัยธาตุ ๔ แต่คนเหล่านั้นเขาทิ้งธาตุ ๔ ไว้ให้
กับเรา เรามาอาศัยธาตุ ๔ สุดท้ายเราก็ทิ้งธาตุ ๔ ไว้ให้กับลูกกับหลานของเรา ลูกหลานของเราก็ทิ้ง
ธาตุ ๔ ให้กับเหลนโหลนไปตามกลไกขบวนการไป แต่ธาตุ ๔ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ผืนดินที่เราเดิน
เหยียบย�ำ่ ไปมา มีใครเป็นเจ้าของไหมโยม ไม่มี น�้ำที่ไหลไปมามีใครเป็นเจ้าของไหม ลมที่พัดไปมามี
ใครเป็นเจ้าของมั่ง แล้วไฟที่ให้ความอบอุ่นมีใครเป็นเจ้าของมั่ง ไม่มีเลย แต่รวมตัวเป็นกายเรา เราก็
มาหลงว่ากายนี้เป็นของเราใช่ไหมโยม จริง ๆ เรียกว่าเรามาหลงสมมุติ เรามาหลงของชั่วคราว หลง
ว่ากายนี้เป็นของเรา จริง ๆ ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลย เป็นแค่ธาตุ ๔ พอมาหลงร่างกายแล้วเรา
ก็มาหลงความรู้สึกอีก แล้วก็มาหลงความจ�ำ หลงความคิดและหลงรู้ทั้ง ๆ ที่กายไม่ใช่ของเรา
ความรู้สึกก็ไม่ใช่ของเรา
ขณะนี้เรามีกายอยู่ เราจึงมีความรู้สึก มีความจ�ำ มีความคิด มีความรู้ เพราะเราเริ่มหลงตั้งแต่
กายว่าเป็นของเราแล้ว ก็มายึดมั่นถือมั่นจึงเกิดบังคับบัญชาไม่ให้กายดับ ก็คือไม่อยากแก่ ไม่อยาก
เจ็บ ไม่อยากตาย เราก็เลยทุกข์เพราะสิ่งนี้ แล้วมีใครบ้างที่เกิดมาในโลกนี้ไม่แก่มีไหม ไม่เจ็บมีไหม
ไม่ตายมีไหม ไม่มเี ลย เมือ่ เราเกิดมามีรา่ งกายแล้ว ให้มนั มีความรูส้ กึ ดีตลอดมีไหม ใครมัง่ มีความรูส้ กึ
ดีตลอด รู้สึกมันก็มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง เฉยบ้าง ความจ�ำเดี๋ยวก็จ�ำได้ เดี๋ยวก็ลืม ความคิดเดี๋ยวคิดออก
เดี๋ยวคิดไม่ออก และรู้ เดี๋ยวรู้ เดี๋ยวไม่รู้ นี้คือธรรมชาติ แต่เราอยากให้กายเรานี้เที่ยง นั้นคือเราฝืน
ธรรมชาติใช่ไหม เราอยากให้มีความรู้สึกที่เป็นสุขตลอดนั้น แสดงว่าเราฝืนธรรมชาติ อยากให้จ�ำแต่
เรื่องดีๆ อยากให้คิดแต่เรื่องดีๆ นั่นคือเป็นไปไม่ได้ เหมือนกลางวัน กลางคืน มืด สว่าง ฝนตกแดด
ออก นี้เป็นธรรมชาติใช่ไหม ไม่มีใครท�ำให้กลางวันกลางคืนเกิดได้ เขาเป็นเองโดยธรรมชาติ
กายใจเราก็เช่นกันเกิดขึ้นเอง ตั้งอยู่ ดับเอง เป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้คือธรรมะ เพราะเราไม่รู้
ความจริงเราจึงมาหลงว่ากายนี้เป็นของเรา แล้วมาหลงว่าใจเป็นเรา หากร่างกายเป็นของเราจริงก็
ต้องบังคับได้ว่า อย่าแก่ อย่าเจ็บ อย่าตาย นี้บังคับไม่ได้ ความรู้สึกก็เช่นกันบังคับไม่ได้ เดี๋ยวสุขบ้าง
ทุกข์บา้ ง เฉยบ้าง แต่พอร่างกายนีด้ บั ความรูส้ กึ รับรูก้ ด็ บั สุดท้ายก็ตายกลับคืนสูธ่ รรมชาติหมด แล้ว
จะสอนโยมว่า ร่างกายนี้ขณะนี้เป็นเรา มีธาตุ ๔ เมื่อธาตุ ๔ ดับไปแล้วความรู้สึกก็ดับ ความจ�ำก็ดับ
คิดดับ รูด้ บั แล้วเราอยูต่ รงไหนละ ไม่มเี ลย แล้วมาหลงว่ากายนีเ้ ป็นเรา หลงรูป หลงนาม รูปก็คอื ธาตุ
๔ นามก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเรียกว่าความรู้สึกจ�ำ เรียนรู้ ที่เรามาอาศัย ในเมื่อ
เรามาหลงรูป ขณะนี้กายไม่ใช่เราใช่ไหม ความรู้สึกจ�ำเรียนรู้ ไม่ใช่เราใช่ไหม แล้วใครละหลง แล้วเรา
อยู่ตรงไหนละ ตัวเราก็ไม่มี เพราะนั้นตัวเราที่มันหลงก็มาหลงอีกว่า เรานะคือผู้หลง
เพราะฉะนั้น ธรรมชาติเขาหลงกันเองใช่ไหม ธรรมชาติเขารู้กันเอง จริง ๆ แล้วเราคือใครโยม
เรานั้นคือผู้ไม่มี แต่มาอาศัยสิ่งที่มีอยู่นี้ชั่วคราว เรามีแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร อาตมาจะแยกให้
ฟังว่า เรานี้คือจิต หากเรามาเกิด เราจะเอาอะไร ก็คือมีจิตดวงเดียวมาเกิด จิตดวงนี้มาอาศัยกาย
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จิตดวงนี้มาอาศัยใจ กายกับใจ ก็คือรูปกับนาม หรือเรียกว่า ขันธ์ ๕ จิตดวงนี้เขาไม่เป็นอะไรเลย
จิตดวงนี้ไม่ใช่รูป จิตดวงนี้ไม่ใช่เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่เราไปหลงว่ารูปนี้เป็นอันเดียว
กับจิต เวทนาเป็นอันเดียวกับจิต สัญญา สังขาร เป็นอันเดียวกับจิต แล้วเวทนาก็หมายถึงความรู้สึก
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เฉยบ้าง แต่เราไปบอกว่าจิตเป็นสุข จิตทุกข์ จิตเฉย จริง ๆ เป็นแค่อาการหนึ่งของ
ั ญา
ขันธ์ ๕  มีรปู แล้วก็มเี วทนาแล้ว เวลาเขาจ�ำได้ จ�ำไม่ได้ เราก็วา่ จิตจ�ำ จิตไม่จำ� จริง จริง ๆ คือแค่สญ
จ�ำได้ไหมรู้นั้น สัญญาก็ไม่ใช่จิต เป็นอาการหนึ่งเป็นแค่อาการหนึ่งของนาม เรียกว่าสัญญา สังขาร
ความคิด เราก็มาหลงว่าความคิดเป็นจิต แต่ความคิดจริง ๆ ไม่ใช่จิต เป็นแค่ความปรุงแต่ง เรียกว่า
สังขาร เรียกว่าขันธ์ ๕ และรู้แล้วก็หลงว่ารู้ก็คือจิต แต่จริง ๆ จิตไม่รู้ ตัวรู้เรียกว่าวิญญาณ และรู้นี้
รู้ได้ ๕ ทาง จักขุวิญญาณรู้ได้ทางตา โสตวิญญาณรู้ทางหู กายวิญญาณรู้ทางกายอย่างนี้เป็นต้น
แต่มีอีกตัวหนึ่งคือ มโนวิญญาณ มโนวิญญาณนี้ก็คือยังไม่ใช่จิต
เพราะฉะนั้น จิตดวงนี้จะยกให้ฟังก็คือ จิตของเรานี้เดิมเขาเป็นเพียงแค่พลังงานอันหนึ่ง
พลังงานของจิตเดิมเขาไม่เคยเป็นอะไรเลย เพียงแค่เขามาอาศัยร่างกายอยู่ และเขาก็มาหลง
ร่างกายว่าเป็นของเขา มาหลงอาศัยใจอยู่ก็มาหลงว่าใจเป็นของเขา จิตดวงนี้เขาเป็นแค่สภาวะของ
พลังงานซึ่งไม่มีอะไรเลย เหมือนลม ลมนี้เวลาพัดใบไม้เรามองเห็นใบไม้ไหวใช่ไหม แต่เราเคยมอง
เห็นลมไหม ไม่เห็นใช่ไหม แต่ลมมี อันนี้ก็เหมือนกันนะ จิตเราก็มี แต่เราก็ไม่เคยมองเห็นจิตเรา
เลย เห็นได้แต่ความรู้สึกเคลื่อนไหว จ�ำเคลื่อนไหว คิดถึงเคลื่อนไหว รู้เคลื่อนไหว แต่เกิดขึ้นได้
เพราะจิต ใบไม้ไหวเกิดขึ้นได้เพราะลม เพราะนั้นลมส่วนหนึ่ง ใบไม้ส่วนหนึ่ง จิตส่วนหนึ่ง กายใจก็
ส่วนหนึง่ ดวงจิตก็เหมือนดวงจันทร์ ดวงจันทร์เดิมไม่เคยเศร้าหมอง เพียงแค่เมฆบดบังดวงจันทร์ เรา
จึงว่าดวงจันทร์เศร้าหมอง แต่จริง ๆ แล้วดวงจันทร์ไม่เคยเศร้าหมอง แค่เมฆมาบดบังเฉย ๆ แล้วเมฆ
คืออะไร เมฆก็คอื กายใจ นัน่ เองทีม่ าบดบังดวงจิตไว้ เวลาเกิดความเศร้าหมอง ผ่องแผ้ว ก็เกิดขึน้
ที่กายใจ แต่ไม่เกิดขึ้นแค่จิต เหมือนก้อนเมฆที่พัดผ่านไปแล้ว ดวงจันทร์ก็ไม่เคยเศร้าหมอง จิตเราก็
เหมือนพลังงานไฟฟ้า เราเห็นได้แค่แสงสว่างแต่เราไม่อาจสามารถมองเห็นกระแสไฟฟ้าได้ แต่กระแส
ไฟฟ้ามี จิตเราก็เช่นกัน เราไม่สามารถมองเห็นจิตได้กจ็ ริง เพราะจิตเดิมเขาเป็นเพียงแค่พลังงานและ
จิตดวงนี้ ไม่เคยแก่ ไม่เคยดับ ไม่เคยตายเลยแม้แต่ชาติเดียว แต่สงิ่ ที่ แก่ เจ็บตาย นัน้ เป็นเพียงร่างกาย
ของจิต ร่างกายของจิตคืออะไรคือกายกับใจ ทีย่ กมาเบือ้ งต้นคือธาตุ ๔ ความรูส้ กึ จ�ำตัวรูท้ เี่ ปลีย่ นมัน
เปลีย่ นไปตลอดเวลา และธาตุ ๔ มันเคยแก่ไหมโยม ธาตุ ๔ ก็ไม่เคยแก่ ธาตุ ๔ ก็ไม่เคยเจ็บ ธาตุ ๔ ก็ไม่
เคยตาย เพียงแค่เปลีย่ นสภาพจากตัวเราไปอยูก่ บั ผูอ้ นื่ เท่านัน้ เอง และความรูส้ กึ จ�ำตัวรูก้ ค็ อื ธรรมชาติ
แต่เราก็มาหลงว่าธาตุ ๔ เป็นเรา มาหลงว่าความรูส้ กึ จ�ำตัวรูเ้ ป็นเรา เราก็เลยอุปาทานความยึดมัน่ ถือ
มั่นบังคับบัญชาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ นั่นละคือที่มาของทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวง เพราะนัน้ เป็นสาเหตุทเี่ ราต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย เพราะสิง่ เดียวก็คอื อวิชชา อวิชชาคือความ
ไม่รู้ แล้วอะไรเล่าคืออวิชชาก็คือความไม่รู้จักขันธ์ ๕ เพราะ ความไม่รู้จักขันธ์ ๕ ความไม่รู้จักกายใจ
จึงเรียกว่า อวิชชา คนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เพราะว่ามีเปลือกอวิชชาหุ้มห่อดวงจิตไว้ก็คือ
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ขันธ์ ๕ นั่นเองหุ้มห่อดวงจิตไว้
อุปมาเหมือนข้าวเปลือก ข้าวเปลือกที่ชาวนาท�ำนาและเอาข้าวเปลือกไปหว่านทุกปี ชาวนา
จึงมีข้าวกินทุกปี เพราะอาศัยเมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านใช่ไหมยาย ทีนี้วันหนึ่งชาวนาเก็บเอาข้าว
เปลือกมาสีกลายเป็นเมล็ดข้าวสารแล้ว น�ำข้าวสารไปปลูก ยายว่ามันจะเกิดได้ไหม ข้าวสารน่ะ
ไม่ได้ใช่ไหม ข้าวสารเกิดไม่ได้ เพราะเขาไม่มเี ปลือก หากเรามาแกะเอาเปลือกของจิตออกเสียเหลือแต่
ความไม่มีเนี่ย เป็นเพียงแค่พลังงานหนึ่ง ความไม่มี แล้วความไม่มีไปตกที่ไหนมันเกิดได้ไหม
ความไม่มไี ปมนุษย์เกิดได้ไหม ความไม่มไี ปนรกเกิดได้ไหม ความไม่มไี ปสวรรค์ ไปพรหมเกิดได้ไหม ก็
ไม่ได้ เพราะเขาไม่มเี ปลือกเหมือนข้าวสารไปตกทีไ่ หน ต่อให้นานัน้ เป็นดินดีขนาดไหน น�ำ้ ดีขนาดไหน
ข้าวสารก็ไม่งอก จิตก็เช่นกัน ถ้าไม่มีกายใจหุ้มห่ออยู่จิตดวงนี้ไปตกที่ไหนเขาก็ไม่เกิดอีก ข้าวสาร
ไปไหนละเวลาไม่เกิด มันก็สลายไปใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนัน้ เราคือใคร เราคือผูไ้ ม่มตี งั้ แต่เกิดอยูแ่ ล้ว
เพราะว่าเรามาหลงสิ่งที่มีนี้ว่าเป็นของเรา เราก็เลยเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มีที่นี้ เปรียบเทียบ
อีกทีก็คือ ข้าวเปลือกเมื่อชาวนาแกะออกแล้วเมื่อกลายเป็นข้าวสารแล้วน�ำเอาเปลือกของมันไปหุ้ม
ข้าวสารเหมือนเดิมแล้วน�ำข้าวเมล็ดนัน้ ไปปลูกอีก ยายว่ามันจะเกิดได้ไหม เกิดไม่ได้แล้ว มันตายแล้ว
แล้วกายกับจิตเมื่อแยกจากกันแล้วเนี่ย จิตอยู่ส่วนหนึ่งคือจิตไม่มีเนี่ย แต่เขายังไม่หมดกรรม เขาจึง
รวมตัวกันต่อไป แล้วถามว่ามันจะเกิดได้ไหม กายกับจิตเมื่อแยกจากกันแล้ว ถึงรวมตัวกันอีก มันจะ
เกิดได้ไหม เกิดไม่ได้ ก็เหมือนข้าวเปลือกเมื่อกะเทาะเอาเปลือกออกจากข้าวสารแล้ว กลับมารวม
ตัวใหม่ก็ไม่เกิดเช่นกัน เพราะขณะที่กะเทาะเอาเปลือกออก เขาจะมีเยื่อบางๆ อยู่ระหว่างข้าวสาร
กับข้าวเปลือก เมื่อออกจากกันเยื่อบางๆ ก็จะหลุดจากกัน ต่อให้เอามาหุ้มใหม่ให้สนิทเหมือนเดิม
ข้าวเมล็ดนั้นก็ไม่สามารถจะงอกได้
กายใจก็เช่นกันหากวันใดวันหนึ่งมาแยกว่ากายนี้ไม่ใช่เราแล้ว ความรู้สึกจ�ำ  เรียนรู้ไม่ใช่เรา
เห็นว่าเราน่ะคือผู้ไม่มี นั่นสิเรียกว่าเราเห็นจิต นี้สิว่าจิตเห็นจิต ที่หลวงปู่ดูลย์เห็นว่า จิตเห็นจิต
เห็นอย่างไร ก็เห็นตัวเองเป็นผูไ้ ม่มี นีเ่ รียกว่าจิตเห็นจิต สุดท้ายแล้วจิตก็ไม่ใช่เรา แล้วความเป็นผูร้ ู้ รูน้ ี้
ก็เกิดขึน้ ได้เพราะวิญญาณ มโนวิญญาณ หากเราไม่มรี า่ งกายเนีย่ เราจะมีรไู้ หม มีได้ไหม ไม่ได้ เพราะ
ร่างกายเสื่อมรู้เสื่อม เพราะร่างกายดับรู้ดับ สุดท้ายแล้วใครละเป็นผู้รู้ ใครละเป็นผู้เข้าใจ จิตไม่ใช่
ผู้รู้ จิตไม่ใช่ผู้เข้าใจ เพราะเหตุนั้น หลวงปู่ดูลย์จึงว่า เมื่อเจอจิตให้ท�ำลายจิต เมื่อพบผู้รู้ให้ท�ำลาย
ผู้รู้ ที่แท้แล้วผู้รู้ก็แค่มโนวิญญาณ ซึ่งไม่เกี่ยวกับจิต เพราะจิตเดิมเขาไม่เคยรู้อะไรเลย จิตเดิมเขา
ไม่เคยจ�ำอะไรเลย จิตเดิมเขาไม่เคยคิดอะไรเลย ใช่ไหม ที่รู้ได้ก็เพียงแค่ขันธ์ ๕ ก็คือรูปกับนาม รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เรามาหลงกัน
เพราะนั้นสิ่งที่เรามีทั้งหมดก็คือ กายกับใจ แล้วกายกับใจนั่นคือธรรมชาติ แล้วธรรมชาติ
คือธรรมะ ซึ่งมันเป็นปกติเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ร่างกายที่เราอาศัยทุกวันนะโยม เราดูแลดี
ขนาดไหนตัง้ แต่เกิดจนกระทัง่ ตาย พากิน พานอน พาขับ พาถ่าย หิวก็พาไปกิน ง่วงก็พาไปนอน เวลา
ป่วยก็พาไปหาหมอใช่ไหม ดูแลอย่างดีตงั้ แต่เกิดกระทัง่ ตาย แต่นนั่ ก็เป็นเพือ่ นคูช่ วี ติ เรามาตลอดแล้ว
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เพื่อนคนนี้เขาเคยซื่อสัตย์กับเราไหม บอกว่าอย่าแก่เขาเชื่อเราไหม บอกว่าอย่าเจ็บเขาเชื่อเราไหม
บอกว่าอย่าตายเขาเชื่อเราไหม ไม่เชื่อ แล้วโยมจะคบเขาต่อไปอีกหรือ แสดงว่าคบไม่ได้ เพราะเขา
เบียดเบียนเราตลอด พากินพาหลับ พานอน พาขับ พาถ่ายตั้งแต่เช้ายันค�่ำ  โยมพิจารณาดูว่าทุกวัน
นะ เราท�ำอะไรบ้างที่ไม่เหมือนเดิม เช้ามาก็พาไปอาบน�้ำล้างหน้า เย็นมาก็พาหลับพานอนทุกวัน เรา
เหนือ่ ยมาเพือ่ อะไร ไปท�ำงานเพือ่ อะไร ไปท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง สุดท้ายก็ตอ้ งแก่ตอ้ งเจ็บ
ต้องตาย แล้วได้อะไรไปบ้างกับความแก่ ความเจ็บ ความตาย แค่ธาตุ ๔ นะโยม หายใจเข้าเพื่ออะไร
แก้ทกุ ข์ หายใจออกอีกเพือ่ แก้ทกุ ข์ หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออก แล้วเป็นอย่างไร ทุกข์ตอ้ งรีบหายใจ
เข้าอีก เพือ่ แก้ทกุ ข์ แล้วต้องรีบหายใจออกอีกเพือ่ แก้ทกุ ข์ กระหายก็ทกุ ข์ ต้องดืม่ น�ำ 
้ ดืม่ น�ำ้ เพือ่ อะไร
เพือ่ แก้ทกุ ข์ ต้องเอาน�ำ้ ออกอีกเพือ่ แก้ทกุ ข์ใช่ไหมล่ะ ทานดินเพือ่ แก้ทกุ ข์ ต้องเอาดินออกเพือ่ แก้ทกุ ข์
เพราะนั้นธาตุ ๔ เนี่ยที่เราบริหารกับร่างกายเป็นการแก้ทุกข์ทั้งหมด ยืนนานก็ทุกข์ นั่งนานก็
ทุกข์ นอนนานก็ทกุ ข์ เดินนานก็ทกุ ข์ เราเปลีย่ นอิรยิ าบถทัง้ สีท่ เี่ รากระสับกระส่ายนีเ้ พือ่ อะไร เพือ่ แก้
ทุกข์ทั้งหมด เพราะนั้นตั้งแต่เรามีกายกับใจมาเนี่ย มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น ที่ตั้งอยู่
มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นดับไป แต่เราก็วิ่งหาสุขด้วยการแก้ทุกข์ กินให้มีความสุข นอนให้มีความสุข เที่ยวให้
มีความสุข จริง ๆ แล้วเป็นการแก้ทุกข์ทั้งหมดเลย มีอะไรบ้างที่เป็นสุขกับการมีกายไม่มีเลย แม้แต่
วินาทีเดียว แต่เราก็แก้กันไป ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมรับธรรมชาติของการเกิดมีกายมีทุกข์ เรา
ก็วิ่งหนีความจริงพยายามแก้ทุกข์ตลอด ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์
เราก็วิ่งหนีความจริง แล้วคนที่วิ่งหนีความจริง เหมือนคนวิ่งหนีเงาตัวเอง คนที่วิ่งหนีเงาตัวเอง วิ่งหนี
ไม่พ้น แล้วขณะเดียวกันเราก็วิ่งหาสุข เหมือนคนไล่จับอากาศ จับติดได้ไหมโยม ไม่ติดใช่ไหม เพราะ
นัน้ เราจึงมาเดือดร้อนเพราะสองสิง่ เนีย่ เดือดร้อนเพราะวิง่ หนีเงา และเดือดร้อนเพราะไล่จบั อากาศ
โยมพิจารณาดูซิว่า คนประเภทนี้เป็นคนโง่ หรือคนบ้า วิ่งหนีเงาตัวเอง วิ่งจับอากาศด้วย โง่หรือบ้า
โยม มนุษย์เกิดมาก็เป็นเช่นนี้แหละ วิ่งหนีความจริงทั้ง ๆ ที่วิ่งหนีไม่พ้น เมื่อเกิดมามีกายมันก็ทุกข์
เพราะมีกาย เกิดมามีความรู้สึกก็ต้องทุกข์เพราะความรู้สึก มีความจ�ำก็ทุกข์เพราะความจ�ำ  มีความ
คิดก็ทุกข์เพราะความคิด และมีรู้ก็ทุกข์เพราะมีรู้ เพราะฉะนั้น มีอย่างเดียวที่ไม่มีทุกข์ก็คือไม่มีกาย
ไม่มีความรู้สึก ไม่มีจำ� คิด รู้ นั่นละจึงไม่รู้ ก็ต้องมีแต่จิตล้วน ๆ เขาไม่มีกายเขาก็อยู่ได้
ก่อนพระพุทธองค์จะตรัสรูพ้ ระองค์เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย พระองค์ทรงรูว้ า่ ท�ำอย่างไรหนอ
จะไม่ทำ� ให้แก่ ไม่ทำ� ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย เพราะตราบใดทีม่ แี ก่เจ็บตายก็ทกุ ข์และมีวธิ เี ดียวทีไ่ ม่แก่ไม่เจ็บ
ไม่ตาย ก็คอื ไม่กลับมาเกิดอีก เมือ่ ไม่กลับมาเกิดก็ไม่มคี วามรูส้ กึ ก็ไม่มคี วามจ�ำ ไม่มคี วามคิด และไม่มี
รู้ ก็คือไม่มี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาแสดงธรรมกับ
ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ และถามท่านอัญญาโกณฑัญญะ ก่อนว่า
รูปเที่ยงไหม ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ เวทนาเที่ยงไหม ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ สัญญาสังขารเที่ยงไหม  
ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ แล้วของที่ไม่เที่ยงนั้นควรไหมที่จะยึดไว้เป็นเราเป็นของเรา ไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อัญญาสิวะตะโภโกณฑัญโญ” โกณฑัญญะ รู้แล้วหนอ เหตุที่เรามาทุกข์เพราะ
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เรามายึดมั่นถือมั่นว่า กายใจก็คือขันธ์ ๕ ว่าเป็นของเรานี้เอง
แล้วอันไหนที่มันเป็นเราละโยม ถ้ากายใจหรือขันธ์ ๕ เป็นเราจริงก็เป็นของชั่วคราว สุดท้าย
เรามาหลงอะไร เรามาหลงของชัว่ คราว แล้วก็มาทุกข์เพราะของชัว่ คราว มายึดมัน่ ถือมัน่ ของชัว่ คราว
ทั้ง ๆ ที่ของชั่วคราวนี้ เราเป็นแค่ผู้มาอาศัย จิตนี้ไม่มีรูปไม่มีนาม ไม่เคยแก่ ไม่เคยเจ็บ และไม่เคย
ตาย แม้แต่ชาติเดียว แม้แต่กายนิพพาน จิตนี้ก็ไม่ได้ตาย แต่เพียงว่าไม่มีรูป ไม่มีนาม ไม่มีกาย ไม่มี
ใจเท่านั้นเอง เราจะมาเสียดายอะไรกับกายใจที่เราแบกกันมา สมมุติว่าเราพายเรือถึงฝั่งแล้วเนี่ย
เราจะนั่งอยู่ในเรือต่อไปหรือเราจะกระโดดขึ้นฝั่ง ไม่นั่งแล้ว ก็กายใจเนี่ยเหมือนเรือ กายใจของเรา
เนี่ยเหมือนเรือที่เราสั่งสมความดีมาหลายภพหลายชาติ พึ่งเห็นกระแสของพระนิพพานถึงฝั่งแล้ว
เรามาเสียดายกายใจเหมือนกับเรือล�ำนี้ เพื่อประโยชน์อะไร หากเรามาเสียดายกายใจก็เหมือนเรา
เสียดายเรือ แล้วเราก็ตอ้ งจมตายไปกับเรือ เหมือนกันทีเ่ ราเคยตายมาแล้วหลายภพหลายชาติ เรือล่ม
อยู่กลางมหาสมุทรขณะที่สั่งสมบารมีมา
แต่บัดนี้ เรามารู้ความจริงว่าเราคือใคร เราคือผู้ไม่มี เราก็ต้องสละสิ่งที่มีทั้งหมด คือสิ่งที่
มีคืนให้เขาไป ก็คือคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติเสีย แล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติของความไม่มีเนี่ย
เพือ่ ความไม่มี เพือ่ ไปสูแ่ ดนทีไ่ ม่มี ก็คอื แดนทีไ่ ม่มรี ปู ไม่มนี าม ซึง่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์
ทุกพระองค์ท่านอยู่ที่นั่น คือเป็นแดนที่บรมสุขแดนที่ไม่มีรูปไม่มีนาม คือพระนิพพาน
นิพพานมี ๒ ชนิด คือนิพพานดิบกับนิพพานสุก นิพพานดิบก็คือเมื่อเราเข้าใจความจริง
ว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราแล้ว แต่เราก็ต้องอยู่กับกายใจนี้ต่อไป แต่เราไม่แบกหามว่ากายใจนี้เป็นของเรา
ทั้ง ๆ ที่กายใจเป็นทุกข์อยู่ แต่เรารู้ว่ากายใจนี้ไม่ใช่เรา แล้วทุกข์นั้นก็อยู่แค่กาย ไม่ได้เข้าถึงจิต
นีเ้ รียกว่า นิพพานดิบ มีชอื่ ว่าสอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนนิพพานสุกก็คอื อนุปาทิเสสนิพพาน เป็นการ
ดับขันธ์คือกายใจ เนี่ยเหมือนทิ้งเรือนี้เอาแต่จิตล้วน ๆ ไปนิพพาน ซึ่งไม่มีตัวรับรู้รับทราบแล้ว ไม่รู้
จ�ำรู้คิดแล้ว นั้นจึงเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง
เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าทัง้ หลายท่านจึงยอมสละขันธ์ ดับขันธ์ทงิ้ เสีย เพือ่ ไม่กลับมาใช้ขนั ธ์ ๕
นีอ้ กี ต่อไป จึงเป็นบรมสุขอย่างยิง่ เอาแต่ขา้ วสารไป เวลาเรากินข้าวเรากินข้าวเปลือกหรือกินข้าวสาร
กินข้าวสุก จะไปนิพพานเราก็ต้องเอาบรมสุขไปใช่ไหมล่ะ เปลือกของข้าวสารเรียกว่าอะไร แกลบ
ใช่ไหมล่ะ เรามาหลงอะไรกัน ที่เราหลงทุกวันนี้ เราหลงอะไรกันล่ะ ก็หลงกายใจ แล้วกายใจ ก็คือ
แกลบของจิตนั่นเอง เราหลงแค่แกลบ ถ้าเอาแกลบออกจากข้าวสารแล้วเนี่ย ข้าวสารไปตกที่ไหนก็
ไม่เกิดใช่ไหม
เราจะไปนิพพาน เราก็เอาแต่จิตไปสิ อย่าไปสนใจกายใจหรืออย่าไปสนใจขันธ์ ๕ ยังเสียดาย
แกลบอยู่หรือ กายใจมันเป็นทุกข์ ทุกข์ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตาย แล้วโยมจะมาหลงอะไรกับ
เขาล่ะ เวลาไปนรกก็ไปเปลี่ยนเป็นกายใจนรก เวลามามนุษย์ก็เปลี่ยนกายใจมนุษย์ เวลาไปสวรรค์ก็
เปลี่ยนกายใจของสวรรค์ แต่เดิมจิตที่มีอวิชชาก็ไปเกิด นรก มนุษย์ สวรรค์ แต่จิตที่ไม่มีอวิชชาเนี่ย
ไม่ไปเกิดทัง้ นรก สวรรค์แต่ไปทีเ่ ดียวคือแดนบรมสุข คือแดนทีไ่ ม่มกี ายใจจริง ๆ เรียกว่าพระนิพพาน
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นัน่ คนทีม่ คี วามหลงก็คอื หลงอะไร หลงแค่กายใจ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว พระองค์ทรงแสดง
ธรรมครั้งแรกจนกระทั่งจนพระองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงเรื่อง สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ถูก
ในครั้งนั้น อุบาสกอุบาสิกาที่มานั่งฟังธรรม มีทั้งพ่อค้า มีทั้งชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เป็นจ�ำนวนมาก
มานั่งฟังธรรมกัน มีทั้งกษัตริย์ มีทั้งเศรษฐี มีทั้งพราหมณ์ พอแสดงธรรมจบคนเหล่านั้นมีดวงตาเห็น
ธรรมกัน เพราะพระองค์แสดงธรรม สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูก ก็สมัยก่อนพระองค์แสดง สัมมาทิฏฐิ
แต่สมัยนี้ใครมาฟังสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องก็จะเห็นว่ากายใจไม่ใช่เรา แล้วยายรู้ไหมว่า ครั้งพระพุทธ
องค์แสดงธรรมพระองค์กท็ รงยกเรือ่ งกายใจมาทัง้ หมดก็คอื ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เมือ่ คนทัง้ หลายได้ฟงั
ว่า กายใจไม่ใช่ของเขา แล้วเขาก็ปล่อยวางกายใจ จนสิ้นสงสัยเขามีดวงตาเห็นธรรม เพราะเห็น
ว่ากายใจนั้น ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา
แต่อาตมาไม่ได้พดู ถึงในครัง้ พุทธกาล อาตมาพูดถึงคนไทย อาตมาจะใช้ภาษาชาวบ้านพูดให้ชาว
บ้านฟัง ถ้าพูดว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โยมไม่รู้กันเลย ใช่ ไหม อาตมาจะบอกว่ากาย
ใจเนีย่ เพราะอาตมาใช้ภาษาชาวบ้านพูดให้ชาวบ้านฟัง โยมก็ฟงั ออกใช่ไหม เนีย่ กายใจ กายมีอาการ
๓๒ ล่ะ อาการ ๓๒ ยายฟังมานานใช่ไหมล่ะ แล้วเคยรู้ไหมว่า ๓๒ ชนิดมีอะไรบ้าง มีน�้ำ ๑๒ ชนิดมี
ดิน ๒๐ ชนิด รวมแล้วได้ ๓๒ ชนิดในกายเรา พึ่งรู้ใช่ไหม จริง ๆ แล้วดินมาจากไหน มาจากพืชผักผล
ไม้ พืชผักผลไม้ก็โตมาจากผืนดิน กินดินเป็นอาหาร ยายชอบทานอะไร ชอบผัก ชอบกินผักอะไรมั่ง
ผักบุ้งใช่ไหมล่ะ เพราะในตัวยายมีแต่ผักบุ้งทั้งนั้นล่ะ ผมงอกมาเพราะผักบุ้ง เล็บยาวมาเพราะผักบุ้ง
ใช่ไหมล่ะ ทั้งหมดในกายยายที่กินผักบุ้ง แล้วผักบุ้งมันเป็นเราได้ตรงไหนล่ะ เนื้อตอนนี้ก็เป็นผักบุ้ง
นั่ง ผักบุ้งนอน ผักบุ้งเดิน ใช่หรือเปล่าล่ะ แล้วเรามาหลงผักบุ้งเป็นเรา มีเราตรงไหนล่ะ ผักบุ้งเขาคือ
ธรรมชาติ หากเราไม่กนิ ผักบุง้ เราจะมีผม เล็บ ขน หนัง ไหม ไม่มเี ลย ความจริงเรามาหลงเพียงแค่ธาตุ
หญิงก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ชายก็มาจากธาตุทั้ง ๔ ทั้งหญิงทั้งชายตายแล้วเผากองรวมกันหมด
จ�ำได้ไหมว่า อันไหนเป็นของใคร จ�ำไม่ได้เลย โยมพิจารณาดูซิว่า สิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันในโลกใบนี้
ของใช้ก็ดี เครื่องอ�ำนวยความสะดวกทั้งหมดและร่างกายของเราทั้งหมดก็ดี เสื้อผ้าอาภรณ์มีส่วน
ไหนบ้างที่ไม่ได้ก�ำเนิดมาจากธาตุดินมีไหม สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รถก็มาจากดิน บ้านก็มาจากดิน
แก้วแหวนเงินทองก็มาจากดิน เสื้อผ้าอาภรณ์ก็มาจากดิน แล้วสิ่งต่าง ๆ ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อ
เสื่อมสลายแล้วกลายเป็นอะไร ก็กลายเป็นดินคืนสู่ดินหมด ใช่ไหม มาจากดินคืนสู่ดิน มาจากเถ้าคืน
สู่เถ้า มาจากธุลีคืนสู่ธุลี แล้วสิ่งไหนที่มันเป็นของเราล่ะ แล้วควรแล้วหรือที่เราจะมายึดว่าธาตุ ๔ นี้
เป็นเรา ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเลย
ที่อาตมาพูดให้ฟังตอนนี้ ก็คือเหมือนหงายของที่คว�่ำ เหมือนฉายแสงสว่างในที่มืด เราเห็น
แล้วว่า กายใจไม่ใช่เรา ถูกแล้วใช่ไหม ถ้าใครมาบอกว่า กายใจเป็นของยาย ยายจะเชื่อไหม ในเมื่อ
เราเห็นแล้วเนี่ย ไม่เชื่อ ใครบอกว่ากายใจมีแต่สุขล้วน ๆ เชื่อเขาไหม ไม่เชื่อเลย มันทุกข์นะ เห็น
แล้วนะไม่เชือ่ เขานะ แล้วบอกว่ากายใจมันเทีย่ ง จะเชือ่ เขาไหมล่ะ ไม่เชือ่ ใครก็หลอกเราไม่ได้ ใช่ไหม
แล้วตัวเองจะหลอกตัวเองต่อไปหรือ สุดท้ายแล้วจะเชื่อตัวเอง หรือเราจะเชื่อความจริง ก็ตัวเองมัน
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หลอกตัวเองอยู่เนี่ย ตัวเราเนี่ย มันเชื่อได้ที่ไหนล่ะ
เพราะนั้น เราอย่าเชื่อตัวเอง จงเชื่อความจริงและเอาความจริงมาสอนความจริงให้ตัวเองเห็น
ความจริงก่อน นี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ที่อาตมาพูด นี้คือสัจธรรม เป็นธรรมที่เป็นความจริง เพราะ
นั้น ธรรมที่เป็นความจริงเราต้องสอนใจของเราให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ความจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่าง
ที่พระองค์ตรัสไว้ไม่มีผิด กายใจไม่ใช่ของเราจริง และความรู้สึกจ�ำเรียนรู้ ไม่ใช่ของเราจริง ของไม่
เทีย่ ง ของเป็นทุกข์ ของไม่มตี วั ตนเนีย่ ควรไหมละทีเ่ ราจะยึดเป็นของเรา ควรไหมยึดแล้วเป็นอย่างไร
เราอยากทุกข์หรือ ไม่อยากทุกข์ ก็อย่าไปยึด ปล่อยเขาให้เขาเป็นธรรมชาติ วิธปี ล่อยให้เป็นธรรมชาติ
ท�ำอย่างไร ก็วางเขาเสียคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติ และเราก็อยู่กับธรรมชาตินี้ต่อไป โดยที่เรา
ไม่ฝนื ธรรมชาติ นีแ่ หละคือความจริง สัจธรรม พระองค์สอนให้เรารูเ้ พียงแค่นี้ ก็ในเมือ่ ทุกอย่างไม่ใช่
เรา กายใจไม่ใช่เรา แล้วเราคือใคร เราคือผู้ไม่มี นั้นแหละคือจิต เป็นผู้ที่ไม่มีอาการใด ๆ เลย
ดังนัน้ ให้รอู้ ยูว่ า่ ขณะนีม้ ที ง้ั หมดไม่ใช่เราเลย กายไม่ใช่เรา ความรูส้ กึ จ�ำเรียนรูไ้ ม่ใช่เราเลย หาก
ความรู้สึกเป็นของเรา เราต้องบังคับได้ จ�ำก็เหมือนกันบังคับไม่ได้ ความรู้สึกอยากให้สุขมันก็ไม่สุข
มันกับทุกข์ ความจ�ำเหมือนกันอยากให้จ�ำมันก็ไม่จ�ำ  เวลาอยากลืมมันก็ไม่ลืม ความคิดก็เหมือนกัน
เวลาอยากคิดมันก็ไม่คิด รู้เหมือนกันเวลาอยากรู้ไม่รู้ เวลาไม่อยากรู้มันกลับรู้ เพราะมันบังคับไม่ได้
เพราะเขาเป็นอนัตตา ก็เพราะเรามาหลงสิ่งนี้ นั่นเองหลงว่าเป็นสุขจริง ๆ ไม่มีสุขเลย ไอ้ที่ว่าสุขนะ
ไม่ใช่ความสุขเป็นการแก้ทุกข์ อย่างที่บอกเวลาหิวข้าวเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ กินแล้วอิ่มเราคิดว่า
เป็นสุขหรือ นั่นคือการแก้ทุกข์แล้ว แก้หายไหมครั้งเดียว ก็แก้ไม่หาย ต้องแก้ทุกวัน อย่างยายแก้วัน
ละกี่ครั้งล่ะ สองครั้งนะ เป็นการแก้ทุกข์ทั้งหมดเลย บางคนแก้ทั้งวัน แล้วเราคิดว่าเป็นสุขตรงไหน
เขาไม่ได้สุขเลย เป็นการแก้ทุกข์นั้นคือธรรมชาติ เราก็แก้ไปจนตาย แล้วมีอะไรให้มันยึดมั่นถือมั่น
ไหมโยม ไม่มีสักอย่าง แล้วเราจะอยู่กับเขาต่อไปเพื่อประโยชน์อะไร เพราะนั้นเรารู้แล้วว่า ทุกอย่าง
ไม่ใช่เราแล้วนะ เราจะอยู่อย่างไรต่อไป อันนี้คือปัญหาเหมือนว่าเนี่ยเรามีกายกับใจ เรามีร่างกายเรา
รู้แล้วว่า ต้องมีร่างกายอย่างไร เราหาให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบาย หาอะไรมาตบแต่งกายให้ดูงดงาม
เอาอาหารดี ๆ ให้ร่างกาย อาหารเสริมมั่งอะไรต่าง ๆ ให้ร่างกายสบาย ถ้าเอาอาหารมีพิษให้ร่างกาย
ร่างกายก็จะป่วยใช่ไหมละ ใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นกัน เช่นมีความรู้สึกจ�ำคิดรู้ เราก็ต้องหา
สิ่งดี ๆ ให้กับใจ เช่นหาความรู้สึกดี ๆ ให้กับใจ หาความจ�ำดี ๆ ให้กับใจ หาความคิดดี ๆ ให้กับใจ
หารู้ดี ๆ ให้กับใจ แล้วอะไรล่ะ นั่นก็คือต้องมาปฏิบัติธรรมสร้างสติให้กับใจ สร้างสมาธิให้กับใจ
สร้างปัญญาให้กบั ใจ นีค่ อื การเจริญภาวนา ถ้าใจขาดสติ ขาดสมาธิ และขาดปัญญา เป็นอย่างไรล่ะโยม
มันก็จะเอาราคะมาใช้ เอาโทสะมาใช้ เอาโมหะมาใช้ แล้วใจก็ร้อนเหมือนไฟ แต่ถ้าใจมีสติ ใจมีสมาธิ
ใจมีปัญญแล้ว ใจนี้ก็ไม่ร้อน เพราะไม่ต้องอาศัยกิเลสมาเข้าเป็นเครื่องเผาใจ เราต้องอยู่แบบนี้เข้าใจ
ไหม อยู่อย่างมีสติ อยู่อย่างมีสมาธิ อยู่อย่างมีปัญญา
แต่สุดท้าย สมาธิ สติ ปัญญา ก็เป็นแค่เครื่องอาศัยยึดถือไม่ได้ เราต้องปล่อยวาง แต่เราไม่ได้
ปล่อยทิ้ง เหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่ง เราปลูกบ้านเสร็จแล้ว เราอยู่บ้านหลังนี้ได้สบายกันแดด กันฝน
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แล้ว แต่ถ้าเราอยู่เฉย ๆ ไม่ท�ำอะไรโดยไม่กวาดไม่ถู เราอยู่บ้านหลังนี้ได้สบายไหม อยู่ได้ไหมบ้านรก
ใช่ไหม ถึงอยู่ได้อยู่แบบรก ๆ มีกายแล้วไม่อาบน�้ำอยู่ได้ไหม ก็อยู่แบบคนบ้าไง มีใจแล้วไม่รักษาใจให้
สะอาดก็อยูไ่ ด้ไหม อยูแ่ บบคนฟุง้ ซ่าน เพราะนัน้ วิธกี วาดบ้านเรา เอาอะไรกวาด เอาสติกวาดบ้าน เอา
สมาธิมากวาดบ้าน เอาปัญญามากวาดบ้าน กวาดราคะ กวาดโทสะ กวาดออกจากบ้านหลังนี้ กวาด
ออกจากใจของเรา เอาตรงนี้เป็นเครื่องขึ้นอยู่ อยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่อรอวันตาย รอวันที่คืนบ้านหลังนี้
ให้เขาไป แต่นี้เราเป็นผู้มีสติ ผู้มีสมาธิ ผู้มีปัญญา เราก็ต้องรักษาบ้านให้สะอาด เพื่อให้บ้านนี้อยู่สุข
สบาย เมือ่ บ้านสะอาดแล้ว เราจะยืนเราจะนัง่ เราจะนอนเราก็มคี วามสบายกายสบายใจ สะอาดอยูต่ รง
ไหน เราก็สบาย แล้วเราจะอยู่อย่างไรต่อไป ก็อยู่อย่างผู้มีสติ อยู่อย่างผู้มีสมาธิอย่างเดียว แล้วมายึด
ในสติ สมาธิ ปัญญา จริง ๆ แล้วสมาธิเป็นแค่พื้นฐาน สมาธิเหมือนกินยาแก้ปวด เมื่อหมดฤทธิ์ยา
เราก็ต้องกินใหม่เหมือนเดิม ต้องเข้าสมาธิใหม่ เข้าทั้งวัน ออกมาแล้วก็เข้าอีก เพื่อให้เขาสงบเหมือน
กินข้าว แต่การใช้วิปัสสนาเหมือนเป็นการผ่าตัดเอาโรคร้ายออก เราก็ไม่ต้องอาศัยยาอีก ถึงกินยา
อยู่ก็ไม่ติดในยา ถึงใช้สมาธิอยู่ก็ไม่ติดสมาธิ เพราะสติก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี เป็นแค่อุปกรณ์ส�ำหรับ
ให้เข้าถึงตัวปัญญาที่แท้จริง เมื่อถึงการปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ปล่อยวางสิ่งนั้นเสีย สุดท้ายเราก็
ต้องปล่อยวางสติ ปล่อยวางสมาธิ ปล่อยวางปัญญา ให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด เพราะสติ สมาธิ
ปัญญา เป็นเพียงแค่บนั ไดก้าวขึน้ บ้าน เมือ่ โยมขึน้ บ้านแล้วแบกบันไดขึน้ บ้านหรือเปล่า ไม่ตอ้ งแบก
สติสมาธิปัญญาเราก็อย่าแบกเขาสิ แบกไม่ได้เพราะเรามีกายใจ เรามีสติ มีสมาธิ มีปัญญา เมื่อกายใจ
เสื่อมแล้ว สติสมาธิปัญญาก็เสื่อม เมื่อกายใจดับแล้ว สติสมาธิปัญญาก็ดับใช่ไหม
เพราะสติ สมาธิ ปัญญาก็ไม่เที่ยง แล้วความเป็นผู้รู้ ผู้เข้าใจก็ไม่เที่ยงเช่นกัน รู้นี้ไม่ใช่เรา เข้าใจ
นี้ก็ไม่ใช่เรา เพียงแค่อาศัยกายใจมารู้มาเข้าใจนั่นแหละ สุดท้ายเราต้องคืนธรรมชาติส่งธรรมชาติให้
หมด แล้วเราก็อยู่กับธรรมชาตินี้ต่อไปโดยไม่ฝืนธรรมชาติ อยู่อย่างผู้ไม่มี อยู่อย่างนี้แหละ แต่อาศัย
สิ่งที่มีอยู่โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มี เพราะว่าเรามีสิ่งใดเรายึดสิ่งนั้น สิ่งนั้นเป็นทุกข์ แต่ถ้าหากเรา
มีสงิ่ ใดแล้ว เรามายึดในสิง่ นัน้ เป็นทุกข์เลย เข้าใจไหม ทีนรี้ หู้ รือยังว่าเราจะต้องท�ำอย่างไรต่อไป เราก็
อยู่อย่างผู้ไม่มีแล้ว ก็อย่ายึดในสิ่งที่มีว่าเป็นของเรา นี่เป็นธรรมะง่าย ๆ ที่ว่า จิตคือข้าวสาร อวิชชา
คือข้าวเปลือก จิตก็คือผู้ไม่มีนั่นเอง อวิชชาคือข้าวเปลือกก็คืออะไร ก็คือกายใจนั่นเอง กายใจ
ของเราเปรียบเสมือนเมล็ดข้าว ซึ่งเรามาอาศัยแล้วเราก็มาหลงก็เป็นเหตุให้เราต้องมาแก่มาเจ็บมา
ตาย เพราะมาหลงเพียงเปลือกของกายใจ คือหลงแกลบนั่นเอง แล้วแกลบมีคุณค่าอะไรบ้าง โยม
เรามาหลงแกลบท�ำไม โยมเนี่ยแกลบทั้งนั้นเลยนะที่นั่งอยู่ มีเราตรงไหนละโยม ก็แค่ไม่ใช่เรา เราไม่
เคยแก่ เราไม่เคยเจ็บ เราไม่เคยตาย เพราะเราคือผู้ไม่มี แล้วธรรมชาติและธาตุทั้ง ๔ มันมีตัวไหนที่
แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีเลย ผมนี้อยู่กับเราเวลาร่วงลงสู่ดินแล้ว เป็นของใครไม่ใช่ของเรา กายก็เหมือนกัน
ขณะนี้เป็นกายเรา พอล้มตายลงแล้วก็ไม่รู้กายของใครแล้ว เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า นี้คือความจริงที่
อาตมาพยายามจะอธิบายให้เข้าใจ
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สุดท้าย เราคือใคร เราคือผู้ไม่มี จ�ำไว้ว่า เราคือผู้ไม่มี และตัวจ�ำก็ไม่ใช่เรา จ�ำด้วยนะ
ของชั่วคราว มาจ�ำว่าอย่าไปคิดว่าเรา ต้องจ�ำตลอดนะ แค่รู้อาศัย มารู้อาศัยจ�ำเฉยๆ อาศัยมาเข้าใจ
เฉย ๆ เข้าใจไหมโยม มีเราไหม ใช่เราหรือเปล่าผู้ที่บอกไม่มีเรา มันใช่เราหรือเปล่า ไม่ใช่ ใช่ไหม พอ
เรามีตา มีหู เราจึงสัมผัสได้หรือตอบได้ว่ามี แต่จริง ๆ คือของชั่วคราวทั้งหมด พอวันหนึ่งเราตายไป
แล้วตา หู จมูก หรือกายใจดับ มันก็ไม่มีใครรู้แล้ว ไม่ต้องคืนเขาทวงอยู่ตลอดเวลา นี้คือธรรมชาติ

เอกสาร
แผ่นซีดีเทศนาธรรม พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท วัดป่าเจริญธรรม อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี.
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จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก ตอน 2
พระชานนท์ ชยนนฺโท
เป็นช่วงสุดท้ายจากช่วงแรกที่โยมได้ฟังค�ำบรรยายถึงเรื่องสภาวธรรมก็มีธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ โดย
เรื่องว่าจิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก คิดว่าโดยรวมๆ แล้วหลายคนหลายท่านคงจะเข้าใจ
ธรรมะที่อาตมาอธิบายไปแต่ในช่วงนี้ธรรมะที่อาตมาอธิบายไปยังไม่ชัดแจ้งในใจของโยมก็เปิด
โอกาสให้โยมได้ถามนะ เพื่อจะได้น�ำไปเป็นการบ้านหรือสิ่งที่โยมเรียนรู้มาอาจจะไม่ตรงกับที่อาตมา
พูดโยมก็นำ� มาสอบถามดูว่า เพราะเหตุใดหรือโยมสงสัยตรงไหนบ้างก็ถามอาตมาได้เลย โยมก็จะได้
เป็นประโยชน์กบั คนทีไ่ ม่ได้ถาม เอาอาตมาเชือ่ ว่าทุกคนทีน่ งั่ อยูท่ นี่ อี่ าจมีความสงสัยแต่ไม่รวู้ า่ จะถาม
อะไร หรือบางทีกไ็ ม่กล้าถาม ถ้าไม่ถามอาตมาก็ไม่รจู้ ะพูดอะไร เพราะไม่รโู้ ยมอยากรูอ้ ะไรใครยกมือ
เสียสละถามหน่อยโยม แสดงหมดสิ้นสงสัยหมดแล้ว
พลังงานของจิตมีอยู่ ๒ ช่วง โดยธรรมชาติของจิต จิตทีอ่ สิ ระส่วนหนึง่ จิตไม่อสิ ระส่วนหนึง่
จิตทีไ่ ม่มคี วามเป็นอิสระทีเ่ ขายังมีความผูกพัน ยึดมั่นผูกมัน่ ในขันธ์  ๕ อยู่ เขาจะไปตามวิถขี องกรรม
ซึ่งมีขันธ์ ๕ เป็นตัวน�ำพาไปให้เกิด อย่างเช่น มีวิบากกรรมที่ล�ำบากเขาก็ไปเกิดในภพภูมิที่ต�่ำ  เช่น
นรกเป็นต้น หากเขามีวิบากกรรมที่ดี ๆ ที่มีบุญดี ๆ กับเขา ก็จะไปเกิดในภูมิภพที่ดีอย่างสวรรค์ หรือ
มนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องท�ำความดีไว้ไปตามกฎแห่งกรรม
แต่จิตอิสระแล้วเมื่อเขาไม่มีตัวพาหะพาให้เกิด การที่จะไปเกิดได้เพราะความหลงอยู่ในรูป
นามขันธ์ ๕ ก็หลงว่าร่างกายของจิตเป็นอันเดียวกับเขา แต่โดยธรรมชาติของจิตที่เขาชอบพูดว่าจิต
ดั่งเดิม ประภัสสร จริง ๆ เขา ประภัสสรจริงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนความประภัสสรออกมาได้
เพราะว่าเขามีขันธ์  ๕ บดบังเขาอยู่ เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือว่ากายกับใจเพราะ
นั้นตราบใดที่เขามีกายใจไปเกิด ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนก็ตาม นรกหรือว่าสวรรค์ กรรมก็จะตามไป
ภพภูมิของผู้ท่ีไปเกิด แต่ถ้าหากเขาไม่มีกายใจไปเกิดแล้ว กรรมนั้นก็ไม่สามารถจะตามทันได้ จะ
เรียกว่า อโหสิกรรม อย่างเช่น พระที่ดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้ว เพราะนั้นตราบใดที่มีธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
อยู่ ก็คอื มีกายกับใจกับเกิดไม่วา่ พระเหล่านัน้ จะเป็นพระอรหันต์ ก็ดเี ป็น พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี พวกนั้นยังต้องอยู่ในกฎแห่งกรรม ยกเว้นพระที่ท่านดับขันธ์ไปแล้วเนี่ย จึงไม่ต้องมี
กายใจมาเกิด อันนั้นจะเป็นอโหสิกรรม

พระธรรมเทศนาโดย พระชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม เลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านไม้หอม ต.เกษตรสุวรรณ
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี บรรยายธรรมะครั้งที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 (ตอน 2)
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แต่จริง ๆ พลังงานของเขาพลังงานที่อยู่ภายในก็อิสระอยู่แล้ว แต่ว่าเขาไม่สามารถจะแยก
ออกจากกันได้ เพราะนั้นวิธีที่เราจะแยกออกจากกันได้ก็ต้องมาแยกให้เห็นว่าระหว่าง กายกับใจ
กับจิต ต่างอันต่างอยู่ ต่างอันต่างท�ำหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป กายมีอะไรบ้าง ใจมีอะไรบ้าง จิตเป็นอย่างไร
บ้าง เพราะนัน้ ทีอ่ าตมาพยายามแยกแยะให้เห็นว่า กายคืออะไร ใจคืออะไร จิตคืออะไร โยมเห็นหรือ
ยังพอเห็นนะ เฉพาะของเราคือ “ผู้ไม่มี” นั่นเอง นั่นคือเราในเมื่อเราคือผู้ไม่มีแล้ว สิ่งที่ไม่มีทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้รู้ว่า นั่นคือสิ่งสมมุติทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เราอย่างแท้จริง
เรื่องของกรรมนะ มันมีได้เพราะเราต้องเกิด หากว่าเราไม่เกิดกรรมมันก็เป็นอโหสิกรรม
โดยที่สุดกรรมมันมีที่ไหน กรรมมันมีขันธ์ ๕ หากไม่มีขันธ์ ๕ มาเกิดแล้ว กรรมนั้นก็หมด ตราบใด
ที่มีขันธ์ ๕ ลอยนวลอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์ก็ตาม หรือนรกก็ตาม กรรมนั้นก็ยังไม่
เป็นอโหสิกรรม วิธีที่เราจะท�ำลายกรรมได้ก็ต้องท�ำลายขันธ์ ๕ คือเจ้ากรรมนายเวรตัวจริง เพราะว่า
เวลาเราไปเกิดเอาขันธ์ ๕ ไปตั้งกรรมดีไว้ เอาขันธ์ ๕ ไปตั้งความชั่วไว้เมื่อขันธ์ ๕ มาเกิดอีก วิบาก
กรรมต่าง ๆ ก็จะมาเล่นงานขันธ์ ๕ นั่นเอง เพราะนั้นถ้าเราดับขันธ์ ๕ เสียแล้วตัวพาหะที่เราให้เกิด
ไม่มีแล้ว เขาก็ไม่มีพาหะที่สร้างกรรม กรรมดีและกรรมชั่ว กรรมทั้งหลายก็จะเป็นอโหสิกรรม ไปใน
ที่สุดเข้าใจไหมโยม?  
เราดับขันธ์ ๕ ไม่ได้หรอก แต่เราดับความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ได้ก็คือจงมองเห็นขันธ์ ๕ ว่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บ่อย ๆ คือสอนใจให้เรารู้บ่อย ๆ ให้รู้ว่าขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่เรา จนในที่สุดก็จะ
เกิดนิพพิทาญาณ ความเบื่อเพราะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อย ๆ ให้เขาเกิดความเบื่อหน่าย อย่างโยม
เห็นวันเนี่ยไม่ใช่เรา แต่นี้เราก็ต้องท�ำบ่อย ๆ เข้า ซ�้ำ ๆ ซาก ๆ บ่อย ๆ เข้า จนจิตเขายอมรับแล้วเขา
ก็จะปล่อยวางเอง เพราะนั้นที่อาตมาสอนคราวนี้ก็คือเป็นแค่ มรรค เป็นแนวทางเพียงแค่โยมด�ำเนิน
ตามรอยทางที่อาตมาบอกโดยท�ำบ่อย ๆ ผลนั้นจะเกิดขึ้นกับโยมแน่นอนไม่ต้องสงสัย ขอให้ท�ำวิธีนี้
ที่อาตมาบอกให้ท�ำบ่อย ๆ ก็จะเกิด จริง ๆ แล้วเราปฏิบัติเพื่ออะไร ปฏิบัติเพื่อเกิดความเบื่อหน่าย
หายสงสัยแล้วก็จะเบื่อหน่าย เพราะนั้นตัวที่จะเบื่อหน่ายได้ สมมุติเราท�ำอะไรสักอย่างที่ท�ำแบบ
จ�ำเจบ่อย ๆ เข้าก็จะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหมือนรสชาติอาหารที่เราติดใจ เรารับประทานทุกวันนี้ ทุกวัน
ทุกมื้อ ๆ โยมว่าจะเบื่อไหม? เบื่อ หากเราเห็นว่า ขันธ์ ๕ หรือว่ากายใจไม่ใช่ของเราบ่อย ๆ ทุกวัน
ทุกวันแบบพิจารณาเป็นแค่ธาตุ ๔ บ่อยๆ บ่อยเข้า เพราะนัน้ เขาจะเบือ่ หน่ายในธาตุ ๔ แล้วเบือ่ หน่าย
ในกายใจว่า เห็นทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เขาก็จะวางเอง นีค้ อื เราต้องสร้างเหตุแล้วความ
ชัดเจนก็จะเกิดขึน้ ในใจของเราเองเลย เหมือนน้องคนทีพ่ จิ ารณาเพือ่ ทีว่ า่ มองแล้วทุกอย่างไม่ใช่เรามัน
เกิดความว่าง พิจารณาต่อไปความว่างก็จะสลายตัวเขาเอง ความสว่างก็ไม่ใช่เรา เพราะทุกอย่างทีเ่ รา
สัมผัสได้ทราบได้ทงั้ หมดเป็นสิง่ สมมุตทิ งั้ หมด สิง่ ทีม่ ที งั้ หมดก็เป็นสิง่ สมมุตแิ ละสิง่ ทีไ่ ม่มกี ค็ อื ความว่าง
ก็ยังไปสมมุติขึ้นมาว่าว่างแต่จริง ๆ
แล้วธรรมชาติทั้งหมดเขาไม่ได้มีชื่อ ไม่ได้มีภาษาไม่ได้มีบัญญัติแต่เราไปตั้งชื่อขึ้นมา มาเป็น
ภาษาขึน้ มาเป็นบัญญัตขิ นึ้ มา แล้วท�ำให้เรามาหลงในชือ่ หลงในภาษาหลงในบัญญัตขิ นึ้ มาจริง ๆ แล้ว
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เราก็ไม่มีชื่อมาก่อนเราก็สร้างชื่อขึ้นมาว่าเราชื่อนู้นชื่อนี้ เป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแต่จริง ๆ แล้วเรา
ไม่มีชื่อ เราไม่ได้เป็นอะไรเลย แล้วก็บอกทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติไม่มีอะไรเลย เป็นสมมุติทั้งหมดแล้ว
สมมุตทิ งั้ หมดก็คอื สัญญา ความจ�ำ หากว่าเราอยูใ่ นโลกนีแ้ ล้วเนีย่ โดยไม่มคี วามจ�ำเนีย่ เราจะสือ่ สาร
กันรู้เรื่องไหม ไม่รู้เลยแล้วสัญญามาจากไหนก็มาจากสมมุติ สรุปแล้วเราหลงอะไร หลงสัญญาแล้วก็
หลงสมมุตใิ ช่ไหม สัญญาคือความจ�ำ สมมุตขิ นึ้ หมดแล้วก็มาจ�ำสมมุตแิ ล้วก็จำ� อย่าง เช่น ภาษาทีอ่ าตมา
พูดก็เป็นภาษาไทยสมมุติขึ้นมาเป็นความจ�ำเกิดขึ้น ถ้าอาตมาพูดภาษาอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะโยม
ไม่ได้เรียนสัญญาภาษานี้มาก่อน เพราะนั้นสิ่งที่เราหลงก็คือสัญญาความจ�ำ  ความรู้ก็เหมือนกัน
ความเข้าใจทั้งหมดก็มาจากสัญญาความจ�ำทั้งหมด
เพราะนัน้ ความจ�ำสัญญาตรงนีก้ เ็ ชือ่ ไม่ได้เพราะสมมุตขิ นึ้ มา ตัวเราเองก็เชือ่ ตัวเองไม่ได้ เพราะ
ตัวเราเองก็สมมุติขึ้นมา เพราะนั้นขณะนี้เขาสงสัยนี่โยมก็รู้ว่าไอ้ตัวสงสัยไม่ใช่เรา แค่สมมุติว่าสงสัย
เฉย ๆ แล้วเขาก็ดับไป ไม่ได้สงสัยตลอด เดียวก็หายสงสัย นี่คือของไม่จริงใช่ไหม เพราะนั้นสงสัย
ก็ช่าง ไม่สงสัยก็ช่าง รู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่าง เข้าใจก็ช่าง ไม่เข้าใจก็ช่าง สิ่งนี้เป็นสมมุติทั้งหมด เพราะเป็น
เรื่องของกายใจ ความสงสัยก็ใกล้ ๆ กับความคิดปรุงแต่งก็เชื่อไม่ได้โยม
สิ่งที่เราต้องด�ำเนินต่อไปก็คือต้องปฏิบัติเหมือนเดิมนะ ต้องนั่งสมาธิ เดินจงกรม พิจารณา
เหมือนเดิม เพื่อให้เกิดสภาวธรรมตัวที่ละเอียดขึ้น เพราะความรู้ความเห็นที่โยมรู้ที่โยมเห็นตอนนี้
ก็คือ สภาวะหนึ่งซึ่งมีรูปแบบหยาบ เราก็เข้าใจแบบหยาบ เพราะนั้นเราต้องสร้างความรู้ให้ละเอียด
ขึ้นด้วยความเข้าใจ อะไรที่ละเอียดขึ้น ละเอียดขึ้น ให้โยมกลับไปปฏิบัติกันนะ
ต่อไปนี้ให้โยมมีสติ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน อย่างมีสติแล้ว สติอะไรที่ถูกต้องก็คือ
สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ คืออะไร คือกาย เวทนา จิต ธรรม ค�ำว่ากาย เวทนา จิต ธรรม
หมายถึงว่า ยกกายขึ้นมาพิจารณา ให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา แล้วพิจารณายังไง
ก็ ยกกายขึ้นมาแยกให้เห็นว่าเป็นอาการ ๓๒ คือธาตุ ๔ ให้ไปหาว่าในธาตุ ๔ ลมน่ะ เป็นเราตรงไหน
นั่งก�ำหนดดู ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเราตรงไหน คือว่าถามดู แล้วน�้ำธาตุน�้ำที่อยู่ในร่างกายนะ
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำเลือด น�ำ้ เหลือง น�้ำเสลด น�้ำลายเป็นเราได้ตรงไหน ก็พิจารณาดู แล้วดินก็เช่นกัน ผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง หากไปแยกดูในร่างกายเนี่ย ผมเส้นไหนเป็นเรา เล็บอันไหนเป็นเรา ฟันอันไหน
เป็นเรา หนังตรงไหนเป็นเรา คือเข้าไปเห็นถามบ่อย ๆ นะ จนจิตเขายอมรับว่าไม่ใช่เรา
นี่คืออุบายการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของคนเรา โยมดื่มน�้ำปั๊บ ดื่มน�้ำเข้าสู่คอเนี่ยในพิจารณาว่า
นั่นก�ำลังดื่มธาตุน�้ำ  เวลาหายใจเข้าให้รู้ว่าเราก�ำลังเอาธาตุลมเข้าออกในร่างกาย คืออะไรก็ตาม
พิจารณาให้ลงเป็นธาตุหมด หายใจเข้าก�ำลังเอาธาตุลมเข้ากาย หายใจออกธาตุลมก�ำลังออกจาก
ร่างกายนะ อย่างยายพิจารณาผมร่วงเนี่ยพิจารณาว่าผักบุ้งก�ำลังร่วงนั่นนะ พิจารณาแบบนั้นเอาที่
เราถนัดคือมองอะไร มุมมองให้เป็นธาตุหมดเลย แล้วตัวเนี่ยจะช่วยให้คลายความยึดมั่นในกายเสีย
ได้จริง ๆ เป็นพระโสดาบันง่ายนิดเดียวโยม ถ้าได้เข้าใจถูกจุด
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พระโสดาบัน ท่านละอันใดได้ ท่านละสักกายทิฐิ   คือท�ำลายกายอย่างเดียว เห็นว่ากายนี้
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนของเรา คือต้องพิจารณาเป็นธาตุอย่างเดียว บางคนอาจพิจารณาเป็นอสุภะ
เพราะเห็นกายจนเน่าเปือ่ ยก็ยงั เห็นว่าไอ้ความเน่าเปือ่ ยนีย้ งั เป็นเราอยู่ ทีน่ ถี้ อนผม ถอนเล็บ ออกเป็น
กอง ๆ  ไอ้ผมเล็บฟันหนังก็ยังเป็นเราอยู่ แต่ถ้าหากว่าเรามองเป็นธาตุ เห็นว่าลมก็ไม่ใช่เรา น�้ำก็ไม่ใช่
เรา ดินไฟไม่ใช่เรา นี่การท�ำลายกายอย่างดีที่สุด โดยการเอาธาตุมาพิจารณาเมื่อเห็นว่ากายเราเป็น
ธาตุ ๔ ชัดเจนเมือ่ ไหร่จนจิตยอมรับนัน่ ละ พระอริยบุคคล พระโสดาบัน เกิดขึน้ กับโยมจริง ๆ  ๗ ชาติ
ทีเ่ ราต้องเกิดอีก ถึงแม้จะเกิดขึน้ ๗ ชาติ ไม่เกิน ๗ ชาติ อาจจะไม่ถงึ แล้วก็จะปิดประตูอบุ ายไม่ตกนรก
ที่จริงแล้วคนปฏิบัติเนี่ย เพื่อจะเป็นโสดาบันกันเยอะแต่รักษาสิ่งที่บริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็น
พระโสดาบัน ทีจ่ ริงไม่ใช่พระโสดาบันท่านเห็นถูกก่อน เห็นว่ากายนีไ้ ม่ใช่ของท่านแล้ว ท่านจะวางกาย
ได้แล้ว ท่านจึงรักษาศีลทีหลัง หากเรารักษาศีลให้บริสทุ ธิธ์ รรมดาก็แค่เป็นคนมีศลี บริสทุ ธิเ์ ท่านัน้ เอง
แต่ไม่ได้เข้าถึงโสดาบัน เพราะนั้นพระโสดาบันต้องละกายให้ได้ คือละสักกายะทิฎฐิ เห็นกายนี้ไม่ใช่
สัตว์ บุคคล ตัวตนของเขาในอุบายที่อาตมาบอกว่ายกกายขึ้นมาพิจารณา ส่วนพระอนาคามี ท่านละ
ที่เวทนา ละที่เวทนาได้โดยเห็นว่า เวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนของเขา เวทนาที่เกิดจาก รูป รส
กลิ่น เสียง  สัมผัส ที่ท�ำให้เกิดความพอใจ รูป รส กลิ่น เสียง หรือท�ำให้เกิดความไม่พอใจ ความพอใจ
จึงเรียกว่า ราคะ ความไม่พอใจเรียกว่า โทสะ
เพราะนั้นพระอนาคามี ท่านเห็นว่าราคะและโทสะเกิดขึ้นเพราะกามคุณ รูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส และเห็นว่ากามคุณ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสนั้น ล้วนเกิดมาจากธาตุ ๔ เสียงก็มาจากธาตุ
๔ รูป รส ก็มาจากธาตุ ๔ ตา หู จมูก กาย ใจ ก็มาจากธาตุ ๔ จนในที่สุดเห็นว่าธาตุ ๔  มากระทบ
กันจึงเกิดความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ ท่านจึงวางเวทนาได้ คือวางสุข วางทุกข์ที่เกิดจาก รูป รส กลิ่น
เสียง โผฏฐัพพะ นั้น นี่คือจุดก้าวสู่พระอนาคามี คือเรียกว่า ละราคะ และ โทสะ ละสังโยชน์ข้อที่ ๕
ได้พร้อมกันเลย อันนี้คือแนวทางมรรค เพราะนั้นสติปัฏฐาน ๔ ก็คือก้าวกระโดดข้ามไปสู่ความเป็น
พระโสดา สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ นั่นเอง
ดังนัน้ เบือ้ งต้นโยมต้องพิจารณาธาตุกอ่ น ยกกายขึน้ มาพิจารณาธาตุให้ละเอียด เอาแค่ธาตุอย่าง
เดียวเวลา ตาเห็นรูปเนีย่ รูปเขาเนีย่ ธาตุกำ� ลังเคลือ่ นไหว เวลาเสียงเขาพูดมา เสียงก็มาจากธาตุลม น�ำ้
�้ มีมมุ มองทุกอย่างให้เป็นธาตุ โดยอาศัย สติ สมาธิ ปัญญา ปัจจุบนั จะท�ำให้
ทีเ่ ราดืม่ ไปก็กำ� ลังดืม่ ธาตุนำ 
เราเกิดความเข้าใจและความละเอียดเกิดขึน้ และสภาวธรรมตัวทีเ่ หลือก็จะเกิดขึน้ กับเราโดยอัตโนมัต  ิ
นี้คือการเข้าไปฝึกฝนต่อไป ในอนาคต หนังสือที่อาตมาแจกก็คือ จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือ
ข้าวเปลือก แล้วก็มีซีดี เอาไปเปิดฟังกันนะ นี้เป็นอุบายทั้งหมด เพราะนั้นโยมเอาไปฟังแล้ว เอาไป
อ่านแล้วปฏิบัติตามหลักสูตร นั้นนะ โยมไม่ต้องสงสัยเลย แล้วที่อาตมาพูดโยมก็ไม่ต้องเชื่อด้วย แล้ว
โยมก็อย่าเชือ่ ตัวเองด้วย แต่จงให้เหตุผลเข้ามาตรึกตรองใคร่ควร ว่าสิง่ ทีอ่ าตมาพูดทัง้ หมดมันจริงหรือ
เปล่า ไม่เชือ่ ว่าอาตมาพูด แต่ตอ้ งมีปญ
ั ญาใช้เหตุผลความเป็นจริงว่า มันเป็นเช่นนัน้ หรือเปล่า  เพราะ
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อาตมาก็เอาสมมุตขิ นึ้ มาพูด แล้วตัวเราเองก็เชือ่ ไม่ได้ ตัวเราเองก็สมมุตขิ นึ้ มาฟัง เพราะนัน้ ต้องปฏิบตั ิ
ต่อไป เจริญสติสมาธิปัญญาต่อไป เพื่อให้เกิดความละเอียดในการด�ำรงต่อไป
โยมเคยท�ำมาถูกละ แต่เพียงว่าเอามุมมองเขาเป็นธาตุ อย่ามองเป็นแค่คนเดินไปเดินมา
มองว่าเป็นธาตุเดิน ธาตุนงั่ ธาตุยนื ธาตุนอน เหมือนกายนะ กายก็คอื ก้อนดินนัน่ เอง แต่เป็นดินทีม่ ชี วี ติ
พอวันหนึง่ เราล้มตายลงไปแล้วเนีย่ ก็กลายเป็นดินทีไ่ ม่มชี วี ติ พิจารณาให้เป็นดินหมด เพราะนัน้ ขณะ
ที่เราเดิน ก็คือดินเดินได้ ดินพูดได้ ดินคิดได้ ดินรู้สึกได้ ดินจ�ำได้ ก็คือดินนั่นเอง แต่เป็นดินที่มีชีวิต
พอตายไปแล้วก็กลายเป็นดินที่ไม่มีชีวิต อันนี้เป็นจริง ถ้าขาดดินก้อนนี้แล้วเราก็ไม่สามารถจ�ำได้
ไม่สามารถคิดได้ ไม่สามารถจะรู้ได้นี้คือหลักความจริง โยมว่าใช่ไหม ผมเป็นดิน เล็บ ฟัน หนัง เป็น
ดินแล้วมีอะไรตรงไหนที่เป็นเรา
ไม่มใี ครถามเลยชัว่ โมงนี้ ชัว่ โมงถามปัญหาแล้วโยมละเป็นไรมัง่ มีอะไรถามไหม? เพราะนัน้ การ
ด�ำรงชีวติ ของเราก็เหมือนกัน เคยปฏิบตั อิ ย่างไรก็ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ท�ำเหมือนเดิม แค่เรามีมมุ มองให้เป็น
ธาตุมองทุกอย่างให้เป็นธาตุ การเดิน การยืน การนัง่ การนอน ทีย่ งั เหมือนเดิมแต่เราเพียงเอาสติไปใส่
ในอิริยาบถนั้น ๆ ให้เป็นธาตุดิน ธาตุนั่ง ธาตุยืน ธาตุนอน แค่นั้นเองโยม โดยมองเป็นให้ธาตุ เพราะ
เราเพียงแค่ปล่อยวาง แต่เราไม่ต้องปล่อยทิ้ง หรือปล่อยปะละเลยทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมด เคย
ท�ำหน้าทีอ่ ะไรก็ทำ� ไป เคยเป็นแม่บา้ นก็ทำ� ไป เป็นแม่คา้ ก็ทำ� ไป เคยเป็นพนักงานก็ทำ� ไปคือท�ำหน้าที่
ให้ดีที่สุด อย่างเป็นแม่ชีก็เป็นแม่ชีไป ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แต่ว่าเราท�ำให้ดีที่สุด แต่เราไม่
ได้ยึดในหน้าที่นั้นเลย เพราะนี้คือสิ่งสมมุติ เพราะโลกนี้เหมือนโรงละคร เราเคยดูละครไหมละ
เวลาเขาเล่นจบเขาก็วางบทไว้หมดเลย ไปเล่นบทใหม่เป็นละครเรือ่ งใหม่ตอ่ เราเองก็เหมือนกันเกิดเป็น
อะไรก็เล่นไปตามบทบาท แต่เล่นให้ดที สี่ ดุ เล่นเสร็จก็วางไม่ยดึ ติดในหน้าทีน่ นั้ เลย เพียงแค่ปล่อยวาง
แต่เราไม่ได้ปล่อยทิ้ง เข้าใจค�ำว่าปล่อยวางไหมแล้วปล่อยทิ้งมันต่างกันตรงไหน ปล่อยวางก็คือ
วางมันไว้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องแบกไว้ ไอ้ค�ำว่าปล่อยทิ้งหมายถึงปล่อยปะละเลย ปล่อยทิ้ง
ปล่อยขว้าง อย่างเช่น มีกายเนีย่ เราปล่อยวางกายให้เป็นธรรมชาติ แต่เรายังรักษาร่างกายให้เหมือน
เดิม คือพากิน พาอาบน�ำ 
้ พาขับ พาถ่ายเหมือนเดิม นีเ้ รียกว่าปล่อยวาง แต่การปล่อยทิง้ นีป้ ล่อยไปเลย
ไม่ต้องอาบน�้ำ ไม่ต้องกินข้าว นั้นเรียกว่าปล่อยทิ้ง ผมเผิม ไม่ต้องหวี ฟันไม่ต้องแปรงนั่นคือปล่อยทิ้ง
ใจก็เหมือนกัน ใจเราก็แค่ปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติ เพราะจะรูส้ กึ อย่างไร ก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ
ได้ สุขรู้ว่าสุข ทุกข์รู้ว่าทุกข์ เหมือนกลางวันหรือกลางคืน มืดสว่าง กลางวันเกิดขึ้นเองกลางคืนเกิด
ขึ้นเอง เราไม่ได้ท�ำให้เขาเป็น ถึงเวลาก็มืดเอง ถึงเวลาก็สว่างเอง สุขทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจเรา เช่นกัน
เดียวสุขเอง ทุกข์เอง เพียงแค่เรารู้ว่าสุขเกิดขึ้น สุขตั้งอยู่ สุขจรไป ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ ทุกข์จร
ไปเป็นธรรมชาติดูแค่นี้ เราเป็นเพียงแค่ผู้แอบดู ไม่ใช่ผู้กระท�ำ โดยที่เราต้องไม่ไปแทรกแซงให้รู้ว่า
ธาตุก�ำลังท�ำงาน ไม่ใช่ดูแค่สภาวะของใจอย่างเดียวนะ ให้ดูสภาวะของกายด้วย สภาวธรรมร่างกาย
ของเราเนี่ยเป็นธาตุ เห็นว่าธาตุในร่างกายก�ำลังเคลื่อนไหว ร่างกายก�ำลังเคลื่อนไหว คือเห็นว่าธาตุ
ในร่างกายเคลื่อนท�ำงาน อย่างเช่น หายใจเข้าปั๊บเนี่ย ธาตุลมก�ำลังเคลื่อนเข้า เวลาหายใจออกก็ธาตุ
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ลมก�ำลังเคลื่อนออก ดื่มน�ำ้ เข้าไปเนี่ย ธาตุน�้ำก�ำลังเข้าสู่ร่างกาย เวลาขับถ่ายน�้ำไป ธาตุน�้ำก�ำลังขับ
ถ่ายออกจากร่างกาย เวลาเราอยู่นิ่ง ๆ ดูกายนิ่งพอเราขยับปั๊บกายขยับดูแค่สองอย่าง คือนิ่งกับขยับ
เวลากายนิ่ง ๆ ปั๊บรู้ว่ากายนิ่ง เวลากายขยับก็รู้กายขยับ
แต่ อันนี้ใ ห้ดูละเอียดไปอีก เวลาดู ธ าตุ นิ่ ง ธาตุ ข ยั บ เวลาหายใจเข้ า เนี่ ย ธาตุ เ คลื่ อนเข้า
พอหายใจนิ่ง ธาตุนิ่ง พอหายใจออกปั๊บธาตุลมขยับได้ดูการเคลื่อนไหวของธาตุเป็นหลัก ไม่ใช่ดูว่า
กายเคลื่อนไหวเป็นหลัก กายเคลื่อนไหวธรรมดาเห็นอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้มองลึกซึ้งละเอียดกว่านั้น
ว่านี้คือธาตุก�ำลังขยับ อย่างเช่น กระพริบตาเนี่ย ตาขยับ จริง ๆ ธาตุดินก�ำลังขยับ เวลาหวีผมเวลา
สระผม เรารู้ว่าเนี่ยก�ำลังล้างธาตุดินออกจากธาตุดิน เอาธาตุน�้ำมาล้างธาตุดินออก เวลาหวีผมก�ำลัง
หวีดิน เวลาแปรงฟันก�ำลังแปรงดิน ล้างหน้าก�ำลังล้างดิน อาบน�้ำถูขี้ไคล ก�ำลังถูดิน ตัดเล็บก�ำลัง
ตัดดินออก เวลาตัดผมก�ำลังตัดดินออก ให้พิจารณาตรงนั้น อย่าไปพิจารณาว่าเป็นตัวเรานะ มอง
ทุกอย่างให้เป็นดิน เป็นน�้ำ  เป็นลม เป็นไฟ เวลารู้สึกอบอุ่นนั่นคือธาตุไฟก�ำลังท�ำงาน นี้คือการบ้าน
ให้เราไปท�ำกันให้ดูธาตุเคลื่อนไหวแต่อย่าดูเพียงแค่กายเคลื่อนไหว มีมุมมองทุกอย่างให้เป็นธาตุ
เคลื่อนไหวเข้าใจไหมโยมท�ำได้ไหม? เคยได้ยินค�ำพูดแบบนี้ไหม ฟังธรรมะกันมาเยอะแล้วโยมเคย
ฟังแบบนี้ไหมธรรมะง่าย ๆ ตรงเนี่ยมีคนถามปัญหา โยมไม่กล้าถามโยมเขียนมาก็ได้ ถามว่ากราบ
นมัสการพระอาจารย์ อยากทราบว่าคนที่มีทุกข์ความเสียใจ สุดท้ายแล้วเขาฆ่าตัวตายคิดว่าหนี
จากปัญหา การที่เราจะอุทิศให้กับวิญญาณที่เป็นแบบนี้การส่งบุญแบบไหนเขาถึงจะได้รับ เพราะ
บางท่านบอกว่าต้องนั่งสมาธิเขาจึงจะรับได้
การอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่ว่าจะได้รับทั้งหมดนะโยม เพราะคนที่ตายเนี่ยจะได้รับบุญกุศลก็มีแต่
ภพภูมิ ต�่ำ  ๆ ที่ใกล้กับมนุษย์เท่านั้น สูงกว่าก็รับไม่ได้ ต�่ำกว่าก็รับไม่ได้ แต่การท�ำบุญที่เขาสอนให้
เราท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปเนี่ย ผลสะท้อนกับมาก็คือผู้ได้รับกลับคือเรานั่นเอง แต่เราไม่
คาดหมายได้ว่าคนที่เราส่งไปนั้น เขาจะได้รับหรือไม่ คือเป็นการเดาสุ่มเอา ถ้าหากเขาอยู่ในภพภูมิ
ที่ใกล้เคียงกับเรา อย่างเช่น พวกสัมภเวสี เท่านั้นที่จะรับได้ ถ้าอยู่ต�่ำไปนรก อเวจี หรือว่าอยู่ต�่ำกว่า
นัน้ ก็รบั ไม่ได้ หรือสูงกว่านัน้ ก็รบั ไม่ได้ เปรียบเสมือนเราเอาบุญไปให้กบั เศรษฐีซงึ่ เขาก็ไม่ยนิ ดี เพราะ
นัน้ การอุทศิ ส่วนกุศลได้เนีย่ ก็เป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ �ำให้คนได้รบั แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็คอื เราได้รบั แน่นอน
เพราะนั้นโยมอย่ามัวให้คนอื่น ท�ำบุญส่วนอุทิศไปให้เรา เราต้องท�ำเตรียมไว้ก่อนตอนที่เรายังมีชีวิต
อยู่ต้องท�ำเตรียมไว้ รอคนอื่น รอลูกหลานท�ำให้กับเราเกิดลูกหลานไม่ท�ำให้เรา เราก็ต้องอดซิ ตอน
เป็นเขายังไม่ท�ำให้เราเลย
ั หาแต่โยมอยาก
มีใครจะถามอีกไหมโยม เพราะว่าปัญหาทัง้ หมดไม่ใช่ของอาตมา อาตมาไม่มปี ญ
รู้ปัญหาของโยม โยมก็ต้องตั้งปัญหาของโยมมา อาตมาจะได้อธิบายปัญหาของโยมให้ จริง ๆ ธรรมะ
ทีอ่ าตมาเทศน์ อาตมาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย เอาของโยมดึงมาให้โยมฟังทัง้ หมด เพราะว่าถ้าอาตมา
เอาของอาตมาให้โยมฟัง โยมก็ไม่รเู้ รือ่ งหรอก เพราะว่าสภาวะมันต่างกัน ทีอ่ าตมามีกค็ อื ธรรมะง่าย ๆ
พืน้ ๆ ให้โยมได้นำ� ไปปฏิบตั ศิ กึ ษากันต่อ จริงๆ แล้วธรรมะไม่ได้มอี ะไรมากโยม มันอยูใ่ นตัวเราทัง้ หมด
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เพียงแค่เรามีมุมมองเอาสติสมาธิปัญญา มาจดจ่อกับตัวเราเองและค่อยเรียนรู้สภาวะของกาย
ใจที่เขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั่นละคือการที่เราศึกษาธรรม ศึกษาตรงนี้แหละ พระไตรปิฎก
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในกายใจของเราเห็นไหมนักศึกษาแพทย์ที่เขาเรียน เขายังต้องเอา
อาจารย์ใหญ่มาผ่าดูซากศพ เพื่อดูสรีระของร่างกาย หรืออาจารย์ใหญ่ เพราะนั้นตัวเราเองก็เป็น
อาจารย์ใหญ่ให้กับตัวเราเอง มาช�ำแหละในตัวเราเอง กายเรามีอะไรบ้าง ใจเรามีอะไรบ้าง มาศึกษา
ตัวเราเองให้แจ่มแจ้ง วางต�ำราข้างนอกเสีย แล้วหลับตามาดูข้างในเราเนี่ย อ่านให้ออกคืออ่านกาย
ของเราให้ละเอียด อ่านใจของเราให้ละเอียดดูว่า การท�ำงานของกายเรามีอะไรบ้าง การท�ำงานของ
ใจเรามีอะไรบ้าง มีสภาวะอะไรบ้าง ที่ออกมานี้ละคือธรรมะ นี้ละคือพระไตรปิฎก นี้ละคือสิ่งที่เรา
ต้องเรียนรู้ เพราะสิ่งที่เราหลงเราหลงอยู่แค่ สองสิ่ง หลงกายกับหลงใจ เพราะนั้นเมื่อเราหลงกาย
หลงใจแล้ว เราไม่รักษากายใจ เราก็ไม่สามารถจะถอดความยึดมั่นถือมั่นในกายใจเราได้
อาตมาเชื่อว่าทุกคนมีความหลงมีความยึดกัน เพราะนั้นสิ่งที่เราหลงที่สุด สิ่งที่เรายึดคืออะไร
ไม่ใช่ตัวเราเองหรอกหรือที่เราแสวงหาทุกสิ่งมาเพื่ออะไร วิ่งดิ้นรนทุกอย่างเพื่ออะไร ก็ไม่ใช่เพื่อมา
สนองตัวเราเองหรอกหรือ แต่ถ้าหากหลงตัวเองไม่ใช่เราแล้วเนี่ย เราจะวิ่งแสวงหาไปเพื่อใคร มัน
จบตรงที่ว่าไม่มีเรา พอมันมีเรามันก็มีเขา หมดเราก็หมดเขา แล้ววิธีที่จะท�ำลายเรา ถอนเราออก
จากเขาก็คือ พิจารณาความเป็นธาตุเห็นเราเป็นธาตุบ่อย ๆ นั่นละมันจะหมดเรา เมื่อหมดเราก็
ดูซิว่าตรงไหนเป็นเรา
ที่พระพุทธองค์แสดงบอกว่า ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ยกมาก็คือใบไม้อยู่ในก�ำมือ แต่ธรรมที่
พระองค์ยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาแสดงก็เหมือนใบไม้ที่อยู่ในป่า โยมเข้าใจความหมายตรงนี้ไหม ค�ำว่า
ใบไม้ในก�ำมือ พระองค์ก็หยิบยกกายใจของพระองค์มาแสดงแต่พระองค์ไม่ได้หยิบยกกายใจของ
ผู้อื่นมาแสดง นั้น คนอื่นก็เหมือนใบไม้ในป่า เพราะนั้นถ้าหากเราอยากเข้าใจใบไม้ในมือ ก็คือมาดู
ตัวเราเองทั้งหมด กายใจของเราเปรียบเสมือนใบไม้ก�ำมือ หายสงสัยในตัวเราหมด ใบไม้ในป่าเราก็
ไม่ต้องสนใจแล้ว หายสงสัยในตัวเราเองหมดละ คนอื่นก็หมดสงสัย เมื่อเลิกยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเอง
แล้วนะ คนอื่นก็ยกเลิกยึดมั่นถือมั่นเช่นกัน ถอนเราออกจากเราไม่จ�ำเป็นต้องถอนเขา
แล้ววิธีถอนเรา ก็คือท�ำลายเราออกจากธาตุ ๔ ท�ำลายธาตุ ๔ ออกจากเรา ท�ำลาย
ขันธ์ ๕ ออกจากเรา ท�ำลายเราออกจากขันธ์ ๕ เพราะนั้นอย่ามัวท�ำลายกิเลส เพราะกิเลส
ท�ำลายไม่ได้ แต่เราท�ำลายอัตตายึดมั่นถือมั่นในตัวเราเองต่างหากละ เพราะนั้นถึงจุดนี้เราต้อง
“อัตตาหิ อัตโนนาโถ” ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตน อาตมาไม่สามารถหยิบยื่นความพ้นทุกข์ให้กับ
โยมไม่ได้ ต่อให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาต่อหน้า พระองค์กไ็ ม่สามารถหยิบยืน่ ความพ้นทุกข์ให้ได้ ยกเว้นผู้
ทีฟ่ งั ธรรมพระองค์ น้อมเอาไปปฏิบตั ติ าม เขาเหล่านัน้ ก็จะพ้นตามเหมือนทีพ่ ระองค์ตรัสไว้ เพราะนัน้
อาตมาพูดความจริงขนาดไหนก็ตาม หากโยมไม่นอ้ มเข้ามาปฏิบตั แิ ล้ว โยมก็ยงั ชือ่ ว่ายังไม่เข้าถึงความ
จริง เพราะนัน้ พระองค์จงึ บอกว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ นั้ เห็นเราตถาคต คนทีจ่ ะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าคือใคร
ไม่ใช่ผทู้ กี่ อดเท้าพระพุทธเจ้าอยูเ่ กาะชายจีวรพระพุทธเจ้า แต่ผนู้ นั้ ต้องเห็นธรรมทีพ่ ระองค์ทรงแสดงไว้
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นั่นเชื่อว่าใกล้พระองค์แล้ว ก็ธรรมอันใดที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้ว ก็คือเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า
ทัง้ หมด ธรรมเหล่านีไ้ ม่ใช่ของอาตมาเลย อาตมาเพียงเอาความจริงทีพ่ ระองค์ตรัสไว้แล้ว มาถ่ายทอด
ให้โยมรูก้ นั อีกทีหนึง่ แต่ภาษาทีอ่ าตมาพูดอาจจะไม่เหมือนครัง้ พุทธกาลก็จริง แต่สภาวะทีอ่ าตมาพูด
เป็นจริงทัง้ หมดทีพ่ ระองค์ตรัสว่าเช่นนัน้ เพราะภาษาจะสมมุตเิ ป็นภาษาอะไรก็ได้ แต่สภาวะสมมุตไิ ม่
ได้สภาวะอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นภาษาสมมุติขึ้นได้หมด
ทีอ่ าตมาพยายามพูดว่า กายกับใจกับจิตสามอย่างคนละอันกัน นีค้ อื ภาษาของอาตมา เพราะ
อาตมาเข้าใจอย่างนัน้ เพราะอาตมาสับสนเรือ่ งค�ำสอน คือครูบาอาจารย์บอกว่า ให้ไปท�ำลายจิตก็ไป
ดูแล้ว ตรงไหนก็ไม่มีคำ� ว่าจิต อย่างเช่น ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ การปรุงแต่ง
สังขารก็เป็นสังขารและขันธ์ ๕ สิ่งนั้นจึงรู้ว่า ไม่ใช่จิตอย่างที่เราเข้าใจกัน เพราะนั้นการปรุงแต่ง จริง
แล้วจิตเป็นสังขารและขันธ์ ๕ เพราะภาษาที่เขาสอนในเนี่ยขัดแย้งกันเอง ความคิดเป็นจิต แล้ว
สังขารคืออะไร สังขารคือความคิด สัญญาคือความจ�ำ  นั้นเราก็บอกว่าจิตจ�ำ  อาตมาจึงว่าไม่ใช่แล้ว
สัญญาก็คือความจ�ำไม่ใช่จิตจ�ำ แล้วความรู้สึกเป็นจิต ความรู้สึกก็แค่เวทนา เพราะพระองค์ไว้ตรง
นะ เวทนา สังขาร วิญญาณ แล้วจิตอยู่ตรงไหน
อาตมาสับสนค�ำสอนอยูจ่ งึ รูว้ า่ อะไรคือจิตหลังจากทีม่ าค้นพบความจริงว่าเราใช้ภาษา ภาษานัน้
ผิดนี้คือภาษาอาตมา พยายามแยกให้เห็นว่า อะไรคือกาย อะไรคือใจ อะไรคือจิต อาตมาจึงแยกว่า
จิตทีแ่ ท้จริงสภาวะซึง่ เขาไม่ได้เป็นอะไรเลย ทีห่ ลวงปูด่ ลู ย์บอกว่า จิตก็ไม่ใช่จติ เพราะนัน่ เป็นภาษา
สมมุติ จึงว่าสมมุตอิ ะไรไปก็ได้แล้วแต่ จะเรียกกันไปแม้แต่ทอี่ าตมาสมมุตกิ เ็ ป็นภาษาอาตมา ว่าจิตคือ
พลังงาน ซึง่ ในต�ำราไม่ได้เขียนไว้เลยว่าจิต คือพลังงานแต่อาตมาเห็นสภาวะนัน้ อาตมาจึงเอาภาษานัน้
มาเรียกเองว่า จิตคือพลังงาน แล้วจิตคือข้าวสาร นีเ่ ป็นภาษาของอาตมา เพราะอาตมาเห็นอย่างนัน้
จริงเรื่องอวิชชา อวิชชาคืออะไร อวิชชาคือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ คือ อวิชชา แล้วตัวที่พาให้เกิดคืออะไร
ก็คอื ขันธ์ ๕ นัน่ เอง เมือ่ ท�ำลายขันธ์ ๕ แล้วเห็นว่า ขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นัน่ คือท�ำลาย
อวิชชาในปฏิจจสมุปบาท เพราะมีอวิชชาจึงมีสงั ขาร เพราะมีสงั ขารจึงมีรปู นาม เพราะมีรปู นาม จึงมี
ตา หู จมูก กาย ใจ เพราะมี ตา จมูก กาย ใจ จึงมี ผัสสะ เพราะมี ผัสสะ จึงมีเวทนา เพราะมีเวทนา
จึงท�ำให้เกิดตัณหาและอุปาทาน เพราะมีอุปาทานจึงท�ำให้เกิดภพชาติ
แต่อาตมามาเรียงใหม่ก็คือ อวิชชาคือขันธ์ ๕ เพราะมีขันธ์ ๕ จึงท�ำให้เกิดสังขาร เพราะมี
ขันธ์ ๕ ท�ำให้เกิดรูปนาม เพราะมีขันธ์ ๕ จึงท�ำเกิด ตา หู จมูก กายใจ เพราะมีขันธ์ ๕ จึงท�ำให้เกิด
ผัสสะ เพราะมีขันธ์ ๕ ท�ำให้เกิดเวทนา เพราะมีขันธ์ ๕ จึงท�ำให้เกิดตัณหา เพราะมีขันธ์ ๕ ท�ำให้
เกิดอุปาทาน  เพราะมีขันธ์ ๕ ท�ำให้เกิดภพชาติ ชรา มรณะ เพราะนั่นสรุปแล้วขันธ์ ๕ คืออวิชชาใน
พระไตรปิฎก พระองค์กล่าวไว้อยู่ต�ำราหนึ่งเล่มหนึ่ง พระองค์กล่าวว่า ค�ำว่าอวิชชาเนี่ยมันจะ
หมายถึงว่า ไม่รู้ นรก สวรรค์ ไม่รู้อดีต อนาคต ไม่รู้ดีรู้ชั่ว นั่นไม่ใช่อวิชชา แต่พระองค์วงเล็บไว้เลย
ว่า ค�ำว่าอวิชชาก็คือไม่รู้จักขันธ์ ๕ เท่านั้นเอง เพราะนั้นจะไปเรียกอวิชชาอันนู้น อวิชชาอันนี้ ไม่ใช่
แค่ไม่รู้จักขันธ์ ๕
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เพียงแค่รู้จักขันธ์ ๕ อย่างแจ่มแจ้ง นั่นละสิ่งนั้นเรียกว่า วิชชาจรณสัมปันโน คือความรู้แจ้งใน
ขันธ์ ๕ คือกายกับใจ ที่อาตมากล่าวเอาไว้เพียงแต่เรามาท�ำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายใจ ท�ำลาย
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ นั้นแหละคือท�ำลายอวิชชาแล้ว เพราะมีอวิชชาจึงท�ำให้เกิดอุปาทาน
เพราะมีอปุ าทานจึงท�ำให้เกิดทุกข์ เพราะนัน้ แสดงว่า อวิชชาเนีย่ เป็นตัวต้นเหตุทำ� ให้เกิดทุกข์ใช่ไหม
โยม แสดงว่าอวิชชาเป็นพ่อของอุปาทาน ทุกข์จงึ เป็นหลานของอวิชชา แล้วโยมรูไ้ หมใครเล่าเป็นปูข่ อง
อุปาทาน รู้ไหม? อ้าว! มันก็ต้องมีที่มาซิ ในเมื่อมี อวิชชามันต้องมีพ่ออวิชชา แล้วใครละเป็นพ่อของ
อวิชชาลองไล่ดซู ิ อวิชชาเป็นพ่อ มีลกู เป็นอุปาทาน มีหลานเป็นทุกข์ แล้วพ่ออวิชชาเป็นปูข่ องอุปาทาน
แล้วใครเป็นพ่ออวิชชา พ่อของอวิชชาก็คือวิชชา เพราะเรารู้สิ่งใดเรายึดสิ่งนั้น นี้ละคืออวิชชา
พอเราเกิดมาครั้งแรกเราก็มีแค่ มโนวิญญาณ มาเกิด มโนวิญญาณยังไม่มีสัญญา ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่
รู้คืออะไร พอมีสัญญา จ�ำได้พ่อแม่ตั้งชื่อเราแล้ว เป็นสัญญาขึ้นมา มโนญาณ รับรู้ว่านี้คือชื่อเรา ของ
เล่นของเรา ที่นอนของเรา มุ้งของเรา รองเท้าของเรา อะไรก็เราหมด สอนว่าเป็นของเราหมด แม่
ก็สอนพ่อก็สอน สอนอะไรก็เราหมด ของเราหมดแต่พระพุทธเจ้าก็มาสอนให้กลับกัน ไอ้นี่ไม่ใช่เรา
อันนี้อวิชชามันก็ไม่ยอมรับ ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ เขาจึงยอมรับ พระพุทธเจ้าท่านฉลาดกว่า
ท่านเอาเหตุผลความที่มาที่ไป ของสิ่งนั้นเอามาหักล้างรวมกันจะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราจริง
พระองค์อาศัยญาณเครือข่ายของท่านเป็นญาณคุมทัง้ ปัจจุบนั อดีต และอนาคต มองให้เป็นเรือ่ ง
เดียวกันนี้คือปัญญาใหญ่ อดีตโยมพิจารณาอดีตมีเรามาหรือเปล่าปัจจุบันมีแค่ธาตุ ๔ และอนาคตมี
เราตรงไหน มองดูซิ มองดู อดีตเรามาจากธาตุ ๔ ปัจจุบนั ทีอ่ ยูก่ บั ธาตุ ๔ และอนาคตก็คอื ธาตุ ๔ แล้ว
เราอยูต่ รงไหนละ พระองค์สอนให้เรามีมมุ มองแบบนี้ มองอดีต อนาคต ปัจจุบนั ให้เป็นเรือ่ งเดียวกัน
เรียกว่า เกิดปัญญาญาณ รู้แจ้งเห็นจริงในขบวนการทั้งหลายทั้งปวง มีมุมมองอย่างนี้
การที่เราภาวนาเพื่อเกิดอะไร เพื่อเกิดฌาน เมื่อเกิดฌาน แล้วก็เอาฌานมาพิจารณาทุกอย่าง
เป็นเรื่องเดียวกัน จึงเกิดญาณเกิดขึ้นเรียกว่า ญาณทัศนะ มีมุมมองสภาวะทั้งหลายทั้งปวงให้เป็น
เรื่องเดียวกัน นี้เรียกว่า ปัญญาญาณ ของพระองค์ เราก็สามารถน�ำปัญญาญาณ มาพิจารณา
ได้ถึง อดีต ปัจจุบัน อนาคต มีวิสัยทัศน์ในการมองอย่างนี้เรียกว่า ญาณทัศนะเกิดขึ้นกับเราเป็น
ปัญญาญาณ ไม่ใช่มองเพียงแค่ปัจจุบัน ผู้ที่มีปัญญาแล้ว จะมองเห็นปัจจุบัน แล้วเข้าใจที่มาของ
ปัจจุบันว่า มาจากไหนแล้วอนาคตเป็นเรื่องเดียวกัน เรียกว่ามีสายตาที่กว้างไกลมีมุมมองอย่างนี้
เราก็ต้องกลับมามองตัวเอง อดีต ปัจจุบัน อนาคตในตัวเรากายใจเป็นอย่างนี้
เหตุการณ์ที่อาตมาให้โยมนั่งพิจารณาดูกายใจบ่อย ๆ เพื่อเกิดมุมมอง ให้มองทุกอย่างเป็น
เรื่องเดิม แล้วก็จะแสดงอาการเดิม ๆ บ่อย ๆ เข้า ทุกข์เหมือนเดิม สุขเหมือนเดิม เกิดขึ้นเหมือนเดิม
ตั้งอยู่เหมือนเดิม แล้วกลับไปเหมือนเดิม มองเห็นเดิม ๆ บ่อย ๆ เข้านั้นแหละ ตัวนิพพิทาญาณ
จะเกิดขึน้ คือความเบือ่ หน่าย เพราะมองแล้วมันเดิม ๆ หมดทุกอย่าง แต่เราไม่เคยมองเลย อะไรเกิด
ขึน้ แล้วครัง้ เล่าก็มองเป็นเรือ่ งใหม่ไปหมด ทัง้ ๆ ทีเ่ รือ่ งเคยเกิดมาแล้วไม่รกู้ คี่ รัง้ เราก็มองเป็นเรือ่ งใหม่
หมด แต่จริง ๆ แล้วนั้นคือเรื่องเดิม ๆ แต่เราไม่เคยจดจ�ำ  หากเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องเดิม ๆ แล้ว
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เราจะเกิดความเบื่อหน่ายคือ นิพพิทาญาณ เกิดขึ้นแล้วในที่สุดเราจะก็จะผ่อนคลายและปล่อยวาง
สิ่งนี้ได้ นี้คือสิ่งที่เราจะต้องด�ำเนินต่อไปเพื่อเข้าหลักของการพิจารณาความเป็นจริงจะได้เกิดความ
เบื่อหน่ายและคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปของกายใจ อยู่ในรูปนามของขันธ์ ๕ เสียหมดเสียสิ้น
และนั่นละคือหนทางจะท�ำให้เราเข้าถึงสภาวะของนิพพาน อย่างแท้จริง
ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ เกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์ร�่ำไป แล้วโยมอยากจะแก่
อยากจะเจ็บ อยากจะตาย โยมไม่เบือ่ หรือโยม เราไปมาหมดแล้วเนีย่ นรกเราก็เคยเกิดมาแล้ว สวรรค์
เราก็เคยไปมาแล้ว ทุกชั้น มนุษย์ก็เคยเป็นหมดแล้วตั้งแต่ขี้ข้ายันกษัตริย์ เป็นมาหมดแล้ว พรหมโลก
ก็ไปมาแล้วหมดทุกชั้น แต่มีอยู่ที่เดียวไม่เคยไป คือพระนิพพาน
เดิม ๆ นะพระพุทธเจ้าบอกว่าผืนดินที่เราเหยียบย�่ำกันมาเอาเข็มจิ้มลงพื้นดินตรงไหนก็ได้
ที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อนไม่มีเลยในโลกใบนี้ จะไปอเมริกา ไปรัสเซีย ไปจีน ไปญี่ปุ่น ไปจิ้มเลยทุก
ทีเ่ ราเคยนอนตายมาก่อนแล้วทัง้ นัน้ และการเกิดการตายของเรานัน้ ไม่ได้เป็นมนุษย์เสมอไป เป็นสัตว์
เดรัจฉานก็มีเนี่ย นี่วัฏสังสาร แล้วเราจะไปเสียดายอะไรกับเรือที่มันรั่วอยู่ เรือมันรั่วอยู่ห้ารูแล้วเนี่ย
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราวิดน�้ำตลอดวิดน�้ำตลอดเพื่อให้เรื่อไม่จมใช่ไหมละ แต่ที่นี้เรา
ทัง้ พายทัง้ วิด ถึงฝัง่ แล้วเนีย่ เราจะมาเสียดายล�ำนีเ้ พือ่ ประโยชน์อะไร กระโดดขึน้ ฝัง่ เลย ก็กายใจเนีย่
เหมือนเรือ สละเรือเสียเพื่อจะได้ไม่จมกับเรือนี้  
โยมเคยสร้างทาน อันล�้ำค่าไหมละ กายใจเนี่ยจงบริจาคขันธ์ ๕ เถอะให้กับพระพุทธเจ้าเสีย
กล้าทานหรือเปล่าโยม ทานขันธ์ ๕ ให้กับพระพุทธเจ้าเสีย เพื่อจะได้ไม่กลับมาใช้อีก เสียดายท�ำไม
กับรูปเน่า ๆ สัญญา สังขาร วิญญาณเน่า ๆ เสียดายมันแล้ว เหนือ่ ยกับมันขนาดไหนทีพ่ ากิน พานอน
พาขับพาถ่ายเนี่ย ยังไม่เบื่อพอหรือโยมยังจะกลับไปแบกอีกหรือ นี้ขนาดยายอายุเท่าไหร่แล้ว เบื่อ
ไหมแปดสิบสองยังเสียดายอยู่หรือ ไม่เสียดายแล้วนะ ขึ้นฝั่งหรือยังละ ก็ยอมสละซิ ปล่อยให้เขาเป็น
ธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กับธรรมชาติต่อไปโดยไม่ฝืนธรรมชาตินี่คือการขึ้นฝั่ง เพราะมันไม่มีเราอยู่แล้ว
รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา
เพราะฉะนั้นจงเร่งท�ำกันนะโยม มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรมได้โยมไม่ต้องอ้อมนะ พิจารณา
กายใจให้ละเอียดเพื่อเข้าถึงฝั่งได้ แค่พิจารณาหาเราให้เจอ ตรงไหนไม่มีเรา จิตยอมรับเมื่อไหร่ก็วาง
เมือ่ นัน้ แต่ตอ้ งขยันหานะ ถึงหาแล้วไม่มเี รา ก็พจิ ารณาซ�้ำแล้วซ�ำ้ อีกเพือ่ ให้เขาเบือ่ ท�ำไปเรือ่ ย ๆ นัน่
ละคือวิธีแนวทางที่ทำ� ให้เราเข้าถึงธรรมได้
อันนี้ก็คงได้เวลาแล้วนะโยม ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้โยมทั้งหลายน�ำแนวทางตรงนี้ไปปฏิบัติ
กันเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ธรรมใดที่อาตมาได้กล่าวไว้ดีแล้วก็ขอจงน้อมน�ำไปปฏิบัติ
มรรคผลนิพพานมีจริง นั้นค�ำว่า พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นพระที่เห็นได้
ฆราวาสก็เห็นได้ หญิงก็เห็นได้ ชายก็เห็นได้ ใคร ๆ ก็เห็นได้ เด็กผู้ใหญ่เห็นได้หมด เพราะธรรมนี้เป็น
จริงประกาศชัดขึ้นในใจใครก็ตามให้เห็นจริง
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ขออ้างอิง คุณพระศรีรัตนตรัยให้โยมทั้งหลายจงมีความปรารถนา สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น แม้ว่า
ปรารถนาซึ่งความพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้ได้ทุกผู้ทุกนามเทอญ

เอกสาร
แผ่นซีดีเทศนาธรรม พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท วัดป่าเจริญธรรม อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี.
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ทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท
ดูง่าย ๆ ก็คือ ดูจิตตัวเดียว ดูในกาย อย่าดูนอกกาย เน้นกายเป็นหลัก ให้จิตอยู่ในกายและ
ก็ดูอารมณ์ ให้ท�ำความรู้อยู่ที่กายเรา เวลาเราดูก็ดูอารมณ์ที่กายเรา เวลาพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี
ล้วนเป็นโทษทั้งหมดเลย จะทุกข์ก็เพราะรูปกับเสียงเป็นหลัก ที่ท�ำงานทุกวันก็เป็นแบบนี้แหละ
ทุกข์เพราะตรงนี้ อันนี้เป็นหลัก พอเรามาดูตรงนี้ ถ้าเราอยู่ในกายตลอดเราก็จะมีสติอยู่ในกาย
ก็จะเห็นโทษของมัน เพราะความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดี ล้วนเป็นโทษทั้งหมดเลย เมื่อเห็นโทษ
เหล่านั้นเราก็จะปล่อยวาง เพราะมันทุกข์เพราะตรงนั้น เวลาไม่พอใจมันทุกข์ มันทุกข์ไหมละ เวลา
ใครพูดอะไรไม่ดีขวางหูขวางตาก็เป็นทุกข์กับมัน เขาพูดดีเราพอใจ จริง ๆ แล้วมันทุกข์ เพราะเราไป
ชอบสิง่ ตรงนี้ เหมือนเราชอบน�ำ้ ตาลทีห่ วาน พอมีใครเอาขม ๆ มาให้เราทานเราจะไม่ชอบเลย เพราะ
เราติดรสน�ำ้ ตาล อันนี้เหมือนกัน พอเราติดรสของความสุข เวลาท�ำอะไรให้มันทุกข์ขึ้นมา เราไม่ชอบ
แต่เราอยากให้สุข แต่เราเลือกไม่ได้ ยังไงเราก็ต้องพบอยู่แล้ว ความไม่พอใจเราหนีมันไม่พ้น แต่เรา
สามารถรู้เท่าทันว่าความพอใจ นี้เป็นสภาวะของความสมมุติ และเราก็จะปล่อยวางได้ สัตว์ทั้งหลาย
มนุษย์ทั้งหลาย ที่หลงอย่างเดียวคือหลงความพอใจแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความพอใจแล้วเราไม่ยึดมั่น
ถือมั่น ต่อให้ความไม่พอใจเข้ามาขนาดไหนเราก็ไม่ทุกข์เพราะมัน ขนาดไม่พอใจเรายังไม่ยึดไม่ทุกข์
กับมัน แล้วความพอใจเราจะยึดมันท�ำไม เพราะฉะนั้น ตัวพอใจและตัวไม่พอใจมันเป็นตัวเดียวกัน
มันเป็นอารมณ์เดียวกันที่ทำ� ให้จิตกระเพื่อม และอารมณ์นั้นก็มาจากรูป จากรส กลิ่น เสียงทั้งหมด
มันมาจากทีเ่ ดียวทัง้ หมด มาจากรูปทัง้ หมด แต่นมี่ นั ไม่ให้ความหมาย ตัวทีใ่ ห้ความหมายจะท�ำให้เรา
สุข ถ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่มีความสุข ความพอใจก็ไม่เที่ยง ความไม่พอใจก็ไม่เที่ยง เราก็เลยไม่รู้
จะยึดไปท�ำไม ยึดไปก็เหนื่อยเปล่า ๆ เหมือนเรานั่งเฉย ๆ คนก็บอกให้เราลุกไปวิ่ง วิ่งเสร็จก็กลับมา
นั่งที่เก่า นั่งเสร็จก็ไปวิ่งอีก ถามว่าวิ่งไปท�ำไม เพื่อประโยชน์อะไร ตัวตัณหานี่แหละที่ท�ำให้เราวิ่งไม่รู้
จักหยุด เราก็ทกุ ข์เพราะตัณหานัน่ เองทุกข์เพราะความทะเยอทะยานวิง่ หามัน ดังนัน้ ทีเ่ ราทุกข์อยูท่ กุ
วันเพราะเราวิ่งหาความสุข ความสุขนอกกาย เลยไม่เห็นความสุขที่แท้จริงในกาย ความสุขที่แท้จริง
ของเราก็เกิดที่กายของเรานั่นเอง ไม่ได้หาที่ไหนเลย จะพ้นทุกข์อยู่ในกายของเรา ไม่มีที่ไหน ถ้าเรา
เห็นว่ากายของเราทีต่ งั้ อยูป่ จั จุบนั สิง่ ทีม่ าข้างนอกเราจะเห็นว่า ความแตกต่างกัน แตกต่างกันคือกาย
นั้นเหมือนบ้านเรา แต่รูป เสียง นั้นมันอยู่นอกบ้าน เวลาเราพอใจเราก็ดึงเข้ามาในบ้าน ปรุงแต่งขึ้น

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
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มาว่าพอใจ เวลาไม่พอใจเราก็ดึงเข้ามา แต่ตัวของเรานั่งอยู่กับที่ ไม่ได้ไปไหนเลย แต่สิ่งต่าง ๆ มันอยู่
นอกกายทั้งหมดเลย มันเป็นอายตนะภายนอก อายตนะภายในคือ ตา หู จมูก จิตใจนี่เอง อายตนะ
ภายนอกก็คือ รูป รส กลิ่น เสียง คนเราทั้งหลายก็ทุกข์เพราะตรงนี้ ไม่ต้องไปหาที่อื่น หาตรงนี้ว่าเรา
จะพ้นทุกข์มันได้ และเราต้องมาพิจารณากายของเราเป็นหลัก แยกกายของเราให้เป็น และเราจะ
เข้าใจสภาวะของรูป รส กลิ่น เสียง อย่างชัดแจ้ง กายของเรามีอะไรบ้าง มีอาการ 32 มีดิน น�้ำ ลม
ไฟ เป็นธาตุ 4 เหตุที่มีจริง ๆ มันเท่านี้เอง ดินที่เรากินไปก็สารอาหารนั่นเอง ก่อนจะมาถึงเรามัน
เป็นต้นไม้มาก่อน ผัก พืช ผลไม้ มันมาจากไหน มันกินอะไรไป ก็กินปุ๋ย ปุ๋ยก็เป็นดิน และเราก็ไปกิน
และมาหล่อเลีย้ งร่างกายเรา ร่างกายเราก็เป็นดิน พอกินแล้วถึงเวลาขับถ่ายไปก็ไปสูด่ นิ อีก ฉะนัน้ ดิน
ถึงหมุนเวียนอยูใ่ นโลกนี้ หมุนเข้ามาในกายเรา และหมุนออกไปจากกายเรา ต้นไม้กเ็ หมือนกัน ต้นไม้
ก็กินดิน สุดท้ายใบมันร่วงไปก็ทับถมกลายเป็นดินเช่นเดิม แม้แต่ผลไม้ต่าง ๆ ก็กลายเป็นดิน น�้ำก็คือ
น�้ำที่เราดื่มกินไป ก็น�้ำที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง น�้ำที่อยู่นอกกายเรา แต่เรากินไปแล้ว ดื่มไปแล้ว มัน
ก็มาหล่อเลีย้ งร่างกายเรา และน�ำ้ ก็ไม่ได้อยูก่ บั เราตลอด ก็ถา่ ยน�ำ้ ออกไปอีก น�ำ้ ใหม่เข้ามาน�ำ้ เก่าออก
ไป น�้ำก็กลายไปสู่น�้ำเหมือนเดิม เราก็เอามากินใหม่อีก ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป เป็นธรรมชาติ น�้ำเป็น
ธาตุอาศัย ดินเป็นธาตุอาศัย ธาตุลมก็เหมือนกัน อาศัยเข้ามา อย่างลมหายใจมันอยูข่ า้ งนอก พอหายใจ
เข้า สุดท้ายก็คืนไปเหมือนเดิม คืนอากาศไป หายใจเข้ามาจากอากาศ แล้วก็คืนออกไปหมด เข้ามา
แล้วก็ออกไป อันนั้นเราจึงอาศัยธาตุลมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต ไม่แตกต่างอะไรกับธาตุดินและธาตุ
น�้ำ  ฉะนั้นจึงมี 3 ธาตุที่เห็นหลัก ๆ เมื่อมีธาตุดิน ธาตุน�้ำ  ธาตุลมท�ำงาน ธาตุไฟก็ยังท�ำงานอยู่ด้วย
เวลามีลมเข้าออกก็ท�ำให้ธาตุนั้นท�ำงานปกติ อากาศที่ไปฟอกในปอดเรา ให้ปอดเราท�ำงานปกติ และ
เลือดต่าง ๆ ทีเ่ ป็นเลือดด�ำ เลือดแดง อะไรต่าง ๆ ก็มาฟอกอยูท่ ปี่ อด พอฟอกปอดเสร็จก็เข้าไปสูห่ วั ใจ
ไปอยู่ในร่างกาย พอน�้ำมันเสียก็มาฟอกในปอดใหม่ จึงท�ำให้เลือดนั้นไหลหมุนเวียนเพราะร่างกาย
อบอุ่น เพราะอาศัยธาตุลมเข้าไปหล่อเลี้ยง หล่อเลี้ยงร่างกายเรา ในการท�ำงานของร่างกายจึงมีแค่นี้
มีแต่ ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ พอเราแตกดับไป พอหายใจดับปุ๊บ ก็เรียกว่าธาตุลมดับก่อน พอธาตุลมดับ อีก
ไม่นานธาตุไฟก็ดับตาม ตายใหม่ ๆ กายก็ยังอุ่นอยู่ แต่พอตายไปนานตัวก็เย็นละ แสดงว่าไฟดับแล้ว
ใช่ไหม เมื่อไฟดับแล้ว เมื่อไฟดับแล้วก็เหลือแค่ 2 ธาตุ ธาตุดินกับธาตุน�้ำ พอเอาไว้นาน ๆ หลาย ๆ
เดือน หลายปี น�ำ้ ก็ระเหยออกจากร่างกายไปหมด ทีนมี้ นั ก็อดื ลงไป อืดลงไปในทีส่ ดุ ก็แห้งไป จนแห้ง
สนิทไม่มีอะไร เหลือแต่ดินล้วน ๆ แล้วดินในร่างกาย กลายเป็นดินไป กลายเป็นผุยผงไปในที่สุด
ซากศพนั้นก็กลายเป็นดิน กลายเป็นปุ๋ย เหมือนเกิด สภาพความจริงมันเป็นอย่างนั้น จ�ำไว้นะว่าเรา
อยู่ตรงไหน ตรงนี้คือค�ำถาม แล้วเราอยู่ตรงไหน มันเป็นจริงหรือเปล่า เป็นเราก็จริง แต่หากว่าเป็น
เราโดยสมมุติเท่านั้นเอง ไม่ได้เป็นอยู่ตลอด เป็นอยู่ชั่วคราว คือว่ามันเป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยงนั่นเอง
และเป็นเราอยู่ชั่วคราว มันที่เป็นทุกข์ด้วย ทุกข์ตลอดเวลาที่เราอาศัยมันอยู่ นั่งนานก็ทุกข์ เดินนาน
ก็ทุกข์ นอนนานก็ทุกข์ อิริยาบถทั้งหมดเป็นเพื่อการแก้ทุกข์ทั้งหมดเลย หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออก
ก็ทุกข์ แล้วนี่เราหาความสุขจากกายเราได้ตรงไหน ไม่มีเลย เราเป็นขี้ข้ามันตลอดเลย เวลาหิวน�้ำก็
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ต้องเอาน�้ำให้มันกิน หิวข้าวก็ต้องเอาข้าวให้มันกิน กินแล้วก็ต้องพามันไปขับไปถ่าย ก็เป็นตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย หาความสุขอันไหนได้จากกายมีบ้าง ไม่มีเลย แต่เราก็ไปดิ้นหากัน ดิ้นหาว่ามันจะ
มีความสุขบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการอาศัย การไม่สบาย จากการกิน การเที่ยวเตร่ การท�ำอะไร
ทุกอย่าง จริง ๆ มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งหมด เราไม่รู้โทษทัณฑ์มัน แต่เราก็ต้องอาศัยมันอยู่
ข้าวอาศัยกินอยู่ น�ำ้ ก็อาศัยดื่มอยู่ เพราะเพื่อเป็นการดับทุกขเวทนา ไม่ให้มีเวทนากล้าเกิดขึ้นกับเรา
แท้จริงแล้วไม่ใช่ความสุขเลย มันเป็นการแก้ทุกข์ ฉะนั้นกายเราจึงมีแต่ความทุกข์ล้วน ๆ ถ้าหากเรา
ไม่ทำ� ตามมันต้องการ มันทุกข์หมดเลย นัง่ นาน ๆ ก็ทกุ ข์ แม้กระทัง่ นอนทีส่ บายทีส่ ดุ ถ้าเราเอากล้อง
ไปจับที่เราไปนอน ในห้องนอนเรา จับตลอดทั้งคืน เราจะเห็นเราไม่ได้นอนอยู่ในท่าเดียวตลอดเลย
พลิกไป พลิกมา นอนคู้ นอนเหยียดบ้าง สารพัดที่มันจะดิ้นออกไปเราไม่รู้ตัว การเปลี่ยนอิริยาบถ
เพื่อการดับทุกข์ เพราะนอนนานก็ชามั่ง เมื่อยมั่ง อย่างนั้นตลอดเวลาทั้งคืน กระสับกระส่ายในเวลา
ที่นอน จึงหาความสุขตรงไหนไม่ได้ ไม่มีเลย เราจึงไม่มีความสุขเลยในการที่เรามีกายตรงนี้ หาความ
สุขไม่ได้เลย ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอิริยาบถทุกวัน กายที่เคลื่อนไหวออกไป กายที่ท�ำอิริยาบถที่
เปลีย่ นแปลงไป เคลือ่ นขยับต่าง ๆ นัน้ เราก็เคลือ่ นกายไปตลอดเวลา แต่เคลือ่ นไปเพือ่ ไม่ให้อริ ยิ าบถ
ของเรามันเกิดเวทนาขึ้นนั่นเอง ไม่มีเวทนา เหมือนกับเราที่ทานข้าวไปเพื่อไม่ให้มีเวทนา ทานน�้ำไป
เพื่อไม่ให้มีเวทนา มันเป็นอยู่เท่านั้น เพราะนั่นหาความสุขตรงไหนทางกายเราไม่มีเลย แค่เห็นตรงนี้
มันก็ไม่อยากเกิดแล้ว ขนาดเทวดาทีส่ งู กว่ามนุษย์ไม่กรี่ อ้ ยเท่าพันเท่า สุดท้ายเทวดาก็ยงั ไม่เทีย่ งก็ตอ้ ง
ตาย เทวดาก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ แม้แต่เทวดาก็ยังตกนรกได้ เทวดาก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้
เพราะฉะนัน้ สามแดนโลกธาตุ นรก มนุษย์ สวรรค์ จึงเป็นดินแดนทีน่ า่ เบือ่ หน่าย พระนิพพานเท่านัน้
แหละจึงท�ำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นขี้ข้าร่างกายเรา อันนี้แค่
กายอย่างเดียวก็ทุกข์ละ เห็นชัดแล้ว ที่อาตมาพูดถึงว่า อายตนะ รูป รส กลิ่น เสียงที่มากระทบ เรา
มาทุกข์เพราะตรงนี้อีกต่างหาก เรามาทุกข์เพราะยึดตรงนี้ ยึด รูป รส กลิ่น เสียง ที่มันเป็นทาส ดิน
น�้ำ ลม ไฟ ของคนอื่น แสดงความกิริยาต่าง ๆ ออกมาน่าพอใจบ้าง ไม่น่าพอใจบ้าง สุดท้ายเราก็ทุกข์
เพราะมัน สุขเพราะมัน ความสุขจริง ๆ ว่ามันเที่ยงแต่มันก็ไม่เที่ยง ความสุขจริง ๆ ที่ว่ามันเป็นสุข
เพราะฉะนั้นหากเราไปยึดสุขเพียงอย่างเดียว พระพุทธเจ้าท่านคงไม่ปารถนาวิหารหรอก เพราะสุข
จริง ๆ แล้วเป็นตัวของทุกข์ เพราะสุขกับทุกข์มนั ตัวเดียวกัน มันติดกัน มันแยกกันไม่ออก พระพุทธเจ้า
ไม่สามารถแยกสุขกับทุกข์ออกจากกันได้ เอาแต่สุขล้วน ๆ ก็ไม่ได้ เพราะนี้คือตัวทุกข์เลย เพราะเรา
พยายามอยากมีความสุขเราก็เลยหามัน หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรอก เพราะท่านทั้งหลายติดอยู่ใน
ความสุขเท่านั้นละ ถ้าเราละสุขได้ทุกข์มันก็ดับได้ ละสุขตัวเดียวทุกข์ดับได้หมด คนก็ไปหลงกัน
หาแต่สุขกัน ที่แท้สุขกับทุกข์มันตัวเดียวกันเลย มองดูให้ดีตัวเดียวกันเลย มันมาจากอะไร มันมาจาก
รูป รส กลิ่น เสียง ใช่ไหมสุขนะ มะม่วงลูกเดียวกัน แกะไปกินตรงที่มันหวานก็ชอบใจ ไปกินตรงที่มัน
ฝาดเราก็ไม่พอใจมัน เราไปกินเปลือกมันซิ มันก็ฝาด ไปกินเนื้อมันหวาน ไปกินเม็ดมันก็ฝาด มันตัว
เดียวกัน มะม่วงผลเดียวกัน ถ้าเราไม่กนิ มะม่วงเสีย ก็ไม่ตอ้ งไปทุกข์เพราะมัน เพราะฉะนัน้ สุขกับทุกข์
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เป็นตัวเดียวกัน มันติดกัน แต่เราไปแยกมันออกเป็นสุข เป็นทุกข์ ให้ความพอใจกับเรื่องสุขจาก
ตัวเดียวกันนัน่ แหละ ให้ความไม่พอใจก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งเดียวกันทีเ่ ราฟัง ฟังกันคนก็พดู
กันมา บางครัง้ เราพอใจค�ำพูดของคนคนเดียว บางครัง้ เราพอใจแต่อกี คนกลับไม่พอใจทัง้ ทีเ่ ป็นค�ำพูด
เดียวกัน เรื่องเดียวกัน เป็นอย่างนั้นไป อย่างเช่น เขามานินทาใครให้ฟังสักคนที่เป็นศัตรูเรา เราเกิด
พอใจชอบ เอออีคนนี้กูเกลียดมัน มึงนินทาให้กูฟัง กูชอบใจใช่ไหมละ แต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเขามา
นินทาให้เราฟัง แต่เรื่องเดียวกัน แต่เรากลับไม่ชอบใจ มึงมานินทาคนที่กูรัก ทั้งทีค�ำพูดค�ำเดียวกันใช่
ไหมละ เรื่องเดียวกัน ค�ำพูดเดียวกัน ประโยคเดียวกัน แต่ให้ความหมายว่า พอใจ ไม่พอใจ เพราะ
อะไร เพราะตรงทีเ่ รารักเราชังนัน่ เอง พอรักกันก็เป็นพอใจ เวลาเราชังก็เกิดไม่พอใจนัน่ เอง ไอ้ตวั ความ
หมายของรูป รส กลิ่น เสียง อะไรต่าง ๆ มันเป็นตัวเดียวทั้งนั้น ไอ้ตัวจิตทั้งนั้นที่ให้ความหมาย
ตัวหมายเดียวนัน่ ละ เห็นหมายไหม หมายว่าดี หมายว่าชัว่ เพราะฉะนัน้ พระนิพพานจึงไม่มดี ี ไม่มชี วั่
ไม่มีบาป ไม่มีบุญ เพราะฉะนั้นเราต้องละบาปมาเป็นบุญไปก่อน แต่ในที่สุด เมื่อถึงที่สุดเราก็ต้องละ
บุญไปด้วย เพราะบุญนี้ก็ไม่เที่ยง นั่นคือความสุขนั่นเอง ตัวรู้มันเป็นขันธ์ สภาวะของขันธ์ สมมุติว่า
ให้ดูกายโดยละเอียดแล้ว กายปฏิบัติแล้ว ก็มาดูอายตนะโดยละเอียด รูป รส กลิ่น เสียง ก็มาดูขันธ์
5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี ให้พิจารณาอาการของมันในกาย เห็นอาการของกายที่
เคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือว่าอยู่ในกายตลอด เรียกว่าเห็นรูปลึกในเวทนา สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เฉย ๆ
ข้างในกายตลอดเวลา นี้แหละเรียกรู้อารมณ์ของเวทนา รู้ความจ�ำทั้งปวง จ�ำดี จ�ำชั่ว คิดอะไร ต่าง
อาศัยจิตเป็นเครื่องคิด ทั้งหมดเรียกว่ารู้สังขาร และตัวรู้นี่แหละคือตัววิญญาณ วิญญาณมันรู้ได้
หลายทาง จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เรียกว่าตาก็ดี เข้ามาทางตาก็เป็นตาวิญญาณ เข้ามาทางหูก็หู
วิญญาณ กระทบได้ตั้งห้าทางหกทาง มีมโนวิญญาณเป็นตัวสุดท้าย คราวนี้ได้ตัววิญญาณก็จะสมมุติ
ขึน้ มา แต่เราก็ไปใช้ รูใ้ ช้เห็นใช้อะไร แต่ความรูค้ วามเห็นก็ไม่เทีย่ ง สุดท้ายก็ดบั พอเราตายไปรูน้ กี้ ด็ บั
ไปตาม เมื่อรูปดับ เวทนา ความสุข ความทุกข์ต่าง ๆ เฉย ๆ ต่าง ๆ ก็ดับหมดตาม ความจ�ำก็ดับไป
ด้วย ไม่ได้เหลือเป็นตัว เป็นภาพให้เห็น ความคิดก็ดับตาม ความรับรู้รับทราบก็ดับตาม เพราะฉะนั้น
คนตายลืมตาเขาจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร มองไม่รู้แล้ว เพราะมันตายไปแล้ว เพราะฉะนั้นวิญญาณ
เป็นของเที่ยงท�ำไม ก็ไม่เที่ยง แต่เราไปหลงว่าเราเป็นผู้รู้ หลงว่าเราเป็นผู้เข้าใจจึงต้องพาความรู้ไป
เกิด เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ละรู้ได้ ละวิญญาณออกจากร่างได้ ละวิญญาณได้ วิญญาณคือ
ตัวผู้รู้นั่นเอง ผู้รู้ก็คือวิญญาณ เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้รู้ยังไง จริง ๆ มันก็ใช่ แต่มันเป็นของไม่เที่ยง
หรือสมมุติก็ตาม เป็นของยืมมาใช้ สุดท้ายต้องคืนโลกไป เพราะฉะนั้นเราเกิดมามีแต่จิตอย่างเดียว
จิตดวงนี้ไม่เคยตาย แต่สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นขันธ์ 5 หมด ต้องตาย ขันธ์ 5 ดับอยู่เรื่อย ๆ แม้แต่
ยังไม่ตายมันก็เกิดดับ เกิดดับอยู่เรื่อย ๆ จิตมันเป็นอมตะ ไปตกนรกก็จิตดวงนี้ จิตดวงนี้มันก็ไปตาม
กรรม กรรมที่เราท�ำไว้ กรรมที่เราท�ำดีมันก็ไปสวรรค์ กรรมที่เราท�ำชั่วมันก็ไปนรก ถ้ากรรมที่เป็นก
ลาง ๆ ก็เป็นมนุษย์ คราวนี้หากไม่มีกรรม ไม่มีบุญ ไม่มีบาป มันก็ไปนิพพาน จิตดวงนี้มันจึงไม่มีรูป
ไม่มนี าม แต่กอ็ าศัยความลุม่ หลงให้จติ ดวงนีเ้ วียนว่ายตายเกิด ในขณะทีจ่ ติ เป็นทุกข์ ตายไปก็ตกนรก
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ทันที ในขณะที่เป็นสุขตายไปก็ขึ้นสวรรค์ นรกนี่คือแดนที่มีแต่ความทุกข์ล้วน ๆ ตลอดเวลาที่สัตว์
ทั้งหลายที่ตกนรก เขาจะหาความสุขแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีเลย มีแต่ทุกข์ ตลอดเวลาจึงไม่มีสุขเลย
บนสวรรค์ก็เช่นกัน เมื่อไปเกิดบนสวรรค์เขาจะไม่มีทุกข์เลย เขาจะมีแต่สุขตลอดเลย มีแต่สุขเวทนา
ตลอด แต่เขาก็มีทุกข์โดยละเอียดของเขาแต่ก็เป็นสุขที่เหนือกว่ามนุษย์กี่เท่า สุขเทวดาเขาก็มีสุขอยู่
เพราะโดยจิตเขาท�ำบุญเอาไว้ดี เขาก็เสวยสุขตรงนัน้ วิบากกรรมทีด่ กี เ็ ข้าเขาหมด เพราะฉะนัน้ มนุษย์
นรก สวรรค์ จึงว่าเป็นแดนที่ของไม่เที่ยง พระนิพพานจึงเป็นของเที่ยง ตอนนี้เราพอใจที่จะเกิดอีก
เหรอ นั่นละตรงนั้นเกิดกันยังไม่พอเหรอ เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างนี้ มันไม่มีตรงไหนหรอกที่เรา
ไม่เคยตายมาก่อน ใช่ปฏิบัติด้วยความอดทนแล้วโอกาสที่เราจะได้เจอครูบาอาจารย์ เจอค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า เราเกิดมาผิดภพผิดชาติ เป็นร้อยชาติพันชาติก็ว่าได้ ที่เราเคยเจอค�ำสอนพระพุทธเจ้า
ก็มี ไม่เคยเจอค�ำสอนพระพุทธเจ้าเลยก็มี เพราะฉะนั้นคนที่ชอบบอกมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐ คือเมื่อ
เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้เจอแล้วธรรมของพระพุทธเจ้า มาเจอในยุคทีม่ พี ระพุทธศาสนาเกิดขึน้ ถือว่า
มนุษย์นั้นเป็นผู้โชคดี เจอค�ำสอนพระพุทธเจ้าถือว่าโชคดีระดับหนึ่ง เกิดเป็นมนุษย์ก็โชคดีระดับหนึ่ง
แล้ว เกิดมาแล้วได้มาเลื่อมใสพุทธศาสนา เจอพระพุทธเจ้ายิ่งประเสริฐในระดับหนึ่ง แต่ได้เจอ
พระพุทธเจ้าแล้วได้เอาค�ำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ไปพิจารณาตามค�ำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็เป็น
ระดับหนึ่ง แล้วก็ได้มารู้เห็นในธรรมของพระองค์ที่แสดงไว้และเข้าใจแล้วนั้นยิ่งประเสริฐที่สุด ถือว่า
เราจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้ เพราะฉะนั้นอย่าประมาท เราเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะโชคดี มนุษย์
ทีโ่ ชคร้ายมีเยอะไป ถ้าไปเกิดเป็นพวกประเทศอาหรับ ประเทศอะไรทีเ่ ขาไม่เจอพระพุทธเจ้า เกิดเป็น
ลูกแขกนี่ไม่มีโอกาสมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเลย เพราะครอบครัวเขาหล่อหลอมอยู่ตรงนั้น
ไม่สามารถไปเจอพระพุทธเจ้า เจอค�ำสอนพระพุทธเจ้าได้เลย เพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนไทยแล้ว มา
เจอพระพุทธเจ้าถือว่าประเสริฐแล้ว อย่าประมาท แล้วพระที่สอนทางธรรม ที่ออกจากทุกข์ได้ง่าย ๆ
อย่างนี้ยิ่งหายากใหญ่เลยโยม ไม่มีหรอก อาตมาค้นหาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนมา
ให้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่าย ๆ ตรงนี้ยาก ท่านไม่เปิดหรอก ครูบาอาจารย์เราท่านไม่เปิดหรอก ทีนี้
อาตมาเข้าใจแล้วจึงไม่หวงวิชา ไม่หวงความรู้ ตรงนี้บอกทุกอย่างให้รู้ทางแห่งธรรม  แล้วก็ไม่ยุ่งยาก
ด้วย เป็นทางที่ง่าย ๆ แล้วท�ำให้เห็นผลด้วย แล้วไวด้วย ไม่ต้องใช้เวลานาน นี่ละหัวใจของการปฏิบัติ
ธรรม อาตมาบอกทัง้ หมดคือหัวใจ เอาแต่สาระเนือ้ หาไม่เอามา แต่เอาสาระในค�ำทีพ่ ดู ออกมา เนือ้ หา
ไม่เอามากเพราะไปค้นคว้าแล้วอาตมาไม่ได้ใช้ เหมือนอาวุธที่เราจะไปต่อสู้หรือว่าสู้กับใคร เอามา
เยอะแยะแล้วไม่ได้ใช้ เพียงมีดเล่มเดียวก็สามารถฆ่าศัตรูได้ เพราะฉะนั้นธรรมเพียงข้อเดียวของ
พระองค์ ถ้าหากว่าเราเอาไปประพฤติปฏิบัติจริง ๆ แล้วสามารถพ้นทุกข์ได้ ธรรมนั้นถือว่าเป็นธรรม
ทีป่ ระเสริฐ ถ้าเราปฏิบตั ิ เพือ่ อะไร เพือ่ ความพ้นทุกข์ เพราะจุดนีเ้ ป็นจุดทีพ่ น้ ทุกข์ จุดของความพอใจ
ไม่พอใจในรูป รส กลิ่น เสียง พอใจไม่พอใจในขันธ์ 5 นั่นเอง จุดนี้เท่านั้นเพื่อละความทุกข์ของจิต
เพื่อละในความยึดมั่นถือมั่นของอุปทาน เราก็จะพ้นจากสภาวะของตรงนี้ได้ ละตรงนี้ได้ มันก็จบละ
ไม่มีอะไรต้องละแล้ว ละกายได้ ละขันธ์ 5 ได้ คราวนี้เราจะไปละกายยังไงถ้าเราไม่เคยดูกายแล้วจะ
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ละขันธ์ 5 ได้ยังไงถ้าเราไม่เคยพิจารณาขันธ์ 5 ใช่ไหมละ เหมือนเราจะไปตัดต้นไม้แต่เราไม่ไปหา
ต้นไม้ รอให้ต้นไม้มาหาเราเหรอ มันก็ไม่ได้ตัดสักที เพราะฉะนั้นเราจะหาต้นไม้เราก็ต้องเข้าไปในป่า
จะตัดต้นไม้ เราก็ต้องเข้าไปในป่าเลือกต้นไม้ที่เราจะตัด ต้นไม้มีเยอะแยะ
แต่เราจะต้องตัดต้นไม้ที่มันให้โทษแก่เรา มันมีอยู่ 5 ต้นก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ตัดตรงนี้ออกมันก็จะพ้นจากสภาวะทั้งปวง ไม่ต้องไปตัดที่ไหนเลย ตัดขันธ์ 5 นี่แหละ
คราวนี้เราจะเข้าไปตัดขันธ์ 5 เราก็ต้องไปค้นขันธ์ 5 รู้อาการของรูปเป็นอย่างไร รู้อาการของ
เวทนาเป็นยังไง อาการของสัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นยังไง ตัดอะไร ก็ตัดความยึดมั่นถือมั่น
เหมือนกับดูคนอื่น ดูขันธ์ 5 เราก็เหมือนขันธ์คนอื่นไม่แตกต่างกันเลย มีเห็นขันธ์ 5 เป็นของเรา
มีเห็นว่าเราเป็นขันธ์ 5 เพราะฉะนัน้ ขันธ์ 5 จึงเป็นสมมุติ ถ้าเราเห็นว่ากายนีไ้ ม่ใช่เราเมือ่ ไหร่ เป็น
ดิน น�้ำ ลม ไฟ ชัดแจ้ง อย่างอธิบายเบื้องต้นว่า เป็น ดิน น�้ำ ลม ไฟ เราก็เห็นอาการของเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็นของสมมุติเช่นกัน สุดท้ายก็ดับไป มีเท่าไหร่ก็ดับหมด ไม่เหลือเลย
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เราอาศัยอยู่ก็ร่วงลง เพราะว่าผมก็ร่วงอยู่บ่อย ๆ ใช่ไหมละ เล็บก็ต้องตัด
ทิ้งบ่อย ๆ หนังมันก็เปลี่ยนอยู่บ่อย ๆ ว่าเป็นของเราตรงไหน ไม่มีเลย ก็มีแค่นั้น
แต่เราไม่เคยไปดูเลย เราก็เลยหลง เพราะเราไม่เคยเห็นเราเลยไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราจะละได้ก็
ต้องไปละขันธ์ ต้องไปรู้ขันธ์ 5 แล้วเราก็จะละขันธ์ 5 ได้ เพราะฉะนั้นปฏิบัติเราไม่ต้องดูอะไรเยอะ
หรอก ดูขันธ์ 5 อย่างเดียวโดยอาศัยหลัก คือดูความพอใจไม่พอใจต่างหาก รู้ตลอด รู้ในกายนะ อย่า
ไปดูนอกกาย ดูนอกกายแล้วมันหลง มันไม่ชดั ถ้าตัง้ มัน่ ก�ำหนดดูในกายตลอด ดูอารมณ์ทมี่ ากระทบ
กาย พอใจ ไม่พอใจ พอใจเกิด พอใจดับ ไม่พอใจเกิด ไม่พอใจดับ คลายปริศนานัน้ ได้ อย่าไปหลงพอใจ
กับมัน เวลาพอใจมันจะหลง เราก็รู้หลง ก็หลงดูไปหลงมัน เที่ยงไหม ตามดูมันแล้วมันดับไหม ความ
สุขอันนีเ้ กิดจากความพอใจมันดับไหม มันตัง้ อยูไ่ ด้ไหม ไม่ได้ แล้วก็ดบั แป๊บเดียวก็ดบั ความไม่พอใจ
ก็เช่นกัน ไม่พอใจ ปั๊บก็ทุกข์ทันที ก็ดูกันไป ไม่ต้องไปแก้ไขว่าเที่ยงไหม สุดท้ายก็ดับ เราดูอย่างนี้จน
ช�ำนิชำ� นาญ ดูความเกิดดับมันจนเข้าใจแจ่มแจ้ง พอมันมาปับ๊ รูเ้ ลย อ้อ มันมาเดีย๋ วมันก็ไปแล้ว มันเกิด
แล้ว มันดับรู้เลย รู้จักหน้ามันแล้ว เพราะมันเป็นอย่างนี้ตลอด ซ�้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่อย่างนี้เดิม ๆ อย่าง
นีท้ ุกข์ก็ทกุ ข์ตวั เดิม สุขก็สขุ ตัวเดิม แล้วทุกข์ก็ไม่เทีย่ งเหมือนเดิม สุขก็ไม่เทีย่ งเหมือนเดิม แล้วเราจะ
ไปทุกข์กบั มันก่อนท�ำไม เราจะไม่สขุ กับมันก่อนท�ำไม เราก็หลงมัน แล้วเราไม่รเู้ ท่าทัน ถ้าเรารูเ้ ท่าทัน
ปั๊บ อ้อ สุขเดี๋ยวก็ไปละ ทุกข์เดี๋ยวก็ไปละ นี้เราก็สบายเลย ไม่ต้องไปไล่ตามสุขตามทุกข์กับมันถ้าเรา
ปฏิบัติเพื่ออะไร เพื่อให้ดับทุกข์นั่นเอง ก็คือไม่ให้จิตของเราดิ้นรนนั้นเอง จิตของเราก็จะเป็นหนึ่งได้
ถ้าจิตของเราเป็นหนึ่งได้เราก็จะพบกับความสงบอย่างแท้จริงอย่างว่า พระอรหันต์นั้นมีจิตอย่าง
แผ่นดิน เอาอะไรมาเทบนแผ่นดิน ดินก็ไม่หวั่นไหว เขาเอาของเสียมาเทดินก็ไม่หวั่นไหว เอาของดี
มาเทดินก็ไม่หวั่นไหว เพราะฉะนั้นจิตของพระอริยะเจ้าก็เช่นกัน เอาค�ำสรรเสริญมาเทลงใส่จิตจิตก็
ไม่สะเทือน เอานินทามาใส่จติ จิตก็ไม่สะเทือน เพราะจิตหนักแน่นแล้วดัง่ แผ่นดิน ถ้าฝึกอย่างนีต้ ลอด
ๆ จิตก็จะเป็นพุทธะได้ จิตก็จะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลา ไม่เศร้าหมองไปกับอารมณ์ที่
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พอใจและไม่พอใจ ปฏิบัติให้เกิดตรงนี้ เพราะฉะนั้นที่เราหลงกันเพราะตัณหานั่นเอง ความอยากได้
กับไม่อยากได้ อยากได้ก็เป็นทุกข์ ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ พอเวลาสืบทรัพย์เราจึงอยากได้มันไว้ก็เป็น
ทุกข์ พอมันมาอยู่กับเรามันก็ต้องไป พอไปก็เป็นทุกข์ แล้วเวลาอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมา ไม่อยากได้
อยากผลักไปแต่มนั ก็ไม่ไปสักที แต่สดุ ท้ายมันก็ไปหลงผลักมันเสียก่อน เราไปเกลียดมันก่อนเราก็เลย
ทุกข์เพราะมัน ถ้าเราดูมนั มาแล้วก็ดมู นั ไปทัง้ 2 อย่าง เราไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ไปกับมัน เป็นกลางจิตก็สบาย
ในการรักษาจิตรักษาตรงนี้ ไม่ยาก เพราะฉะนั้นตัวผู้รู้นี่เป็นการตรัสรู้ตัวสุดท้ายที่เขาบอกว่า ตรัสรู้ก็
คือตัดรู้ทิ้งนั่นเอง รู้นั้นก็เป็นอนัตตา รู้นั้นก็เป็นสมมุติ เข้าใจนะโยมนะ มันไม่ง่ายอย่างที่พูด แต่มัน
ก็ไม่ยากอย่างที่คิด ท�ำอย่างที่อาตมาว่านี่แหละ โยมไปได้มานานแล้ว จิตจ่ออยู่กับขันธ์ 5 มันไปได้
นานแล้ว ไม่พ้นเกินขันธ์ 5 หรอก ทุกคนที่ทำ� กันอยู่เขาก็ดูขันธ์ 5 กันทั้งนั้น ที่เขาผ่าน ๆ ไปขันธ์ 5
ล้วน ๆ ดูให้ไม่เห็นแล้วมาดูตัว ดูขันธ์ 5 ต้องเข้าใจหลัก ก็คือเราอาศัยขันธ์ 5 ไปดูขันธ์ 5 ต้องดูตรง
นี้ อย่าไปหลงว่าเรารู้แล้ว เราเข้าใจแล้วว่าไม่มีเราอยู่ในขันธ์ มันเหลือตรงนี้แหละใช่ไหมละ เอาขันธ์
5 ไปดูขันธ์ 5 เอาสายสมมุติไปดูสมมุติ ไม่ใช่เอาตัวผู้รู้เป็นตัวเป็นตนไปรู้เมื่อไหร่ ความเป็นอนัตตา
ไปดูอนัตตา ความไม่เทีย่ งไปดูของไม่เทีย่ ง ความทุกข์ไปดูทกุ ข์ ก็สมมุตทิ งั้ หมด ในโลกนีเ้ ป็นสิง่ สมมุติ
เมื่อรู้แล้วตัวนี้มันจะมีอะไรเหลือละ มีเราหรือเปล่า ทุกข์ก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เรา จะไปยึดมันท�ำไม
แบกไว้ท�ำไม โลกนี้มันหนักจะตาย ค�ำว่าหลุดโลกจะหลุดจากสภาวะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่โลกเขามีอยู่
นี่หลุดจากตรงนี้ อย่าไปยึดมัน ภาวนาซิ ท�ำไปเดียวก็นั่นเอง ท�ำไปเรื่อย ๆ เวลามันมีอยู่ท�ำไป ยังไม่
ถึงโอกาสท�ำไปเรื่อย ๆ เดินไม่หยุด เดี๋ยวก็ถึงเอง เดินไม่หยุด ในกลุ่มโยมนี้ถ้าปฏิบัติจริง ๆ ไปได้หมด
ขอให้เอาตรงจุดนีไ้ ปท�ำเท่านัน้ ตามกันไม่รเู้ ท่าไหร่ตอ่ เท่าไหร่ละ เห็นหน้ากันจนเบือ่ หน้าแล้ว จิตดวง
เดิมนีแ่ หละมันเป็นบริษทั เดียวกัน เป็นสหชาติ สหกรรมร่วมกัน ทีจ่ ะต้องพากันเวียนว่ายตายเกิด แห่
กันไปเกิด แห่กนั ไปตายกัน อย่างทีไ่ ม่รตู้ งั้ เท่าไหร่แล้วใช่ไหม แห่กนั ไปเกิดแล้วแห่กนั ตายไม่รเู้ ท่าไหร่
ละ ไม่ได้มาคนเดียวนะ แห่กันมา โดยไม่ได้อะไรติดไปเลย แต่มันก็ได้อยู่ ได้สั่งสมบารมี ถ้าชาตินี้โยม
ไม่ถือโอกาสนี้ไห้ได้นะ ชาติหน้าจะไม่มีใครมาเจอโยมแล้ว จะไมได้เจอค�ำสอนแบบนี้แล้ว ยาก
เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีอย่าประมาท เราอย่าประมาทตนเองว่าเราบุญน้อย เราปัญญา
น้อย เราบารมีน้อย อย่าประมาทตรงนั้น ต้องมีความคิดขึ้นมา คนที่เขาท�ำได้เขาก็คนเหมือนเรา
เขาก็เคยมีกิเลสเหมือนเรา เขาก็กินข้าวเหมือนเรา เขามีความคิดเหมือนเรา แต่ท�ำไมเขาท�ำได้นี่
ตรงนี้ ต้องฉุกคิด คนเดินดินเหมือนกัน เราก็เดินดิน เขาก็มีความคิด เราก็มีความคิด เราต้องไป
ฉุกคิดว่าเขาท�ำยังไงจึงได้ เขารู้อะไรเขาถึงพ้นทุกข์ ต้องเข้าไปศึกษาตรงนี้
อาตมาเพียรหาปรึกษาครูบาอาจารย์ อยากจะรู้ค�ำตอบตรงนี้ว่าเป็นยังไง ค้นหาเป็นเวลานาน
กว่าจะเจอตรงนี้ได้ นี่โยมไม่ต้องค้นหาอะไรเลย มีคนมาบอกทางให้รู้ได้ด้วยวิธีน้ีถือว่าโชคดี กายนี้
เท่านั้น ขันธ์ 5 เท่านั้น ตีกายให้ละเอียด ตีอายตนะภายนอกภายในให้ละเอียด แล้วมาตีขันธ์ 5 ให้
ละเอียดแล้ว มันจะมีอะไรให้เหลือ บดสับให้เหมือหมูบะช่อเลย สับให้ละเอียด ไม่มีอะไร เหลือไม่มี
อะไรเห็นรอยสับละเอียดของมันไหม ที่เราไปท�ำ  ไปท�ำอย่างอื่น ถ้าท�ำอยู่ในขันธ์ 5 มีหรือมันจะ
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ไม่พ้น บางทีเอาแต่สมาธิเฉย ๆ ไม่พิจารณามันก็ได้แค่สมาธิ มันก็กินข้าวเฉย ๆ หิวใหม่ก็ต้องกิน
สมาธิเหมือนกับกินข้าว ถึงเวลาก็มานั่งสมาธิ สงบแป๊บเดียว เดี๋ยวก็หายแล้ว ต้องใช้ปัญญา ปัญญา
เท่านั้นที่จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้ เข้าไปดูมัน เข้าไปค้นหามันด้วยความคิดของเรา เอาความคิดของเราไป
ศึกษา ไปจินตนาการร่างกายของเรามีอะไรบ้าง จินตนาการมามันก็จะเห็นความจริงขึ้นได้ กายเรา
มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มีอาการ 32 ประกอบไปด้วย ดิน น�้ำ ลม ไฟ มี ตับ ไต ไส้ พุง มีกระดูก มี
อาหารเก่า อาหารใหม่ อยู่ในร่างกาย ทุกอย่างไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นถึงตรงนี้มันต้องเข้าไปรู้ที่ใจ
มันรู้ที่กายอย่างเดียวไม่ได้ ถ้ารู้ที่กายได้พวกหมอผ่าตัดโรงพยาบาลเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้ว แต่
พระอริยะเจ้าท่านเอาใจเข้าไปรู้ใช่ไหม เอาใจเข้าไปรู้ เอาความเป็นจริงเข้าไปรู้ ว่าสภาวะต่าง ๆ มันมี
อยู่ในกาย มันมีอะไรบ้างให้ใจยอมรับนั้น ไม่ได้ยอมรับที่กายนะ มันยอมรับที่ใจ เพราะตาเห็นแล้วใจ
รู้ ใจรับทราบ ตาเห็น หูเห็น หูได้ยิน ใจรับทราบ ไม่ได้เป็นที่ตากับที่หู ถ้าเป็นทีตากับที่หูหมอก็ส�ำเร็จ
กันหมดแล้ว เพราะตาเห็นอยูต่ ลอด แต่กไ็ ม่เคยพิจารณาเข้าถึงใจเลย พิจารณาเข้าถึงความเบือ่ หน่าย
ในร่างกาย ไม่มคี วามสวยความงามอย่างทีเ่ ห็นกันเลย แต่กต็ รงกันข้ามเมือ่ เขาเห็นเป็นธรรมชาติกลับ
กลบเกลื่อนความจริงอันนั้น กลบเกลื่อนความจริง ไม่ยอมรับความจริง แต่ถ้าเห็นเป็นความจริงแล้ว
เห็นว่าร่างกายเรามีแต่ของปฏิกูลอยู่ในร่างกายนั้น โดยเอาใจเข้าไปเห็น ถ้าใจเห็นใจก็ละ ถ้าเราต้อง
ละที่ไหน ไม่ได้ละที่ตา ละที่ใจ ตาเห็นรูปเราก็เห็นสักแต่ว่ารูป แต่ใจนั้นไม่ได้มีอะไร แต่ใจท�ำไมมันสุข
มันทุกข์ถ้าที่ตากระทบทุกข์ หูได้ยินเท่านั้นใช่ไหมละ หูมันไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยนะ ตาก็ไม่ได้ทุกข์ด้วย
แล้วใจไปเกี่ยวอะไรด้วย เราต้องแก้ที่ใจเรา ใจมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
แต่เราเอาของสกปรกไปให้มันเอง เอาสุขไปถม เอาทุกข์ไปถมมันบ้าง เอาความอยากไปถมมัน
บ้าง เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงไปทับมัน มันจึงดิ้นไม่ไหว ถ้ามันด่าได้มันคงด่าไปแล้ว
ไอ้กายนี้มันหาเรื่องให้กูอะไรนักหนา หูหาเรื่องอะไรนักหนา ฟังบ่อย ๆ แล้วก็ปฏิบัติบ่อย ๆ มันจะ
ซึมซับไปเรือ่ ย ๆ และการได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ เอาไปพิจารณาตามค�ำสอน และท�ำ
ตามค�ำสอนอย่าคิดว่าเราฟังอย่างเดียวแล้วเข้าใจ แล้วมันจะเป็นปัญญา ก็ยงั ไม่ชดั แจ้ง เพราะปัญญา
มันเกิดได้ 3 ขณะ เรียกว่า สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการที่เราฟังแล้วอ่านหนังสือเรียก สุตมย
ปัญญา แล้วก็ จินตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการที่เราฟังแล้วอ่านหนังสือ แล้วไปจิตนาการเห็น
อาการของมันนัน้ เรียก จินตมยปัญญา ปัญญานีก้ ย็ งั ตรัสรูไ้ ม่ได้ ต้อง ภวนามยปัญญา เรียกว่า ปัญญา
เกิดจากการภาวนา ภาวนาแล้วเข้าไปเห็น ก็คือการที่เราเอาความรู้เข้าไปก�ำหนดเห็นอาการของมัน
อาการของรูปเป็นยังไง อาการของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นยังไง ให้เห็นอาการจริง ๆ ของ
มัน ให้รู้อาการ รู้สภาวะของมัน เห็นอาการของมันเราก็จะปล่อยวางมันได้ อย่างเช่น อาการของ รูป
รส กลิ่น เสียง กามคุณทั้ง 5 เราเห็นอาการของความพอใจ ไม่พอใจ หากพอใจอาการมันเป็นยังไง
มันสุขยังไง อาการไม่พอใจมันทุกข์ยังไง นี่คือเหตุตรงนี้ของมัน เห็นในปัจจุบันแล้วเราจะปล่อยวาง
มันได้ ชื่อมันก็รู้หมด แต่จริงแล้วอาการพอใจไม่พอใจมันไม่มีชื่อหรอก แต่เราไปสมมุติขึ้นมาเองว่า
ชือ่ มันพอใจ ชือ่ มันไม่พอใจ แต่ตวั จริงทีเ่ ห็นมันไม่มชี อื่ หรอก แต่มนั รูว้ า่ มันพอใจแล้วมันร้อน ไม่พอใจ
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แล้วมันร้อน รู้แค่นั้นว่ามันร้อน ร้อนที่ไหนก็ร้อนที่ใจของเรา เวลาโกรธปั๊บมีร้อนขึ้นมาเลย ชื่อมันไม่
บอกนะ มันเป็นอาการของมันให้รู้เห็นอย่างนั้น นี่แหละอาการ ฉะนั้นเรารู้จักอะไรก็ตาม รู้จักแต่ชื่อ
ไม่รู้จักหน้ามันก็เท่านั้น ถ้าว่าเราจะรู้จักแต่ชื่อว่าทองค�ำ  แต่เราไม่เคยเห็นทองค�ำ  ต่อให้เรามานั่งอยู่
กองทองค�ำ มือก�ำดู แต่เราไม่เคยเห็นทองค�ำ เราก็ไม่รจู้ กั ว่าอันนีค้ อื ทองค�ำใช่ไหม เหมือนกัน เรารูแ้ ต่
ชื่อมันเท่านั้น เรียกว่ารู้อาการของขันธ์ 5 เราท�ำ ฟังหนังสือ รู้แต่ว่าขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แต่เราไม่เห็นอาการของมันอย่างชัดแจ้ง เราเคยเห็นไหมว่าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ 5 เคยเห็น
ของจริงบ้างไหม มันเป็นอย่างนั้น ประเทศไหนที่เราไม่เคยไป อเมริกา สมมุติเราไม่เคยไปเราก็รู้แต่
ชื่อ แต่เราไปยืนที่อเมริกาจริง ๆ เขาปิดตาเราไปยืนอเมริกาปุ๊บ เราไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหน เราก็จะไม่รู้จัก
หรอก ไม่มีใครบอกอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ยืนอยู่อเมริกา ศูนย์กลางประเทศอเมริกา เรายังไม่รู้ว่าอเมริกา
เลยใช่ไหม เพราะเรารู้แต่ชื่อไม่เห็นตัวของอเมริกา แต่ถ้าเราเคยไปแล้วพอจับมายืนปุ๊บรู้จักละ อ้อ !
อันนีอ้ เมริกา ใช่เข้าไปค้นต้องเห็นตัวของมัน เราจะฆ่าตัวมันเราต้องเห็นตัวมันซิ ต้องค้น ไม่คน้ ไม่เห็น
หรอก นั่งดูมันก็ดูเฉย ๆ มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รื้อมัน มันเหมือนวางทับกันอยู่ มันวางทับกันอยู่เป็น
ชั้น ๆ แต่เราไม่รื้ออันแรก เราไปรื้อ อันข้างล่าง เราไม่รื้ออันต่อไปเราจะเห็นเหรอ ขันธ์ 5 มันซ้อนกัน
อยู่ รื้อออกมันก็เห็นอีก 4 ขันธ์ รื้อออกก็เหลือ 3 ขันธ์ รื้อออกก็เหลือ 2 ขันธ์ รื้อออกก็เหลืออีก 1
ขันธ์ เรารื้ออีก 1 ขันธ์แล้วก็ดู ไม่มีอะไรก็หมด แล้วเรียงลงใหม่ เรียงลงไปขันธ์ จนครบขันธ์ 5 เรียง
ไปเห็นจนครบขันธ์ 5 แล้วก็รื้ออออก อ้าว ! ไม่มีวางอีกขันธ์ ถอดเข้าถอดออก แล้วมันจะไม่เห็นอะไร
ว่าเป็นของเราใช่ไหม เหมือนรถ เราถอดล้อมันออกทีละอัน ๆ มันเป็นรถหรือเปล่า ถอดอะไหล่ออก
หมด เหล็กออกหมด คัดซีออกหมด คว้านออกหมด ไม่เป็นรถแล้ว กายของเราก็เหมือนกัน ถอดออก
ให้หมด ดึงผมออกให้หมด ดึงถลกหนังออก ดึงกระดูกออก อะไรหมดกองไปหมด นี่มันมีเราตรงไหน
แต่พอประกอบเสร็จเป็นเราเลย รถประกอบเสร็จเป็นรถวิ่งได้ คนประกอบเสร็จเดินได้ ไม่แตกต่าง
อะไรกัน หัดรื้อออย่างนั้นบ่อย ๆ แล้วเราจะหลง ไม่หลงว่ามันมีเราอยู่เลย แล้วแตกพิจารณาย้อนไป
อีก ดูคนอื่นที่เขาตายไปสุดท้ายก็เหมือนกับเรา ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ตายก็เอาไปฝัง ตายก็เอาไป
เผา แล้วเราอยู่ตรงไหน เราไปหลงมันเอง หลงสมมุติ สมมุติมันก็จริงนะ แต่มันไม่เที่ยง ไอ้เรา ๆ มัน
ก็จริงอยู่ แต่มันของชั่วคราวไม่เที่ยง เราไปหลงของไม่เที่ยงกัน จึงไม่ยอมรับความเป็นจริง และ
ธรรมชาติของเขาเหมือนมีกลางวัน มีกลางคืน มันก็มีของมันอยู่แล้ว แต่เวลากลางวันปั๊บเราไม่ชอบ
อีก เป็นทุกข์กับมัน ทั้ง ๆ ที่เราเลี่ยงมันไม่ได้ ยังไงมันก็เป็นกลางวัน กลางคืนก็เหมือนกัน ยังไงเราก็
เลีย่ งมันไม่ได้ ยังไงก็เป็นกลางคืน นีส้ ขุ เกิดขึน้ ก็ตามเราอย่าไปหนีมนั ทุกข์เกิดขึน้ ก็ตามเราอย่าไปหนี
มัน เพราะทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับ เราเฉย ๆ เดี๋ยวมันก็ดับ กลางคืนเดี๋ยวมันก็สว่างแล้ว ยังไงก็ต้อง
สว่างแน่นอน ทุกข์ยังไงก็ต้องดับ สุขยังไงก็ต้องดับ อย่าหลงไปยึด กลางวันเดี๋ยวมันมืดแน่นอน เรา
เห็นอย่างนีป้ ระจ�ำ ไม่เกิดอาการตืน่ เต้นกับทีว่ า่ มีกลางวันและกลางคืน ถ้าเรารูม้ นั แล้ว เราจะวิตกกับ
มันหรือเปล่า เดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนมันเป็นธรรมชาติ เราไม่เคยคิดด้วยซ�้ำไป เพราะมันเป็น
ธรรมชาติของมัน เดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืน สุขทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าเราดูมันจะเป็นธรรมชาติเดี๋ยว
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สุขเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ พอสุขปั๊บเดี๋ยวมันทุกข์ เหมือนกันทุกข์ พอทุกข์เดี๋ยวมันก็สุข
เหมือนเราดูกลางวันกลางคืน เดี๋ยวก็สว่าง เดี๋ยวก็มืด สุดท้ายก็ตายไม่มีอะไร นี่โลกธรรมแตกก็ตรงนี้
ละสุขกับทุกข์ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา และมีสุขมีทุกข์นี่แหละโลก
เราอาศัยโลกเราไปยึดโลกทุกข์จึงเกิดเพราะไปยึดโลกไว้ มันเป็นเรื่องของโลกอยู่แล้ว สุขทุกข์มันเป็น
เรื่องของโลกทุกข์ เรียกว่า โลกธรรม ปฏิบัติมาต้องเข้าใจว่าโลกธรรมแล้ว เราไม่ยึดมันแล้ว เราก็จะ
ปล่อยวางมันเป็นกลางได้ เหมือนเราติดคุกอยู่รอเวลาวันออกจากคุกนั้นเอง เพราะฉะนั้นคนเราเกิด
มาเหมือนคนติดคุก ถูกโลกนีข้ งั ไว้ ตายเมือ่ ไหร่กพ็ น้ คุกเมือ่ นัน้ โลกธรรมมันมีอยูค่ กู่ บั โลก โลกุตรธรรม
ไม่มีอยู่ในโลก โลกุตรธรรม ก็คือธรรมที่หลุดพ้นจากโลกนั่นเอง เป็นธรรมที่หลุดจากโลก โลกียะกับ
โลกุตระ โลกียะก็คือที่เรามี ๆ มันอยู่นี่ละ ที่อาศัยทั้งหมดคือโลกียะทั้งหมด แม้แต่โลกธรรมก็เป็น
เครื่องหลุดพ้นจากโลก โลกธรรมก็เป็นเรื่องของโลกทั้งหมดที่เราอาศัยอยู่ สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา
มีลาภเสือ่ มลาภ ก็มีครบอยูใ่ นนัน้ มีแค่นี้ ไม่มีแค่ไหน ดังนัน้ ถ้าเรารูแ้ จ้งอันนีแ้ ล้วเราไม่ยึดมัน เราก็จะ
พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากโลกธรรมก็จะได้โลกธรรมเป็นเครื่องอาศัย มีโสดาปัตติโสดาบันเป็นเบื้องต้น
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ เพราะฉะนั้นการเป็นพระไม่จ�ำเป็นว่าต้อง
บวชพระเสมอไป เป็นฆราวาสก็เป็นพระได้ เป็นหญิงก็เป็นพระได้ ค�ำว่า พระ ก็คือ พระอริยบุคคล
นั่นเอง พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเสมอภาค
กัน เป็นหญิงก็ตรัสรู้ได้ เป็นชายก็ตรัสรู้ได้ เด็กก็ตรัสรู้ได้ ธรรมจึงเป็นของกลาง  สามารถรู้ได้เห็นได้
เพราะเราก็เป็นมนุษย์ มีตา หู จมูก รู้กายใจ สามารถเข้าไปรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นได้ ไม่แตกต่าง แต่ท�ำ
อย่างไรเราจะรู้ได้ ก็ต้องท�ำตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้ ดูขันธ์ 5 ไปดูอายตนะ ดูกายไป พ้น
จากกาย พ้นจากอายตนะ พ้นจากขันธ์ 5 แล้วจะมีอะไรให้เหลือ เพราะกายเป็นเรือ่ งของโลก อายตนะ
เป็นเรื่องของโลก ขันธ์ 5 เป็นเรื่องของโลก ตัวปัญญาก็ดับ อุปทานก็ดับเข้าใจไหม ให้ไปดูกาย ไป
้ ลม ไฟ แล้วเราจะเห็นชัด แต่เวลาเรานัง่ สมาธิแยกเอา พอ
พิจารณากาย แยกอย่างทีบ่ อกแยก ดิน น�ำ 
จิตสงบใช้ปัญญาจะเกิดความสงบได้ การเข้าไปก�ำหนดจิตในร่างกาย หมุนมันไปเดี๋ยวเกิดความสงบ
เอง แล้วก็เกิดปัญญาพร้อมกันด้วย ฝึกตรงนีไ้ ปก่อน พอเอาตรงนัน้ ได้ เวลาจิตมันสงบแล้วก็พจิ ารณา
ไปบ้าง แต่ในขณะที่เราจะให้จิตสงบ เราก็เอาสงบอย่างเดียวไม่ต้องพิจารณา หรือบางทีมันฟุ้งซ่านก็
พิจารณาไปได้โดยอาศัยปัญญาบวกสมาธิ มันหมุนอยูใ่ นกายตลอดแล้ว มันจะไปไหนจิตมันก็สงบ สงบ
ได้ สงบความละเอียดก็จะเห็นชัดขึ้น ชัดขึ้น เพราะการสงบในกายมันก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างนี้เรียก
ว่า กายวิปสั สนา มีสติอยูก่ บั กาย มีสติอยูก่ บั ลมหายใจ ก็เกิดความสงบได้นี้ เราก็เอาทีเดียวเลย สมาธิ
และปัญญาพร้อมกัน คือการเข้าไปก�ำหนดรูก้ ายและพิจารณากายพร้อมกัน ก็เกิดความสงบและปัญญา
พร้อมกัน ได้ลองฝึกอย่างนี้ก็ใช้ได้ หรือเวลานั่งสมาธิจะให้สงบดี ๆ ก็คือหายใจก�ำหนดพุทโธบ่อย ๆ
ถ้ามันพุทโธห่าง ๆ มันไม่สงบก็เอาพุทโธถี่ ๆ ให้คิดเป็นพุทโธนะ ไม่ใช่ลิ้นกระดกออกจากปากให้นึก
ในใจพุทโธอยู่ในกาย อย่าให้มันแว๊บออกไป พอมันสงบ รู้สึกว่าจิตสงบแล้วก็ปล่อย อันนี้เป็นอุบายที่
จิตมันพยศเหมือนเราฝึกม้า ม้าพยศเราจะลูบคล�ำมันไม่เชื่อง ต้องหวด ต้องตีมันถึงจะเชื่อง อันนี้จิต
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ของเราก็เหมือนฝึกม้านัน่ แหละ ต้องเอา พุทโธ เข้าไปตีบอ่ ยๆ เราคิดเรือ่ ง พุทโธ แล้วมันจะไปคิดเรือ่ ง
อื่นได้อย่างไร พอมันจะไปโน่นไปนี่ดึงมาพุทโธ สมมุติจะไปอเมริกาก็ดึงมาพุทโธถี่ ๆ ถ้าคิดถึงลูกดึง
มาพุทโธ คิดถึงงานก็พุทโธ ไปไหนก็ดึงมาพุทโธ แล้วมันจะไปไหน เดี๋ยวมันก็เหนื่อย ให้ก�ำหนดอยู่ใน
กาย ออกไปก็ช่างดึงมาใหม่ ท�ำบ่อย ๆ เดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองดึงอยู่ในกายเพราะถ้าหากปฏิบัติแล้วจิต
อยูใ่ นกายตลอดถือว่าถูกทาง ถ้านอกกายเมือ่ ไหร่ผดิ ทางหมดเลย เพราะความสงบไม่ได้เกิดทีไ่ หน ไม่
ได้เกิดนอกกาย เกิดในกายของเรานีเ่ อง คือความสงบดึงเข้ามาในกายทัง้ หมดเดีย๋ วมันก็ดบั เพราะการ
ทีเ่ ราเห็นนิมติ คือจิตลอยออกไปก็เลยไปเห็น ถ้าเอามันมาไว้จะไปเห็นได้อย่างไร ก็เห็นแต่กาย เห็นแต่
กระดูก เห็นแค่ร่างกายของเราแค่นั้น แต่ปัญญาอย่างที่บอก พิจารณากายให้เยอะ ตีอยู่ในกาย หมุน
อยู่ในกาย แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะทั้งหลาย ทุกข์ก็ทุกข์เท่านี้แหละ เพราะไปหลงว่ากายเป็นของ
เรา เวลากายเจ็บ โอ้ย !  กูเจ็บ กูป่วย แต่พอเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เรามันก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าเรา
มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเจ็บ ไข้ ป่วย เป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา และมีความตาย
เป็นธรรมดา ทุกคนเกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายหมด ไม่มีใครหนีได้ ถ้าเป็นความธรรมดาอย่างนี้
เราก็จะไม่ทุกข์มันแล้ว เพราะเรารู้แล้ว มันเป็นธรรมดา พอเราหายใจพุทโธ บริกรรม นี่ส�ำหรับเบื้อง
ต้นที่จิตมันพยศ แต่พอภาวนาไปนาน ๆ จนจิตมันสงบก็ง่ายละ บางทีอาตมาก็ไม่เคยเอาพุทโธเลย
เอาแต่รู้อย่างเดียว รู้เข้า รู้ออก ๆ รู้เมื่อไหร่ลมจะเข้า เมื่อไหร่ลมจะออก เมื่อไหร่จะเข้า เมื่อไหร่จะ
ออก เข้าหรือยัง ออกหรือยัง อย่างนี้เรียกออก เข้ายาวก็รู้ ออกยาวก็รู้ รู้หมด รู้ทุกอาการ รู้ลึกความ
เป็นจริงของลม บางทีมันเข้าเย็นแต่มันออกร้อน ถ้าสังเกตว่ามันเข้านี้เย็น แต่เวลามันออกมันจะร้อน
เพราะมันถ่ายเทเอาธาตุไฟออกไป ให้จ�ำอย่างนี้ เข้าเย็น ออกร้อน เข้าหยาบออกหยาบ เข้าหรือยัง
ออกหรือยัง ให้ดูตรงนี้ แล้วก็แนบพุทโธไปบ้างก็ได้ พอพุทโธนาน ๆ ก็เอาแต่รู้อย่างเดียว เราปล่อย
ธรรมดา อย่าไปเกรง คือมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไปเกรงมัน ไปบังคับลมหายใจ ลมหายใจมันเป็น
ธรรมชาติอยู่แล้ว เวลาเราหลับมันก็หายใจอยู่เหมือนเดิม เราไม่ได้บังคับมันเลย ท�ำความรู้สึกเหมือน
เรามาหลับ ปล่อยให้เขาหายใจโดยธรรมชาติของเขาเอง นั่นละคือการปล่อยวาง เรามีหน้าที่รู้อย่าง
เดียว แต่เราไม่มีหน้าที่พูดตามลมหายใจ เรามีหน้าที่รู้ว่าเข้าหรือยัง ออกหรือยัง เข้ายังไง ออกยังไง รู้
แค่นนั้ แต่เราอย่าไปท�ำ ให้เข้าให้ออก เพราะลมหายใจเราไม่ตอ้ งท�ำ เราเดินไปเดินมาไม่ตอ้ งท�ำ หายใจ
อยู่ตลอดเวลา เราหลับโดยไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ  แต่ยังหายใจอยู่มันเป็นธรรมชาติ ดังนั้นถ้าเราปล่อยลม
หายใจเป็นธรรมชาติของเรา เป็นผู้กำ� หนดรู้อยู่อย่างเดียว เป็นผู้คอยสังเกต จับความสังเกตดูเท่านั้น
ว่าเข้าออกแล้ว เข้าเย็นออกเย็น เข้าร้อนออกร้อน สังเกต เป็นผู้สังเกตแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึก
ทิ้งให้ลงสู่กับกาย ไม่ต้องท�ำอะไร ท�ำความรู้สึก อย่าไปเกรงมาก เกรงมากก็ไม่สงบ รู้ก็จริงแต่ไม่สงบ
ตั้งสติเต็มที่จริง ๆ แต่ไม่สงบ มันได้แต่รู้แต่ไม่สงบ นั่งสมาธิมันอยู่ในภวังค์ ความหลับ ความตื่น ตื่น
ไปก็ไม่เป็นสมาธิ หลับไปก็ไม่เป็นสมาธิ สมาธิมันอยู่ตรงกลางระหว่างความภวังค์กับความตื่น พอจิต
เพียงจะให้หลับปั๊บนั่นแหละสมาธิ แต่ถ้าหลับนั่นเลยสมาธิไป ยกขึ้นมาหน่อยให้เป็นภวังค์ แต่ให้รู้
หมดเลย ให้เป็นสมาธิ ต้องให้ลงสูภ่ วังค์ระหว่างความหลับกับความตืน่ ปล่อยวางให้หมด ไม่ตอ้ งบังคับ
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อะไร เหมือนกับหลับแล้วทิ้งให้หลับ แต่มีตัวรู้ในขณะที่หลับอยู่ รู้ลมเข้ารู้ลมออกนี้จะสงบได้ไว
มันเป็นอุบายของการท�ำสมาธิสงบได้ไว มันมีอบุ ายเยอะส�ำหรับท�ำสมาธิ เพราะฉะนัน้ ทุกอย่างจึงต้อง
อาศัยปัญญาทั้งหมด จะท�ำสมาธิก็ต้องอาศัยปัญญาท�ำอยางไรถึงจะสงบ นี่ปัญญาเกิดละก�ำหนด
อย่างไรถึงจะสงบ เราต้องจดจ�ำ เราเคยท�ำสมาธิอย่างไรถึงจะสงบครั้งแรกเลย จ�ำอันนั้นเป็นหลักทุก
ครั้ง อย่าเปลี่ยนวิธี ให้รู้ว่าเราท�ำอย่างไร พอสงบวันไหนเราท�ำอย่างนั้น นึกทบทวน อ้อ ! เราท�ำอย่าง
นี้สงบวันหลังเราท�ำอย่างนี้อีก ก�ำหนดอย่างนี้อีก รู้อย่างนี้อีก ปล่อยอารมณ์อย่างนี้ ท�ำสติอย่างนี้
ปล่อยวางอย่างนี้ ท่องพุทโธอย่างนี้แล้วเราเข้าเมื่อไหร่ก็สงบเมื่อนั้น ไม่ต้องไปลองอย่างอื่น ให้ดูจริต
ว่าเราเคยท�ำอย่างไรให้สงบให้เอาอย่างนั้นตลอด เปลี่ยนที่แล้วมันไม่สงบเพราะจริตเคยท�ำอย่างไรก็
จะเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ต้องลองอย่างนู้นลองอย่างนี้ แต่ว่าจ�ำจุดของเราจุดหนึ่งที่ว่า เรา
เคยท�ำอย่างไรสงบเข้าปั๊บทันทีเลย ไม่ต้องไปลองอย่างอื่น วิธีท�ำสมาธิเคยท�ำอย่างไรเอาอย่างนั้นเลย
ไม่ต้องเสียเวลา เราเคยถนัดซ้ายเราจะไปเอามือขวาเพิ่มถนัด มันก็ขัด ๆ เขิน ๆ ไม่สะดวกเหมือนเรา
เคยท�ำมือซ้าย สมาธิที่เราเคยได้จากจุดนั้นแล้วเข้าปั๊บมันสงบได้ ถ้าเราไปลองวิธีอื่นกว่ามันจะคุ้นมัน
ยาก เพราะจริตนิสยั ทีเ่ ราเคยได้อะไรมาในภพอดีตชาติ เคยได้อย่างไรได้อย่างนัน้ อย่าไปฝืน ท�ำอย่างไร
ได้อย่างนัน้ เคยถนัดอย่างไรก็ทำ� อย่างนัน้ ไป ความสงบเกิดขึน้ มันเรือ่ งของสมาธิ พอมีสมาธิปบ๊ั ต้องมี
ปัญญา อย่าไปติดสมาธิ สมาธิมนั พ้นทุกข์ไม่ได้หรอก ปัญญาเท่านัน้ ทีพ่ น้ ทุกข์ได้ หรือจะปัญญาอย่าง
เดียวก็ไม่ได้ ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนด้วย 2 อย่างควบคู่กัน เพราะถ้าใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มี
สมาธิเข้าไปดูมัน เป็นการฟุ้งซ่านไปเลย ไม่มีพลังเหมือนมีดคมจริง ปัญญาเหมือนมีดลับจนคมแล้ว
แต่ไม่มีแรงยกมีด ฟันอะไรก็ไม่ขาด แต่สมาธิพอมีพลังบวกกับปัญญามันตัดก็ขาด เหมือนบุคคลบุรุษ
ผู้มีก�ำลังยกมีดที่คมกล้าตัดทีเดียวขาด เป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาส�ำคัญไม่ส�ำคัญ แต่ก�ำลังที่ยกมีดก็
ส�ำคัญเหมือนกัน

เอกสาร
www.youtube.com/watch?v=EnlhV3xy2yM&t=482s
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จิต วิมุตติ นิพพาน
“แนวทางและวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง”
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
โยมปฏิบัติมานานแล้วหรือยัง แล้วได้พิจารณาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ บ้างไหม แล้วเห็นเป็นความ
ไม่เที่ยงของธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไหม และขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เห็นความ
ไม่เที่ยงออกมา แล้วมีเราไหมในธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลมไฟ ไอ้ตัวทีเ่ ราเห็นคือเห็นโดยสัญญาว่าไม่มเี ราแล้ว
เห็นธาตุแล้วใช่ไหม ความเป็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี เห็นแล้วไม่มีเรา แล้วก็ไม่เที่ยงด้วย
เป็นทุกข์ด้วยและไม่ใช่ตัวตนด้วย แล้วไปยึดอะไรมัน นี่แหละ ดินน�้ำลมไฟมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไม่ใช่ตัวตนด้วย จะไปยึดอะไรมัน ไม่รู้มันยึดอะไรนะ ไอ้ตัวที่เรา
อาศัยทั้งหมด เกิดมาเราก็มีแค่ธาตุดินน�ำ้ ลมไฟเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหม อาศัยดื่มน�ำ้ ไปทุกวัน อาศัยลม
เข้าออก อาศัยธาตุดินที่เราทานไป จากอาหารจากพืชผักผลไม้ก็ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มาจาก
ดินทั้งหมดเลย ผักมันก็กินอะไรกินดิน เราไปกินผักแล้วก็มาหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ขับถ่ายทิ้งไปอีก
ทีหนึ่ง ร่างกายเราก็เป็นดินนั่นเอง แต่เป็นดินที่ยังมีชีวิต เหมือนต้นไม้ เป็นดินเหมือนกันแต่เป็นดิน
ที่มีชีวิต เมื่อต้นไม้ล้มลงไปพื้นดินแล้ว ก็กลายเป็นดินเหมือนกัน ผุพังไปกลายเป็นดิน ร่างกายเราก็
เช่นกัน อยู่ชั่วขณะหนึ่ง มีชีวิตแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินเหมือนกัน นั่นก็คือเป็นดินนั่นเอง มาจากดิน
แล้วก็กลับไปสู่ดินเหมือนเดิม ก็นั่นหละ ในเมื่อร่างกายเรากลายเป็นดินแล้วเนี่ย
เพราะเรามีร่างกายรวมตัวกันขึ้นจากธาตุ ๔ จึงมีเวทนาเกิดขึ้น เพราะมีดินตั้งขึ้นอยู่ ความ
เป็นสุขเป็นทุกข์เฉย ๆ เกิดขึ้นได้เพราะเรามีดินนั่นเอง ไช่ไหม ถ้าไม่มีดินเราจะไม่มีความสุข ความ
ทุกข์ ความเฉยเลยใช่ไหม และตัวสัญญาความจ�ำได้หมายรู้ก็เกิดขึ้นได้เพราะดินนั่นเอง ใช่หรือเปล่า
ตัวสังขาร ความคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นได้เพราะดินนั่นเอง วิญญาณรับรู้รับทราบก็เกิดขึ้นได้เพราะดิน
นั่นเอง ถ้าหากไม่มีดินแล้วสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่มี ต้นไม้มันก็ไม่มี มันเป็นดินเป็นธาตุ ๔ เหมือนกัน
แต่มันไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญา ไม่มีสังขาร ไม่มีวิญญาณ มันก็อาศัยดินเหมือนกัน อาศัยน�้ำเหมือน
กัน อาศัยลมเหมือนกันเป็นเครื่องอยู่ แต่มนุษย์นี่มีจิตครอง ความที่มีจิตนี่แหละ จึงมีเวทนา จึงมี
สัญญา มีสังขาร วิญญาณ อาศัยอยู่ด้วยในดิน ในขณะที่ใช้อยู่ความเป็นดินนี้มันก็แปรปรวนด้วย ดิน
นีก่ เ็ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ใช่ไหม จากทีเ่ คยเป็นเด็กก็กลายเป็นวัยสาว สุดท้ายก็เข้าสูว่ ยั ชรา แล้ว
ก็ตายไปในที่สุด ในความเป็นดินมันเปลี่ยนแปลง และความเป็นเวทนานั้นก็เปลี่ยนแปลงด้วย ความ

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
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เป็นสัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปลี่ยนแปลงด้วย เริ่มต้นเกิดมาเด็ก ๆ เราแบเบาะอยู่เนี่ย ความจ�ำ
ก็ไม่มีใช่ไหม ความคิดก็ไม่มี ความรับรู้รับทราบก็ไม่มีเลย บริสุทธิ์ไร้เดียงสาอยู่ อันนี้จึงเป็นสมมุติ
ไช่ไหมสมมุติทั้งหมดเลย แล้วเราไปหลงอะไรในสมมุติละ เราใช้ดิน น�้ำ  ลม ไฟ อยู่เนี่ย ฉะนั้นสิ่งที่
แสดงผลมาทั้งหมดที่เราใช้ก็คือ ใช้เพราะเรามีดินนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ เพราะเรามีดินเป็นเครื่องอยู่
เป็นเครื่องอาศัย เราจึงมีเวทนาเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอาศัยเหมือนกัน เพราะเรามีดินเป็นเครื่อง
อาศัยจึงมีสัญญา สังขาร วิญญาณเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอาศัยเช่นกัน และสิ่งที่เราอาศัยทั้งหมด
เนี่ย เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลย สุดท้ายดินดับ ความเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดับหมด
แล้วมีความเป็นเราตรงไหน มีไหมล่ะ ไม่มีเลย
นี่แหละเราไปหลงอะไร มีตรงไหนที่หลงได้ มีตรงไหนที่ยึดได้ มีไหม แล้วท�ำไมมันยึด แปลก
เนาะ แล้วท�ำไมมันหลง ตัวนี้ที่แปลก โยมรู้ไหม ท�ำไมถึงหลงเพราะอวิชชามันปิดบัง อวิชชามันไม่รู้
ความจริง มันบังอยู่นิดเดียวนั่นแหละ เหมือนเส้นผมบังภูเขาโยม เพียงแต่เอาเส้นผมออก เราก็เห็น
ภูเขาแล้ว ถ้าโยมใช้ดิน น�้ำ ลม ไฟ ใช้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของไม่เที่ยงอยู่ใช่ไหม และ
ไอ้ตวั ทีเ่ ข้าไปยึดเนีย่ ใครยึดล่ะ ตัวทีเ่ ข้าไปยึดเนีย่ ใครเป็นผูย้ ดื ถ้าเราใช้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไปปรุงแต่ง ไอ้ตัวปรุงแต่งก็เป็นสังขาร สังขารนั่นเอง เป็นดินนั่นเอง แล้วไอ้ตัวยึดก็เป็นใครยึดล่ะ
ตัวยึดก็เพราะเรามีดินนั่นแหละ เราจึงยึดได้ เพราะเรามีดินนั่นเราจึงหลงได้ และความหลงนั้นเป็น
ของดินใช่ไหม หรือว่าของเรา ความยึดนั่นเป็นของดินใช่ไหม แล้วมันเที่ยงไหมล่ะ ในเมื่อไอ้ตัวที่ยึดก็
ั ญา
ไม่เทีย่ ง ตัวปัญญาทีเ่ ราไปรูแ้ จ้งเห็นจริงตัวนีม้ นั ก็รมู้ าจากดินนัน่ เอง ถ้าหากเราไม่มดี นิ เราก็ไม่มปี ญ
ไม่มีดินเราก็ไม่ยึด ไม่มีดิน เราก็ไม่หลง ดังนั้นความหลงก็คือตัวนี้แหละ มันหลงได้เพราะเรามีดิน
ก็ในเมื่อตัวดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ไม่ใช่เราแล้ว ไอ้ตัวหลง ตัวยึด มันจะเป็นของเราได้อย่างไรล่ะ ใช่ไหมล่ะ
มันก็เป็นของดินนัน่ เอง เป็นของสมมุติ ใช่ไหมล่ะ ในเมือ่ เป็นสมมุตแิ ล้ว เราจะไปยึดอะไร ไอ้ตวั ทีม่ นั ยึด
ล่ะ ตาก็เป็นดิน หูก็เป็นดิน ก็คือดินมันรู้นั่นเอง แล้วโยมจะไปเชื่ออะไรมันล่ะ อาศัยดินมารู้ดิน อาศัย
ดินมารู้สมมุติ รวมแล้วก็คืออาศัยสมมุตินั่นล่ะมารู้สมมุติ อาศัยของไม่เที่ยงนั่นล่ะมารู้ไม่เที่ยง ของไม่
เทีย่ ง อาศัยของไม่เทีย่ งนัน่ ล่ะ มาเข้าใจของไม่เทีย่ งอีกที อาศัยของทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนนัน่ ล่ะ มาเข้าใจความ
ไม่ใช่ตัวตนของไม่ใช่ตัวตน ก็คือเอาอนัตตามารู้อนัตตา
“สรรพสิง่ ทัง้ ปวงในโลกนีเ้ ป็นอนัตตาทัง้ หมด ทีว่ า่ สัพเพ ธรรมา อนัตตา จิต ธรรมทัง้ หลาย
ไม่ใช่ตวั ตนดังนี้ ผูท้ รี่ ธู้ รรมก็เป็นธรรม ผูท้ หี่ ลงธรรมก็เป็นธรรม ผูท้ ยี่ ดึ ธรรมก็เป็นธรรม กิเลสก็เป็น
ธรรม กุศลก็เป็นธรรม อกุศลก็เป็นธรรม ปัญญาก็เป็นธรรมหมด สภาวะทั้งปวงล้วนแต่เป็นก้อน
แห่งธรรมหมดเลย ทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเลย”
การปฏิบตั ธิ รรมเหมือนเราปฏิบตั มิ าแล้วก็ประสบความล้มเหลว ไม่มอี ะไรให้เอาสักอย่าง ถ้าเรา
ยังเอาอยู่เราก็ไปนิพพานไม่ได้ เพราะเรามาอาศัยสมมุติ เพื่อปฏิบัติเพื่อให้ไปเห็นสมมุติ แล้วเพื่อจะ
ละสมมุตนิ ี้ ทัง้ ตัวรูแ้ ละสิง่ ทีถ่ กู รู้ ตัวรูก้ เ็ ป็นสมมุติ สิง่ ทีถ่ กู รูก้ ส็ มมุติ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราจะต้องละทัง้ คู่
คือละสมมุติ เพือ่ อะไร เพือ่ เข้าไปสูค่ วามเป็นวิมตุ ติ แล้วจิตเราก็จะพ้นจากความสมมุติ ปฏิบตั เิ พือ่ ละ
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สมมุตใิ ช่ไหม เพือ่ มายึดสมมุติ ก็เนีย่ สมมุตทิ งั้ ๒ สิง่ นี้ ทัง้ สิง่ ทีถ่ กู รูก้ บั ตัวผูร้ นู้ เี่ ป็นสมมุตไิ หม สมมุตทิ งั้ คู่
เลย ไอ้ตวั ดินทีไ่ ปรูด้ นิ อีกที มันก็เป็นดินเป็นชนิดเดียวกัน เป็นสมมุตทิ งั้ คูเ่ ลย ไม่มอี ะไรให้ยดึ เลย ไม่มี
เลย ไม่มแี ล้วเราจะไปยึดท�ำไม ของมันหนัก มันหนักแล้วเราจะมาแบกไว้ทำ� ไม เรามาอาศัยธรรมชาติ
แต่เราไม่ได้มาฝืนธรรมชาติ อย่างนี้ เราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรโดยที่เราไม่ทุกข์กับธรรมชาติ
ก็คอื ปล่อยธรรมชาตินนั่ แหละ ให้มนั เป็นธรรมชาติของเขาไป รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จะเป็นอย่างไรก็ชา่ ง อาการทีม่ นั ยึดก็เป็นอาการธรรมชาติของรูป อาการทีม่ นั ปล่อยวางก็เป็นอาการ
ทีเ่ ป็นธรรมชาติของรูป กิเลสก็เป็นธรรมชาติของรูปของดินนัน่ เอง ธรรมก็เป็นธรรมชาติของดินนัน่ เอง
ปัญญาก็เป็นธรรมชาติของดิน ไม่มีอะไรของเราสักอย่าง แล้วโยมเห็นจิตไหมล่ะ ที่ว่าจิตไปยึดจิตมัน
เป็นยังไง เห็นไหม เห็นจิตไหม มีจติ ไหมล่ะ จิตมันเป็นอย่างไรไหนลองบอกอาการให้ฟงั ซิ อันนัน้ ไม่ใช่
จิตโยม มันเป็นอาการท�ำงานของขันธ์ สังขารและขันธ์บางครั้งไปปรุงแต่งเพื่อยึด ใช่ไหม บางครั้งก็
ปรุงแต่งเพื่อวาง นั้นยังไม่ใช่จิตโยมเป็นเรื่องขันธ์ สังขารและขันธ์ปรุงแต่งใช่ไหม
อาตมาจะพูดถึงเรื่องจิตให้ฟัง จิตเนี่ยอุปมาเหมือนกับลมกับใบไม้ ลมพัดใบไม้เนี่ยโยมเห็น
ลมไหม แต่โยมเห็นใบไม้ที่หวั่นไหวใช่ไหม นั่นแหละคืออาการของขันธ์ เทียนทั้งหมดที่ไปยึดนั่นก็คือ
อาการของขันธ์ แต่มันส่งผลได้มาจากจิตนั่นเอง แต่ไม่ใช่ตัวจิตแท้ ๆ เลย จิตแท้เขาไม่สุข จิตแท้เขา
ไม่ทุกข์ จิตแท้เขาไม่มอี ะไรให้ยดึ เขาอิสระ คือว่าจิตเดิมเขาพร�ำ่ สอนอยู่ แต่สิ่งที่ออกมาล้วนแต่เป็น
อาการของจิตทั้งหมดเลย เรียกว่าขันธ์ ๕ ตัวยึดก็เป็นอาการของขันธ์ ๕ ตัวปล่อยวางก็เป็นอาการ
ของขันธ์ ๕ งั้นใบไม้เป็นธรรมชาติไหมโยม ลมเป็นธรรมชาติหรือเปล่า ขันธ์ ๕ นี้เป็นธรรมชาติไหม
แล้วจิตเป็นธรรมชาติหรือเปล่า  ต้องเป็นสิ เพราะจิตก็คือความเป็นอิสระของเขา แต่เพราะอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย ที่เราไปหลงเขาว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตน ขันธ์ ๕ นี้เป็นตัวเป็นตน ขันธ์ ๕ มันมี
ได้ เพราะเรามีดินเท่านั้นเอง
ฉะนั้น จิตดวงนี้จึงไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิดไปหลายภพหลายชาติ ไปปฏิสนธิเป็นสัตว์
เดรัจฉานบ้าง เป็นมนุษย์บ้าง เป็นเทวดาบ้าง ไปพรหมโลกบ้าง เพราะอาศัยความลุ่มหลงตัวเดียว
หลงสุขไปขึ้นสวรรค์ หลงทุกข์ไปตกนรก แต่ถ้าหลงความว่างเป็นอารมณ์ก็ไปพรหมโลก ไปเกิดเป็น
อรูปพรหม ทั้ง ๆ ที่ไม่มีรูปเลย แต่ก็อยู่ได้ แต่พระนิพพานนี้ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีความว่าง ไม่มี
อะไรให้ยดึ เลย พระนิพพานมีอยู่ เหมือนลมทีม่ แี ต่ไม่สามารถจะจับต้อง หมายได้วา่ ลมมันเป็นอย่างไร
นิพพานก็เหมือนกันมีอยูแ่ ต่เราไม่สามารถจะจับต้องได้ จิตก็เหมือนกันมีอยูแ่ ต่ไม่สามารถสัมผัสได้เลย
ที่สัมผัสได้คืออาการของใบไม้ คืออาการของขันธ์นั่นเอง นั่นคือตัวอุปาทานที่เข้าไปยึด ความที่ว่าไป
ยึดนั้นก็เป็นอาการหนึ่งของขันธ์ นั่นคือจิตแท้ จิตเดิมเข้าไปพร�่ำสอน เขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว รวม
แล้วก็คือเขาเป็นอิสระอยู่ ที่เห็นทั้งหมด ที่เราหมายทั้งหมดเป็นสมมุติทั้งหมดเลย
ค�ำว่าเป็น “อนัตตา” ก็คือความไม่เป็นตัวตนนั่นเอง วิมุตตินี่ไม่เป็นตัวตนนะ ที่เป็นตัวตน
ทั้งหมดเป็นสมมุติทั้งหมดเลย วิมุตติอยู่เหนือไตรลักษณ์ นิพพานเป็นของเที่ยง วิมุตติก็เป็นของเที่ยง
จิต นิพพาน วิมตุ ติ เป็นอันเดียวกัน เป็นอันเดียวกันเลย จิต นิพพาน วิมตุ ติ อันเดียวกัน ทีเ่ ราเปรียบ
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ได้ว่าเป็นอาการทั้งหมด เรายกอะไรก็ได้นั้นเป็นสมมุติทั้งหมดเลย ฉะนั้นจิตจึงยกขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็น
อาการอย่างไร นิพพานจึงยกไม่ได้ว่าเป็นลักษณะเช่นใด มีสภาวะใด ๆ แต่มีอยู่ จิตนั้นมีอยู่แต่ไม่
สามารถจะยกได้วา่ นัน้ เป็นอะไร วิมตุ ตินนั้ มีอยูแ่ ต่ไม่สามารถจะยกว่าเป็นอะไร ถ้ายกมานัน้ เป็นสมมุติ
หมดเลย ทั้งหมดเลย เพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตาย เวียนว่ายตายเกิด ไปนรกก็ไม่เคยตาย ไปสวรรค์ก็
ไม่ตาย ไปนรกก็ไม่ตาย ไปนิพพานก็ไม่ตาย ไม่ได้ดับด้วย แต่สิ่งที่ดับทั้งหมดคือรูปนามหรือขันธ์ ๕
มโนวิญญาณก็ยงั ดับ แต่จติ นีไ้ ม่ดบั แม้อยูใ่ นสภาวะของนิพพานจิตก็ยงั อยู่ จิตดวงนีจ้ ะไปไหนก็ได้
ไปเป็นมดก็ได้ ไปเป็นแมลงก็ได้ ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ไปตกนรกก็ได้ เขาอิสระในความที่จะไป
เพราะมาอาศัยไตรลักษณ์ก็ยังอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์ ถ้าจิตเหนือจากไตรลักษณ์แล้วก็ไม่ต้องอยู่
ใต้ไตรลักษณ์ต้องยืนอยู่เหนือไตรลักษณ์ จิตมาอาศัยสังขาร เพราะจิตมามีรูปจึงมีสังขารเกิดขึ้นที่รูป
จิตมาอาศัยรูปจึงมีสังขาร จึงมีลักษณะอาการขึ้นได้ ถ้าหากจิตไม่มีรูปนี่ก็จึงไม่มีอาการของนามทั้ง
๔ เลย เพราะอาการที่พูดทั้งหมดคือขันธ์ ๕ หมดเลย แม้แต่อรูปพรหมไม่มีรูปด้วยซ�้ำก็ยังมีแต่นาม
ก็ยังอยู่ได้เพราะยังยึดนามอยู่ ยึดความว่าง ความว่างนี้ก็ยังเป็นนาม ตัวรู้ก็ยังเป็นนามในสภาวะของ
อรูปพรหม จิตอยู่ได้ทั้งโลกวิมุตติ และอยู่ได้ทั้งโลกสมมุติ แต่ถ้าหากอยู่ได้ในโลกสมมุตินี้ยังต้องทุกข์
อยู่ ถ้าหากอยู่ในโลกวิมุตติไม่ต้องมาทุกข์ เพราะในโลกวิมุตตินั้นไม่มีขันธ์ แต่ในโลกสมมุตินี้ยังมีขันธ์
จุดประสงค์ของเราที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดเพื่อต้องการละขันธ์คือไม่มาทุกข์เพราะขันธ์ คือไม่ยึดสมมุติ
ของขันธ์นั่นเองเพื่อจะเข้าไปอยู่ในโลกวิมุตติ
จิตทีม่ าเกาะอยูก่ บั ขันธ์เพราะมีอปุ าทาน ความลุม่ หลงในตัวขันธ์ ๕ เนีย่ ว่าเป็นตัวเป็นตน เหมือน
ที่เราหลงอยู่ทุกวันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตน เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าท่านค้นเจอตรงนี้
แหละ สภาวะของความลุม่ หลง สภาวะจิตปฏิจจสมุปบาทนัน้ ไม่ใช่จติ เป็นอาการหนึง่ ของจิตทีไ่ ปลุม่
หลง อวิชชา สังขารต่าง ๆ นี้ในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะการละปฏิจจสมุปบาทจะละตัวใดตัวหนึ่งก็ได้
ละอวิชชาก็ได้ ละสังขารก็ได้ เมื่อไม่มีสังขารก็ไม่มีอาการต่างๆ ตามมา รูปนามก็ไม่มีมา ไม่มีรูปนาม
ไม่มผี สั สะ ไม่มผี สั สะก็ไม่มเี วทนา ไม่มเี วทนาก็ไม่มอี ปุ าทาน ไม่มอี ะไรต่าง ๆ ตายไปหมดเลย ภพชาติ
ก็ดับหมด ดังนั้นปฏิจจสมุปบาทละตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ เป็นวงจรของมันเฉย ๆ
พระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงการท�ำงานของวงจรของขันธ์เฉย ๆ แต่จริง ๆ แล้วละตัวใดก็ได้
อันนัน้ ไม่ใช่อาการหนึง่ ของจิต เป็นทีอ่ ยูข่ องจิตทีว่ งจรของมันทีไ่ ปหลงเท่านัน้ เอง เพราะมีสงิ่ นีส้ ง่ิ นีจ้ งึ
เกิดขึ้น เพราะมีเหตุ ผลจึงเกิดขึ้น โดยสภาวะความเป็นวิมุตติแล้วจึงไม่มีเหตุไม่มีผล เหตุก็ไม่มี ผลก็
ไม่มี เหตุก็เป็นสมมุติ ผลจึงเป็นสมมุติเช่นกัน ทั้งบาปทั้งบุญจึงเป็นสมมุติหมด สุขและทุกข์จึงเป็น
สมมุติหมด นิพพานนี้ไม่มีสมมุติมีแต่วิมุตติ ไม่มีบาปไม่มีบุญ ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีสุขไม่มีทุกข์
ตัวจิตไปกับอวิชชานั่นแหละ จิตมีอวิชชาหุ้มห่ออยู่จึงพาดวงจิตนี้ไปเกิดกับรูปกับนามทุกภพทุกชาติ
ถ้าท�ำลายอวิชชาออกเสียแล้ว จิตไม่มีอวิชชาและจิตก็ไม่มาอาศัยรูปนามเกิดอีก สัตว์ที่เวียนว่ายตาย
เกิดก็อยู่ภายใต้กฏของอวิชชาทั้งหมดเลย ความเป็นที่มาของจิตจึงไม่รู้แน่นอนว่ามาจากที่ใดแน่ แต่
ว่าสัตว์และมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์นนี้ บั ชาติไม่ถว้ น พระพุทธเจ้าบอกว่าเอาปลายเข็ม
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ไปจิ้มลงพื้นแผ่นดินเนี่ย ทั่วโลกใบเนี่ยตรงไหนที่ไม่เคย ที่เราไม่เคยนอนตายมาก่อนเลย ไม่มีเลย
ของเราคนเดียวเนี่ย นับไม่ถ้วนเลย ฉะนั้นอย่าไปหาสาวที่มาของจิตเลย จงหาที่มาว่าเราเกิดเพราะ
อะไรดีกว่า ท�ำไมเราต้องเกิด ตัวนี้แหละ แล้วท�ำไมเราจะไม่เกิดอีก เราสวดมนต์อยู่เนี่ยนิพพานเป็น
ของเที่ยง ใช่ไหมล่ะ เป็นของเที่ยงสิ เพราะไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีก เพราะสามโลกธาตุเป็นของไม่
เที่ยง ย้ายที่อยู่เรื่อย เป็นพรหม เป็นมนุษย์ เป็นสวรรค์ เป็นนรกอยู่แค่นี้แหละ เพราะมันไม่เที่ยงต้อง
เปลีย่ นอยูเ่ รือ่ ย ถ้าไปนิพพานแล้วไม่ตอ้ งเปลีย่ น ก็คอื เทีย่ งนัน่ เอง รูปนามเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็น
อนัตตา ถ้าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วมันเป็นวิมุตติ ก็จึงไม่มีอะไรให้เรียกให้หมายให้มี ไม่มีสมมุติ
ใดแล้ว ถ้ายังเรียกเป็นนิจจังก็ยังสมมุติอยู่ แม้แต่เรียกค�ำว่านิพพานนี้ก็ยังสมมุติขึ้นมา บัญญัติขึ้นมา
เป็นความหมายเฉย ๆ แต่ตัวนิพพานนั้นไม่มีชื่อ ไม่มีอาการ ไม่มีบัญญัติเลย สภาวะของเขาไม่มี
บัญญัติ แต่โดยความบัญญัติโดยชื่อโดยภาษาเท่านั้นเอง แต่โดยสภาวะของเขาไม่มีอะไรจะบัญญัติ
เขาได้ อยูใ่ นสภาวะชือ่ วิมตุ ติคอื ไม่มนี นั่ เอง คนทีไ่ ม่เห็นนิพพานเขาจึงว่าไม่มจี ติ แต่ผทู้ เี่ ห็นนิพพาน
แล้วจึงรูว้ า่ จิตมีอยู่ แต่ไม่มรี ปู นาม แล้วโยมเข้าใจหรือยังล่ะ มีอะไรให้ยดึ ไหมล่ะ สภาพความเป็นตัว
ของขันธ์นั้นทุกอย่างเป็นสมมุติหมดเลย โยมจะยึดสมมุติเข้ามาใช้สมมุติอีกหรือ ได้ยินแล้วใช่ไหม
เห็นตัวโง่หรือยัง ที่เราโง่ยึดมาทุกอย่างเป็นอาการอะไรๆ ว่าเป็นจิตหมดเลย แต่จิตมี เดี๋ยวอาตมาจะ
พูดเรื่องจิตให้ฟังทีหลัง
อ้าวโยม ก่อนนี้โยมเข้าใจว่าอย่างไร มีอะไรให้ยึดไหมล่ะ ใครว่าไม่มีล่ะ เห็นหมดแล้วใช่ไหม
มันโล่งหรือยังล่ะ รู้สึกโล่งใช่ไหม แล้วรู้ไหมใครโล่ง โยมเห็นเหมือนกันใช่ไหม สมมุติมันโล่ง นั่นแหละ
ความโล่งนีก้ เ็ ป็นอีกสภาวะหนึง่ ทีเ่ ราสมมุตอิ าศัยใช้มนั อยู่ ถ้าวิมตุ ติแล้วไม่มตี วั นีแ้ ล้ว ไม่มแี ล้ว อาตมา
จะพูดเรือ่ งจิตให้ฟงั อีกทีนงึ ค�ำว่าจิตนัน้ ไม่ได้ดบั เพราะไม่ยดึ ในสมมุตแิ ล้ว แต่ไม่ใช่วา่ จะมาอาศัยสมมุติ
ไม่ได้ มีตัวอย่าง มีพยานหลักฐานอยู่ อีก ครบ ๕,๐๐๐ ปีแล้ว เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมอีก
ครั้งหนึ่งที่ต้นศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน ๗ คืน เพื่อแสดงธรรมโปรดเทวดา เทวบุตรทั้งหลาย ในครั้งนั้นจะมี
เทพเทวดาทั้งหลายมาตรัสรู้ธรรมกันมากมาย พระองค์จะมาจริง ๆ ในรูปขันธ์ของพระองค์ที่เคยใช้
สมมุตนิ นั้ มาใช้จริง ๆ แต่เป็นกายทิพย์ มาแสดงให้เทวดาฟัง เพราะนัน้ แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สญ
ู
ใช่ไหมล่ะ พระพุทธเจ้ายังอยู่ ยังมาแสดงธรรมได้ คืออาศัยสมมุติได้บางครั้งบางคราวแล้วพระองค์ก็
กลับสู่นิพพานเหมือนเดิม แต่ตำ� ราเรียนเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลฤทธิ์ของท่าน คือก�ำหนดไว้อย่าง
นั้น จริง ๆ แล้วไม่ใช่ องค์จริง ๆ ของพระพุทธเจ้านั้นนะ จิตจริง ๆ ของพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดง
ธรรมจริง ๆ เลย
ฉะนั้น จิตไม่ได้สูญ แต่ไม่มียึดในรูปในนามแล้ว จึงไม่ต้องมาเกิดอีก แต่พระองค์ก็ยังมาอาศัย
รูปนามในขณะนัน้ ได้ มาแสดงสือ่ สมมุตใิ ห้คนเขาเห็น ใช่ไหม นีแ่ หละภาวะความเป็นจิตคือในลักษณะ
นิมิต ท่านก็มาแสดงได้ ถ้าผู้ที่มีตาทิพย์ก็สามารถสื่อสารกับพระองค์ได้เช่นกัน เป็นจริง โยมเคย
ฟังประวัติของหลวงปู่มั่นบ้างไหมล่ะ ตอนที่ท่านตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ มีพระอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา
แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาอนุโมทนากับหลวงปู่มั่นในครั้งนั้น ซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่มั่นก็สงสัย
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ก็เลยถามกับพระพุทธเจ้าว่า ในเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้ว ดับขันธ์ไปแล้วพระองค์มาในโลกสมมุติ
นี้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็เรามาในโลกสมมุติ เราจ�ำเป็นที่จะต้องเอาสมมุติมาสื่อให้ท่านได้รู้
มิเช่นนั้นแล้วจะสื่อสารกันได้อย่างไร เพราะท่านอยู่ในโลกสมมุติ นี่แหละคือหลักฐานพยานว่าจิตไม่
ได้สูญ แต่จิตไม่ยึดนั่นเอง
เหมือนพระอรหันต์ที่เข้าใจสภาวะนิพพานแล้ว จึงอยู่กับสมมุติไป ไม่ยึดสมมุติเลยในขณะ
ที่มีชีวิตอยู่ ไม่ยึดขันธ์ในขณะที่อยู่ จิตไม่ยึดขันธ์ ตายไปก็คือไม่กลับมาอาศัยขันธ์อยู่ ไม่ยึดในขณะ
ที่มีขันธ์อยู่แล้ว จึงจะไปนิพพานได้ ค�ำว่าไม่ยึดในขณะที่มีขันธ์ไปนิพพาน แล้วก็ไม่ยึดเช่นกันยังต้อง
มาอาศัยขันธ์ได้อยู่ อาศัยสมมุติได้อยู่บางครั้งบางคราว เพื่อเป็นการสือ่ สารในโลกสมมุติ อย่างพรหม
โลกเนี่ย อรูปพรหมเนี่ย มีความสุขเท่ากับพระนิพพานเลย เทียบเท่ากันเลย เป็นบรมสุขเหมือนกัน
แต่เพราะอรูปพรหมนีย่ งั เสวยนามเป็นอารมณ์อยู่ โดยไม่มสี งั ขารปรุงแต่งอะไร เสวยนามเป็นอารมณ์
มีบรมสุขเหมือนกัน แต่สภาวะอันนัน้ ยังมียดึ นามอยู่ เมือ่ หมดสภาวะของกรรมตัวนัน้ แล้วก็ตอ้ งอุบตั มิ า
เกิดในโลกมนุษย์อีก นี่คือความไม่เที่ยงของพรหม และเมื่อเกิดในโลกมนุษย์แล้ว ยังต้องท�ำผิดพลาด
ไปตกนรกได้เช่นกัน สามารถไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ นี่คอื ความไม่เทีย่ งของพรหม พระพุทธเจ้าจึงไม่
ยกย่องพระนิพพานพรหม พระองค์จึงยกย่องนิพพานแท้นี่แหละ บรมสุขที่สุด เข้าใจนิพพานหรือยัง  
ู แต่ไม่มาเกิดก็คอื ไม่มาทุกข์ไม่มาสุขกับเขา
มีเท่านีแ้ หละมันขาดตัวนีต้ วั เดียว เพราะฉะนัน้ จิตไม่ได้สญ
นั่นเอง เข้าใจแล้วใช่ไหม
นี่แหละความจริงของจริง นี่อาตมาจะพูดให้ฟัง ก็คือสภาวะที่โยมเข้าใจตอนนี้ โยมเข้าใจแล้ว
หรือยังว่า เอาอะไรมาเข้าใจ ที่ว่าไม่ลึกซึ้งนะมันเที่ยงไหมล่ะ แล้วโยมจะไปเชื่ออะไรมันล่ะ ผู้ที่เข้าใจ
เนี่ย ที่เข้าใจไตรลักษณ์เนี่ย มันก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่หรือ มีอะไรให้เอาได้ไหม ใช่ไหมล่ะ ก็ไม่มี
อะไร โยมจะต้องไปศึกษาอะไรอีกล่ะ มันจบตรงนี้แหละ แม้แต่ไอ้ตัวที่ความลังเลสงสัยว่าจะต้องไป
ศึกษาให้ละเอียดนั้น ก็คือการท�ำงานของขันธ์ ๕ เป็นสังขาร มันต้องท�ำลายให้สิ้น แล้วค่อยใช้สมมุติ
ทีหลัง มันต้องท�ำลายให้หมดไม่มีอะไรให้ยึดเลย ในขณะนี้ ต้องจี้สิไม่จี้มันจะหมดได้อย่างไร จี้เพื่อให้
มันหมดสงสัย แล้วเราก็ไปใช้สมมุติให้มันเต็มที่ จิตมันจะกระโดดตรงนี้แหละ ไม่อย่างนั้นมันก็จะยึด
ต้องท�ำให้ละเอียดขึน้ เนีย่ ทีส่ ดุ แล้วมันมีอะไรยิง่ กว่านีไ้ หมล่ะโยม ไม่มแี ล้ว มีไหมโยม ไม่มแี ล้ว ยิง่ กว่า
นี้ไม่มีอีกแล้ว นี่แหละถ้าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วเนี่ย ทุกอย่างจบตรงนี้แหละ
ที่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับปัญจวคีย์ทั้ง ๕ คือตัวนี้แหละ อัญญาสิ วะตะโภ
โกณฑัญโญ โกณฑัญญะตรัสรู้แล้วหนอ ก็คือรู้ตรงนี้แหละ รู้สภาวะเดียวกับที่โยมรู้นั่นแหละ รู้ว่า
ขันธ์ ๕ รูปนามทั้งหลาย สภาวะสมมุติทั้งหลายยึดไม่ได้ ถ้ารู้ได้แค่ตรงนี้แหละคือความจริง ในการ
สมมุตฐิ านท่านก็รแู้ ค่นแี้ หละ แล้วก็ไปนิพพาน รูถ้ งึ ความเป็นจริงสมมุตวิ า่ ไม่มอี ะไรให้ยดึ เลย มันไม่มี
อะไรยิ่งกว่านี้แล้วแหละ จิตอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ในความรู้สึกของเราใช่ไหม ไม่มีอีกแล้ว ยิ่งกว่า
นี้ไม่มีอีกแล้ว ที่สุดก็คือตรงนี้แหละ แต่เรายังใช้สมมุติอยู่ เราก็ไม่ประมาทไอ้สิ่งที่มีอยู่ก็คือยังมีอยู่
นั่นเอง แต่มันไม่มีที่เรา มันมีที่ขันธ์ แต่นี่เราจะอยู่ในโลกสมมุติอย่างไร โดยที่เราไม่แบกไม่หามมัน ก็
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คือต้องมีการทบทวน ที่พระองค์ต้องหยิบยกมาให้ต่อ คืออริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เป็นตัวสุดท้าย เพื่ออะไร เพื่อเอามรรคเนี่ยเป็นเครื่องด�ำเนินอยู่ต่อไป สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็น
สององค์นตี้ อ้ งอยู่ เป็นเครือ่ งอยูต่ อ่ ไป ไม่ใช่จบแล้วจบเลย แต่วา่ ถามโยม ว่า ถ้าโยมตายตอนนีโ้ ยมจะ
เกิดไหม ไม่เกิดแล้ว แต่ลำ� บาก อันนี้การเข้าไปทบทวนขันธ์ ตอนนี้จึงเหมือนกับการกวาดบ้านถูบ้าน
อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้ขนั ธ์สะอาด ให้บา้ นสะอาด ให้จติ สงบอยูต่ ลอด ให้สงั ขารปรุงแต่งน้อยทีส่ ดุ ตลอด
ให้ปัญญาเกิดความเข้าใจและปล่อยวางตลอด นี่คือการทบทวน เนี่ยอริยสัจ ๔ ข้อสุดท้ายต้องอาศัย
อยู่ มรรคาปฏิปทา ต้องอาศัยอยู่จนวันตาย เพื่อรอวันดับขันธ์เท่านั้นเอง ประคองไม่ให้ขันธ์มันทุกข์
เราแก้ไขขันธ์ไม่ได้ก็จริง แต่เราสามารถเอามรรคเป็นเครื่องอยู่ เอาธรรมเป็นเครื่องอยู่ เราปฏิบัติ
ธรรม ธรรมต้องรักษาเรา ทีนี้ต้องเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่
มรรคตัวนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ เพราะในโลกวิมุตติเราเข้าใจแค่จุดเดียวเท่านั้นแหละ แต่ในโลก
สมมุตเิ ราต้องเรียนรูอ้ กี เยอะแยะ มีอะไรทีเ่ ราไม่รอู้ กี เยอะในโลกสมมุติ ว่าเราจะใช้สมมุตอิ ย่างไร ต้อง
เรียนต่อไปอีก ยังไม่จบ ง่ายไหม ความรูส้ กึ ของโยม มันเห็นแค่ตรงนีเ้ อง เพราะเราไม่รทู้ าง เราจึงหลง
ทาง ถ้ารู้ความจริงตรงนี้ อาตมาก็ไม่ได้หลอกโยมด้วย โยมเห็นจริงเองด้วยใช่ไหม เป็นความจริงด้วย
ที่ค้านไม่ได้ด้วย ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ค้านไม่ได้ถ้าเห็นแล้ว นี่แหละปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตน เป็นสิ่งที่
พิสูจน์ได้ด้วย เห็นได้เฉพาะตน ทานข้าวอิ่มเองอีก ไม่มีใครบอกเราได้หรอก เราหายสงสัยก็เรานั่น
แหละหายสงสัยเอง ไม่มีใครบอกเราได้ ไม่มีใครบอกใครได้ เป็นปัจจัตตัง เข้าใจแล้วใช่ไหม ถ้าฟังซีดี
ของอาตมาแล้วโยมจะแจ้งกว่านี้อีกเยอะ อาตมาอธิบายไว้หมดเลย เป็นการทบทวนความเข้าใจใน
เรื่องสมมุติและการอยู่บนโลกสมมุติได้อย่างไร
โยมไม่รู้ตัวว่าเราหลง แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าไอ้ตัวหลงนี้ไม่ใช่เราด้วย เข้าใจไหมโยม ให้ไปค้น
ตรงนีไ้ ปทบทวนหาความเป็นจริง มีอะไรให้ยดึ ในสมมุตทิ งั้ หมดก็ไปหาทบทวนดู สภาวะของความเป็น
โสดา สกิทาคา อนาคา นัน่ จริง ตามล�ำดับเขาหมดเลย แต่อรหันต์นไี้ ม่ใช่ ความเป็นโสดานีล้ ะตัวนัน้ ได้
จริง พยาบาทอะไรละได้หมด นี่คือละได้หมดจริง แต่พระอรหันต์นี้ไม่ใช่ พระอรหันต์ท่านวางหมด
เลย เอามรรคเป็นเครื่องรักษา ประคองกิเลสยังมีอยู่ไม่ถูกประหาร เพียงแต่เอามรรคเป็นเครื่อง
ประคองรักษาไว้เฉย ๆ เพราะมันเป็นจริตเป็นอาการของสมมุติของขันธ์ที่ยังมีอยู่ จุดพระอรหันต์นี้
จึงไม่เหมือนโสดา สกิทา อนาคาเลย ไม่เหมือน มีความเบาบางจริงในขณะที่เป็นอนาคาหนะ ราคะ
โทสะ ไม่มีจริง ๆ แต่มาถึงขณะนี้กลับมาหมด เพราะโลกสมมุติยังมีอยู่ แต่ไม่ยึดอะไรซักอย่าง มันละ
ที่จิตตัวเดียว ละที่จิตตัวเดียว ไม่ได้ถูกประหาร ถ้าเราประหารกิเลสได้เราก็ประหารขันธ์ได้สิ เพราะ
ความโดยสมมุติในโลกสมมุติเรา เราทานข้าวก็ยังอร่อยอยู่ พระอรหันต์ทานข้าวก็ยังอร่อยอยู่
เพราะฉะนั้นกามคุณทั้ง ๕ ก็ยังมีอยู่ เสียงก็ยังไพเราะเพราะก็มีอยู่ กลิ่นก็ยังหอมก็มีอยู่ โดย
โลกสมมุติโดยความเป็นจริงแล้วกลิ่นเหม็นก็ยังมีอยู่ รักชังก็ยังมีอยู่โดยความสมมุติโดยอาการของ
ขันธ์ แต่เราประหารทีจ่ ติ แล้ว จิตไม่มายึดมามัน่ โดยอาการทัง้ ปวงแล้ว คืออิสระจากขันธ์จริง ๆ รวม ๆ
แล้วก็คอื วางขันธ์ทงั้ หมดเนีย่ ทิง้ ขันธ์ให้เป็นธรรมชาติ แต่เราสามารถเอามรรคาปฏิปทาเป็นเครือ่ งอยู่
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เพื่อประหารให้มันเบาบางไปจากขันธ์อีกที แต่ไม่ได้จากจิตและจากขันธ์ เพราะมีธรรมเป็นเครื่องแก้
พระพุทธเจ้าก็วางหลักเอาธรรมเป็นเครือ่ งแก้แล้ว ก็คอื มรรคเป็นเครือ่ งแก้ ปฏิปทาเป็นเครือ่ งด�ำเนิน
เช่น เวลามีราคะขึน้ มาก็พจิ ารณาอสุภะเป็นการแก้ เวลามีโทสะขึน้ มาก็เจริญเมตตาเป็นเครือ่ งแก้ เป็น
เครือ่ งรักษาก็คอื มรรคเหมือนกัน เวลามีความลุม่ หลงขึน้ มาก็พจิ ารณาโดยเฉพาะความเป็นธาตุ สลาย
ลงไป วางลงไป เป็นเครื่องแก้ แต่ไม่ใช่เครื่องประหาร เครื่องชลอวันตาย เหมือนเราทานข้าวเนี่ยเรา
แก้ทีเดียวหายไหม ให้มันหายหิวในครั้งเดียวมันหายไหม เดี๋ยวก็ต้องทานอีก คนเรายังมีขันธ์ สภาวะ
ในความเป็นจริงในการช�ำระล้างกิเลสต่าง ๆ เนี่ยก็แก้ได้จริง แต่ไม่ได้แก้ได้ตลอด
การเข้าสมาธิเพื่อระงับขันธ์ไม่ให้ปรุงแต่ง นี่คือแค่ชั่วคราว เป็นการชลอรักษา เป็นมรรค เป็น
เครื่องอยู่ เป็นเครื่องอาศัย แต่ไม่ได้แก้ได้หมด เพราะยังมีขันธ์เป็นโลกสมมุติของมันอยู่ ต้องเป็นต้อง
มีของมันอยู่โดยสภาพความเป็นจริง อันนี้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ย จึงไม่ตรงกับที่ความเป็นจริงเลยโยม
เพราะอาตมาเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันไม่ได้ละเลย มีอยู่ แต่ไม่เอามัน งั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์
สมัยครัง้ หนึง่ ก่อนหลวงปูม่ นั่ ก็มี หลวงปูด่ ลู ย์เนีย่ มีคนเข้าไปถามท่าน หลวงปูย่ งั มีโทสะไหม มี..แต่
ไม่เอามัน นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ใครก็ยกย่องว่าหลวงปู่ดูลย์นั้นเป็นพระสหมิกจริง เผาแล้ว
ก็ดเู ป็นพระธาตุหมด แต่ทา่ นยังบอกมี แต่ไม่เอามัน นัน้ แสดงว่าไม่ได้ดบั ดังนัน้ เราก็อยูก่ บั มันไปละกัน
เพราะมันมีอยู่แต่เราไม่เอามัน ไม่ไปใช้มัน เพราะเรามีมรรคเป็นเครื่องอยู่ จริง ๆ ก็คือละที่จิต ไม่ได้
ละที่ขันธ์เหมือนกัน จิตไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนจริง ๆ ทุกอย่างตั้งแต่โสดา สกิทาคา อนาคา ละที่
จิตทั้งหมดเลย จิตไม่ยินดีไม่ยินร้าย อย่างเช่น ราคะ โทสะเนี่ยพระอนาคาละได้ก็คือละที่จิตนั่นเอง
ไม่ยินดีในกามคุณ เท่านั้นเอง
กามคุณนี้ก็แบ่งเป็นสอง เป็นฝ่ายรักกับฝ่ายชัง ฝ่ายชังก็เป็นโทสะ ฝ่ายรักก็เป็นราคะ กามคุณ
เนี่ย เพราะโทสะเกิดขึ้นได้เพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ราคะก็เกิดขึ้นไปเพราะรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ จริง ๆ มันตัวเดียวกัน ราคะกับโทสะเนี่ยตัวเดียวกันเลย มาจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทั้งหมดเลย ฉะนั้นสุขและทุกข์ก็มาจากที่เดียวกัน ตัวเดียวกัน และเหมือนกัน ตัวเดียวกัน
ท�ำไมถึงว่าเป็นตัวเดียวกัน โยมรูเ้ ห็นไหมว่าเป็นตัวเดียวกันสุขกับทุกข์เนีย่ ตัวสุขตัวทุกข์เนีย่ ก็เป็นตัว
เวทนานัน่ เอง ใช่ไหมล่ะ มันเป็นตัวเดียวกันนั่นเอง ใช่ไหมล่ะ ทุกข์กบั เวทนา ทุกข์กบั เวทนา ก็มาจาก
ตัวเวทนานัน่ เอง คือความรูส้ กึ นัน่ เอง แม้แต่อเุ บกขาก็เป็นตัวเดียวกัน รูส้ กึ เฉยเท่านัน้ เป็นตัวเดียวกัน
สุขทุกข์เป็นตัวเดียวกัน ถ้าหากว่าเรายินดีอยูใ่ นสุขเราก็จะไม่พน้ ทุกข์ เพราะฉะนัน้ เราต้องทิง้ ทัง้ สุข
และทุกข์เนี่ยไปพร้อมกันเลย เพราะยึดเวทนานั่นเอง สุขเวทนา ทุกขเวทนา จริง ๆ มันตัวเดียวกัน
เลย ให้ผลตัวนี้ ให้ผลพอใจเป็นสุข ให้ผลไม่พอใจเป็นทุกข์ ที่เวทนาทั้งคู่เลย และรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็ตัวเดียวกันนั่นเอง ราคะ โทสะ ก็ตัวเดียวกันนั่นเอง ให้ผลว่าพอใจกับไม่พอใจ รักกับชัง
นัน่ เอง จริง ๆ มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันนัน่ เอง เพราะเราให้หมายตัวเดียวว่าน่ารักน่าชัง
นั่นแหละ จริง ๆ ธาตุดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ก็เป็นสภาวะธรรมชาติของมัน มันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นดิน รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แต่เพราะผู้ให้ความ
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หมายเนี่ยว่าเป็นรักเป็นชังก็เลยพากันหลงไป ไปรักไปชังก็เลยสุขทุกข์ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ
ทุกอย่างเป็นตัวเดียวกันหมดเลย แต่ก็แยกให้ดูให้รู้ว่าเป็นอาการของมัน เพื่อจะได้รู้ได้แยกว่า
อาการของจิตแต่ละดวง จริง ๆ ไม่ใช่จิตหลายดวงนะโยมที่ทุกท่านได้เรียนมา เป็นแค่อาการของจิต
เท่านัน้ เอง จิตมีดวงเดียว นีค่ อื ความเป็นจริง นีเ่ ขียนว่า ๘๐ กว่าดวงนีก้ ย็ งั ไม่ใช่โยม ต้องพูดว่าอาการ
ของจิต ถ้าจะศึกษาจริง ๆ มันมากกว่า ๘๐ กว่าดวงอีกโยม เป็นล้าน ๆ ดวงก็วา่ ได้ เป็นล้าน ๆ อาการ
ของมันก็ว่าได้ เพราะอาการของจิตมีเท่าไหร่ล่ะ นับถูกไหมโยม เยอะแยะไปหมด อาการของสังขาร
ที่มันออกไปเนี่ย อาการของเวทนาที่มันออกไปเนี่ย กี่อาการ อาการของสัญญามันออกไปเท่าไหร่ล่ะ
อาการของวิญญาณมันออกไปเท่าไหร่ นัน้ คืออาการของจิตทัง้ หมดเลย มันไปรูอ้ ะไรได้บา้ งล่ะ รูอ้ ย่าง
ก็เป็นอาการหนึ่งรู้อีกอย่างก็เป็นอาการหนึ่ง นี่คืออาการของจิตทั้งหมดเลย..เป็นล้าน ๆ โยม จริง ๆ
จิตตัวเดียว แต่หลายอาการ จิตดวงเดียวเท่านั้นเอง เพราะจิตตัวนี้ไม่เคยตายไม่เคยดับ ไปนิพพาน
ก็ไม่ได้ดับไม่ได้สูญ ยังมีอยู่ แต่มันไม่มี โยมก็เห็นในตัวของโยมเองนั่นแหละ สภาวะของความเป็น
จริงเนี่ย ใครจะค้านความเป็นจริงไม่ได้
พระไตรปิฏกเนี่ยโยม สังคายนากันมาหลายรุ่นแล้วโยมก็จะมีการผิดเพี้ยนบ้าง ครั้งแรกจริง ๆ
แล้วพระอรหันต์เป็นผูส้ งั คายนา แล้วต่อ ๆ มาก็ไม่มพี ระอรหันต์สงั คายนาเลยก็มเี ยอะ มีแต่อรรถกถา
อะไรต่าง ๆ เอาความหมายตัวเองไปแนบไว้ผิดเพี้ยนไปก็มี เอาความเข้าใจของตัวเองไปแนบไว้ และ
ผู้ที่คัดต่อ ๆ มาจึงหลงว่าอันนี้คือพระไตรปิฏก จึงถ่ายทอดกันมาตลอด เพราะฉะนั้นพระไตรปิฏก
จึงผิดเพี้ยนเยอะเลยกับความเป็นจริง ถ้าเราเข้าใจในกายใจของเราทั้งหมดเนี่ย คือเข้าใจธรรมชาติ
ของกายใจเนี่ย ก็คือพระไตรปิฏกนั่นเอง ความจริงของเราเป็นอย่างนั้นจริง ๆ สภาวะต่าง ๆ นี่คือ
หลักความจริงของธรรมะ ไม่ต้องเรียนรู้อะไร เรียนรู้ในกายของเรานั่นแหละ พระไตรปิฏกทั้งหมด
เลย พระไตรปิฏกเคลื่อนที่ อภิธรรมทัง้ หลายก็อยูใ่ นกายใจของเรานั้่นแหละโยม รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ สติอะไรต่าง ๆ ที่เขาเขียนบัญญัติขึ้นมา นั่นก็บัญญัติเพื่อให้เรารู้สมมุติเฉย ๆ แท้จริงแล้ว
เราก็ต้องทิ้งทั้งบัญญัติทิ้งทั้งสมมุติเพื่อเข้าสู่วิมุตติ จริง ๆ แล้วการเดินทางของเราไม่จ�ำเป็นต้อง
รู้สมมุติเยอะก็พ้นทุกข์ได้ ไม่ต้องรู้บัญญัติเยอะก็พ้นทุกข์ได้ แต่การมาเรียนนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ทบทวนเฉย ๆ เพื่อเข้าใจ ถ้ายังยึดบัญญัติยึดสมมุติอยู่ก็ไปวิมุตติไม่ได้
ฉะนัน้ บัญญัตแิ ละสมมุตนิ จี้ งึ เป็นแนวทางเหมือนแผนทีท่ เี่ ราต้องใช้อาศัยในการเดินทาง เมือ่ ถึง
จุดหมายปลายทางแล้วเราจะหอบแผนทีไ่ ว้หรือ เหมือนเป็นบันไดขึน้ บ้าน เมือ่ เราขึน้ บ้านแล้ว เราจะ
แบกบันไดขึน้ บ้านไปด้วยหรือเปล่า เราก็ทงิ้ บันได ทิง้ เสีย นีแ่ หละสภาวะทีเ่ ราเรียนทัง้ หมดเนีย่ สมมุติ
และบัญญัติต่าง ๆ จึงเป็นบันไดนั่นเอง ปัญญาที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นี้ก็เป็นบันได ขันธ์
๕ และสังขารต่าง ๆ นี่ พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญานี่ก็เป็นบันได เมื่อเราขึ้นบ้านแล้วก็ต้องทิ้ง
บันได คือสัญญาและปัญญานีเ้ สียเป็นเรือ่ งสมมุติ ทิง้ ไว้กบั โลกนี้ เรามาอาศัยสมมุตเิ พือ่ ปฏิบตั เิ ข้าไป
สู่วิมุตติ เราต้องไต่เต้าจากสมมุตินี่ไปเพื่อขึ้นไปสู่วิมุตติ แล้วเราก็ทิ้งสมมุติเสีย มันก็จบแล้ว กระจ่าง
ไหม มีไหมโยมที่เรียนไม่รู้ แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วย ก็มีหลายคนที่มาเนี่ยเอาไปท�ำเยอะแยะไป มีเยอะ
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ความจริงน่ะมันจะไปค้านในตรงนัน้ ได้อย่างไร ความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ตรงนี้ แบบนีแ้ หละ
เมือ่ ก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแบบนีแ้ หละหลักความจริง แต่วา่ มันผิดเพีย้ นค�ำสอนโยม แล้ว
ต่อไปก็จะผิดเพี้ยนไปอีกเยอะ เพราะมีการสังคายนากันนี่แหละ ผิดเพี้ยนกันเยอะ แล้วก็สอนกันมา
ผิด ๆ เยอะ ๆ อาตมาเนี่ยเป็นผู้สอนมาก่อน อาตมาก็เคยสอนมา ก็พาให้เขาหลงมา คิดว่าจะไป
ประหารกิเลสอย่างทีโ่ ยมว่าเนีย่ อาตมาก็ไปเป็นอาจารย์สอนกัมมัฏฐานมาก่อน ทัง้ ๆ ทีต่ วั เองประหาร
ไม่ได้ด้วย แต่กลับพยายามก�ำลังจะประหารอยู่ แรงมันจะบาง ๆ เห็นอยู่ ก็สอนเขาวิธีอย่างนี้แหละ
แต่มันประหารไม่ได้สักที ก็หลงทางแบบนี้มา จะเอาสมาธิเนี่ยเข้าไปกดไปประหารมัน ไม่ให้มัน
มี ราคะ โทสะ เลย ให้มันดับสูญไปจากขันธ์เลย ท�ำเท่าไหร่มันก็ไม่ดับ จึงต้องเปลี่ยนวิธีใหม่มา
พิจารณาในความเป็นจริงของขันธ์ ๕ พอเข้าใจขันธ์ ๕ นีป่ ปุ๊ วางชันธ์ ๕ ปัป๊ ก็ยงั สงสัยอยูเ่ หมือน
กัน เอ๊ะ! เราวางจริงไหม ท�ำไมอาการต่าง ๆ มันยังมีอยู่ เกิดความสงสัยในตัวเองขึน้ มา จึงได้คน้ คว้า
และก็ศึกษาในตัวของตัวเองเนี่ย ทบทวนไปมา ก็เข้าใจค�ำว่าขันธ์ เข้าใจค�ำว่าสมมุติ เราจะอยู่กับขันธ์
เราจะอยู่กับสมมุติ ทุกอย่างยังมีอยู่หมดเลย ก็เลยเข้าใจตรงนี้แหละ อาตมาจึงมาสื่อถ่ายทอดให้โยม
ได้ฟังกัน
ในความเป็นจริง ในความเป็นสมมุติ และอาตมาก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์ อย่างหลวงตา
มหาบัวเนีย่ ใคร ๆ ก็วา่ ท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ทำ� ไมท่านยังด่าอยู่ เพราะอะไร เพราะนัน่ คืออาการ
ของขันธ์ ขึ้นชื่อว่าอาการของขันธ์นั่นยังมีอยู่หมด เป็นจริตของขันธ์ ไม่ยึด ใช้ได้แต่ไม่ยึด แต่ไอ้คน
ที่รับฟังนั่นแหละยึดเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นแค้นไป ใช้ได้อยู่ ก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่มาใช้สมมุติได้อยู่
ที่จะมาแสดงธรรมเนี่ย พระอรหันต์ท่านก็ยังใช้สมมุติได้อยู่แต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเอง ใช้แล้วมัน
น่าเกลียดหรือเปล่า ถ้าท่านเอาไปใช้ แต่ยังใช้ได้อยู่ นี่แหละคือหลักความจริง เราต้องเข้าใจว่านี่คือ
สมมุตทิ ยี่ งั ใช้ได้อยู่ สมมุตแิ ล้วก็ตอ้ งมีอยู่ สมมุตแิ ล้วต้องใช้ได้อยู่ เหมือนกับทานข้าวเนีย่ มันก็อร่อย นีค่ อื
สภาวะความเป็นจริงทีม่ นั กระทบกับความรูส้ กึ ว่าอร่อย พอใจในรสอาหารนัน้ เป็นกามคุณเหมือนกัน
ฉะนัน้ รูป เสียงต่าง ๆ ทีม่ ากระทบหูเกิดความไม่พอใจได้เช่นกัน เมือ่ เกิดความไม่พอใจประสาท
ขึน้ ก็สามารถทีจ่ ะแสดงบันดาลโทสะออกไปได้เช่นกัน เพราะไม่พอใจนี่ ใช่ไหมล่ะ ก็แสดงได้โดยสมมุติ
กิริยาเล่นกันตามบทบาทไปเท่านั้นเอง แต่ไม่ยึดมัน ข้าวก็กินไป กับก็กินไป ไม่ยึด โทสะก็ใช้ไปแต่
ไม่ยึด ไม่ได้ทุกข์ที่จิตเลย ไม่ได้เข้าถึงจิตแม้แต่นิดเดียวเลย แค่เป็นอาการของขันธ์ที่แสดงออกไป
เท่านั้นเอง มีก็ท�ำได้ถ้าหากมีมรรคเป็นเครื่องประหารอยู่ คือไม่ใช้ก็ได้เพียงแต่เอามรรคประหาร
เหมือนปล่อยวางไป ก็ได้อยู่ พระองค์กจ็ ะต้องใช้ให้มนั รูจ้ กั บ้าง เพือ่ เป็นการเอากิเลสไปด่ากิเลส ท่าน
ต้องด่ากิเลสท่านไม่ได้ดา่ ใครด่ากิเลส ถ้าไม่ใช้อย่างนีก้ เิ ลสมันจะกลัวได้อย่างไรล่ะ ถ้ายอมให้ทำ� อะไรก็
ตรงนีม้ นั ก็มแี ต่กเิ ลสขวางหูขวางตาไปหมด เพ่นพ่านไปหมด ทีห่ ลวงตาท่านว่าเนีย่ มันเพ่นพ่านไปหมด
ขวางหูขวางตา ท่านด่ากิเลส แต่เป็นเพราะเอาสมมุตนิ มี้ าใช้ แล้วก็ได้ผลด้วย ลนลานเลย ท�ำให้พวกนัน้
สงบระงับกันได้เนีย่ นีแ่ หละคือสมมุตทิ จี่ ำ� เป็นต้องใช้ ส�ำคัญทีก่ ารรูจ้ ริตคน เหมือนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
รู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนานั่นเอง ต้องรู้อัธยาศัยเขา เขาชอบแรง ชอบค่อย ถ้าคนนี้มีความเรียบร้อย
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ชอบค�ำพูดดี ๆ ถ้าไปกระแทกเนี่ยเขารับไม่ได้ รับไม่ได้ แต่บางคนถ้ามันดื้อด้านก็ต้องไปกระแทกให้
มันสะดุ้งสะเทือน คือรู้อัธยาศัยเขา
ฉะนั้น การจะแสดงธรรมสอนธรรมเราต้องรู้อัธยาศัยเขาด้วย คือรู้จริตนั่นเอง ถ้าไม่รู้จริตก็
สอนเขาไม่ได้ ต้องรู้ว่าเขาติดอะไรด้วย ตรงนี้ส�ำคัญ เหมือนหมอรักษาคนไข้ต้องรู้ว่าเขาป่วยเป็นโรค
อะไรด้วย บางคนป่วยโรคชนิดเดียวกัน แต่ว่าลักษณะอาการเขาแตกต่างกัน การรักษาก็แตกต่างกัน
ทั้งที่โรคเดียวกัน โรคมากโรคน้อยก็ต้องดูอาการไม่ใช่ว่าโรคเดียวกันก็ให้ยาเท่ากันหมด แม้แต่การให้
ยาก็ยงั ผ่อนเบาแตกต่างกัน ดูสภาวะของโรคว่าให้มอี าการมากน้อยแค่ไหนเท่านัน้ เอง ธรรมก็เหมือน
กันแหละ ต้องให้ไม่เหมือนกัน เหมือนกัน จริตเดียวกันแต่เทศน์ไม่เหมือนกันก็มี สอนไม่เหมือนกันก็มี
มันแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการสอนคนก็ยากเหมือนกันโยม สอนยากถ้าไม่เข้าใจอุปนิสัย อัธยาศัย
แล้วนั้นก็ยาก
ที่อาตมาสอนนี้อาตมาก็ไม่ได้เอาของตัวเองมาสอนเลยนะ เอาของพระพุทธเจ้ามาสอน แล้ว
ก็ที่อาตมาสอบอารมณ์เนี่ยก็ไม่ได้เอาของอาตมาไปด้วย เอาของโยม ๆ นั่นแหละ เอามาอธิบายให้
โยมฟังอีกที เอามาจากสภาวะของโยมนั่นแหละ เอามาอธิบายให้โยมฟังอีกทีหนึ่ง เอาปัญหาของ
โยมแก้ให้โยมฟัง ถ้าหากเอาปัญหาของอาตมาไปให้โยมแก้ให้โยมฟัง โยมก็ไม่รู้ปัญหาของอาตมา
และทีอ่ าตมาแก้ทงั้ หมดก็คอื ปัญหาของโยมนัน่ แหละมาแก้ให้โยมฟังอีกที ปัญหาทีโ่ ยมหลง ทีโ่ ยมยึด
มั่นถือมั่นนั่นแหละ มาอธิบายให้โยมรู้ความเป็นจริง โยมหลงอะไรก็หลงจากขันธ์ ๕ นั่นแหละ นี่คือ
ั หาของอาตมา จึงเอาปัญหาของโยมนัน่ แหละมาอธิบายให้โยมฟังอีกที เพราะ
ปัญหาของโยมไม่ใช่ปญ
อาตมาไม่หลงแล้ว ไม่นึกว่าจะมีวันนี้ไหม ๆ เพราะวันที่อาตมาเข้าใจธรรมวันแรกนั้น มันภูมิใจตรงนี้
แหละ เออ ! ศาสนาก็เป็นเหมือนกัน นั่นแหละก็ความจริงตรงนี้แหละ เราเห็นความจริงได้มันก็สกิด
ได้ เพราะอาตมาถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดเลย เป็นสภาวะจริง ๆ ที่เราเห็นจริง ๆ ที่มัน
ติดจริง ๆ ที่มันยึดอยู่จริง ๆ ของจริงทั้งหมด เมื่อเอาของจริงมาเผยแผ่มาแสดงมันต้องสะดุด ส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ผู้ศึกษาด้านธรรมอยู่แล้วต้องเข้าถึงใจแน่นอน ถ้าไม่เข้าถึงแสดงว่าบุคคลนั้น
ไม่มีปัญญาเลย ไม่สกิดเลย บุคคลนั้นไม่มีปัญญา ไม่สกิด เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงเลยที่ไม่เข้าถึง
เรื่องนี้ได้ เราไม่รู้บัญญัติแต่เรารู้สภาวะ ก็เราไม่ได้หลงบัญญัตินี่ เราหลงสภาวะ อย่าไปเถียงกันเรื่อง
บัญญัติ จะสมมุติอะไรก็ได้ จะเรียกเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก อย่างภาษาอังกฤษก็บัญญัติอีก
อย่าง ภาษาไทยก็บัญญัติอีกอย่าง อย่างค�ำว่าทุกข์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่าง ภาษาไทยก็เรียก
อีกอย่าง ไม่เหมือนกัน บัญญัติไม่เหมือนกันแต่สภาวะเดียวกัน อันนี้บัญญัติเราจะรู้อย่างไรก็ช่าง
แต่เราต้องการรู้แค่สภาวะ อย่าไปเถียงกันเรื่องบัญญัติและก�ำหนดกฎของภาษาเลย เรามารู้เรื่อง
สภาวะดีกว่า เพราะเราต่างท�ำลายสภาวะ ถ้าหลงก็เรื่องของเขาไป ปล่อยให้เขาหลงต่อไป ได้ความ
ละเอียดจริง แต่ไม่รู้ความรวม
จริง ๆ โยมต้องเข้าใจค�ำว่าสมาธิ สมาธิก็คือการย่อจิตให้รวมเป็นหนึ่ง วิปัสสนาคือการขยาย
ท�ำอะไรก็ตามถ้าให้จติ นัน้ รวมเป็นหนึง่ ได้นนั้ คือสมาธิ ไม่วา่ จะเพ่งแสง เพ่งสี เพ่งเสียง หรือเพ่งอารมณ์
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อะไรต่าง ๆ ให้อยูจ่ ดุ เดียว นัน่ แหละจิตจะรวมเป็นหนึง่ ได้ ถ้ามัวแต่เดินมันก็มหี ลายจุด ไม่ได้เป็นหนึง่
จมูก หน้าอก ท้องก็ไล่อยูเ่ นีย่ มันไม่รวมเป็นหนึง่ ซักที แต่รอู้ ยู่ ละเอียดอยู่ แต่จติ ไม่รวมเป็นหนึง่ แล้ว
แต่จริตโยม อาตมาก็เคยใช้อย่างที่โยมท�ำอยู่ ก็ท�ำอยู่ จมูก หน้าอก ท้องเนี่ยมันได้ความละเอียดจริง
แต่ว่าจะหมายผลถึงความที่รวมเป็นหนึ่งไม่ได้ จะเข้าถึงความเป็นอัปปนาสมาธิไม่ได้ เพราะสติมัน
เดิน รู้อยู่ตลอดเวลา จุดประสงค์ต่างกัน พิจารณาตั้งแต่ปลายเท้าก็ได้ ปลายผมก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้อง
หยุดตรงนี้ นี่คือการเจริญสติรู้ทั่วท้องก็เหมือนกัน แต่เราจะหมายถึงการที่จะรวมเข้าสู่อัปปนา ไม่มี
วันรวม ถ้าโยมเคยท�ำอย่างไรสงบก็ท�ำไป ที่เคยคิดว่าความสงบที่เราจะท�ำครั้งแรกเนี่ย จ�ำให้ได้แล้วก็
มาท�ำตรงนั้นแหละต่อไป เพราะอาการที่เราเคยได้ จริตที่เราเคยเรียนกัมมัฏฐานมา เคยสั่งสมบารมี
มาแล้วหลายภพหลายชาติเนีย่ มันจะรูเ้ ลยว่าเคยท�ำยังไงเแล้วมันจะท�ำให้เราเจริญในสภาวะจิตนัน้ ๆ
มันเป็นกสิณทีเ่ ราเคยสะสมมา นัน่ แหละเป็นสภาวะทีเ่ ราเคยสัง่ สมมา เคยท�ำมา ก็จะปรากฏได้ ก็เป็น
นิมติ นัน่ แหละ แสดงเป็นกัมมัฏฐานทีโ่ ยมเคยฝึกมาจนติดมาหลายภพหลายชาติ เหมือนกับเราไปเพ่ง
กสิณเพ่งอะไร ท�ำอะไรเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็เพ่งไว้ เป็นอะไรก็ดี เป็นของเก่าโยม มันลอยขึ้นมา แต่นี่
กัมมัฏฐานนี่โยมจะท�ำอะไรก็ได้ให้จิตสงบให้ได้
ถ้าจะพูดถึงกัมมัฏฐานทีพ่ ระพุทธเจ้าท่านสอนก็คอื ให้ดลู มหายใจเข้าออกต่าง ๆ เป็นกัมมัฏฐาน
ที่ดี ก็คือน้อมเข้ามาในกาย อย่าทิ้งกายเลย ภายนอกมันหลงได้ เดี๋ยวก็ไป ออกไปเรื่อยเปื่อย เอาที่
กายดีกว่า นั่นแหละเราต้องการความสงบเท่านั้น เราไม่เอานิมิต เพราะในกายเราก็เป็นนิมิตเหมือน
กันแต่เป็นนิมิตในกาย มันไม่พาเราหลงทางหรอก ก็เกิดความสงบเกิดความใสขึ้น นิมิตก็ใสขึ้น ๆ ๆ
ถ้าของเก่าเคยมีมันก็จะเกิด ก็ตอนนี้โยมก็ฝึกกัมมัฏฐานนั่นแหละ วิปัสสนาโยมก็ใช้บ้าง ต้องอยู่ด้วย
กัมมัฏฐาน ต้องอยู่ด้วยสมาธิ มรรคองค์ ๘ ก็คือสมาธินี่แหละเป็นตัวสุดท้าย ต้องขึ้นอยู่กับสมาธิใน
มรรคองค์ ๘ คือสมาธิทเี่ ป็นสมถะนีแ่ หละ อัปปนายิง่ ดี การเข้าพักจิตเนีย่ พอเข้าไปสังขารมันดับหมด
มันก็สบายดี ดังนัน้ พระพุทธเจ้าในครัง้ พุทธกาลท่านก็อยูด่ ว้ ยตรงนีแ้ หละ อยูด่ ว้ ยมรรคตัวนีด้ ว้ ย ด้วย
ฌานนี่แหละ อยู่ด้วยนิโรธนี่แหละ สมาบัติ นั่นเป็นเครื่องด�ำเนินเพื่อช่วยให้เราตรัสรู้ แต่เมื่อเราตรัสรู้
แล้วยิ่งลึกยิ่งดีโยม ไม่อย่างนั้นในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะเข้านิโรธสมาบัติกันหรือ คือเข้าตรงนี้
แหละเพื่อให้เกิดพลังของจิตขึ้นภายใน ออกนอกเป็นสมุทัยหมดโยม ภายในเป็นมรรคทั้งหมด ไม่
ว่าสมาธิกด็ ี วิปสั สนาก็ดี สมาธิในกายก็เป็นมรรค วิปสั สนาในกายก็เป็นมรรค สมาธินอกกายเป็น
สมุทัย ปัญญานอกกายเป็นสมุทัยหมดเลย สมุทัยก็ทำ� ให้ทุกข์ พอไปรู้มันก็ยึดก็เลยทุกข์ อุปาทาน
ถ้าอยู่ในกายก็อยู่ในปัจจุบัน ออกนอกก็เป็นอดีตบ้าง อนาคตบ้าง นั่นคือสมุทัย อยู่ในกายปัจจุบัน
ถ้าอยู่ในกายปั๊ปมันเป็นปัจจุบันทันทีเลย เมื่ออยู่กับปัจจุบันมันก็จะไม่มีสมุทัยเข้ามาแทรก
ปัจจุบันมันก็อยู่ในความเกิดดับของมันอยู่ แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ทั้งสิ่งที่รู้และตัวผู้รู้ก็
แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา เป็นการพักจิต เป็นการเข้าสมาธิ ยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งดี ถ้าโยมท�ำตัวนี้แล้วโยม
จะรู้สึกว่าดีกว่าเก่าเยอะ จะได้ไม่ปรุงแต่งไปกับสังขาร อย่าใช้สังขารเยอะ พักจิตให้เยอะแล้วโยมจะ
มีพลัง พิจารณากาย ดูในกาย ก�ำหนดที่กายตลอด ใช้สติก�ำหนดที่กาย อยู่ที่กายนี้ก็พอแล้ว แล้วก็
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เอาความรู้สึกมาจับตรงนี้แหละ เวลาอารมณ์กระทบเกิดความพอใจไม่พอใจ จับอยู่ตรงกายนี้ที่เดียว
พอใจก็รู้อยู่ตรงนี้ ไม่พอใจก็รู้อยู่ตรงนี้ อย่าให้ความหมายทั้งคู่ อยู่ด้วยความเป็นกลาง มันมีอยู่ ๒
อาการ ก็คือ อาการที่พอใจกับอาการที่ไม่พอใจ อาการที่เป็นกลางคือตัวเฉย เฉย พอใจ ไม่พอใจ เรา
อยู่ที่เฉยตัวเดียว อะไรกระทบมามันเกิดขึ้นเราก็ไม่เอา เราเอาเฉยตัวเดียว อยู่ที่เฉยเป็นเครื่องอยู่
แล้ว เราจะอยู่ในโลกสมมุติได้สบายเลย ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่พอใจและไม่น่าพอใจเลย อยู่ที่เฉย
ตัวเดียว พอเราเฉยมันก็ไม่ปรุงแต่ง เพราะเรากระทบได้ตลอดเวลา มีอะไรพอใจไม่พอใจมีได้ทั้งวัน
โยม แต่เราเฉยแล้วเนี่ยเพราะรู้ มันก็คือการฝึกสตินั่นเอง ให้เราเฉยตลอด เมื่อเราเฉยเราก็ปราศจาก
ความปรุงแต่ง ก็จึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์เข้ามาหาเรา เป็นเครื่องอาศัย
แต่เฉยนีก้ ย็ งั ยึดไม่ได้ แต่อาศัยได้ เหมือนสมาธิ อาศัยได้แต่ยดึ ไม่ได้ เหมือนเราทานข้าวอาศัย
ได้แต่ยึดไม่ได้ ก็มีสมมุติทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่หรือ สมมุติมี ๒ สิ่ง ทั้งเป็นกุศลและอกุศล แต่เราสามารถ
เรียกกุศลมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับธาตุขันธ์ของเรา เท่านั้นเอง เอาดี ๆ มาใช้ ไม่ใช่ของไม่ดีก็มาใช้
ด้วย จะเกิดโทษ เอาของดี ๆ มาใช้ไม่ได้เกิดโทษกับเรา ของที่เป็นประโยชน์กับเรา ท�ำอะไรแล้วเกิด
ประโยชน์กับเราเนี่ย เอาอันนั้นไปท�ำได้ แล้วก็อยู่ด้วยศีลข้อเดียวโยม อยู่ในโลกสมมุติใช้ศีลข้อเดียว
พอ ศีลควรเอาตัวนี้ไปใช้โยม เวลาควรกับไม่ควรเท่านั้นแหละ ควรเราและไม่ควรเขาเนี่ย ตรงนี้ต้อง
ตรึกตรองให้ดีว่า อะไรควรและไม่ควร  ที่จะท�ำให้เราเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเนี่ยไม่ควร ถ้าท�ำให้เรา
ไม่เดือดร้อนแต่เขายังเดือดร้อนอยู่ก็ไม่ควร ถึงเราเดือดร้อนแต่เขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ควร ต้องเขาไม่
เดือดร้อนด้วยเราไม่เดือดร้อนด้วยนี่คือควรอย่างยิ่ง เอาการเดือดร้อนเป็นหลัก เอาตัวนี้ไปใช้ ใช้ข้อ
เดียวพอคือศีล แม้แต่สมาธิกต็ อ้ งอาศัยปัญญาเหมือนกันโยม ถ้าไม่มปี ญ
ั ญาก็ทำ� สมาธิไม่เป็น เพราะ
อาตมาก็ลองมาแล้วทีพ่ ดู อาตมาก็เคยลองผิดลองถูกมา ทดลองด้วยตัวเอง บทเรียนของตัวเองเนีย่ ที่
อาตมาบอกมา บทเรียนทั้งหมดเลย เอาสติรู้ตลอด เอ๊ะ ! นี่ไม่ใช่ผิดแล้ว มันไม่สงบสักที ก็เลยผ่อนสติ
ลงมาจึงกลับสงบ บางทีพอได้สงบปับ๊ เนีย่ ทิง้ ตัวให้มนั หลับเลย แต่มตี วั รูข้ นึ้ มานิดหนึง่ เป็นสมาธิทนั ที
เลย ทิ้งตัวให้หลับเลยปุ๊ป แต่เอาตัวรู้ขึ้นมานิดหนึ่ง กลับเข้าสู่ภวังค์ทันที เนี่ยโยมลองเอาไปศึกษาดู
จะได้เป็นก�ำลังพุทธศาสนา ดีละ เข้าใจแล้วนะ คราวนี้ก็ไปทบทวนภาวนาเอานะ

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=j0K6giRDVNM
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ละที่จิต
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท
จุดศูนย์รวมทั้งหมดจะเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี เริ่มต้นที่กายทั้งหมดเลย  ถ้าไม่
เอาทีก่ ายมันก็จะหลงทาง เพราะตัวนาม ตัวจิตมันมองไม่เห็น ถ้าไม่เอามาจัดมาอยูก่ าย มันก็ไปจัดไป
อยูก่ ายกับคนอืน่ ทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดเลย ด้วยความเป็นรูป เป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็เป็นอนิจจังทั้งหมดใช่ไหมละ เรายังมีอะไรให้สงสัยในตัวขันธ์ ๕ ไหมละ จริง ๆ แล้วที่เราใช้ทั้งหมด
ก็คือใช้ขันธ์ ตัวเราเป็นตัวขันธ์ ดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจสภาวธรรม มันก็ไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าใจสภาวะธรรมก็
คือขันธ์นนั่ เองเข้าใจสภาวธรรม และตัวขันธ์นกี้ เ็ ป็นไตรลักษณ์เช่นกัน มันจะเป็นอะไรก็สดุ แท้ทมี่ นั จะ
เป็นความเข้าใจทีเ่ ราว่าเข้าใจ สภาวะนัน้ มันก็ไม่ได้เข้าใจของเรา มันเป็นส่วนหนึง่ ของขันธ์ ซึง่ ก็ไม่เทีย่ ง
เช่นกัน  ซึ่งที่ตรงนี้คือที่ ๆ เราหลงกัน หลงว่าเราเป็นผู้รู้ธรรม หลงว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เพียงแต่
เราเข้าใจรวม ๆ ว่า ทุกอย่างทั้งสภาวะของความเป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี้ มันก็เป็นตัวเดียวกัน ผู้รู้ก็
เป็นขันธ์ ตัวรู้ก็เป็นขันธ์ สิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นขันธ์หมดเลย ก็จึงไม่มีเราอยู่ในความเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้
มันมีไหมละสิ่งที่ถูกรู้ พอเราปล่อยวางขันธ์ ๕ ก็คือการปล่อยวางกิเลสนั่นเอง แต่ขันธ์ ๕ ทุกอย่าง
ก็คอื มีครบหมด เพราะเรายังไม่ตาย ยังมีรปู มีนามอยู่ ถ้าเราดับขันธ์เมือ่ ไหร่แล้วคือหมด เมือ่ ขันธ์หมด
ขันธ์ดับ สภาวะกิเลสของขันธ์ก็ดับตามด้วย
อันนี้เพียงแต่เราอยู่กับขันธ์โดยที่เราไม่ยึดขันธ์ พอเราท�ำไปได้สักพักก็เกิดอาการพอเถอะ เลิก
เถอะ มันก็เป็นอาการของขันธ์ มันเป็นกิเลสของขันธ์ ทุกอย่างล้วนเป็นสมมุติหมดเลย อย่าไปยึดมั่น
ถือมั่น ถ้าเราเข้าใจในความเป็นสมมุติทั้งหมด แม้ตัวผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสมมุติ ก็ไม่เที่ยง ธรรมะที่เรา
ปฏิบตั กิ ไ็ ม่เทีย่ ง สิง่ ทีเ่ ราบรรลุเห็นทัง้ หมดก็ไม่เทีย่ ง เป็นไตรลักษณ์ทงั้ หมดเลย คือไม่ยดึ อะไรทัง้ หมด
เลย เพราะเราเกิดมามาแต่จติ อย่างเดียว จิตดวงนีไ้ ม่มรี ปู ไม่มนี าม ประภัสสรอยู่ มาอาศัยรูปนาม
นีเ้ ป็นเครือ่ งอยู่ แต่ทเี่ ราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูท่ กุ ภพทุกชาติ เพราะเรายังยึดรูปนามเนีย่ ทัง้ หมด
ยึดตัวรูปว่า เป็นเรา ยึดตัวรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ คือตัวรู้สึกเนี่ยที่เป็นเรา ยึดตัวคิดว่าเป็นเรา ยึดตัว
รู้ว่าเป็นเรา ตัวคิดใจคิดอะไรได้หมด ตัวรู้สึกมันก็รู้สึกได้แค่สุข ทุกข์และเฉย ความจ�ำก็จ�ำได้หมด
ทุกอย่าง แต่ตัวที่มันจ�ำ  จ�ำได้เพราะอะไร คิดได้เพราะรูป รู้ได้เพราะรูป ค�ำว่ารูปก็คือ จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณนั้นไปรู้ ก็คือ ตาวิญญาณ หูวิญญาณ จมูกวิญญาณนั้นเอง คือเป็นตัวรู้ เข้าบรรลุสภาวะ
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ทัง้ ปวง ฉะนัน้ เรามีรไู้ ด้เพราะเรามีธาตุดนิ น�ำ้ ลม ไฟ มารวมเป็นตัวเรานัน่ เอง รูปนีค้ อื ดิน น�ำ้ ลม
ไฟ สลายแล้วความเป็นผู้รู้ ความเป็นผู้จ�ำ ผู้คิดก็หมด ไม่เหลือเลย
ดังนั้นในขณะที่เราใช้ จะใช้จะคิดก็ดี มันก็ไม่เที่ยง จะใช้จะรู้ก็ดี มันก็ไม่เที่ยง จะใช้จ�ำก็ดีมันก็
ไม่เทีย่ ง จะใช้ไปรูส้ กึ ก็ดมี นั ก็ไม่เทีย่ ง ต้นเหตุของมันมาจากรูปนัน่ เอง คือความไม่เทีย่ งของรูป เพราะ
รูปนีก่ แ็ ปรปรวนตลอดเวลา เป็นอนิจจังตลอด เริม่ ต้นจากเราเกิดมาเป็นเด็ก ๆ เนีย่ เด็กทุกคนเกิดมา
จะไม่มคี วามจ�ำเลย แบเบาะอยูเ่ นีย่ ไม่มคี วามคิดเลย ไม่มคี วามรูเ้ ลย ไม่มคี วามรูส้ กึ เป็นสุขเป็นทุกข์เลย
เพราะประภัสสรอยู่ ณ ดวงจิต เป็นดวงจิตบริสุทธิ์ ประภัสสรอยู่เดิม แต่พอมาโตขึ้น จะมีพัฒนาการ
ขึ้น จะมีตัวรู้ชัดเจนขึ้น มีตัวจ�ำขึ้น มีตัวคิดที่ดีขึ้น ก็เลยท�ำงานปกติเหมือนที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน พอเรา
แก่ชราไปถึงที่สุดแล้ว ตัวรู้ที่เคยรู้อย่างชัดเจนก็เสื่อม ตาก็ฟ่าฟาง หูก็ตึง สภาวะความไม่รู้นั้นก็เสื่อม
ความจ�ำที่เคยจ�ำได้กเ็ สือ่ ม ความคิดทีเ่ คยคิดได้กเ็ สือ่ ม มันเสือ่ มหมดเลย ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ จึงอาศัย
ความสมมุติที่แปรปรวนเท่านั้นเอง
มันไม่มอี ะไรหลุดหรอก เพียงแต่เราไม่เข้าใจ ทุกอย่างทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นสมมุตหิ มดเลย มันไม่เทีย่ ง
ไม่มีอะไรให้เอาได้เลย เหมือนกับเป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติ คือไม่เอาสมมุติทั้งหมดเลย ปฏิบัติ
เพื่อจะวางสมมุติ เพื่อไม่เอาสมมุตินี้เป็นภาระของจิต หากเรายังเอาสมมุติมาเป็นภาะระของจิต
นัน้ คืออาการหนึง่ ของขันธ์ เป็นอาการหนึง่ ของขันธ์ ทีม่ นั ไปยึดก็ดี อุปาทานก็เป็นอุปาทานของขันธ์
แม้แต่ตวั ทีป่ ล่อยวางก็เป็นการปล่อยวางของขันธ์ มันก็ไม่เทีย่ ง อุปาทานทีไ่ ปยึดมันก็ไม่เทีย่ ง แล้วเรา
จะไปเอาอะไรกับมัน ยึดก็ไม่เที่ยง วางก็ไม่เที่ยง ทุกอย่างเป็นของไตรลักษณ์หมดเลย เราก็อยู่กับมัน
ด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมดเลย แม้จะกลับมาเผลอมัง่ แต่เราก็เอาไตรลักษณ์มาวาง นีม่ นั ก็ไม่เทีย่ ง
นี่เป็นขันธ์หมดเลย จิตเดิม ๆ แท้ ๆ จิตก็ไม่เคยสุข ไม่เคยทุกข์ ไม่เคยรู้สึก ไม่เคยจ�ำ ไม่เคยคิด
เพราะมาเกิดในโลกนี้เราจึงอาศัยธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ปฏิสนธิกับครรภ์มารดา มีสองธาตุคือ ธาตุดิน
กับธาตุน�้ำ  ธาตุดินเป็นธาตุของพ่อ ธาตุน�้ำเป็นธาตุของแม่ ปฏิสนธิในครรภ์มารดา และก็หล่อเลี้ยง
ด้วยธาตุลมในครรภ์มารดา จนเติบโตขึ้นมาในครรภ์ แล้วก็คลอดออกมา เราจึงใช้ธาตุลมด้วยตัวของ
เราเอง เพื่อหายใจเข้าออกเองเป็น จึงเกิดเป็นพลังงานไฟขึ้น เพื่อท�ำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นเครื่องเผา
ผลาญอาหาร เป็นเครือ่ งละลายอาหาร จึงเป็นธาตุไฟปฏิสนธิเกิดขึน้ อันนัน้ เป็นพลังงานอันหนึง่ ทีเ่ รา
เกิดขึ้นมาต้องเจอ ของมนุษย์ก็ดี ของสัตว์ก็ดี เป็นแบบนี้หมด เพราะอาศัยการปฏิสนธิรวมตัวกันขึ้น
ด้วยธาตุทั้งสอง ดินกับน�ำ้ จึงเกิดไฟขึ้น พออาศัยธาตุลมข้างนอกหล่อเลี้ยงหายใจเข้า หายใจออกเพื่อ
ให้รา่ งกายนัน้ อยูไ่ ด้ ไม่เสือ่ มโทรมแล้วก็ไม่ตาย แต่สดุ ท้ายก็ตายในทีส่ ดุ เพราะเรามีธาตุดนิ น�ำ 
้ ลม ไฟ
ปฏิสนธิ รวมตัวกันเป็นธาตุทั้งสี่ จึงมีพลังงานหนึ่งเกิดขึ้น จนเป็นพลังงานนั้น ที่เกิดเป็นความรู้สึกที่
เป็นสุข เป็นทุกข์ เกิดขึ้น จึงเป็นพลังงานที่เกิดความจ�ำ จึงเป็นพลังงานที่เกิดความคิดขึ้น การรู้ รับรู้
รับทราบขึ้นต่าง ๆ หู จมูก กาย และมโน นั่นเอง นี่จึงเป็นอาการหนึ่งของดิน น�้ำ ลม ไฟ ขณะที่เรา
ไปหลงก็เป็นอาการหนึ่งของธาตุดิน ที่เราไปรู้ก็แค่อาการหนึ่งของธาตุดิน ที่เราไปจ�ำก็แค่อาการหนึ่ง
ของธาตุดนิ ก็จงึ ไม่มอี ะไร รูไ้ ด้ จ�ำได้ คิดได้ รูส้ กึ ได้กเ็ พราะมีดนิ นัน่ เอง  เวลาทีเ่ ราเห็นลมพัดใบไม้ เรา
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เห็นใบไม้แต่เราไม่เห็นลม แต่กร็ วู้ า่ มี ทีเ่ ราเห็นทัง้ หมด เป็นการปรุงแต่งก็ดี เป็นการจ�ำก็ดี เป็นการคิด
ก็ดี เป็นความรู้สึกก็ดี นี้จึงเป็นใบไม้ทั้งหมดเลย
ที่วางก็ยึด ที่ไม่วางก็ไม่ยึดเท่านั้นเอง เพราะเป็นสมมุติ มันก็วิ่งหาสุข วิ่งหนีทุกข์กันอยู่แค่นี้ล่ะ
ต้นเหตุคอื ตัวขันธ์ ๕ ทีเ่ ราหลง เราไม่ตอ้ งไปใส่ใจอาการของมัน เวลามันยึดหรือไม่ยดึ ต้นเหตุทงั้ หมด
มันมาจากตัวธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ที่เราอาศัย ที่เราหลงมันที่สุด เพราะมีธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ รวมตัวเป็น
รูปขึ้นมาแล้ว เราจึงหลงความเป็นเวทนา เป็นสุข เป็นทุกข์ เราจึงหลงสัญญาที่จ�ำ  หลงสังขารที่คิด
หลงตัววิญญาณที่รับรู้ ว่าเป็นเรารู้ ถ้าหากว่าเราไม่มีดิน น�้ำ ลม ไฟ แล้วเนี่ย ความเป็นสุข เป็นทุกข์
เป็นเฉย จะมีไหม ในเมื่อตัวรู้ไม่เหลือ เมื่อเราตายแล้ว จะมีเราตรงไหนล่ะ ที่อาศัยคืออาศัยรู้ เพราะ
มีกายมีดิน น�้ำ ลม ไฟ เป็นตัวอยู่ นั้นจะเป็นเรารู้ได้อย่างไร จะเป็นวิญญาณได้อย่างไร ที่เราเรียนมา
ก็ถูกทาง ที่ว่าวิญญาณ วิญญาณจริง ๆ ไม่ใช่วิญญาณที่ล่องลอยไปนะ วิญญาณถ้าตามแนวพระธรรม
ก็คือจักขุวิญญาณ ตาวิญญาณ โสตวิญญาณ คือวิญญาณหู กายวิญญาณก็คือวิญญาณกาย วิญญาณ
จมูก วิญญาณลิน้ เท่านัน้ เอง ทีร่ บั รูไ้ ด้ทงั้ หมดเลย ทีต่ วั รูท้ เี่ ราอาศัยทีเ่ รารูไ้ ด้ เพราะมีอวัยวะทีส่ มบูรณ์
มีหูที่สมบูรณ์ มีตาที่สมูบูรณ์ การได้ยินที่สมบูรณ์ ที่ตัวรู้ รู้ได้เพราะตรงนี้
รู้ได้เพราะกาย ก็ในเมื่อกายมันไม่เที่ยง อาศัยชั่วคราว ตัวรู้นั้นก็มาอาศัยชั่วคราวเช่นกัน ก็จึง
ไม่ใช่เราแท้ เนี่ยจึงว่าอาศัยสมมุติ ไม่ใช่เรารู้ตลอด แค่เวลาเราหลับ ตัวรู้มันก็ดับไปแล้ว ตื่นมาก็รู้ต่อ
ก็ทำ� งานไปต่อ ตามบทบาทตามทีเ่ ขาเล่นไป ในขณะทีร่ มู้ นั ก็ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วรูเ้ ดีย๋ วก็ไม่รู้ เท่านัน้ เอง  จึง
ว่าเราใช้สภาวะของความเป็นผู้รู้ ไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง ที่อาตมาถามเรื่องใบไม้กับลม โยมเห็นใบไม้ แต่
โยมไม่เห็นลม ทั้งหมดก็เห็นแค่รูปนาม รูปนามเท่านั้นเองที่เราเห็น ตัวจ�ำ  ตัวคิด ตัวปรุงแต่งแท้ ๆ
มันมีอยู่ แต่เราไม่เห็น เพราะ จิตดวงนี้ไม่มีรู้สึก ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีเกิด ไม่มีตาย เป็นดวงจิตที่
ประภัสสร คือไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจิตที่เราจะไปพระนิพพาน คือจิตที่ไม่มีอะไรด้วย แต่
มันมีประภัสสรของมันอยู่ เพราะนิพพานไม่มีรูปไม่มีนาม ที่มีนามคือสามโลกธาตุนี้ คือนรก มนุษย์
สวรรค์เท่านั้น ที่มีรูปมีนาม นรกนั้นมีแต่ทุกข์เวทนา สวรรค์มีแต่สุขเวทนา มนุษย์มีแต่ทุกข์บ้างสุก
บ้าง เป็นเครื่องอยู่ พอมาโลกก็มีแต่ตัวรู้ตัวเดียว ที่เอารูปมาใส่ความว่าเป็นอารมณ์ แต่พระนิพพาน
ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีรูปไม่มีนาม และไม่มีว่าง งั้นเราจะปฏิบัติเพื่อที่ต้องการจะละสมมุติทั้งหมด
เป็นธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ  ทั้งหมดแล้วเนี่ย โดยที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเป็นตน เป็นของเรา เป็น
แค่ของอาศัยชั่วคราวเป็นชาติหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเราดับขันธ์ไปแล้ว เราก็ไม่กลับมาใช้มันอีก อะไรที่
เกิดขึ้นกับเราอย่าไปสนใจมัน จะเป็นอะไรก็ช่าง ทุกอย่างเป็นสมมุติหมดเลย เพราะยึดไว้ก็เป็น
อุปาทานหมดเลย เราอาศัยสมมุติ ไม่ได้มายึดสมมุติ เพราะสมมุตมิ นั อยูก่ บั โลกนีม้ านานแล้ว ใครมา
ก็ได้มาอาศัยดิน น�ำ้ ลม ไฟ ใครมาเกิดก็ได้มาอาศัยดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ทีม่ ขี นึ้ อยูแ่ ล้ว จึงพัฒนาการมีเวทนา
้ ลม ไฟ ไว้กบั โลกนี้ ทิง้ เวทนา วิญญาณ สัญญา
สัญญา วิญญาณ สังขารเกิดขึน้ แล้วก็ได้ทงิ้ ธาตุดนิ น�ำ 
สังขาร ไว้กับโลกนี้เหมือนเดิม ไปแต่ดวงจิตตัวเปล่า แต่จิตของผู้ที่ยังลุ่มหลงอยู่ เมื่อไปแล้วก็ยังยินดี
อยู่ ก็กลับมาอาศัย ดิน น�้ำ ลม ไฟ นี้บ่อย ๆ เวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุเนี่ย นรก มนุษย์ สวรรค์
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เป็นวัฏจักรวัฏสงสาร แต่ในพระอริยเจ้าอาศัยธาตุดิน น�้ำ  ลม ไฟ  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นี้ เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติ เกิดมาอาศัยชั่วคราว ไม่ใช่ตัวตน จิตเห็นลักษณะนั้น จิตจึงปล่อยวางและ
หลุดพ้นจากสภาวะของความเป็นสมมุติ แล้วก็อยู่ในสมมุติโดยที่ไม่ยึดไม่แบกไม่หาม แม้แต่ที่เราบาง
ครั้งมันก็ยึดบ้าง ไม่ใช่เรายึด เพราะนั้นคือสมมุติ ปฏิบัติเราไม่ได้ไปละกิเลส เราละขันธ์ เมื่อเราละ
อุปาทานขันธ์ ๕ เราปล่อยวางขันธ์ ๕ ด้วยความเป็นกลางแล้ว ตัวกิเลสก็เป็นกลาง ๆ เราไม่ได้ละทีข่ นั ธ์
ที่ไปกดไม่ให้มีราคะ โทสะ โมหะ ในตัวขันธ์นั้นยังไม่ใช่ เราละที่ตัวจิตตัวเดียว จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นใน
ขันธ์ ๕ จิตไม่ยดึ มัน่ ในราคะ โทสะ โมหะ เราก็ไม่ทกุ ข์เพราะขันธ์ ๕ เราก็ไม่ทกุ ข์เพราะราคะ โทสะ
โมหะ เขาจะเป็นอิสระของเขาไป เราก็อยู่ไปโดยที่เราไม่ยึด ก็สบาย นี่คือจุดของการปฏิบัติธรรม
ดังนั้น เรามาปฏิบัติไม่ได้มาเอาอะไรเลย ทิ้งทั้งหมดที่มีอยู่ ปัญญาก็เอาไปไม่ได้ ปัญญานี่ก็เป็น
ปัญญาของขันธ์ ๕ ตัวโง่ก็เป็นความโง่ของขันธ์ ๕ เพราะเรามีขันธ์ ๕ คือตัวของมันจึงได้ยึด ถ้าหาก
เรายึดปัญญา เราก็จะยึดขันธ์ ๕ อยู่ ยึดตัวโง่เราก็ยึดขันธ์ ๕ อยู่ เพราะปัญญาและความโง่ออก
มาจากขันธ์ ๕ ทั้งหมด นี่คืออาการของมัน อาการของขันธ์ ๕ แต่ตัวขันธ์ ๕ เราต้องท�ำลายมันให้
สิ้นซาก ตัวรูป ตัวเวทนา ตัวสัญญา ตัวสังขาร ตัววิญญาณ แต่อาการที่ปรุงแต่งมาเป็นกุศลก็ดี อกุศล
ก็ดี ก็เป็นของเขาโดยธรรมชาติ เราอย่าไปยึดดียดึ ชัว่ เพราะนิพพาน มันไม่มดี ไี ม่มชี วั่ การทีโ่ ยมแสดง
ว่าปฏิบัติไม่ดี ปฏิบัติไม่ได้เรื่อง แสดงว่าโยมยังยึดดีอยู่ ยึดสมมุติของสิ่งที่ดีอยู่ มันวางไม่ได้หมด มัน
เป็นธรรมชาติ ที่เราวางได้หมดคือเราวางทั้งหมดที่มีอยู่นั่นล่ะ ไปวางตัวที่มันจะวางด้วย เพราะตัวนี้
คือตัวสมมุติของขันธ์ ถ้าวางตัวนี้ทั้งหมดก็ไม่ต้องไปไล่เหนื่อยไล่วางมัน เพราะตัวเครื่องจักรมันคือ
ตัวรูป ตัวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นเครื่องจักรที่การปรุงแต่งออกเป็นกิเลสก็ดี ออกเป็น
ธรรมก็ดี ออกมาจากโรงงานขันธ์ ๕ ทั้งหมดเลย เราต้องรื้อโรงงาน ท�ำลายโรงงานตัวนี้เสียคือไม่
ยึดมั่นถือมั่นในตัวโรงงาน ที่มันผลิตดี ผลิตชั่ว ผลิตกุศล อกุศลมาก็ช่างมัน เป็นแค่สมมุติ เพราะตัว
ขันธ์ ๕ ยังเป็นตัวสมมุตแิ ล้วและสิง่ ทีผ่ ลิตออกมาจากขันธ์ ๕ ก็จะเป็นของปลอมทัง้ หมดเลย ดีกป็ ลอม
ชั่วก็ปลอม แล้วจะยึดให้เป็นอะไรล่ะ ไม่มีอะไรเลย แม้แต่ตัวที่ไปเห็นว่าของปลอม ไอ้ตัวเห็นนี่ก็ออก
มาจากโรงงานนี่เอง ไอ้ตัวที่เห็นไตรลักษณ์นี่ก็ออกมาจากโรงงาน
ตัวไตรลักษณ์มันก็เป็นตัวไตรลักษณ์ในตัวของมันอยู่แล้ว  ตัวไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงในตัวของ
มัน ค�ำว่าอนัตตามันก็เป็นความอนัตตาในตัวของมัน ความทุกขังมันก็เป็นความทุกขังในตัว ไม่มี
อะไรยึดเลย ละความยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ไปดับอาการของมัน ทั้งดีทั้งชั่วเราไม่ยึดไม่ใส่ใจเลย ดีก็
เป็นรูปสมมุติของโลก ชั่วก็เป็นสมมุติของโลกเรียกว่า โลกธรรม ๘  สุข ทุกข์เป็นเรื่องของโลก แต่
พระนิพพานไม่มีสุขไม่มีทุกข์ เราปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน คือไม่เอาดีไม่เอาชั่วของโลกนี้ทั้งหมด
เพราะมันเป็นสมมุตทิ งั้ หมดเลย ทัง้ เหตุทงั้ ผลเราก็ไม่เอานะ ถ้าอยูก่ บั ทางโลกก็ตอ้ งเอาเหตุ เอาผล เอา
ถูกเอาผิด เอาแพ้ชนะ แต่พระนิพพานไม่เอาเหตุ ไม่เอาผล ไม่เอาถูกไม่เอาผิด ไม่เอาแพ้ ไม่เอาชนะ
จึงเป็นกลาง ๆ หมดเลยไม่มีอะไรให้เอาสักอย่าง เพราะตัวเหตุก็ไม่เที่ยง ผลก็ไม่เที่ยง แพ้ก็ไม่เที่ยง
ชนะก็ไม่เทีย่ ง ถูกก็ไม่เทีย่ ง ผิดก็ไม่เทีย่ ง เราจึงไม่เอาอะไร จิตจึงเป็นหนึง่ นีค่ อื จิตเดิม ทีว่ า่ รูส้ กึ ว่าว่าง
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รู้สึกว่าเฉยนี้ ตัวว่างตัวเฉยนี่ ก็ยังไม่ใช่เรา เพราะเรามีรูปเราจึงเฉยได้ เราจึงว่างได้ ถ้าหากเราไม่มีรูป
ไม่มีนาม เราจะรู้ว่าเราเฉยไหม? ไม่มี
ต้นเหตุทั้งหมดที่มาจากรูปนี่ล่ะ ที่เราสัมผัส หมายได้ ทุกอย่าง เป็นอาการสมมุติของขันธ์ ๕
ทั้งหมดเลย ที่เรียกได้ ที่เอ่ยได้ ที่สมมุติมาได้ เป็นสภาวะของของสมมุติโลกทั้งหมดเลย แต่จิตเดิม
แท้ พระนิพพานแท้ ๆ นี่ เรียกไม่ได้ เอ่ยไม่ได้ ถ้าเอ่ยนั้นผิด เราเป็นสมมุติหมดเลย ถ้าไม่เอ่ยนั้นคือ
นิพพานเป็นวิมุติ ฉะนั้นที่พูดได้ทั้งหมด แม้แต่ว่ามันว่างก็ดี มันเฉยก็ดี นั้นยังไม่ใช่นิพพานเป็นสมมุติ
ถ้าหากไม่มอี ะไรเลยเป็นสภาวะทีไ่ ม่มเี ลย คือนิพพาน คือวิมตุ ติ เราจะต้องเลือกเอาว่า จะเอาวิมตุ หิ รือ
ว่าสมมุติ ถ้าจะไปวิมุตติ เราต้องทิ้งสมมุติทั้งหมด ที่มีอยู่เนี่ย คือไม่เอามัน ไม่ยึดมั่นถือมั่น เห็นแล้ว
แจ้งในความจริงว่า มันเป็นขันธ์ เพราะเรามีขันธ์เราจึงมีว่าง เพราะมีขันธ์เราจึงมีนิ่ง เพราะมีขันธ์เรา
จึงมีเฉย เพราะมีขันธ์เราจึงมีสุข เพราะมีขันธ์เราจึงมีทุกข์ นิ่ง ว่าง เฉย สุข ทุกข์ เป็นขันธ์หมด เลย
แล้วโยมจะเอาอะไรเรื่องของขันธ์ล่ะ ตัวที่ไม่เอาก็เป็นขันธ์ ตัวที่เอาก็เป็นขันธ์ รวมทุกอย่างที่เราใช้
นั้นเป็นขันธ์หมดเลย
ในเมื่อเราต้องการปฏิบัติเพื่อละอุปาทานของขันธ์ ๕ ที่มีอยู่ทั้งหมด เราต้องละให้หมดคือขันธ์
ละสมมุติให้หมด สภาวะทั้งหลายเราก็ต้องละด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวเป็นตนในธรรม
ทั้งหลาย อยู่กับมันไปโดยที่เราไม่แบกไม่หาม สบายกว่าเยอะโยม โยมอยากให้มันเป็นอะไร อยาก
ให้เป็นมันก็ไม่เป็น มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ลมนี้เป็นธรรมชาติไหมโยม ใบไม้นี่เป็นธรรมชาติหรือ
เปล่า ขันธ์ ๕ นี่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า จิตก็เป็นธรรมชาติเช่นกัน  จิตก็อิสระ ขันธ์ ๕ ก็อิสระ ใบไม้
อิสระ ลมก็อิสระ แต่เพราะเราไปฝืนธรรมชาตินั่นเอง เราจึงทุกข์กับเขาด้วย เราเคยบังคับลมไม่ให้
พัดได้ไหม ไม่ได้ นี่ก็เหมือนกัน เราไปบังคับให้ขันธ์ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ เป็นสภาวะของธรรมชาติที่เกิด
มาต้องมี แต่ท�ำอย่างไรไม่ให้เรายึดสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะเราไปยึดเนี่ย เกิดมาเราก็ไปยึด ยึดสุข ยึด
ทุกข์ ว่าเป็นของเรา แล้วก็พยายามจะแก้ไขขันธ์ ๕ ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้  อยากให้สุขตลอด
บ้าง ไม่อยากให้ทุกข์บ้าง ทั้ง ๆ ที่ความสุขความทุกข์เราไม่เคยแก้ไขได้เลย กลางวันกลางคืนก็เหมือน
กันเขาเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืน เราไม่เคยแก้ไขได้เลย ก็มีอยู่แค่เนี้ย เขาเปลี่ยนอยู่
ตลอด เดี๋ยวกลางวันกลางคืน กลางคืนกลางวันเปลี่ยนอยู่แค่เนี้ย ตั้งแต่เด็กจนโต จนตอนนี้มันก็ยังมี
กลางวันกลางคืนอยู่ สุขทุกข์เหมือนกัน มันก็มีอยู่ตลอด เดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์ มันก็มีมาตลอด ตั้งแต่
เราเด็กมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ แล้วก็มีอยู่จนถึงวันตาย เมื่อตายไปแล้วสภาวะของขันธ์เราทิ้งไว้ใน
โลกนี้ ใครมาเอาขันธ์มาเกิดใหม่ เขาก็มีสภาวะแบบเดิม ๆ เหมือนเราเนี่ย มีสุขมีทุกข์เหมือนกัน ต้อง
มาเสวย อาศัยกลางวันกลางคืนเหมือนกัน ฉะนัน้ สุขทุกข์ กลางวันกลางคืนจึงมีอยูค่ กู่ บั โลก ใครมาก็
ต้องมาอาศัย มาใช้ทั้งหมดเลย เป็นสมมุติ
เนี่ยที่เราเอาวิชชาไปแก้ตัวไม่รู้ความจริงตรงนี้ แก้สุขแก้ทุกข์ไม่ให้มันมีเกิดขึ้นกับเรา ก็เรา
หลงกลมาเกิดแล้ว อย่างไรก็ต้องมีสุขมีทุกข์ เป็นธรรมชาติของเขา หนีไม่พ้นเป็นสัจธรรม เป็น
ความจริง หนีกลางวันกลางคืนไม่พ้น เพราะตัวเดียวคือตัวหลง เพราะเราหลงมาเกิดเนี่ยจึงต้อง
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มีสุข มีทุกข์ จึงต้องมาแก่ มาเจ็บ มาตาย แต่เราปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้หายหลง ตัวเขาทั้งหมดไม่หลง
สุข ไม่หลงทุกข์  ไม่หลงว่าง ไม่หลงตัวเฉยว่าเป็นของเรา เพื่ออะไร เพื่อไม่ให้กลับบมาสุขมาทุกข์กับ
มันอีก คือไม่หลงดินนะเนี่ย ไม่หลงตัวดินว่าเป็นเรา ไม่หลงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็น
เรา เราก็ไม่ต้องมาอาศัยดินอันนี้อีก แล้วเราก็ไม่ต้องมาประสบความสุขความทุกข์อันนี้อีก ไม่ต้อง
มาพลัดพรากเพราะความเสียใจ เพราะพลัดพรากสิ่งที่น่ารักที่พอใจ เกิดมาแล้วเหมือนกันหมด ทั้ง
ปุถุชน ทั้งพระอรหันต์มีอยู่ครบหมดทุกอย่าง แต่แตกต่างกันคือ ปุถุชนนั้นคือยึดอยู่เต็ม ๆ ว่าเป็น
ของเรา แต่พระอรหันต์ มีอยู่ทั้งหมดเหมือนกับปุถุชนแต่ไม่ยึดสักอย่างเลย เหมือนน�ำ้ ที่อยู่บนใบ
บัว ไม่ซึมเข้าหาจิต เหมือนน�้ำมันที่อยู่ในน�ำ้ ไม่ซึมเข้าหากันเลย เป็นอิสระอย่างนั้น เพราะฉะนั้น
เราก็คืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติเสีย
สุขทุกข์เป็นธรรมชาติ กลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติ แล้วเราจะฝืนธรรมชาติเขาท�ำไม
ไอ้ตรงทีเ่ ราไปฝืนธรรมชาตินแี่ หละ คือสมุทยั เหตุทที่ ำ� ให้เกิดทุกข์ สุขทุกข์กเ็ รือ่ งของเขาปล่อยให้เป็น
ธรรมชาติไป ทุกคนต้องเกิดมามีสุขมีทุกข์ เป็นเรื่องเสมอภาคกันหนีไม่พ้น เราเกิดมาแล้วเมื่อเราติด
คุกเนี่ยโยม คนติดคุกนี่พยายามจะดิ้นออก เพราะทุกข์เพราะการดิ้นออก พยายามออกหนีออกจาก
คุก คนติดคุกไม่มีใครมีสุขเลย มีแต่ทุกข์ตลอดใช่ไหม เพราะฉะนั้นคนที่ติดคุกพยายามดิ้นทุรนทุราย
เอาหัวไปกระแทกก�ำแพงบ้างกับลูกกรงบ้าง เขย่าเพื่อจะออก ก็เกิดความทรมานนะ อันนี้เหมือนกัน
เมื่อเราหลงกลมาเกิดในโลกมนุษย์แล้ว เหมือนที่เราติดคุกรอวันที่เราตายเมื่อไหร่ เราก็จะออก
จากคุกนี้ แต่ท�ำยังไงเราจะไม่หลงกลเข้ามาติดคุกนี้อีก อันนี้ต่างหากล่ะ ก็คือมายึดรูป นาม ขันธ์ว่า
เป็นเรา ในเมือ่ เราไม่มรี ปู นาม ขันธ์วา่ เป็นเราแล้ว ก็ไม่มรี ปู นาม ขันธ์มาเกิดอีก แล้วเราจะทุกข์เพราะ
รูปนาม อย่างไร หมดทุกข์เพราะขันธ์ได้อย่างไร เพราะเราไม่มีขันธ์แล้ว
ตราบใดที่เรายังมีขันธ์มีรูปอยู่ เราต้องใช้กรรมอยู่นะ อย่างพระองคุลีมารที่ฆ่าคนไปหลาย
ร้อยศพ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรด ก็คงต้องตกนรกอีกยาวนานเลยเพราะฆ่าคนเยอะ แต่พระองค์ให้
ปฏิบัติจนส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ คือไม่ยึดรูป นาม ขันธ์ ว่าเป็นตัวเป็นตน พระองคุลีมารดับขันธ์ใน
ชาตินนั้ ก็ไม่มขี นั ธ์มาเกิดแล้ว ก็จงึ ไม่ตอ้ งใช้กรรมก็เป็นอโหสิกรรมไป เพราะไม่มขี นั ธ์แล้วมาเกิด มีแต่
จิตดวงเดียวที่ประภัสสรอยู่ นี่ก็คือไม่กลับมาติดคุกอีก ไม่ต้องมารับโทษอีก ดังนั้นที่เรามีทั้งหมดใช้
ทั้งหมด คือสมมุติ ที่เราเข้าใจก็ยังเป็นเข้าใจในความเป็นสมมุติ เราไม่ต้องเอาผิดเอาถูก เอาชั่วเอาดี
อะไรต่าง ๆ คิดว่าทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งหมดเลย เห็นตามความเป็นจริงเลยว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวตน ที่โยมเข้าใจสภาวะธรรมในนี้ก็ไม่ใช่โยมนะ อาศัยสมมุติมาเข้าใจเท่านั้นเอง เนี่ย
ไอ้ตัวที่พยายามท�ำความเข้าใจนี้ก็ออกมาจากขันธ์ แล้ว โยมจะไปเอาอะไรจากมันล่ะ เข้าใจหรือไม่
เข้าใจก็ช่าง นี่คือขันธ์ อยู่กับมันไปโดยที่ไม่ยึด ไม่แบก ไม่หาม มันสบายกว่ากันเยอะ หนังสือเนี่ย
เราถือไว้นาน ๆ มันหนักไหม? หนักนะ แต่ถ้าวางแล้วมันเบา แต่หนังสือยังอยู่ไหม อยู่ครบทุกหน้า
เลย ขันธ์เหมือนกัน เราก็อยูม่ นั ไปโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งแบกมัน ว่าเราจะใช้เราก็ใช้อยู่ แต่เราไม่ตอ้ งไปแบก
ไปหามมัน เราก็สบาย อิสระกว่ากันเยอะ สมมุติเรายังมีอยู่หมดแต่เราไม่แบกมัน เวลาจะใช้ก็หยิบมา
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ใช้ หนังสือก็หยิบมาอ่าน เวลาไม่ใช้ก็วางมันไว้  มันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน จะอยู่ลักษณะไหนก็ช่างมัน
จะวางยังไงก็ช่างมัน จะเป็นอะไรก็ช่างมัน   แต่เวลาจะใช้เราก็ใช้สมมุติเป็นเครื่องอยู่ เครื่องอาศัย
เราไม่แบกมันสบายกว่ากันเยอะ ถือมันก็หนัก วางแล้วเบา มือเปล่า ๆ โยมยกเฉย ๆ ก็ยังหนักเลย
ไว้นาน ๆ เป็นวันก็ยังหนักเลย มือเนี่ย วางก็สบาย มันมีแค่นี้แหละโยม ง่ายแค่นี้แหละ อยู่กับสมมุติ
โดยที่เราไม่แบกสมมุติมันสบายกว่ากันเยอะ ปล่อยทุกอย่างให้เขาเป็นธรรมชาติเสียไม่ไปฝืนเขา
การรู้ธรรมไม่รู้อะไรเลย ทุกอย่างเป็นสมมุติ นี่คือค�ำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเลย เขาสอน
มาอย่างนี้แหละ วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ท่านแสดงธรรมกับปัจจวัคคีย์ทั้ง ๕ พระอัญญา
โกญฑัญญะเป็นองค์แรกที่มีดวงตาเห็นธรรม ได้ตรัสถามว่า รูปเที่ยงไหม? ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า เวทนา
เที่ยงไหม? ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า สัญญาเที่ยงไหม? ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า วิญญาณเที่ยงไหม? ไม่เที่ยง
พระเจ้าข้า แล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหม? เป็นทุกข์พระเจ้าข้า แล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นควร
ไหมที่จะยึดเป็นของเรา ไม่ควรพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า โกณทัญญะตรัสรู้แล้วหนอ รู้แค่นี้ว่า
ไม่ควรยึดว่าเป็นของเรา เมือ่ ไม่ยดึ ว่าเป็นของเราก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติ จะเป็นอะไรก็ชา่ ง ฝนจะ
ตกแดดจะออกก็เป็นธรรมชาติ กลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติ ขันธ์ สุข ทุกข์ก็เป็นธรรมชาติ เกิดมา
ต้องสุข ต้องทุกข์เป็นเรือ่ งธรรมดาหนีไม่พน้ เรามาอาศัยธรรมชาติ เราไม่ใช่ผบู้ นั ดาลธรรมชาติ พอเรา
มาอาศัยธรรมชาติเราก็ปล่อยให้ธรรมชาตินนั่ แหละ ให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาเสีย การฝืนธรรมชาติ
มันเป็นทุกข์โยม ปกติคนเราต้องหายใจเข้าออกใช่ไหม เราลองกลั้นลมหายใจดูเป็นการฝืนธรรมชาติ
หรือเปล่า ทุกข์ไหม มันทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะสมุทัยตัวเดียว ทุกข์เพราะตัณหา เพราะความ
อยากได้กบั ความไม่อยากได้ เนีย่ ท�ำให้เราทุกข์ เวลาไม่อยากได้กว็ งิ่ หนี เวลาอยากได้กว็ งิ่ หา ทุกข์
เพราะตัวนี้ ความจริงขันธ์มันเกิดมาก็ทุกข์ของมันอยู่แล้ว แต่เราไปเพิ่มทุกข์ให้กับขันธ์นี่เอง นี่แหละ
เหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ล่ะ ตัวสมุทัย เพิ่มทุกข์ให้กับขันธ์ พยายามวิ่งหนีเงาตัวเองทั้ง ๆ ที่หนีไม่พ้น
แต่ก็วิ่ง คือการวิ่งหนีทุกข์นั่นเอง ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็วิ่งหนีเงาตัวเอง มันก็เลยเกิดการ
เหนือ่ ยขึน้ มา เหนือ่ ยเพราะตัณหา พยายามวิง่ หาสุขก็เหมือนวิง่ ไขว่คว้าหาอากาศ จับเท่าไหร่กจ็ บั
ไม่ติด นี่คือตัณหาเช่นกัน
ถ้าเกิดว่าเราหยุดวิ่งหนีทุกข์หยุดวิ่งหาสุข เราก็หยุดเหนื่อย ตัวหยุดเหนื่อยนี่ สบายที่สุดเลย
เพราะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้น โยมคิดว่าตัวเองวิ่งหนีเงาตัวเองพ้นไหม ไม่พ้น นี่แหละคือความไม่รู้
ความจริง มนุษย์ สัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็พยายามวิ่งตรงนี้แหละ วิ่งหนีทุกข์ทั้ง ๆ ที่ทุกข์เหมือนเงา
ตามตัว เพราะทุกข์มันอยู่ในตัวเรามันอยู่ในขันธ์ เขาจึงบอกว่าเกิดมาหลงกล เกิดมาอาศัยขันธ์ คือ
มาติดคุกนั้นเอง เมื่อติดคุกเราก็ยอมรับความจริง ท�ำอย่างไรจะไม่ท�ำผิดกฎหมาย จะได้ไม่ต้องมาติด
คุกอีก ก็คือไม่หลงขันธ์ ๕ เราจะได้ไม่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีก
วิธีไม่หลงก็มีวิธีเดียวก็คือเห็นทุกอย่างเนี่ย เริ่มต้นเราต้องพิจารณาเริ่มต้นมาจากสาเหตุ เรา
เกิดได้เพราะมีดนิ น�ำ 
้ ลม ไฟ มาชุมนุมกันขึน้ เมือ่ มีดนิ น�ำ 
้ ลม ไฟ มารวมตัวกันขึน้ จึงมีเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณตามมา และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ ก็มีขึ้นได้เพราะมีดิน น�้ำ ลม ไฟ เมื่อ
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เรามาอาศัยธาตุดิน น�้ำ  ลม ไฟแล้ว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็มาอาศัยเช่นกัน แล้วเราจะไป
ยึดอะไรกับของอาศัยว่า เป็นตัวเป็นตนของเรา เพราะเรามาจากจิตดวงเดียว จิตดวงนี้ไม่เคยตาย
ไปนรกก็จิตดวงนี้ ไปสวรรค์ก็จิตดวงนี้ ไปโลกมนุษย์ก็จิตดวงนี้ ไปนิพพานก็จิตดวงนี้ ไปนิพพานก็ไม่
ได้สูญด้วย แต่ไม่มีรูปไม่มีนาม ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ ไม่มีว่าง จิตเขาประภัสสรอยู่แล้ว นิพพานนี้ก็ไม่
ได้สูญ เมื่อดับขันธ์โลกมนุษย์แล้วก็ไปที่นิพพานแต่ไม่ยึดสมมุติ
พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ข้างบน พระอรหันต์ทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย ก็ไปเจอพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่
ข้างบน มีพระนิพพานแต่ไม่อาจหมายได้วา่ เป็นอะไร เพราะอยูใ่ นแดนวิมตุ ติ ในบางครัง้ พระพุทธเจ้า
ก็ยังเสด็จอุบัติลงมาได้ ฉะนั้นพระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่ได้สูญ พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาอีกครั้งเมื่อ  
ศาสนาพุทธครบ ๕,000 ปีแล้ว จะมาตรัสแสดงธรรมที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก ๗ วัน ๗ คืน นั่นเป็น
พระองค์จริง ๆ ท่านลงมาแต่ท่านลงมายังโลกในลักษณะของสมมุติ มาแสดงธรรมกับพวกเทวดา
ทัง้ หลายอยู่ ๗ วัน ๗ คืน ในครัง้ นัน้ จะมีเทวดาทัง้ หลายได้ตรัสรูธ้ รรมเป็นจ�ำนวนมากมายมหาศาล นัน้
แสดงว่าพระนิพพานไม่ได้สูญ ไม่ได้ดับสูญไปไหนเลย แต่เพราะไม่มีรูปไม่มีนามให้ยึดอาศัย แม้แต่ไป
เกิดในพรหมโลก ไปเอารูปพรหม ก็ยังมีนามอยู่ มีตัวรู้ตัวเดียว ไม่มีรูปร่างกายเหมือนกับเราด้วยนะ
กายทิพย์ก็ไม่มี กายหยาบ กายละเอียดก็ไม่มี เหมือนกับเรา มีตัวรู้ตัวเดียว เพราะเอาจิตไปเสวยตัวรู้
เฉย ๆ แต่กย็ งั อยูไ่ ด้บนนัน้ อยู่ เป็นท้าวมหาพรหม เป็นพรหมนัน่ แหละ อยูใ่ นรูปพรหม แต่กย็ งั ไม่เทีย่ ง
้ ลม ไฟ ได้อกี และสามารถจะ
เมือ่ หมดอายุขยั ตรงนัน้ แล้ว ก็ตอ้ งมาเกิดเป็นมนุษย์อกี มาอาศัยดิน น�ำ 
ตกนรกได้อกี เพราะยังยึดถือมัน่ ในรูปในนามว่ายังเป็นตัวตนอยู่ แต่พระนิพพานไม่มรี ปู นามให้ยดึ เลย
ความว่างก็ไม่ยึด ความสุข ความทุกข์ก็ไม่ยึด ดิน น�้ำ ลม ไฟ ก็ไม่ยึด เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็ไม่ยึดเลย ที่ไม่ยึดก็คือไม่เห็นว่า เป็นตัวเป็นตนนั่นเอง เป็นของสมมุติทั้งหมด เมื่อเห็นทุกอย่างเป็น
สมมุติ มันก็ปล่อยวางสมมุติ ให้เป็นธรรมชาติเสียไม่ฝืน แล้วเราก็สบายแล้ว เข้าใจไหมโยม
ชีวิตฆราวาสก็ท�ำได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน เพราะเราดับทุกข์ของใจของจิตได้ไปก่อน
แล้วโยมท�ำงานเป็นอิสระเลย แล้วยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย เพราะเราอยู่กับความเป็น
จริงอย่างไรล่ะโยม แต่ท�ำอย่างไร เราถึงจะไม่ยึดความเป็นจริงทั้งหมดมาเป็นตัวเป็นตน ก็เราอาศัย
สมมุติอยู่น่ะ ไอ้ตัวที่เราเข้าใจว่า เป็นสมมุติมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกัน จุดมุ่งหมายคือถอนเราออกจาก
ความรูส้ กึ ทัง้ หมดว่าเป็นเรา แม้ตวั ทีพ่ ยายามเข้าใจว่า สมมุตนิ มี่ นั มาได้เพราะอะไร มันมาได้เพราะดิน
น�้ำ  ลม ไฟ ถ้าหากเราไม่มีดิน น�้ำ  ลม ไฟนี่ เราจะเข้าใจสมมุติได้ไหม นั้นตัวที่ไปหลงสมมุติเราเข้าใจ
ได้เพราะมีดิน น�้ำ ลม ไฟ ตัวที่ไปรู้สมมุติได้เพราะว่ามีดิน น�้ำ ลม ไฟ เพราะฉะนั้นตัวที่หลงสมมุติก็ดี
ตัวที่จะเข้าใจสมมุติก็ดี ไม่เที่ยงทั้งหมดเลย เราท�ำบุญรักษาศีลภาวนาก็เพื่อให้ถึงจุดนี้แหละ เป็นการ
สัง่ สมบารมี เพือ่ จะได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก เราจะได้ไม่ลำ� บาก แต่ทสี่ ดุ แล้วก็ตอ้ งมามาปฏิบตั ธิ รรม
เพื่อปรารถนาพระนิพพาน
ที่สุดของการตรงนี้ เมื่อท�ำที่สุดแล้ว เราก็ต้องทิ้งบุญด้วย เพราะบุญนี้เป็นสมมุติ หากว่าเรายัง
ยึดบุญอยู่ เราก็ตอ้ งมาเกิดในสามโลกธาตุนี้ เพราะบุญนีเ้ ป็นเรือ่ งสมมุตขิ องโลก บาปนีเ้ ป็นเรือ่ งสมมุติ
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ของโลก ทั้งบาปทั้งบุญนั้นเป็นอนัตตาทั้งหมดเลย ไม่ใช่ตัวตน ถ้าเรายึดบุญเป็นอัตตาก็ต้องมาเกิด
กับบุญนี้อีก จึงต้องทิ้งสมมุติทั้งหมดว่า เป็นของไม่น่ายึดเลย เมื่อเราไม่ยึดเราก็สบายไม่แบกของ
หนัก เราอยูก่ บั ของสมมุตโิ ดยทีเ่ ราไม่แบกมันสบายกว่ากันเยอะ รูว้ า่ เกิดมาอาศัย ในขณะทีเ่ รากลับ
มาหลงอีกก็รู้ว่า อันนี้คือขันธ์ ๕ มันหลง สมมุติมันก็หลงสมมุติ นี่เป็นความจริง อยู่วนไปโดยที่เรา
ไม่แบกไม่หาม
โยมใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยไปค�ำนวณความเป็นจริง คือหลักธรรมก็คือหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองมา
ค�ำนวณตามความเป็นจริงว่า ก่อนเกิดมาเนี่ย เรามีเรามาหรือเปล่า มีไหมโยม?  ไม่มี มาแล้วสุดท้าย
ความเป็นเรา จะอยูต่ ลอดไปหรือเปล่า นีค่ อื หลักความเป็นจริง พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงเห็น
ของจริง ก่อนเกิดมาก็ไม่มีเรา และเกิดอยู่ชั่วขณะนึกว่า เป็นเรา นี่คืออยู่โดยสมมุติ และสุดท้าย
ความเป็นเรา ก็ตอ้ งดับไปในทีส่ ดุ ในระหว่างทีม่ คี วามเป็นเราอยูน่ ี้ ความทีว่ า่ เป็นตัวจ�ำก็ดี ตัวคิดก็ดี
ตัวรู้ก็ดี จะอยู่ได้เพราะดิน น�้ำ ลม ไฟที่มารวมตัวขึ้น ความดีความชั่วมีได้ เพราะดิน น�้ำ ลม ไฟ เมื่อ
ดิน น�้ำ ลม ไฟนี้ ดับสลายแล้วก็ไม่มีอะไรให้เหลือ บาปบุญก็ไม่เหลือ ถึงเราปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติ
ก็ไม่ได้เอาอะไรเลย เพราะพุทธบริษัททั้ง ๔ มี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่มาอุปถัมภ์นี้คือ
อุบาสิกา อุบาสกนีเ่ อง ทีย่ งั มีชวี ติ ฆราวาสทีย่ งั หากินอยู่ ยังมีรายได้อยู่ ก็เป็นบริษทั เดียวกัน ก็พวกนัน้
แหละจะมาดูแลบ�ำรุงรักษา นักบวชก็ไม่ต้องท�ำอะไร ก็ภาวนาถือศีลและปฏิบัติธรรม เดินบิณฑบาต
่
ให้เขา ถ้าทุกคนต้องมาบวชหมดเลยนัน้ เป็นไปไม่ได้เลย ไม่มหี รอก เพราะในโลกนีม้ นั มีสมมุตทิ สี่ งู ต�ำ 
กลาง ไม่เสมอกัน ก็จะมีมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ที่จะบวชทั้งหมดไม่มีวันเป็นไปได้ เพราะแค่เข้าวัด  
โยมก็ยังไม่อยากเข้ากันเลย เพราะคนหลายระดับโยม เป็นไปไม่ได้เลยที่จะบวชกันหมด บางคนไม่ใช่
ว่าปรารถนาความพ้นทุกข์อย่างเดียว ปรารถนาเพือ่ ทีจ่ ะสัง่ สมบารมีไปก่อน ปรารถนาทีจ่ ะท่องเทีย่ ว
ในโลกมนุษย์นี้ไปก่อน ปรารถนาอย่างนั้นก็มีเยอะ
ฉะนั้น คนที่ว่าอุปนิสัยบารมีจะได้บรรลุธรรมส�ำเร็จธรรม แล้วเข้าวัดนี่ก็มีเป็นบางส่วนไม่
กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง อีกแปดสิบ
เปอร์เซ็นต์ เต็มโลกเลยโยม พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเหมือน บัวสี่เหล่า ไม่เท่ากันโยม เป็นไปไม่ได้ที่
จะมาบวชแล้วปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งในเรื่องการสร้างวัด เขาไม่ต้องการก็มี พระองค์สร้างบารมีมาเยอะ
โยม และผู้ติดตามที่สร้างบารมีมากับพระองค์ก็มีอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ย
ทีเ่ ป็นคูบ่ ารมีของพระองค์ ตามมาหลายภพหลายชาติ หลายกัปหลายกัลป์ พอพระองค์มาตรัสรูธ้ รรม
แล้ว พวกนี้ก็ยังตามมาอุปถัมภ์เป็นกองหนุน เพื่อคงศาสนานี่ให้ยืนยาว ก็มีหลายองค์อยู่ พระเจ้าพิมพิสารก็ดี ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ดีที่มาบรรลุธรรมแล้วในโลกนี้ ก็ยังมีบริวารตามมาอุปถัมภ์
อย่างหลวงตามหาบัวก็มีคนดูแลหลาย ๆ องค์ก็มี ตามมาหลายภพหลายชาติ เพื่อที่จะมาอุปถัมภ์
ไม่ใช่มาคนเดียว ปรารถนามาไม่ได้มาคนเดียวจึงต้องสัง่ สมบริวารมาเยอะแยะตามมาด้วย บริวารใคร
บริวารมันตามมาตลอดโยม นั้นครูบาอาจารย์ที่มาส�ำเร็จจนขึ้นสูงสุดแล้ว จะไม่มีบริวารเลยนั้น ไม่มี
อย่างไร ก็ต้องมีบริวารของท่านแต่ละองค์มาเช่นกัน
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เมื่อสมัยอาตมาไม่เข้าใจในธรรม เข้าใจว่าต้องดับทั้งหมด ไม่มีอะไรเลยตามที่เรียนมา หลงอยู่
ตรงนั้นแหละ พอมาเข้าใจความจริงก็ยัง เอ๊ะ มันจริงหรือท�ำไมไม่ตรงกับในต�ำราเลย ที่ว่าไม่มีราคะ
โทสะ โมหะ ท�ำไมมันไม่ตรงกันเลย จึงมาศึกษาค้นคว้าต่อ พิจารณาตามความเป็นจริงของครูบา
อาจารย์ ศึกษาธรรมะจึงมาใคร่ครวญในความเป็นจริงว่า รู้ว่า อ๋อ ! ทุกอย่างมันมีอยู่ในความสมมุติ
ของมัน ที่ค�ำว่าละไม่ได้ ละที่ขันธ์ ละที่จิตตัวเดียว จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวมัน เราก็ไม่ทุกข์เพราะมัน
เท่านั้นแหละ จริง ๆ ต�ำราเขาก็เขียนไว้ถูก แต่คนตีความหมายว่าผิด คิดว่าไปละตัวอาการของมัน
ไม่ได้ละที่จิต ฉะนั้น จึงไม่เข้าใจความเป็นจิตและความเป็นขันธ์ ถ้าหากเราเข้าใจในความเป็นจิต
และความเป็นขันธ์ จึงจะรู้ว่าละที่จิตหรือละที่ขันธ์ ละที่จิตตัวเดียว ขันธ์ก็ปล่อยมัน ง่ายกว่ากันเยอะ
ไม่งั้นถ้าหากจะมาละที่ขันธ์ก็ไม่มีใครตรัสรู้ธรรมหรอกโยม รอให้ดับขันธ์นั่นล่ะ

เอกสาร
www.youtube.com/watch?v=hG-6XdBC1KE&t=9s
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ทางของพระอริยเจ้า
หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
การที่เรามาเรียนรู้กรรมฐานนี้ เราจ�ำเป็นจะต้องมีจุดหมายปลายทางที่จะต้องเข้าไปรู้ นั่นก็
คือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นี่แหละ เขาเรียกว่าเป็นจุดยืนที่ใหญ่ที่สุด เราจะต้องไปเห็น ถ้าไม่เห็นไม่ได้ ฉะนั้น
จะท�ำสมาธินี่เขาเรียกว่ามันไม่ได้เห็น แต่ได้นิ่งอย่างเดียว แต่ไม่ได้เห็นขันธ์ ๕ การที่เราไม่เห็นขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ ก็ถูกปกปิด เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ เพราะว่า ทุกข์ทั้งหมดเขาเรียกว่าประชุม
กันทีอ่ ปุ าทานขันธ์ ๕ แสดงว่าอุปาทานขันธ์ ๕ นีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่มาก พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงอุปาทาน
ขันธ์ ๕ มาตลอดว่า ทุกข์ทั้งหมดประชุมกันที่นี่ นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เราถือว่า ถ้าไม่เห็นขันธ์ ๕
จะแก้อะไรไม่ได้เลย จะแก้ปัญหาเรื่องจิตออกนอกไม่ได้ จะแก้ปัญหาเรื่องการพ้นทุกข์ไม่ได้ เขาก็ว่า
ขันธ์ ๕ เป็นจุดหมายปลายทางของการที่เราทุกคนจะต้องไปเห็นไปรู้ ไม่ใช่ว่าเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้
ว่ารูปไม่เที่ยง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยง เข้าใจแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่ได้ เราต้องไปเห็น
ด้วยตาในตาใจเรา ต้องเห็นว่ารูปเป็นอย่างไร เวทนา สัญญา สังขาร เป็นอย่างไร เราต้องเห็นรูปก่อน
ถ้าไม่เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่เห็น การที่จะเห็นขันธ์ ๕ ได้ ก็คือเราเน้นที่รูปก่อน
จึงว่ารูปนี้เป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ นะ
รูปเป็นรากเหง้าของทุกอย่าง เพราะอะไร เพราะว่าคนเราทุกคนไม่เห็นรูป ก็คือไม่เห็นร่างกาย
นี่แหละ จึงมีปัญหามากทีเดียว ส่วนจิตใจนั้นเราเห็นง่ายอยู่แล้ว แต่ว่าจิตใจนั้นเป็น ผลกระทบหรือ
ผลลัพธ์มาจากการที่เรามีอุปาทานในรูปอีกทีหนึ่ง ถ้าเรามีอุปาทานในรูปนั้น ผลของเขาก็คือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายหนึ่งก็คือรูปคู่รูปกับวิญญาณ และรูปกับนาม หรือ
นามรูปหมายถึงว่า คนเราทุกคนมีร่างกาย ร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูป แล้วจิตที่อาศัยร่างกายนั้น ๆ อยู่
หมายถึงว่าร่างกายนีใ้ จของเราไปอาศัย ใจดวงนัน้ น่ะอาศัยนะ เขาเรียกว่านาม แล้วนามกับรูป หมาย
ถึงว่า คนเราทุกคนมีชีวิตด้วยนามรูปนี้ หมายถึงว่ามีกายก็มีใจนั้นเอง ถ้าไม่มีกาย มีใจอย่างเดียว เขา
ก็ไม่เรียกว่ารูป แต่กายมีใจก็มี แต่ถ้ากายมีแต่ใจไม่มีล่ะก็คือคนตายนั่นเอง ไม่มีใจไม่มีนามแล้ว ส่วน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเป็นฝ่ายของวิญญาณ เท่ากับว่านามรูปนี้ฝ่ายหนึ่ง เวทนา สัญญา

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
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สังขาร วิญญาณ นี้เป็นฝ่ายหนึ่ง สองฝ่ายนี่แหละเขาเรียกว่าเหมือนไก่กับไข่ที่เขาพูดกันว่าอะไร
เกิดก่อน อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน ไก่ก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อะไรท�ำนองนั้น
เขาเรียกว่ามันอาศัยซึ่งกันและกัน จะพูดไปแล้วก็คืออาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับว่านามรูปกับ
วิญญาณ ฝ่ายเวทนา สัญญา สังขาร เขาเรียกว่าฝ่ายวิญญาณ เรียกสั้น ๆ เรียกวิญญาณ ฝ่ายร่างกาย
กับใจทีค่ รองอยูเ่ ขาเรียกว่ารูปนาม นามรูป ๒ อย่างนีเ้ หมือนไก่กบั ไข่อนั ไหนเกิดก่อน อันไหนเกิดหลัง
มันอาศัยซึ่งกันและกัน มันมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน ผูกพันกัน ฉะนั้นว่านามรูปมีวิญญาณก็ต้องมีล่ะ
เมือ่ มีวญ
ิ ญาณนามรูปก็ตอ้ งมีละ่ เช่นว่าคนยังเป็นอยูน่ มี้ นี ามรูปแล้วก็มวี ญ
ิ ญาณ ส่วนมากตายปุบ๊ นาม
รูปนี้ดับแต่วิญญาณไม่ได้ดับ แล้ววิญญาณตัวนี้จะไปเกิดใหม่ก็ไปมีนามรูปขึ้นมาอีก แล้วนามรูปนั้นก็
ิ ญาณขึน้ มา การเกิดของวิญญาณ
อาศัยวิญญาณนัน้ เองเกิดขึน้ เมือ่ อาศัยวิญญาณเกิดขึน้ ตัวเองก็มวี ญ
ก็เกิดขึน้ เมือ่ เวลาเราตายแล้วนานๆ รูปสลายแต่วญ
ิ ญาณไม่สลาย วิญญาณจึงไปเกิดอีก จะกลายเป็น
ในนามรูปอีก เหมือนกับว่าไก่น้ีไข่แล้ว ไข่ออกมาแล้วแต่แม่มันตาย แต่ไข่ไม่ตาย มันก็เลยออกเป็น
ลูกไป เมื่อลูกออกมามันก็ไข่อีกนะ ไข่อีก มันเหมือนอย่างนั้นน่ะ ก็กลายเป็นว่าไก่กับไข่อันไหนเกิด
ก่อนเกิดหลัง  มันไปอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นลูกโซ่วนกลับไปวนกลับมา นามกับรูป รูปกับนาม เขา
เรียกว่า คนเราทุกคนมันมีนามรูปกับวิญญาณ ถ้าเราจะท�ำลาย ท�ำลายนามรูปก็ได้ หรือจะท�ำลาย
วิญญาณก็ได้ แล้วมันจะจบเลย
ฉะนั้น ท่านจึงเปรียบเหมือนว่านามรูปนี้เปรียบเหมือนไม้ ไม้ไผ่มัดหนึ่ง มัดนั้นอาจจะมีหลาย
ล�ำไผ่ หลายล�ำเป็นมัดหนึง่ และวิญญาณนีก้ เ็ ป็นมัดหนึง่ แล้วก็เอามาตัง้ ตัง้ พืน้ ไว้แล้วก็เอาโคนต้นห่าง
กันหน่อยประมาณสักเมตรหนึง่ แล้วก็เอาปลายสุมกันแล้วมันจะตัง้ อยูไ่ ด้  เขาเรียกว่าไม้ไผ่สองมัดเอา
ปลายสุมกัน หรือไม้มันส�ำปะหลังสองมัด แล้วเอาวางพิงกัน เอาโคนห่างกันหน่อยหนึ่ง แล้วก็เอาไป
พิงกัน มันก็จะอยูไ่ ด้เพราะว่าเป็นมัดใหญ่ ถ้าเราดึงมัดไหนออกอีกมัดนัน้ ก็ลม้ ดึงมัดข้างหนึง่ ข้างหนึง่
ก็ลม้ ดึงมัดไหนก็ได้กล็ ม้ หมดเลย ทีม่ นั ล้มเพราะมันต่างกันอยู่ ทีต่ งั้ อยูไ่ ด้เพราะมันค�ำ้ กันอยู่ ฉะนัน้ จึง
เหมือนกัน ระหว่างนามรูปกับวิญญาณ หรือวิญญาณกับนามรูป มันเป็นไม้สองมัดที่ค�้ำกัน เราจะดึง
ฝ่ายไหนฝ่ายหนึง่ ก็ตงั้ อยูไ่ ม่ได้ ก็เหมือนกับไก่กบั ไข่นะ มันเป็นเหมือนไม้สองมัดสุมกันอยู่ ถ้าเราท�ำลาย
ไข่เสียไก่ก็เกิดไม่ได้ ถ้าเราท�ำลายไก่ไข่ก็เกิดไม่ได้ มันเป็นลักษณะคล้ายกันอย่างนั้น ท่านจึงกล่าวว่า
ขันธ์ ๕ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ว่าระยะหนึ่งก็คือนามรูป อีกระยะหนึ่งก็คือวิญญาณ แต่เวลาคนที่มีชีวิต
อยู่มันมีทั้งคู่เลยนะ เหมือนไก่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีทั้งคู่ มีทั้งไก่ทั้งไข่น่ันแหละ แต่ถ้าไก่ตายไข่ก็ยังไม่ตาย
ก็สามารถจะไปฟักเป็นตัวใหม่ขึ้นมาอีก แต่ถ้าเกิดว่าเอาไข่มากินเสีย ไก่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ก็ยังไม่ตายอีก
แต่ไข่ตาย ฉะนั้น จึงอาศัยซึ่งกันและกันว่า เราก็เป็นเหมือนกันทุกคน เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรม ๒ นัยยะ เช่น ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ท่านชี้ถึง นามรูปแล้วก็เอาวิญญาณด้วย แสดงหมด
เลย ประชุมกันหมดเลยนะว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนทีท่ า่ นจะแสดงธรรมสอนพระอัญญาโกณฑัญญะ ต้องพูดถึงเรื่องของทางก่อนว่า ทางที่สุดโต่งกับทางที่หย่อนยานเพราะอะไร เพราะพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นฝังใจเรื่องการปฏิบัติที่เขานิยมปฏิบัติกันในสมัยนั้น จึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า
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หันออกจากการบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา กลับมาเสวยพระกระยาหารแล้ว คงจะเลิกท�ำความเพียรเสียแล้ว
พระอัญญาโกณฑัญญะ เข้าใจว่าการท�ำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคงท้อแล้วที่จะค้นคว้าหาธรรมะ ถ้า
อย่างนั้นเราหลีกหนีไปดีกว่า แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ท้อ พระพุทธเจ้ามีเหตุผลของท่านนะว่า การที่เรา
ทรมานพระวรกายนัน้ ถึงทีส่ ดุ แล้ว  เกินกว่านัน้ ก็ตอ้ งตาย แต่หาได้บรรลุธรรมไม่ แต่เรายังไม่ตายหรอก
เพราะว่าเราจะตายไม่ได้ เพราะเราจะต้องค้นต่อไป ก็เลยว่าต้องหันมาเสวยพระกระยาหารใหม่ เพื่อ
จะให้การค้นคว้าเกิดขึ้นต่อไป หลังจากบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาถึงขีดสุดแล้ว เกินกว่านั้นก็คงจะตั้งอยู่ไม่ได้
ต้องตาย ก็เลยหันมาเสวยพระกระยาหารหยาบ แต่ปัญจวัคคีย์คิดอย่างปัญจวัคคีย์ ก็คือพระอัญญา
โกณฑัญญะคิดแบบท่าน คิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะเลิกความเพียร ไม่ละความมักมาก กลับมาเสวยพ
ระกระยาหารแล้ว คงจะไม่ท�ำความเพียรต่อไปแล้วก็เลยชวนกันหลีกหนีไป แต่พระพุทธเจ้าท่านคิด
อย่างพระพุทธเจ้า พระอัญญาโกณฑัญญะคิดแบบพระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นการคิดคนละแง่
ฉะนัน้ เมือ่ พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้ว ท่านก็ได้กล่าวถึงเรือ่ งของทางให้พระอัญญาโกณฑัญญะ
ฟัง เพื่อจะให้ปรับความเข้าใจกันว่า ทางสายหนึ่งนั้นเป็นทางที่ไม่ควรแก่พระอริยเจ้า ทางนั้นก็คือ
กามสุขัลลิกานุโยค ก็คือการหมกมุ่นในกามเหมือนเพศฆราวาส บรรพชิตที่หลีกออกมาแล้วจะท�ำ
อย่างนัน้ ก็ไม่ควร ไม่เป็นทางทีห่ ลุดพ้นได้ เขาเรียกว่า กามสุขลั ลิกานุโยค ส่วน บรรพชิตทีห่ ลีกออกมา
จาก เรือนแล้วมาทรมานตนให้เจ็บแสบแผดเผากิเลส ทางนี้ก็เป็นทางสุดโต่งอีกสายหนึ่ง ด้านหนึ่งได้
รับความทรมานมากมายก็จะหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้ เป็นทางทีท่ รมานกายนัน้ เอง ทางนัน้ เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค พระพุทธองค์กเ็ ลยเห็นว่าทางสองสายนีเ้ ป็นทางสุดโต่งทีบ่ รรพชิตไม่ควรกระท�ำ เพราะ
พระพุทธองค์ทรงท�ำมาหมดแล้ว ก็เลยสรุปได้วา่ เป็นทางทีไ่ ม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ ก็เลยเลิกการก
ระท�ำอย่างนัน้ เสีย แล้วก็ตรัสถึงทางทีจ่ ะเป็นพระพุทธเจ้านัน้ ก็คอื ทางสายกลาง ก็คอื อริยมรรคมีองค์
๘ ทางนี้แหละเป็นไปเพื่อความหมดจด เป็นไปเพื่อการตรัสรู้
เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงถึงมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ท่านก็เลยแสดงถึงหัวใจของมรรคในอริยสัจ
ข้อที่ ๑ ก็ตามล�ำดับในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่นก็คือความเห็นชอบ ซึ่งความเห็นชอบนี้ท่านจะ
กล่าวถึงเรือ่ งของอริยสัจว่าความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ  ถ้าใครแทงตลอดได้แล้วก็สามารถที่
จะเข้าไปสู่การอบรมมรรคอย่างถูกต้อง ปรับความเห็นใหม่ก็คือความเห็นต้องถูก เขาเรียกว่า สัมมา
ทิฏฐิ ความเห็นต้องชอบ ก็คอื เห็นชอบแบบไหน เห็นชอบแบบก็คอื การเห็นอริยสัจนีเ่ อง เมือ่ เป็นอย่าง
นั้นแล้ว ท่านก็กล่าวอริยสัจแต่ละข้อว่า ทุกข์ควรก�ำหนดรู้ เหตุของทุกข์คือตัณหาควรละเสีย การ
ดับทุกข์นโิ รธคือการท�ำให้แจ้ง มรรคควรท�ำให้เจริญ เมือ่ ท่านกล่าวถึงเรือ่ งของอริยสัจอย่างนีแ้ ล้ว ก็
ว่าถึงการประชุมลงของการทีเ่ รามีความทุกข์ทงั้ หมดก็คอื อุปาทานขันธ์ ๕ นัน่ เอง เราจะเห็นได้วา่ ท่าน
จะกล่าวถึงขันธ์ ๕ แล้วพูดถึงว่าปัญหาของเราทุกคน เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เราทุก
คนมีอปุ าทานขันธ์อยู่ ก็คอื มีความยินดีในตัวตนของตน หรือยินดีในขันธ์ ๕ อยูแ่ ล้ว มีชอื่ เรียกว่าฉันท
ราคะนัน่ เอง ทุกคนมีความรักทีส่ ดุ ในชีวติ ก็คอื รักตัวเอง รักตัวเองนัน้ ก็ประกอบด้วยขันธ์ ๕ เท่ากับว่า
ความรักนัน้ เป็นอุปาทาน นีก้ ารคลีค่ ลายปัญหานีก้ ค็ อื ว่าเราจะต้องพาจิตไปให้เห็นขันธ์ ๕ นีเ่ องนะ อัน
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นี้ก็รายละเอียดของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่อธิบายให้ฟังว่าการไปการมาของการที่เราจะอบรมใน
พระธรรมค�ำสอนพุทธเจ้านัน้ เราจะเห็นว่าอุปาทานขันธ์ ๕ นัน้ เป็นเรือ่ งใหญ่ เมือ่ เราเห็นอุปทานขันธ์
๕ ขึน้ มา ก็คอื ต้องเห็นรูปนีก้ อ่ น เราทุกคนต้องเห็นรูปก็คอื เห็นร่างกายนีก้ อ่ น แล้วเราจึงจะเห็นเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ตราบใดเรายังไม่เห็นรูปนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะไม่เห็นเลย
จะไม่สามารถก�ำหนดรูไ้ ด้เลยว่าคืออะไร เพราะอะไร เพราะเราไม่มจี ดุ ยืน มันต้องมีจดุ ยืนจุดหนึง่ ก่อน
เหมือนกับว่ามีอุปมาว่า เราและคนหลายคนวิ่งอยู่ในสนามเหมือนกับสนามฟุตบอล ต่างคน
ต่างวิ่งอลหม่านอยู่ในนั้น วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปสับสนอลหม่าน มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จนเราไม่สามารถ
จะมองเหตุการณ์ว่านี่มันคืออะไร เพราะอะไร เพราะมันสับสนวุ่นวายไปหมด เพราะเราไม่มีจุดยืน
ต่อมาเราเห็นว่าการวิง่ อยูอ่ ย่างนี้ เราและเขาไม่เป็นอันทีจ่ ะรูว้ า่ อะไร คืออะไร เราจึงหลีกออกมา หลีก
ออกมาจากชุมชนนั้นแล้วก็มายืนอยู่ในที่สูง แล้วก็มองไปถึงได้รู้ว่า การวิ่งนั้นคืออะไร เขาวิ่งกันอะไร
เพราะอะไร เพราะมันมีจุดยืนและจุดสังเกตการยืนอยู่จากที่สักที่หนึ่งที่สูงกว่า เราก็จะเห็นสิ่งที่ต�่ำ
กว่านั้นคืออะไร หรือว่าเราเข้าไปในหมู่บ้าน หมู่บ้านแออัดยัดเยียดเหมือนคนเต็มไปหมด และเต็ม
ไปด้วยเคหสถานบ้านเรือนอัดยัดเยียดกันอยู่ แล้วยังมีตรอกเล็กตรอกน้อย ซอยเล็กซอยน้อย ถนน
ใหญ่ถนนน้อย ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะว่ามันเยอะไปหมดเลย แต่เมื่อใดเราหลีกออกจากหมู่บ้าน
นั้นมาไม่ไกลนัก เราขึ้นไปสู่ภูเขาแล้วก็มองไปยังหมู่บ้าน เราจะได้รู้ว่าหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างไร อย่าง
นี้เป็นต้น ฉะนั้นเขาเรียกว่าต้องหาจุดยืนจุดหนึ่งเราถึงจะเห็นขันธ์ ๕ ตามเป็นจริง เราทุกคนต้องเห็น
อะไรก่อน ก็คือจุดที่สูงสุด ก็คือร่างกาย ก็คือรูป ทุกคนต้องมองรูปก่อน เพื่อให้รูปในจิตตั้งมั่นอยู่ใน
รูปนี้ก่อน และเราถึงจะเห็นเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นการวิ่งอลหม่านอยู่ หรือว่าเป็น
ลักษณะของการที่มองมันสับสนวุ่นวายอยู่ เราก็จะรู้ความจริงว่าเวทนาอย่างนี้ สัญญาอย่างนี้ สังขาร
อย่างนี้ วิญญาณอย่างนี้ เราจึงจ�ำเป็นจะต้องเห็นรูปก่อน แล้วถึงจะเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เท่ากับว่าในค�ำสอนพระพุทธเจ้าท่านจะเน้นให้เห็นรูปเป็นอันดับแรก เป็นปฐม ท่านจึงเรียกว่าราก
เหง้าของปัญหาทั้งหมดอยู่ตรงนี้ เท่ากับว่าตัวเราทั้งหมด เขาเรียกว่ามูลกรรมฐานนะ เรียกอย่างนั้น
ก็เรียกว่า ตจปัญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหนังเป็นที่ ๕ มูลกรรมฐานคือรากเหง้าของกรรมฐานทั้ง
ปวงนั้นเอง เท่ากับว่าเราทุกคนต้องเห็นร่างนี้ก่อน เห็นรูปนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลย ก่อนที่เราจะรู้
ธรรมะอะไรก็แล้วแต่ เราจ�ำเป็นจะต้องเห็นรูปก่อน
ดังนั้น เวลาพระบวชมาในศาสนานี้ เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นก่อน ให้
เห็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนังก่อน ทั้ง ๆ ที่ว่ายังไม่ได้ให้ท�ำสมาธิอะไร ให้เห็นตรงนี้ดีกว่า เพราะการเห็น
ตรงนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องใช้สมาธิเห็น การจะใช้สมาธิเห็นมันไม่เห็นเลย น่าจะไม่เห็นเลย จะเห็นนิมติ พอได้
อยู่ แต่จะเห็นร่างจริงเห็นไม่ได้ เราต้องใช้สตินี่แหละ จิตปัจจุบันนี่แหละเห็นได้เพราะอะไร เพราะจิต
ปัจจุบนั นีส้ ามารถจะเห็นคนอืน่ ได้กส็ ามารถจะเห็นตัวเองได้ แต่ขาดการอบรมของเราเท่านัน้ ทีไ่ ม่เห็น
เวลาเราหลับตาลงไปนึกถึงตัวเอง หลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ย เราจึงไม่เห็นเลยตัวเรา ลองหลับตา
ดูสิ หลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเอง เราจะไม่เห็นตัวเองเลยไม่ได้ แต่ว่ารู้ตัวเองนั้นมีอยู่ คนเราว่ารู้นี้หมาย
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ถึงว่าเราหลับตาแล้วก็เห็น มันมานึกดูเองแบบไม่มเี ห็น แต่มี แต่รู้ ซึง่ ความรูอ้ นั นัน้ ไม่ใช่ความเห็น มัน
คนละอย่างกันนะ ต้องให้ความหมายว่ารู้กับเห็นไม่เหมือนกัน แล้วถ้ารู้นั่นแหละมันยืนพื้นอยู่แล้ว
มันเป็นธรรมชาติทยี่ นื พืน้ อยูใ่ นทุกคนอยูแ่ ล้ว เป็นธรรมชาติทมี่ ที กุ คนอยูแ่ ล้ว เพราะคนเรามีธาตุรอู้ ยู่
แต่ธาตุเห็นยังไม่มี เราต้องอบรมก่อน นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเรานั่งก็เห็น รู้ตัวอยู่นี่ แล้วก็นึกว่าความ
รู้นั้นคือความเห็นไม่ใช่นะ ไม่ใช่เพราะความรู้นี้เป็นธรรมชาติยืนพื้นในชีวิตทุกคนอยู่แล้ว มันเป็นธาตุ
ที่ยืนพื้นอยู่ มันต้องมีกันทุกคน ถ้าคนไหนไม่มีรู้คนนั้นก็คือคนตายนั้นเอง ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้ว แสดงว่า
คนไหนรูเ้ นือ้ รูต้ วั อยูย่ งั ไม่ตาย ยังไม่ตายแสดงว่าธาตุรเู้ ป็นหลักเป็นพืน้ ฐานของชีวติ ไม่ใช่ธาตุเห็น ส่วน
ธาตุเห็นนั้นจะเกิดขึ้นภายภาคหน้า เราจะต้องอบรม
ธาตุรนู้ ไี้ ม่ใช่ดวงตา แต่ธาตุเห็นนัน้ คือดวงตา เราสังเกตว่าคนตาบอด ตาเขาบอดแต่เขามีธาตุ
รู้อยู่ ไปไหนเขาก็รู้ คล�ำไป ท�ำไมเขาไม่เห็นน่ะ เขาไม่มีธาตุเห็นเพราะตาเขาบอด ท�ำไมเขามีธาตุรู้ล่ะ
ก็เขามีชีวิตอยู่ธาตุรู้ก็ต้องมี ถ้าเขาไม่มีธาตุรู้เขาก็ตายนั่นเอง แสดงว่าคนไม่มีธาตุรู้ก็คือคนตาย คนมี
อยูก่ ค็ อื คนเป็น แต่ตาจะมีหรือไม่นนั้ ก็อกี เรือ่ งหนึง่ ส่วนคนตาดีไปไหนต้องคล�ำไปไหม เราก็ไม่ตอ้ งคล�ำ 
เพราะเรามีธาตุเห็น แล้วธาตุรู้มีไหม ก็มีด้วยนั่นแหละ เพราะธาตุรู้มันยืนพื้นอยู่ ทุกคนก็มีธาตุรู้เป็น
พืน้ อยูแ่ ล้ว แต่ธาตุเห็นมันจะมีบางคนเท่านัน้ เอง แล้วทุกคนมีธาตุเห็นอยู่ แต่มนั ไปเห็นผิดด้าน มันไป
เห็นคนอืน่ เสีย แสดงว่าธาตุเห็นเราก็มอี ยูแ่ ล้ว ส่วนทีบ่ อกว่าธาตุเห็นทีไ่ ม่มนี นั้ มันจะมีในกาลข้างหน้า
หมายถึงเห็นเราตัวเองนะ แต่ธาตุเห็นมันก็มอี ยู่ แต่มนั มีผดิ ด้าน แสดงว่าเรามีทงั้ รูท้ งั้ เห็นนัน่ แหละ แต่
เห็นผิดคนไป ไปเห็นอะไร เห็นคนอืน่ หมดเลย เห็นสิง่ อืน่ หมดเลย ไม่วา่ บุคคลก็ดี ไม่วา่ สิง่ ของวัตถุกด็ ี
เราเห็นอะไร เราจ�ำหมดเลย เราก็จะนึกถึงสิง่ นัน้ ได้ สังเกตไหมว่าเรานึกถึงใครก็เห็นเขาหมดเลย แล้ว
ถึงคนนัน้ น่ะไม่ใช่อยูต่ รงนี้ เราก็เห็นได้ไหมล่ะ ได้ เราไม่ได้อยูก่ บั เขา เขาไม่อยูใ่ กล้เราเลย เห็นด้วยอะไร
ล่ะตาเราก็ไม่เห็นนะ แต่เราเห็นด้วยตาใน ฉะนัน้ ทุกคนมีธาตุเห็นแต่เห็นผิดที่ ไปเห็นคนอืน่ เสีย แล้วก็
การเห็นคนอืน่ นัน่ เองเป็นกิเลสหลอกหลอนใจเราทุกวันนี้ ถ้าอย่างนัน้ ใครอยากจะละกิเลส เราต้อง
ก�ำจัดภาพเหล่านั้นออกเสีย รู้ไหมว่าภาพคนอื่นนั้นเพื่อภาพสิ่งอื่นที่เราจดจ�ำนั้น นั่นคือวิญญาณ
ส่วนตัวเรากับจิตที่อยู่ในตัวเรานั้น เขาเรียกว่าตัวรู้ที่อยู่ในจิตเรานั้น เขาเรียกว่านามรูป นามรูปนี้ฝ่าย
หนึง่ หมายถึงว่าคนธรรมดาก็คอื รูปนีร้ า่ งกายนี้ กับนามนีม้ อี ยู่ ส่วนวิญญาณของเราก็คอื มโนวิญญาณ
ที่เราไปเห็นภาพอะไรต่ออะไร แล้วก็บันทึกไว้ในใจ กลายเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวลา
เรานึกถึงอะไรความรูส้ กึ เราก็จะเกิดขึน้ นัน่ เขาเรียกว่า เวทนา อย่างเช่นว่าเมือ่ วานทีบ่ อกว่า นึกถึงลูก
มะนาวนะ เราเอามีดมาผ่าลูกมะนาวนัน้ บีบน�ำ้ มะนาวนัน้ ใส่ชอ้ นก็ได้ ใส่แก้วก็ได้ แล้วก็เอามาจิบดู จิบ
ให้หมดนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเปรี้ยว เราพูดแค่นี้น�้ำลายก็ออกแหละ เราเห็นได้ว่าน�้ำลายออกนั้นคือ
เวทนา เพราะเราเคยจดจ�ำว่ามะนาวเป็นอย่างไร ภาพมะนาวก็จะปรากฏในจิตของทุกคนสังเกตไหม
มะนาวปรากฏปุ๊บ แล้วโยมก็นึกตาม อาตมาพูดไปน�้ำลายก็ออกเลย น�้ำลายเราออกนะ เพราะอะไร
เพราะปฏิกิริยาต่อรสเปรี้ยวอันนั้น แล้วก็มีคนเอาตะปูมาขีดสังกะสีอีกกรีด ๆ เสียวฟันก็ไปเลยแค่นี้
ก็คอื เวทนา เราเห็นไหมว่าเวทนาก็คอื น�ำ้ ลายออก แล้วก็เสียวฟัน สัญญาก็คอื ว่าเราจ�ำได้วา่ ลูกมะนาว
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เคยเป็นลูกยังไง น�้ำมะนาวเป็นรสชาติยังไง เราจ�ำได้นั่นคือสัญญา สังขารเราก็ปรุงแต่งไปตามคนที่
พูด วิญญาณก็คือภาพของมะนาวนั้น หมดเลยเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท�ำงานทันทีเลย นี่คือ
สภาพของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันเร็วมาก มันท�ำงานของมัน ท�ำงานทั้ง ๆ ที่ว่ามะนาวก็
ไม่มีแล้ว แต่เวลาไม่พูดก็ไม่เป็น พูดเป็นทันทีเลย เห็นไหมจิตมันตามแสดง ภาพในจิตของเราสุดยอด
เลยนะ หลอกหลอนใจเราตลอด และเราก็ถกู ครอบง�ำด้วยอ�ำนาจโดยนี้ นีแ่ ค่ยกตัวอย่างมาอย่างเดียว
ฉะนั้นเกิดจากอะไร เกิดจากจิตของเรา เรามีจุดยืนพื้นก็คือรูปนี้แล้ว จิตก็มีความคิดไป ฝ่ายจิต
เรากับตัวเราเป็นฝ่ายนามรูป ฝ่ายจิตที่คิดไปเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นฝ่ายวิญญาณ
ฉะนัน้ เมือ่ นามรูปมีวญ
ิ ญาณก็มี เมือ่ นามรูปดับวิญญาณก็ดบั   ทีนเี้ ราจะท�ำลายอะไร เราก็ทำ� ลายกิเลส
ทั้งหมดนั่นแหละ  ท�ำลายทั้งหมดเลย การที่จะไปรู้ขันธ์ ๕ เราต้องท�ำลาย ต้องไปรู้ก่อน ไปเห็นก่อน
ทีเ่ ราส�ำคัญมัน่ หมายว่าทุกวันนีเ้ รายังไม่เห็นขันธ์ ๕ เรายังคิดคลีค่ ลายปัญหานีไ้ ม่ได้ เราทุกคนต้องเห็น
ขันธ์ ๕ ก่อน รู้การท�ำงานของขันธ์ ๕ มันเป็นอย่างนี้ มันท�ำงานเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นจึงมีอิทธิพลในใจ
ของเรามาก ทีนี้เรามาแก้อย่างไร ขันธ์ ๕ นี้ ทุกคนจะต้องท�ำให้แจ้ง ขันธ์ ๕ นี้เราจะแจ้งอะไรก่อน
แจ้งรูปนี้ก่อน ก็คือเราต้องเห็นกายเรารูปเรา อันนี้ความเห็นของเราเป็นอย่างไร ทุกคนมีธรรมชาติ
นี้อยู่แล้ว แต่มันเกิดข้างนอก ไปเกิดกับคนอื่น   อย่างเช่นไปเกิดนึกถึงภาพมะนาวนั้นได้อย่างไรใช่
ไหม ภาพมะนาวนึกแป๊บหนึ่งเห็นภาพเลย มันนึกได้ง่ายที่สุด แต่ภาพเรานึกปุ๊บไม่เห็นเลย เพราะ
เรายังไม่ได้อบรม แล้วถ้าเราอบรมไปการข้างหน้านั้นก็จะเห็นภาพเราจริงขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นแล้ว เรา
ทุกคนมีธรรมชาติธาตุรู้ ธาตุเห็นอยู่แล้ว แต่มันเห็นอยู่ด้านนอกตัว ด้านนอกตัวก็คือเห็นทางตา ทาง
หู จมูก ลิ้น กายแล้วก็ไปอยู่ที่ใจหมดเลย ใจเป็นศูนย์รวมของตา หู จมูก ลิ้น กายน่ะ แล้วเวลาคนตาย
ปุ๊บ เนี่ยตาก็สลาย หูก็สลาย จมูกสลาย ลิ้นสลาย กายสลาย เหลือแต่ใจไม่สลาย ใจจึงพกพาเป็นรูป
ของวิญญาณเอาไว้ในใจเหมือนต้นข้าวที่ตาย ต้นก็ตาย ซังตอข้าวก็ตาย เหลือแต่ซัง ข้าวก็ไม่เหลือนะ
แล้วก็เมล็ดไม่ตาย เมล็ดข้าวไม่ตายเราเอาไปเพาะใหม่ได้ ฉะนั้นเมล็ดข้าวนั้นจึงเป็นเหมือนวิญญาณ
เราทุกคนก็คือจิตไม่ตาย ก็คือเป็นวิญญาณ แล้วก็ไปหานามรูปใหม่ ก็ไปลงสู่ขันธ์แม่ ก็ได้นามรูปขึ้น
มาอีก การว่าเราเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ เป็นลูกโซ่นะ
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่านสอนให้เห็นขันธ์ ๕ ว่ารูปไม่เทีย่ ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไม่เที่ยง ขณะที่สอนนั้นธรรมจักขุก็เกิดแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่ารูปเป็นอย่างไร เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็นอย่างไร เมือ่ เห็นแล้วก็เห็นว่ารูปไม่เทีย่ ง เวทนาไม่เทีย่ ง สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไม่เที่ยง นั่นไม่ใช่เรา เมื่อนั้นไม่ใช่ของเรา พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็เห็นว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไม่ใช่ของเรา ก็เกิดการบรรลุธรรมเขาเรียกว่า ละสักกายทิฏฐิขนึ้ มา ก็คอื บรรลุโสดาบัน แล้ว
ก็ดวงตาของพระอัญญาโกณฑัญญะก็เปิดขึ้นเห็นหมดเลย แต่เราเปิดเร็วอย่างนั้นไม่ได้ ต้องอบรมไป
ตามล�ำดับ เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีบารมีมากพอที่จะเปิดขึ้นมา แต่เราสามารถจะเปิดเหมือน
พระอัญญาโกณฑัญญะได้ในการอบรม ฉะนัน้ เท่ากับว่าเรือ่ งนีจ้ ะท�ำอย่างไรดีละ่ ทุกคนมีธาตุรอู้ ยูแ่ ล้ว
แต่ธาตุเห็นมันไปอยู่ข้างนอก ไม่ได้อยู่กับตัวเอง มันจึงไม่มีธาตุเห็น  ถ้าอย่างนั้นก็มีทางหนึ่ง แล้วเรา
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จะเห็นตัวเองก็คือเราจะต้องดับข้างนอกเสีย แล้วก็มาสร้างภาพข้างในแทน ต่อนี้ไปภาพใครก็แล้ว
แต่ที่จิตคิดขึ้นมา เราตัดออกหมดเลย ไม่เอาแล้ว เราจะพยายามนึกภาพตัวเองขึ้นมา เพื่อจะให้เห็น
ตัวเองให้ยา้ ยธรรมชาตินนั้ มาอยูต่ รงนีเ้ สีย แล้วเราก็จะเห็นเราจะมีธาตุรธู้ าตุเห็นเลย เหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเลย
แสดงว่าเราไม่ได้นงั่ สมาธิอย่างเดียวแล้วตอนนี  ้ เราไม่ได้นงั่ สมาธิซงึ่ เป็นขบวนการของการอบรม
มรรคแล้วแหละ แสดงว่าท�ำสมาธินงิ่ อย่างเดียวก็ไม่เห็นกายหรอก ขนาดไม่นงิ่ ก็ไม่เห็นอยูแ่ ล้ว ไม่นงิ่ ก็
ไม่เห็น นิง่ ก็ไม่เห็น เห็นแต่จติ อย่างเดียว เวลานิง่ ไปจึงไม่จบ หาทีจ่ บไม่ได้ ออกมากิเลสก็มเี หมือนเดิม
ภาพคนอื่นก็มีเพียบเหมือนเดิม และเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้ว จิตก็มีสารพัดภาพไปตามอารมณ์
เหมือนเดิม กลายเป็นว่า เราทุกคนมีแต่ภาพคนอื่นที่เก็บเอามา เพราะจิตเราไปเก็บเกี่ยวจากตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจเอามาฝากไว้ที่ใจหมดเลย เราจะต้องลบออกให้หมดเลย เพราะว่างานนี้ก็คือว่าทุก
คนต้องเอาภาพทางใจออกให้หมดเลย แล้วก็มาสร้างภาพเราในตัวเราให้ได้ เพราะเรามีธาตุเห็นอยู่
แล้ว แต่มนั เห็นผิดคนไปหน่อย ไปเห็นคนอืน่ เช่นไปเห็นมะนาว ท�ำให้เกิดกิเลสไปเลย นีแ่ ค่มะนาวนะ
ถ้าเรานึกเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องอื่นไปเลยแค่นี้ แค่ลิ้นนะ  เช่นว่า หญิงนึกถึงชาย ชายนึกถึงหญิงก็เหมือน
มะนาวนั่นแหละ นี่แค่มะนาวยังมีปฏิกิริยาขนาดนี้ ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็มีปฏิกิริยาหมดเลยนะ ท�ำให้เรา
นี่กลุ้มรุมด้วยกิเลสน้อยใหญ่ ฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนต้องอย่าปล่อยจิตให้ไปตามธรรมชาติเดิมของเขา
ต้องมีขบวนการย้ายธรรมชาตินเี้ ขาเรียกว่ามรรค เพราะอะไร เพราะการคิดถึงคนอืน่ เป็นทางเส้นเก่า
ทางนั้นเขาเรียกว่ามรรค แต่มันเป็นมิจฉามรรค ทางผิด ต่อนี้ไปเราจะเอาจิตเรามาดูตัวเราให้เห็นเรา
แล้วก็ท�ำลายภาพมันออกเสีย การที่เราเอาจิตมาดูเราก็คือการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เส้นทางเก่านั้นไม่
ไปแล้ว เส้นทางใหม่สร้างขึ้นแล้วให้จิตของเราเห็นตัวเองไว้ เมื่อเราเห็นตัวเองได้เราก็จะเห็นแจ้งรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วก็จะค้นหาว่าขันธ์ ๕ นั้นเป็นของเราจริงหรือไม่ ก็เห็นความจริง
ว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่เป็นของเรา เป็นอย่างไร ค�ำตอบก็จะอยู่ตรงนั้น ตอนนี้มันตอบอะไรไม่ได้หรอก
เพราะเราไม่เห็น ถึงใครจะตอบว่าเออไม่ใช่ของเราอยูแ่ ล้ว แค่นกี้ เ็ ป็นได้แค่เข้าใจ เข้าใจเฉย ๆ ไม่มผี ล
อะไรนะ เราต้องไปเห็นแจ้งด้วยตาในมันถึงจะมีผล
ฉะนั้น การเข้าใจกับการเข้าถึงคนละอย่างกันนะ เข้าใจนี่ใครก็เข้าใจแหละ เช่นว่าเราเข้าใจ
เงินล้านไหมทุกคนเข้าใจ แต่มเี งินไหมไม่มหี รอก แสดงว่าเข้าใจกับเข้าถึงไม่เหมือนกัน แสดงว่าเข้าใจก็
เข้าใจอะไรได้หมดแหละคนเรา แต่เอาเข้าใจนัน้ มาเป็นรูปธรรมไม่ได้นะ มันเป็นผลอะไรไม่ได้ แต่ถา้ เรา
เข้าถึงมันจึงจะมีผล มีผลว่าเราเข้าใจด้วย เรามีสงิ่ นัน้ ด้วยว่าเข้าถึงนัน่ เอง ทีนเี้ ราทุกคนต้องมีขบวนการ
ย้ายจิต คือย้ายจากทางเส้นหนึ่งมาสู่ทางเส้นหนึ่ง ย้ายจากมิจฉามรรคไปสัมมามรรค เท่ากับว่าการ
ปฏิบัติของเราก็คือสัมมัปปธาน ๔ ก็คือเราจะต้องมีการย้ายว่า ตอนนี้ไปจิตคิดถึงใคร เราตัดหมดเลย
ไม่ให้มันไป ไปแล้วเกิดกิเลสไม่เอา แล้วพยายามสร้างภาพเราด้วยอุบาย เราเคยเห็นคนอื่นไหม เช่น
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เคยเห็นจ�ำได้ไหม จ�ำได้ แล้วนึกตัวเองเป็นอย่างนั้น ให้เราจะเห็นตัวเองด้วย
การสมมุติก่อน สมมุติว่าเราเคยเห็นคนอื่นตายแล้วก็จ�ำได้ แล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้น เราไม่
ทางของพระอริยเจ้า 239

ได้เอาคนตายมานึก เราเอาแค่อุบาย มานึกให้เป็นเรา เพราะจุดหมายของเราคือเห็นตัวเองนี่ ถ้าคน
ตายมานึกว่าก็เห็นเป็นผู้อื่นอยู่ดี มันก็ไม่เป็นตัวเอง  อันนี้เราเห็นตัวเองแต่ขอยืมอุบายเขามา คราว
นี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจเรื่องนี้ แต่ว่าเราขอยืมอุบาย ทีนี้เราไม่เห็นตัวเองเลย เริ่มจาก 0% เราจะเห็น
ด้วยการใช้อุบาย สมมุติว่าเราตายวันหนึ่ง ๒ วัน ๓ วัน เราเห็นคนอื่นตายอย่างไร ก็นึกว่าตัวเองเป็น
อย่างนั้น ท�ำอย่างนี้ประมาณสักระยะ ๑ ปี ๒ ปีนะ ระยะหนึ่งก็นานอยู่นะ แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น
ร่างจริงทีหลัง ต่อไปเราจะเริ่มเห็นร่างจริงของเรา ร่างจริงของเราเห็นไป ๆ เห็นร่างจริงของเราทีละ
อย่าง ๆ จนเห็นครบหมดเลย ตัวเราแจ้งหมดเลย  
การท�ำความเพียรก็ท�ำให้มาก มี ๔ ประการ ก็คือเราใน ๒ อย่าง ก็คือเพียรสร้างภาพเราให้เกิด
ขึ้น อุบายที่ ๒ ก็คือเพียรรักษาภาพเราไว้อย่าให้หาย ส่วนเขานี่ก็คือภาพใครก็แล้วแต่ปรากฏในจิต
เราตัดเสีย ฆ่าเสีย แล้วก็อย่าให้จิตออกไปทางตา ทางหู เพราะออกไปแล้วก็ไปหาพวกนี้แหละ เราไม่
ให้ออกล่ะ ปิดประตูไว้เสีย เคยเห็นพระปิดทวารไหม พระปิดตานัน้ เป็นปริศนานัน่ เอง ให้ปดิ ทวารทัง้
๖ ไว้ ถ้าคนไหนท�ำอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมมรรค เช่นว่า เดินก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เราจะไม่ให้จิตเรา
ไปนึกถึงภาพคนอื่นเวลานึกเราตัดเสีย แล้วก็พยายามนึกภาพเราแทนด้วยอุบาย อุบายว่าเราเคยเห็น
คนแก่ คนเจ็บ คนตายก็นึกว่าตัวเองเป็นคนตายเดินได้บ้าง เป็นซากผีดิบเดินได้บ้าง นึกอย่างนั้นนะ
เน่าบ้าง ขึ้นอืดบ้าง พองบ้าง นึกไปเรื่อย ๆ ก่อน แล้วก็พยายามสร้างภาพเรา ฆ่าภาพเขา สร้างภาพ
เรา ฆ่าภาพเขาแล้วสร้างภาพเรา แล้วรักษาไว้อย่าให้หาย ภาพเขาไม่ตอ้ งรักษาตัดทิง้ สถานเดียว แล้ว
ก็ระวังอย่าให้ไป ไปแล้วก็ดงึ กลับมาโดยเร็ว ท�ำอยูท่ งั้ กลางวันกลางคืน แล้วก็จะเห็นตัวเองชัดขึน้ มา ๆ
จากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสรรพางค์กาย เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายใน เห็นจากหัวจรดเท้า
เลย อันนี้รวบรัดตัดความให้นะว่า การเห็นมันจะ ค่อย ๆ เห็นไป การต่อสู้ประจ�ำวันของเราก็คือภาพ
เขากับภาพเรา เป็นศัตรูทตี่ อ่ สูก้ นั ตลอดว่า เดีย๋ วภาพเขาขึน้ มาอีกตัดทันที ภาพเรารักษาไว้ รักษาแล้ว
ก็คิดอยู่ในตัวเรา ให้คิดด้วยนะอย่านิ่ง ให้คิดด้วย เพราะว่าภาพเขาก็เกิดจากความคิด ภาพเราก็จะ
ต้องเกิดจากความคิด ถ้าไม่คิดมันไม่เห็นเหมือนกัน เราไม่คิดถึงมะนาวมันก็ไม่เห็นว่ามีมะนาว คิดถึง
ได้เห็นภาพมะนาว มันเห็นภาพมะนาวได้แล้ว ก็เห็นภาพเราได้แต่ต้องคิด การคิดนั่นแหละเขาเรียก
ว่าการพิจารณา อันเดียวกันกับการปรุงแต่งนัน่ แหละ การปรุงแต่งในตัวเราไม่ฟงุ้ ซ่าน แต่การปรุงแต่ง
ตัวเขาฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านใหญ่เลยนะ แล้วการปรุงแต่งตัวเรามันมีแต่ความสงบ
นักปฏิบตั ติ อ้ งปรุงแต่งในตัวเราก็เรียกว่ามรรค เพราะมรรคเป็นสังขตธรรม ธรรมทีจ่ ะต้องปรุง
แต่งท�ำอย่างนี้ ต่อมาเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นๆ ชัดขึ้นๆ จากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสรรพางค์
กายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายใน เห็นจนถึงว่าประมาณ ๖๐-๗๐% เราถึงจะรู้ว่ารูปนี้ไม่ใช่เรา เมื่อ
เราเห็นขึน้ มา เราจะค้นหาว่าเมือ่ ก่อนเราเข้าใจว่าเราอยูท่ นี่ นี่ ะ เขาเรียกว่าคนเราทุกคนจะมีสรรพนาม
แทนตัวเองว่าเรา บ้านของเรา สามีภรรยาของเรา ลูกของเรา ทรัพย์สมบัติของเรา เขาว่าเราในที่นี้
แหละมันอยูส่ ว่ นไหนของร่างกายนี้ เมือ่ ก่อนเราใช้คำ� ว่า “เรา” เรียกตัวเองว่าเราเสมอ เราอยากจะ
ไปดูวา่ เราอยูส่ ว่ นไหนของร่างกายนี้ เมือ่ ไปถามตับว่า ตับมีเราทีน่ ไี่ หม ในตับก็ไม่มเี รา ไปถามไต ใน
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ไตก็ไม่มีเรา ไปถามหัวใจ หัวใจก็ไม่มีเรา ฯ  ถามไปถามมาก็รู้และเห็นว่า เอ้า ! เราไม่มีในอวัยวะส่วน
ใดที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลย ค�ำสอนขอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ของเรา เราก็ร้อง
อ๋อ ! ขึ้นมา บางครั้งถึงกับร้องไห้ออกมา เข่าอ่อนหมดเลยนะ โอ้ย ! เราไม่มี เมื่อก่อนเราเข้าใจง่าย ๆ
ตามธรรมบทว่า นัน้ ไม่ใช่ของเรา นีไ่ ม่ใช่ของเรา เราก็พดู ไปตามประสาทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มา มันไม่ถงึ ใจ
อะไรเลย พูดแล้วก็ลอยไปตามลม แต่วนั ทีเ่ ราไปเห็นตัวเองอย่างนีน้ นั้ มันสลดหดหูเ่ ข่าอ่อนไปหมดเลย
ไม่นกึ ว่ามันจะมีอทิ ธิพลมากขนาดนีว้ า่ เราไม่มอี ะไรเลยทีน่ ี่ ทีน่ ไี่ ม่ใช่ทเ่ี รา ร่างกายของเราทัง้ หมดเป็น
แค่ของใช้อันหนึ่งเท่านั้นเอง เราเป็นอาคันตุกะมาเยือนมาอยู่เท่านั้นเอง เป็นของอาศัยชั่วขณะหนึ่ง
แต่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา มันท�ำให้เราฝังแน่นด้วยความรู้สึกอันนี้ แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้น
แล้ว เราไม่มีอะไรเลยที่นี่ ขันธ์ ๕ รูปไม่ใช่ของเรา เวทนา จิตที่ออกนอกไปเป็นเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ จะเป็นของเราได้อย่างไร เอ่อ ! ถ้าเราไม่มีในร่างกายนี้ ตามันก็ไม่ใช่ของเรา หูมันก็ไม่ใช่
ของเรา จิตที่ออกไปทางตาทางหู ท�ำให้เกิดเป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่ควรจะเป็นเรา
เมื่อรู้อย่างนี้ก็คิดว่า ต่อนี้ไปเราอย่าส่งจิตออกนอกเลย ถ้าออกนอกเท่ากับเราไปยึดว่าเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เป็นเราจงดับมันเสีย ต่อแต่นี้ไปถ้าจิตคิดอะไรลงไป เป็นทางผิดของเรา ส่วนรูปนี้ก็
ไม่ใช่ของเรา เป็นของทีเ่ ราอาศัยชัว่ ขณะในชาตินเี้ ท่านั้น แล้วต่อไปเราก็สง่ คืนให้แก่โลกเขา ไม่ใช่ของ
เราที่จะมาหมายมั่นว่าเป็นเรา รูปก็ดี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี ไม่ใช่ของเรา ส่วนเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นตัดที่ผัสสะ ต่อนี้ไปจิตเราอย่าส่งออกนอกกาย ถ้าส่งออกนอกกายก็จะมี
ผัสสะ เมื่อผัสสะมี เวทนาก็มี สัญญา สังขาร วิญญาณก็มี หรือว่าเวทนามีตัณหาก็มี ตัณหามีภพก็มี
เราจะไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกานแล้ว
ส่วนรูปนี้ เราก็เบื่อหน่ายแล้ว เราขออาศัยเป็นเครื่องอยู่ แต่เราไม่ได้ยึดติด เหมือนบุคคลที่
ลอยคออยู่กลางมหาสมุทรเห็นซากศพลอยมาก็เกาะซากศพนั้นขึ้นฝั่ง แต่ระหว่างที่เกาะนั้นเพื่อจะ
ไม่ให้ตวั เองนัน้ จมลงกลางมหาสมุทร์หวังประโยชน์นนั้ เท่านัน้ แต่ประโยชน์อนื่ ทีจ่ ะยินดีในศพนัน้ ไม่มี
้ แต่จำ� เป็นต้องเกาะไป ฉันใด ร่างกายนีก้ เ็ หมือนกัน เรา
เราจะยินดีอะไรกับซากศพ รังเกียจเสียด้วยซ�ำ 
จะอาศัยไปพระนิพพาน ระหว่างทีเ่ ราอยูก่ บั ร่างกายนี้ เรารังเกียจอยูต่ ลอดเหมือนเกาะซากศพอยู่ แต่
เรายังไม่ตายก็เกาะมันไปก่อน เมือ่ ใดเราตายเราจะทิง้ ร่างกายนีเ้ สียโดยไม่คดิ เสียดาย เหมือนคนถึงฝัง่
ขึ้นฝั่งแล้วก็ทิ้งซากเรือขึ้นสู่เกาะ ฉันนั้น  เพราะหมดความยินดีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ด้วยเห็นว่าเราไม่มีอะไรยินดีในร่างนี้แล้วเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดับ จิตที่ส่งนอกทั้งหมด
ปิดเลยไม่เปิด ปิดไม่ควรไปแล้ว รูปนี้ก็เบื่อแล้ว คนนั้นก็คือพระโสดาบัน เขาเรียกว่าละ สักกายทิฏฐิ
ฉะนัน้ พระโสดาบันก็คอื เห็นตัวเองแจ้งตลอด จิตอยูข่ า้ งนอกไม่มี ละภาพคนอืน่ ไม่มี ละเพราะ
เราเอาออก แล้วมีแต่ภาพเราขึน้ มาแทน แต่พระโสดาบันก็ยงั เป็นแค่ปฐม เพราะอะไร เพราะแม้ได้ขนึ้
ฝัง่ ก็จริง แต่กอ็ ยูใ่ กล้ฝง่ั นัน่ เอง มันเป็นการหมิน่ เหม่นกั ถ้าเราอยูใ่ กล้ฝง่ั เหมือนข้ามมหาสมุทรแล้วลอย
อยู่มหาสมุทรจะขึ้นฝั่งแล้ว แต่ยังยืนอยู่นั่งอยู่ริมฝั่ง ถ้าคลื่นแรง ๆ ก็อาจจะท่วมถึงตัวได้ ต้องเขยิบ
ตัวเอง เข้าไปอยู่ใกล้เกาะเลย เพื่อจะได้ห่างคลื่นและลมของมหาสมุทรนั้น พระโสดาบันจึงต้องเดิน
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ขึ้นสู่ภูเขาอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ตัวเองพ้นจากน�้ำ  พ้นจากทะเลที่มันใกล้เกินไป ฉะนั้นพระโสดาบันรู้ว่า
พิจารณาถึงตรงนี้แล้ว ถึงฝั่งแล้ว จิตของเราไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้ว ภาพเราเป็นภาพเดียวในโลก
ไม่มีภาพคนอื่นแล้ว เราก�ำจัดได้แล้ว แต่อย่างไรภาพเราก็ยังไม่ชัดเท่าที่ควร ยังจะต้องเห็นภาพชัด
กว่านี้อีก ดวงตาเราเปิดแล้ว เราเห็นแล้วแต่ดวงตาของเราก็ยังเปิดไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะต้อง
รักษาดวงตาต่อไปให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์เอง ก็พิจารณากายไปถึงพระอนาคามี
เมื่อเราพิจารณาจนเข้าถึงพระอนาคามีแล้ว เราก็จะหมดความเป็นหญิงเป็นชาย จะเบื่อร่างกายแบบ
สุด ๆ ความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัว ต่อไปความเป็นหญิงความเป็นชายของเราก็ไม่มีแล้ว เพราะ
เรารังเกียจร่างกายนีเ้ หลือเกิน กลายเป็นว่าร่างนีเ้ มือ่ ก่อนเรารักมันมากเหลือเกิน แต่บดั นีเ้ บือ่ มันเหลือ
เกิน เบือ่ จนไม่รจู้ ะเบือ่ อย่างไร เพราะเราไปเห็นภายในร่างกายหมดแล้ว และเพราะความเห็นของเรา
เห็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท�ำให้เราเบื่อหน่ายสรีระตัวเอง แล้วสรีระผู้อื่นนั้นไม่ต้องพูดถึง ตัวเรายังเบื่อ
เลย เราจะไม่เบื่อคนอื่นได้อย่างไร ฉะนั้นเบื่อเราก็เบื่อเขา รักเราก็รักเขา เบื่อเราก็เบื่อเขา จิตก็ไม่ไป
คิดถึงใคร ไม่คิดถึงหญิง ไม่คิดถึงชาย จิตก็สงบระงับ จิตไม่ออกนอกแล้ว คนนั้นก็คือพระอนาคามี
จะไปอย่างนีเ้ ลยนะ จิตไม่มขี า้ งนอกเลย แล้วพระอนาคามีน  ี้ วัน ๆ หนึง่ ก็จะเห็นตัวเองชัดทีส่ ดุ ในโลก
ภาพคนอื่นไม่มีในใจตั้งแต่พระโสดาบันแล้ว กลายเป็นว่าเรากลับด้านได้ส�ำเร็จ
เมื่อก่อนความเห็นของเราไปอยู่กับคนอื่น แล้วเราตัดภาพคนอื่นทิ้งแล้วสร้างภาพเราขึ้นมา
ตอนนี้ความเห็นมันมาอยู่กับตัวเองแล้ว เรามีทั้งรู้มีทั้งเห็น การเห็นอย่างนี้แหละ เขาเรียกว่าเห็น
ขันธ์ ๕ ฉะนัน้ การเห็นขันธ์ ๕ เราจะเห็นตลอดทุกเวลานาที หมายถึงว่าวันหนึง่ ๒๔ ชัว่ โมง เราจะเห็น
ตลอด ๒๔ เลย ไม่มวี นั ดับจนถึงวันตาย กลายเป็นว่าเราคนเดียว เราเห็นตัวเองคนเดียว เราไม่เอาใคร
มานึกอีกเลย เรามีแต่ภาพเราเท่านัน้ รอวันตายอยู่ แล้วก็เห็นว่ารูปไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่เรา สัญญามิใช่
เรา สังขารไม่ใช่เรา วิญญาณไม่ใช่เรา เราจึงไม่มกี ารไปของจิตเลยแม้แต่นอ้ ย อย่างนีแ้ หละเขาเรียกว่า
เห็นแจ้ง เห็นธรรม คนเห็นธรรมจิตจะไม่มอี ยูด่ า้ นนอกตัวเลย แม้แต่นาทีเดียว แม้แต่วนิ าทีหนึง่ ก็ไม่มี
มันคนละโลกกันเลยกับพวกเรา วัน ๆ หนึง่ จิตเราอยูน่ อกตัวตลอดเลย ไม่อยูใ่ นตัวเลย แต่พระพุทธเจ้า
จิตของท่านอยู่ในตัวตลอดไม่อยู่นอกตัว  ซึ่งตรงกันข้ามกันกับพวกเรา อันนี้คือสมาธิยิ่งกว่าสมาธิอีก
ขนาดสมาธิธรรมดาทีเ่ ราท�ำกันสงบแค่ชวั่ โมง ๒ ชัว่ โมงก็ดใี จ แต่ออกมาไม่รกู้ ชี่ วั่ โมง ออกข้างนอกหมด
เลย มีแต่ภาพคนอืน่ สมาธินนั้ พ้นทุกข์ไม่ได้เขาเรียกว่า สมาธิโลกีย์ เวลาออกสมาธิกโ็ น้นมีแต่ภาพใคร
ต่อใครเต็มไปหมด เวลาท�ำสมาธิกน็ มิ ติ เห็นโน้นเห็นนีไ่ ปหมด มีแต่ภาพคนอืน่ ไปหมด เวลาเข้าสมาธิก็
มีแต่นิมิตก็คือความคิดนั้นเอง มีแต่ภาพคนอื่นเวลาออกสมาธิก็มีแต่ความคิดมีแต่ภาพคนอื่น เต็มไป
ด้วยภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเอง สมาธิก็เลยพ้นทุกข์ไม่ได้นี่คือสมาธิกับมรรค คนละเรื่องกันเลย ส่วน
มรรคไม่ มีแต่ภาพตัวเองและจิตเป็นหนึ่งตลอด ๒๔ เลยเท่ากับว่าอันนั้นสงบ ๒ ชั่วโมง วันละชั่วโมง
๒ ชั่วโมง แต่อันนี้ สงบ ๒๔ ชั่วโมง ใครจะสงบกว่ากัน สู้มรรคไม่ได้เลย มันคนละเรื่อง ถ้าเป็นมรรค
สงบถาวรเลย สงบอย่างนี้ตลอดชีวิตเลย เป็นที่สุดของที่สุดเป็นผู้มีชัยชนะแล้ว
เรารูแ้ จ้งแล้วชาตินเี้ ราจะเป็นชาติสดุ ท้ายได้เลย ขณะทีเ่ รายังไม่ตายจิตเราไม่มภี าพใครเลยอยูใ่ น
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ใจ เราไม่รบั ใครทัง้ นัน้ ภาพเรายังเบือ่ เลย ภาพอืน่ จะไปรับท�ำไม ตายแล้วไม่กลับมาทีน่ อี่ กี ผ่านสถาน
เดียว หลังจากเป็นพระอนาคามีแล้ว เราอยากจะท�ำสมาธิก็ท�ำได้อีก ท�ำตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน
จตุตถฌาน อรูปฌานได้หมดเลย แล้วสามารถจะไปรู้เรื่องของภพชาติ ระลึกชาติตัวเองได้บ้าง ผู้อื่น
บ้าง แล้วก็หมดอาสวะ แล้วก็มีอภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ ปฏิสัมภิทา ๔ มีหมดเลย ได้หมดเลย เพราะ
สมาธิกง็ า่ ย ๆ เพราะมันไม่ตอ้ งต่อสูก้ บั อะไร เพราะจิตเราไม่ทำ� สมาธิมนั ก็ไม่ออกก็แล้ว แต่เพียงแต่มนั
ไม่ลึกเข้าไปเท่านั้นเอง แต่มันตื้นเท่านั้นเอง ตื้นก็อยู่ได้ ลึกก็ก็อยู่ได้ เวลาเข้าสมาธิก็สงบ ออกสมาธิ
ก็สงบ ไม่มีภาพใคร มีแต่ภาพตัวเอง แต่ธรรมดาสมาธินั้น เข้าไปสงบออกมาโน่นไปหาคนอื่นแล้ว
อันนั้นเขาเรียกสมาธิโลกีย์ ไปไม่ถึงไหน อันนี้ไปไม่ถึงนิพพาน ยังไม่ได้โสดาบัน มันไม่ใช่ทางของ
โสดาบัน มันจะใช่ทางของพระอริยเจ้า มันคนละเส้นทางกัน
การรูแ้ จ้งขันธ์ เห็นแจ้งขันธ์ ๕ เห็นแล้วครัง้ เดียวจบเลย เห็นตลอดชีวติ เรา เห็นตัวเองครัง้ เดียว
เราจะเห็นตลอดชีวิตเลย ว่าเราไม่มีอะไร ความเห็นนี้จะไม่ดับเลย ต่อให้ ๑๐๐ ปีก็ไม่ดับ ฉะนั้นจิตใจ
หนึ่งเดียวไม่มี ๒ เพราะไม่มีความจ�ำเป็นอะไร จะต้องเป็น ๒ เป็น ๓ หนึ่งเดียว หลังจากนั้นแล้ว ตอน
ที่มีชีวิตอยู่ อยากจะเข้าสมาธิก็เข้า อยากจะออกมาก็อยู่ได้ อยากจะเข้าไปสงบ ออกมาก็สงบ ไม่เข้า
ก็สงบ เพราะมันไม่มีภาพใครแล้ว ก็รู้แจ้งแล้วว่า ภาพใครก็ไม่ควรอยู่ในใจเรา เพราะเรารู้ว่าเรายัง
ไม่มีเลย เขาจะเอามาท�ำอะไร เอามาคิดอะไร เพราะเรายังไม่มี เขาก็เป็นของนอกแล้ว จะไปคิดให้โง่
ท�ำไม ความโง่ทั้งหมดก็ถูกไล่ออกไป ความฉลาดก็มาแทนที่ อวิชชาถูกท�ำลายวิชชาก็เกิดขึ้น จะได้
เรียนรู้วิชชา นี่เป็นวิชชา จิตจะไม่มีสังขารเลย ไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น อวิชชาเกิดมาจากสังขาร
อวิชชาดับวิชชาเกิดสังขารก็ดับ วิญญาณก็ดับ นามรูปก็ดับ วิญญาณก็ดับ สฬายตนะก็ดับ ผัสสะก็
ดับ เวทนาก็ดับ ตัณหาก็ดับ อุปาทานก็ดับ ภพก็ดับ ชาติก็ดับ ชรา มรณะดับหมด นิ่งสงบ จิตเดียว
จบกิจเลย จบกิจแล้วไม่ต้องท�ำต่อไป ผลของความเพียรนั้นก็จะบริบูรณ์อยู่อย่างนั้น เหมือนคนแขน
ด้วนขาด้วนแล้ว ก็ด้วนกันไปตลอดชีวิต ไม่งอกขึ้นมาได้อีก นี่คือชัยชนะที่บุคคลแจ้งขันธ์ ๕ จะเป็น
อย่างนี้ จิตไม่มีข้างนอกเลย จะนั่งสมาธิ หรือไม่นั่งสมาธิไม่มีผลทั้งนั้น ไม่นั่งก็สงบอยู่แล้ว นั่งก็สงบ
อยู่แล้ว ไม่นั่งเลยนอนทั้งวันก็สงบอยู่แล้ว ก็จิตไม่มีภาพใคร มีแต่ภาพตัวเอง แล้วก็เบื่อตัวเองเสียอีก
ขนาดเรามีภาพตัวเอง เรายังเบื่อตัวเองเลย คนอื่นไม่ต้องพูดถึง ไม่ตั้งไว้เลย
คนนั้นรู้แจ้งในศาสนาได้แล้ว จิตจะหนึ่งเดียว การท�ำอย่างนี้ถือว่าสุดยอดของสมาธินะ เขา
เรียกว่ามรรค ฉะนั้นการรู้แจ้งขันธ์ ๕ เป็นอย่างนี้แหละ ถึงเรียกว่าคนรู้แจ้งธรรมค�ำสอนพระพุทธเจ้า
หลักความรูแ้ จ้งธรรมค�ำสอนพระพุทธเจ้าคือรูเ้ ห็นอย่างนีแ้ หละ เขาเรียกว่ารูธ้ รรมะ ไม่ใช่วา่ นัง่ หลับหู
หลับตาอยู่อย่างนี้ ออกมาก็ไปโน่นไปนี่แหละ สารพัดคิด โอ้ย ! นั่งสมาธิธรรมดาไม่มีทางเป็นอริยเจ้า
หรอก วัน ๆ ก็มแี ต่ภาพคนอืน่ อยูน่ นั่ แหละ แล้วก็ทำ� สมาธิเห็นอะไรบ้างล่ะ เห็นนิมติ นรกสวรรค์โน้นนี่
ไปเรือ่ ยเลย นัง่ สมาธิกค็ ดิ ไปเรือ่ ย นิมติ ไปเรือ่ ย ออกมาก็คดิ ไปเรือ่ ยไม่จบ อย่างนัน้ เรียกว่าสมาธิโลกีย์
ไม่เป็นโลกุตระสมาธิ โลกุตระสมาธินั้น เมื่อเรามีชีวิตอยู่ เราจะเข้าสมาธิออกสมาธิก็ได้ อยู่ได้สบาย
แต่เมื่อตายแล้วให้ทิ้งสมาธิเสีย อย่าคาเอาไว้ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เอาฌานไปในนิพพาน
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เพราะฌานมันเป็นภพ เอาไว้ใช้ในชาตินที้ ใี่ ช้ยงั มีชวี ติ อยูเ่ ท่านัน้ เวลาละสังขารก็ออกจากฌานทัง้ หมด
เลยไม่เข้าฌาน อยู่กับจิตเปล่า ๆ ธรรมดา ๆ ที่อยู่กับร่างกายนี้ รอการตายของตัวเองคนนั้นนิพพาน  
นิพพานนัน้ ไม่ได้อยูใ่ นฌาน เราจะเห็นว่าปรินพิ พานสูตร ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พานนัน้
ท่านเข้ารูปฌาน ออกจากรูปฌาน เข้าอรูปฌาน ออกจากอรูปฌาน แล้วก็ออกหมดจากทั้งรูปฌาน
อรูปฌาน เป็นจิตธรรมดาๆ เข้านิพพาน ถ้าเข้ารูปฌานก็ไปเกิดรูปพรหมโลก ถ้าเข้าอรูปฌานก็ไปเกิด
อรูปพรหมโลก จะเข้านิพพานไม่ได้ อย่าคิดว่าฌานเป็นนิพพาน ถึงพระอรหันต์ท�ำฌานได้ แต่ท่านก็
ไม่เอาไป ถ้าผู้ใดติดในฌาน ท่านจัดรูปฌานเป็นรูปราคะ อรูปฌานเป็นอรูปราคะ เป็นสังโยชน์ ถ้าไม่
ละก็จะติดอยู่ในพรหมโลก บางคนคิดว่าฌานที่ทำ� กันมามันจะไปนิพพานนั้น ไปไม่ได้ พระอรหันต์ยัง
ไม่เอาไปเลย แต่ท่านก็ทำ 
� ท�ำเพื่อเรียนรู้เท่านั้นเอง ท�ำให้เป็นเครื่องอยู่อาศัย อยู่แล้วมันสงบดี แต่ถ้า
ไปนิพพานท่านไม่เอา ต้องไปทิ้ง
อันนี้สุดยอดจิตหนึ่งเดียว คือหมายถึงว่าไม่เข้าฌาน จิตจะออกนอกก็ไม่ได้ออก นอกก็ไม่ไปใน
ก็ไม่เข้า แต่เห็นตัวเองแล้วก็ดับด้วยพร้อมกัน เมื่อความตายมาพรากไป คนนั้นนิพพานสถานเดียว
สุดยอดของการปฏิบัติ ก็คือการเห็นแจ้งขันธ์ ๕ แจ้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงตั้ง
อยู่ไม่ได้ ละอุปาทานขันธ์ ๕ ได้ เพราะแจ้งหมดเลย เชื่อไหมว่าเวลาเห็นตัวเอง แจ้งที่สุดยิ่งกว่าตา
เนือ้ เราอีก ตาเนือ้ เราสูไ้ ม่ได้นะ ตาในเราชัดกว่า ตอนนีเ้ รามีหมดเลย ธาตุรธู้ าตุเห็นอยูใ่ นตัวเรามีทงั้ ๒
ธาตุเลย รูด้ ว้ ยเห็นด้วยแต่เมือ่ ก่อนเรามีแต่รู้ แต่ไม่มเี ห็น แต่อบรมไปอบรมไป ธาตุเห็นก็เกิดขึน้ เพราะ
มันเกิดอยูแ่ ล้ว แต่มนั เกิดด้านนอก แต่เรามาอยูด่ า้ นในแล้ว ดูดา้ นในได้เราก็สำ� เร็จเลย ตอนนีเ้ รามีทงั้
ธาตุรู้ธาตุเห็น แจ้งหมดเลย แล้วก็เบื่อหน่ายด้วย เบื่อหน่ายถึงขีดสุดเลย ทนไม่ไหวแล้ว เหมือนเรา
เกาะซากศพลอยน�้ำนั่นเอง มันจะเบื่อขนาดไหน คิดว่าเกาะซากศพมันรังเกียจมาก แต่ก็เกาะไปเมื่อ
เกาะไปถึงฝัง่ แล้วก็ทงิ้ ไม่เหลียวหลังเลย ไม่อยากจะเหลียวเลยเบือ่ เพราะอาศัยเป็นทุน่ ไม่ให้จมทะเล
พอรอดไปแล้วก็ทงิ้ เลย เพราะเราเบือ่ ร่างกายนีม้ ากอยูแ่ ล้ว ในทีส่ ดุ ตายเราทิง้ เลยไม่เอา คนนัน้ นิพพาน
สงบระงับรู้แจ้งในศาสนานี้ เขาเรียกว่าแจ้งขันธ์ ๕
เพราะฉะนั้นการแจ้งขันธ์ ๕ นี่จะเป็นอย่างนี้ อันนี้เราถึงว่าอริยมรรคนี่เอง เป็นที่สุดเลยที่จะ
เดิน เข้าสู่ฝั่งคือพระนิพพานได้ในชาตินี้ นิพพานปรากฏในชาตินี้แล้ว แต่ยังไม่ตาย นิพพานมีแล้ว แต่
รอวันตายเท่านั้นเอง ดังนั้น ผลของอริยมรรคจึงสุดยอด ไม่ใช่ตายไปแล้วจึงรู้ แต่เป็นแล้ว รู้แล้ว พอ
ตายก็ปดิ ฉากเลยคนนีร้ แู้ จ้งโลกแล้ว ชนะโลกทัง้ ปวง จิตไม่หวัน่ ไหว เห็นแจ้งหมดเลย ตัวเรานะชัดอยู่
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงเลยไม่มีดับ แล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อให้ ๑๐๐ ปี ก็เป็นอย่างนี้ หนึ่งเดียวสุด ๆ มี
ความสงบระงับ นี่คือทางของพระอรหันต์ทั้งหลาย คือรู้แจ้งขันธ์ ๕ นะ
วันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ก่อน เจริญพรโยม เข้าใจไหมโยม ให้เห็นตัวเองนะ
ไม่เห็นสักทีเนาะ ท�ำไมเห็นยากเย็นแท้ ...
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วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นพระโสดาบันขั้นสุดท้าย
หลวงตาศิริ อินทสิริ
เพราะพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้ แม้แต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือพระมหาจักรพรรดิก็ไม่
เท่าพระโสดาบัน พระมหาจักรพรรดิอาจจะไปตกอบายภูมิ ภพใดชาติหนึง่ ก็ได้ ส่วนพระโสดาบัน
รับประกันเลย จะมาท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์หรือมนุษย์ไม่เกิน ๗ ภพ ๗ ชาติก็เข้าสู่พระนิพาน
นั่นเรียกว่าสัตตักขัตตุปรมะ
ค�ำว่าสัตตักขัตตุปรมะ คือ อริยบุคคลระดับโสดาบัน พระโสดาบันองค์แรกที่ท่องเที่ยว
อยู่ใน ๗ ชาติในสวรรค์หรือมนุษย์ ถ้าเมื่อวานเป็นอดีตไปแล้ว ไม่ต้องเอามา เอาตั้งแต่ปัจจุบันนี่
ปัจจุบันนั่งอยู่นี่เลย ให้ดีหรือยัง วาจาดีหรือยัง ใจดีหรือยัง จิตประเสริฐหรือยัง วาจาประเสริฐหรือ
ยัง นี่ เอาแค่นี้ เมื่อวานนี้ปล่อยทิ้งเป็นอดีตแล้ว จะชั่วก็ชั่วไปแล้ว จะดีก็ดีไปแล้ว ไม่ต้องเอามาของ
เก่า ไม่ตอ้ งเอามายุง่ เกีย่ ว นีก่ ไ็ ด้เป็นบุคคลผูป้ ระเสริฐเรียกว่าพระโสดาบันอริยบุคคล  นีป่ ระเภทแรก
องค์แรก พระก็เหมือนกันนะ โยมเราก็เอาศีล ๕ บวกกุศลกรรมบถ ๑๐ ว่าได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้น
พระก็เอาศีล ๒๒๗ บวก กุศลกรรมบถ ๑๐ จึงได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขึ้นมา พากันเข้าใจได้
พระก็เป็นพระกันอยูแ่ ค่นนั้ ๒๒๗ ก็ ๒๒๗ อยูน่ นั่ แหละ ๕ ก็ ๕ อยูน่ นั่ แหละ ถ้าไม่เอากุศลกรรมบถ ๑๐
อันนี้ พูดย�้ำให้เป็นองค์แรกได้เสียก่อน องคุลีมาล ไล่ตามฆ่าพระพุทธองค์นั่นน่ะ พระพุทธองค์ว่า
เราหยุดแล้วหยุดแล้วพระพุทธองค์ใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้ว เดินเฉยแผ่นดินมันยืดออก องคุลีมาล
วิ่งอย่างไงก็ไม่ทันหยุด หยุด พระพุทธองค์ว่าหยุดแล้ว หยุดแล้วได้ยินไหม หยุดแล้วท�ำไมถึงเดินอยู่
ว่าอย่างนั้นน่ะ.. ร้องไปด่าพระพุทธองค์ท�ำไมถึงเดินอยู่ หยุดยังไงถึงเดินอยู่ พอองคุลีมาลเหนื่อยเต็ม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าก็รจู้ กั ว่ามันท�ำอะไรไม่ได้หรอก ก็เลยหันมา เราหยุดท�ำกรรมชัว่ เข้าใจไหม หยุดท�ำบาป
แค่นั้นแหละ องคุลีมาลสะดุ้ง มีแต่เราท�ำบาปอยู่ จึงตัดสินใจหยุดในขณะนั้นเอง ก็ได้เป็นผู้ประเสริฐ
ขึ้นมาทันที แทนที่ฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันยังไม่ไปตกอบายภูมิอยู่ หยุดท�ำกรรมชั่วแล้ว หยุดท�ำบาป
แล้ว อันนี้เข้าใจนะ องค์แรก ทีนี้จะพูดองค์ที่สอง องค์ที่สองท่านเรียกว่าโกลังโกละ มาท่องเที่ยว
โกลังโกละอยู่ในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกิน ๒ ชาติ ๓ ชาติ โกลังโกละหมายถึงว่า ท่องเที่ยวอยู่ใน
มนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกิน ๓ ภพ ๓ ชาติกเ็ ข้าสูพ่ ระนิพพาน องค์นกี้ ต็ อ้ งมีพนื้ ฐานมาจากองค์แรกนะ
ต้องด�ำเนินมาเป็นผู้มีศรัทธา มีศีล ศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ แล้วก็ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรม
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ท่านทัง้ หลายย่อลงมาอยูก่ ายกับใจ ธรรมชาติ เห็นกายกับใจเป็นธรรมชาติ ดวงตาเห็นธรรม พอจะได้
ไหมองค์นี้เห็นธรรมดา ธรรมดาคือกฎไตรลักษณ์ญาณ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา ธรรมทั้งหลายย่อลง
มาอยู่กายกับใจ ในกายของเรานี่ตามีไหม?  มีหูไหม?  มีจมูก มีลิ้น มีกายใช่ไหม? นี่แหละ ตา หู จมูก
ลิ้น กายนี่แหละ พอตาไปมองเห็นรูป วิญญาณตารู้ขึ้น ก็รู้ว่าเห็นคนนั้น เห็นอันนี้ขึ้นมา เห็นแล้วมัน
เป็นยังไง พอเห็นรูปแล้วมันเห็นรูปสวย ๆ มันก็ดับ เห็นแล้วมันก็วูบผ่านไป มันดับหรือไม่ดับ มันดับ
หรือไม่ดับ ตาเห็นรูปมันเกิด เห็นแล้วก็ดับนั่น ขันธ์ ๕ เกิดดับ เป็นยังไงละขันธ์ ๕ นี้  เห็นกายกับใจ
เกิดดับ เห็นธรรมดา เห็นรูปธรรม นามธรรม ยิ่งอาศัยกันเกิด เกิดแล้วก็ดับ ตาก็คือ รูป วิญญาณตา
ก็คือนาม มันเห็นรูปแล้วก็บอกกัน แล้วก็ดับ เข้าใจเกิดดับไหม สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ สิ่งใดเกิดสิ่งใด
ดับ สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยง ท่านถามปัญจวัคคีย์ ถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ.. นั้นแหละถูกไหมละ
ถาม : ถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
ตอบ : อนัตตา เทศน์ไปเมื่อกี้ว่าเป็นอนัตตา
ถาม : อนัตตาแปลว่าอะไร
ตอบ : อนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของ ไม่มีตัวตน ตาเห็นรูปเกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้แล้วก็ดับ หรือ
เขาเห็นว่าขันธ์ ๕ เกิดกับดับพร้อมกัน เคยเห็นอนิจจังไหม? รู้จักอนิจจังไหม? มันเกิดแล้วก็ดับ มัน
เที่ยงหรือไม่เที่ยง นี่แหละเห็นอนิจจัง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ขัง เห็นอนัตตาเห็น
ไตรลักษณ์ญาณ ตาเห็นรูปเกิดรู้ว่า เห็นอันนั้นอันนี้แล้วก็ดับ เรียกว่าขันธ์ ๕ เกิดดับก็ได้ เป็นยังไงนะ
ขันธ์ ๕ ตาก็คอื รูป เข้าใจไหมละ รูปทีเ่ รามองเห็นก็คอื รูปภายนอกทีม่ นั มากระทบกันกับตา โดยใจคือ
วิญญาณ รู้ขึ้นก็เรียกว่านาม นามแปลว่าจิตน้อมออกรับอารมณ์ พอเกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ เรียกว่า
ขันธ์ ๕ เกิด เกิดแล้วก็ดบั ดับนีแ่ หละมันเป็นอนิจจังมันดับ มันเกิดแล้วก็ดบั เขาเรียกว่าอนิจจัง ถ้าเกิด
แล้วไม่ดับจะเรียกว่านิจจังใช่ไหมละ มันเกิด มันดับ มันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยง ทุกขัง อนัตตา ก็เรียก
ว่า ดวงตา ดวงตา ดวงตานี่เห็นธรรมไม่ใช่ตานี้นะ ตาเนื้อตาหนัง เข้าใจไหมละ ค�ำว่าดวงตา ตาจิต
ตาใจ ตาสติปญ
ั ญา ได้เห็นว่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา หูเมือ่ ได้ยนิ เสียงก็เกิดรูเ้ สียงนัน้ ขึน้
มีใครห้ามมันได้ อย่าได้ยนิ นะห้ามได้ไหม จงได้ยนิ นะห้ามได้ไหม ไม่มมี นั เกิดเองไปเองเรียกว่าธรรมดา
ิ ญาณหรือใจมันรูว้ า่ เสียงนัน้ เสียงนีเ้ กิดขึน้ ดับไหมละ นีแ่ หละตาเห็น
เกิดแล้วก็ดบั หูได้ยนิ เสียงก็รวู้ ญ
รูปเกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้แล้วก็ดับ คือเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา บอกไม่ได้ว่าอย่าดับนะ เห็นของ
สวย ๆ เห็นของเน่าของเหม็น มึงอย่าไม่เห็นเด้อ เกิดดับเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หูได้ยินเสียง จมูก
ได้กลิ่น กลิ่นเหม็น ๆ แล้วมันดับไหม ดับ.. ผ่านไปมันก็ดับ เกิดดับเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เขาว่ามันคือว่าธรรมชาติ รู้จักธรรมชาติหรือยัง ธรรมชาติกับธรรมดาอันเดียวกันไหม รู้จัก
ไหมไตรลักษณ์ญาณ ไตรลักษณ์ญาณลักษณะ ๓ กฎธรรมดาท่านก็เรียกหรือธรรมชาติหรือธรรมดา
เป็นอันเดียวกัน หูได้ยินเสียงแล้วก็เกิดดับ จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รสโอทภะธรรมรงค์เกิดดับ เกิดขึ้นแล้ว
ก็ดบั พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเข้าใจตอนฟังเทศน์ธรรมจักร ฟังภาสิตงั อะภินนั ทุนทัง้ หลาย  เข้าใจว่า  
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ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ภาษาบาลี สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา
ตากับรูปกระทบกัน แล้วก็เกิดรู้ขึ้น แล้วก็ดับเป็นธรรมดา เข้าใจไหมเห็นธรรมดาไหม มันคือง่าย
แท้นะ เกิดเป็นธรรมดา มันเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดแล้วก็ตอ้ งดับ สิง่ ทัง้ หลาย สัพพันตัง สัพพะ
แปลว่าทั้งหลายทั้งปวง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ สิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดา
ถาม : เคยเห็นไตรลักษณ์ญาณ ไตรลักษณ์ญาณกับกฎธรรมชาติอันเดียวกันไหม ทางนู้นน่ะ
ข้างหลังน่ะ ข้างหลัง อันเดียวกันไหม เก่งมาก เก่งมากนักเรียน เห็นกฎธรรมดา แล้วอะไรเกิด อะไร
ก็ต้องดับเป็นธรรมดา ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา ตาเห็นรูปก็เกิด รูว้ า่ เห็นอันนัน้ ขึน้ เป็นธรรมดา แล้วสิง่ ทัง้ หลายเหล่านีด้ บั ไปเป็นธรรมดา
เข้าใจไหม พระโสดาบันองค์นนี้ ะดวงตาเห็นธรรม ตาสติ ตาปัญญารูว้ า่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มันกระทบกันเข้า
แล้วก็เกิด แล้วก็ดับ
ถาม : เอามือปรบกันแล้วปั๊บเสียงดังไหม   
ตอบ : ดัง  
ถาม : ดังแล้วดับไหม
ตอบ : อ้อ.. นีแ่ หละเกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไปเป็นธรรมดา เห็นธรรมดาไหม มันเป็นยังไงถึงดับ เอามือ
ตบกันแล้วมันดังขึน้ แล้วถึงค่อยดับ เพราะมันไม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ไปดับมันธรรมดา มันก็ดบั มันธรรมดา
องค์นเี้ รียกว่า โกลังโกละ อันมีศรัทธา ศีล แล้วก็ดวงตาเห็นธรรม พอนึกออกไหมทีนี้ เห็นธรรมหรือยัง
ธรรมดากับธรรมชาติกับกฎไตรลักษณ์ ญาณ เป็นอันเดียวกันไหม ลักษณะ ๓ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ไตรแปลว่า ๓  ลักษณะ เกิดเห็น เกิดความรู้ ญาณแปลว่ารู้ เกิดความรูค้ วามเห็น  ๓ อย่าง คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่ ๒ (โกลังโกละ) เป็นผู้มีศรัทธา มีศีล กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล
๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ ดวงตาเห็นธรรมเห็นสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา ฟ้าร้องแล้วท�ำไมมัน
ถึงดับ มันธรรมดานิ  รู้จักธรรมดาไหม ธรรมชาตินิ ไม่ต้องไปยึดไปถือมันเกิดแล้วก็ดับเท่านั้น ปล่อย
วางได้แล้วสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มันเกิดขึน้ แล้วก็ดบั ดับไปเป็นธรรมดา  ดวงตาเห็นธรรม ไม่ลบู คล�ำในหนทาง
และไม่เห็นร่างกายของเราก็เหมือนกัน โอปนยิโกน้อมเข้ามา มันท�ำไมถึง ผมมันท�ำไมถึงหงอก มันเป็น
ธรรมดา เราท�ำไมถึงแก่ มันเป็นธรรมดาใช่ไหมละ เรามีความแก่เป็นธรรมดา เข้าใจไหมล่ะ มันไม่เทีย่ ง
ถ้ามันเที่ยงอยู่ เป็นเด็กหญิงอยู่พวกเรานี้   เป็นเด็กหญิงอยู่นี่ ที่มันแก่มามันเป็นก็ธรรมดามันต้องแก่
เข้าใจไหมละ  รู้จักธรรมดานี่ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่ ๒ (โกลังโกละ)  ดวงตาเห็นธรรม ใครยังไม่
เข้าใจ ใครยังไม่เข้าใจธรรมดาว่าเห็นมันอนิจจังไม่เที่ยงสักอย่าง กายเรานี่ไม่เที่ยง ตั้งแต่เกิดใหม่ ๆ
ตีนเท่าฝาหอย นี่พวกเราใช่ไหมละ ออกช่องคลอดมาใหม่ ๆ เดี๋ยวนี้ไปดูเหอะ ตีนใหญ่ รองเท้าเบอร์
๑๒ ยังสู้ไม่ไหว มันธรรมดา มันโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเป็นธรรมดา นี่เห็นธรรมดาไม่หลงแล้ว ไม่หลง
แล้ว ปล่อย ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่กฎธรรมดานะ เราก็จะไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนหัวหงอก
ผมก็ย้อมมันอยู่น  ี่ ย้อมแล้วก็มันก็ขาวอีก หากมันเกิดขึ้นมันก็ยาวอีก มันก็ยาวเป็นธรรมดา ผมหงอก
เป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดาคือมันไม่เที่ยงนั่นแหละ เข้าใจไหมถ้ามันเที่ยงมันก็ด�ำอยู่เหมือน
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เดิมแหละ นี่แหละค�ำว่าธรรมดาว่ามันไม่เที่ยงเข้าใจไหม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่แหละกฎธรรมดา
กฎธรรมชาติ แล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์ที่ ๒ (โกลังโกละ)   โอ.. พอเข้าใจไหมจะผ่านไปองค์ที่
๓ (เอกพีชี) ละที่นี้ อนุโมทนาให้เจ้าของหน่อย สาธุ   เห็นไตรลักษณ์ญาณในกายเจ้าของแล้ว เรามี
ความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้ว เดี๋ยวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาเข้าใจ
ละนะทีนี้
องค์ที่ ๓ ก็ต้องไต่เต้ามาจากเป็นผู้มีศรัทธาก่อน เป็นผู้มีศีล ดวงตาเห็นธรรมก่อนนะ
องค์สุดท้ายนี่ ทีนี้ก็ เอกพีชี องค์สุดท้ายนี่ก็มารวบใส่กันหมด รวบใส่กันอย่างไง เป็นผู้มีศรัทธา มี
ศีล มีจาคะ มีปัญญา ๔ อย่างมารวมกัน ศรัทธาก็รู้จัก ศีลก็เข้าใจกัน เหลือจาคะองค์ที่สุดท้ายนี่
จาคะ วันนีจ้ าคะมากมายแล้วละ เงินทองออกจากจิตจากใจเรา นีแ่ หละเรียกว่า จาคะ เข้าใจไหม
ละ จาคะ คือ สละ สละเงินสละทองข้าวของทองเงินออก จาคะละความโลภ ความโกรธ ความ
หลงเบาบางลง จาคะสละข้าวของทองเงินที่เรามีอยู่ออกไปกินไปทาน เค้าเรียกว่าจาคะ จาคะ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางลง
การหวง พระก็หวงแก้วหวงนิกาย นิกายธรรมยุต นิกายมหานิกาย นิกายเดียวกันไม่หึง
ไม่หวงว่านิกายนัน่ นิกายนี้ ใครก็มาอยูด่ ว้ ยกันได้หมดเข้าใจนะ หวงหรือไม่หวง หวงอาวาส อย่างพระ
ก็หวงกุฏิ ใครมาอยู่ก็หวง แทนที่จะเอื้อเฟื้อกัน เผื่อแผ่กัน จาคะ ความตระหนี่เหนียวแน่นออกจาก
จิตจากใจ พอเข้าใจนะ จาคะ ศรัทธา ศีล จาคะ เข้าใจแล้วนะจาคะ สละ แบ่งปันสิ่งของที่คนอื่นเค้า
จะได้ไปใช้ประโยชน์เกิดประโยชน์ เราก็ดีใจด้วย จาคะความตระหนี่เหนียวแน่นออกจากจิตจากใจ
ตระหนี่ขี้เหนียว เคยเห็นไหมละน�้ำขี้สีก ภาษาไทยมันเขียนว่าอะไร น�้ำคร�ำ ไม่มีที่ไหล น�้ำอะไรที่ไหล
เอื่อย ๆ ไหลเรื่อย ๆ ลงสู่ทะเลน�้ำอันนั้นก็สะอาด คนได้กินได้อาบได้ดื่มด้วย น�้ำอันใดไม่ถ่ายเท
ไม่ถ่ายเทเหมือนน�้ำคร�ำ  น�้ำคร�ำ  น�้ำคร�ำ  น�้ำไม่ถ่ายเท เน่าเหม็นเข้าใจไหม คนไม่เคยจาคะไม่เคย
สละจิตของเรามันเน่ามันเหม็น เหมือนน�้ำคร�ำ  คงจะไม่เหม็นเท่าคนหรอกเนอะ สะอาดแล้วจาคะ
ความตระหนี่เหนียวแน่นออกได้แล้ว อันนี้พอเข้าใจนะจาคะ สุดท้าย ปัญญาอันที่ ๔ ปัญญา ปัญญา
จะมาว่าใครก็มหี มดทุกคนอยูน่ ปิ ญ
ั ญา ใครว่าใครไม่มปี ญ
ั ญาไม่มี มีหมด ปัญญามันมี ๒ อย่าง อันหนึง่
เป็น มิจฉาทิฏฐิ อยู่ อันหนึ่งเป็น สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบเห็นถูกต้อง เห็นอะไร ไปเห็นอะไร เห็น
กายเจ้าของนี่แหละ ปัญญาไม่ได้ไปเห็นที่อื่น เห็นกายเจ้าของนี่เดียวนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหม นี่ใครนั่ง
อยูน่ ี่ เอ้า! ใครนัง่ อยูน่ ี่ มีคนมีเจ้าของไหมนัง่ อยูน่ ่ี โอ้ย ! ธรรมชาตินนั่ สิ  โอ้ย ! ยอด ๆ เป็นพระโสดาบัน
องค์สุดท้ายแล้วเห็นธรรมชาติ แต่ก่อนนะ เราเห็นว่า ดิน น�้ำ  ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ คือธาตุ ๖
มาประชุมกัน ธาตุ ๖ รู้จักไหม ธาตุ ๖ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ๖
อย่างมาประชุมกัน ธาตุทั้ง ๖ มาประชุมกันเขาจึงมาตั้งชื่อว่าก้อนสกลกาย สกลแปลว่าทั่วไป สกลมี
เจ้าของไหม สกลแปลว่าทั่วไป ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ เป็นของทั่วไปไม่มีเจ้าของ เขาเรียกว่า สกล แต่อันนี้
เป็นสัมมาทิฐิ เรียกว่าสกลกาย แต่เมื่อมาประชุมกัน คลอดออกมาจากท้องแม่ เขามาตั้งสมมติว่า
คนทีม่ วี า่ ธาตุทงั้ ๖ มาประชุมกัน ใช่ไหม พอคลอดออกมาก็เรียกว่าคนน้อยใช่ไหม เขาเรียกว่า ตัง้ สมมติ
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ให้ว่าคน เราก็เลยไปถือเอาว่าเป็นคนจริง ๆ นี่มันคนจริงไหมละมันเป็น ดิน น�้ำ ลม ไฟ มาประกอบ
กันเข้าเฉย ๆ เขามาตั้งสมมติว่าคน นี่แหละเค้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ  จิตรู้ไม่จริง ไปรู้ตั้งแต่สมมติ ไปจ�ำ
เอาตั้งแต่สมมติ โลกเขาคนเขาตั้งสมมติว่าคน ก็ไปจ�ำว่าคนกับเขา จนติดฝังอยู่ในจิตในใจ อันผู้ใดว่า
นี่มันคนรึเปล่า นี่ถือตามสมมตินะ รู้จักสมมติไหมละ
คนจริง ๆ มีไหมนิ ไม่มีเพียงแต่เป็นธาตุดิน ธาตุนำ�้ ลมไฟมาประชุมกันเฉย ๆ มีคนไหม
ละในอยู่ในนี้ ไม่มีโอ้ย ! เก่งแล้ว จะได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายแล้ว มิจฉาทิฏฐิแต่ก่อนเรา
เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมถือตามสมมติเขาเขาเรียกว่าคนพาล
คนพาลไปเรียนจ�ำเอาแต่สมมติ ไม่ได้ด่านะ ด็อกเตอร์หลายคนก็อยู่นี่นะ ไปเรียนจ�ำเอาแต่สมมติ
คนพาลเค้าเรียกว่า พาโล พาโลเรียกว่าคนรู้ไม่จริง คนโง่คนหลง พาโล แปลว่าปัญญาอ่อน เข้าใจไหม
เนี่ยคนปัญญาอ่อน นี่ เข้าใจไหมนี่ เขาเรียกว่าปัญญาอ่อน อยู่นี่ไม่มีคนปัญญาอ่อน พาโลแปลว่าโง่
แปลว่าปัญญาอ่อน ไปเรียนเอาแต่สมมติ ไปจ�ำเอาแต่สมมติท่องหนังสือตาด�ำตาแดงท่องเอาสมมติ
ไปอวดไปอ้างเขา ที่จริงไม่ใช่ ไม่มีสมมติเฉย ๆ เราก็ท่องเอาสมมติ คนพาล พระพุทธเจ้าว่าคนพาล
ไปเรียนเอาสมมติ นักปราชญ์บณ
ั ฑิตจะเรียนละสมมติ ดินน�ำ้ ลมไฟมาประกอบกันเข้าเฉย ๆ สมมติวา่
คนนักปราชญ์บญ
ั ฑิตจะเรียนละสมมติ ค�ำว่าคนออกเข้าใจไหม ไม่ไปท่องเอาหรอกท่องเอาสมมติเรียน
ละสมมตินี่มันเป็นแบบนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิ มาจ�ำตามเค้าเล่าลือเค้าพูดกันมาว่า สัตว์บุคคลตัวตนเรา
เขาจ�ำฝังแน่นจ�ำฝังแน่นในจิตในใจ ใครมาต่อยมากระทืบกูทันทีมึงเด้อ มึงไม่รู้จักกูติ อย่ามาหลงว่า
เจ้าของ ว่ากูว่ามึงอยู่นี่ ที่จริงมันไม่มีอันนี้เค้าเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิมันจะคู่กันกับสัมมาทิฏฐิ
คือความเห็นตรงความเห็นถูกต้องความเห็นว่านี่แหละธรรมชาติกายกับใจไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
เรา เขา ความเห็นถูกต้อง สัมมาทิฏฐิ แต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าก้อนสกลกายเป็นสัตว์เป็นคน
เป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขา เอ้า! เราอยู่ที่ไหนมีแต่เขาสมมติใช่ไหมละ สมมติมันของจริงหรือของ
ปลอมละ ถ้าเค้าเอาของสมมติให้เอาไหมละ เราท�ำไมมาเปลี่ยนสมมติละ ถ้าไม่เอาอะ มาเปลี่ยนว่า
เจ้าของเป็นคนบ่แมนคนตินั่งอยู่นิ หือแหม่เพิ่งจะรู้สึกตัวนิ ก้อนธาตุมาประชุมกัน เค้าเรียกว่า ก้อน
ธาตุก้อนธรรมเฉย ๆ ไม่มีสัตว์บุคคลเข้าใจไหมละ ถ้าอยากรู้นิปัญญาถอดกรรมฐาน ๕
พระบวชสมัยก่อนสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์จะ เมือ่ บวชมาแล้ว เธอจงบวชมาเถิดบอกง่าย ๆ
แบบนี้แหละเพราะว่าบวชมาแล้วท่านก็บอก เกศา โลมา นขา ทันตา ตะโจ ๕ อย่างนี้ ท่องกลับไป
กลับมา ท่องไปท่องมาอนุโลม อนุแปลว่าตามไป ท่องไปจนมันจ�ำได้ปฏิโลม ถอยหลังกลับขึน้ มา เกศา
โลมา นขา ทันตา ตะโจ ถอยหลังมา ตะโจ ทันตา นุขา โลมา เกศา เธอได้กรรมฐาน ๕ นี้แล้ว ท่องให้
จ�ำได้ ท่องเอาสมมตินกี่ อ่ น พอท่องได้แล้วท่านก็บอกให้เข้าไปหาทีส่ งบสงัด เงือ้ ผาป่ารกชัฏโคนต้นไม้
เธอจงเอากรรมฐานอันใดอันหนึงบ่แมนเอาหมดเด้อ เอาอันเดียวเท่านัน้ เผือ่ จะสงสัยว่าหลวงตาให้เอา
๕ อย่าง อย่างใดอย่างนึงเข้าใจนะ ถ้าเอาผมก็เอาผมอย่างเดียว ถ้าเอาเล็บก็เอาเล็บอย่างเดียว ถ้าเอา
หนังก็เอาหนังอย่างเดียว เพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันมันเป็นธาตุดนิ คือกันเข้าใจไหม เอาอันไหนก็ได้
๓๒ อย่าง อาการ ๓๒ หรือกายของเรามีดิน ๒๐ อย่าง น�้ำ ๑๒ อย่าง เรียกว่า กรรมฐาน ๓๒ นี่แหละ
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ที่เรียกว่า พระธุดงค์กรรมฐานแบกกลด สะพายบาตรไปธุดงค์พระ ไปธุดงค์นะ ว่ากันมันบ่แม่นดง
พระ นั้นดงค์ คือดงค์กายนี่ดงค์กรรมฐาน ๕ กรรมฐาน ๓๒ ถึงเรียกว่าพระธุดงค์ ดงที่รกที่สุดคือดง
กายคนก็มาหลงดงนี่แหละ เบื้องต้นก็หลงกายเบื้องปลายก็หลงใจ เจ้าของเข้าใจไหมมันจะไปหลง
อะไรละมันหมายถึงหลงกายของเรานี่แหละเข้าใจไหมละ มาดู มาถอดผมขนเล็บฟันออกดูอย่างใด
อย่างหนึ่งพอเข้าใจไหมนี่ตัวปัญญาเลยนะ ตัวจะมาเกิดชาติสุดท้ายเลย ฟังให้เข้าใจเด้อตัวปัญญา
นี่ จะไปละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิละความเห็นว่ามีสัตว์คน มีตัวตนอยู่ ในนี้มันจะละได้อย่างไง
นี่ละได้กรรมฐานอันใดอันหนึงไปคลี่คลายพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ท่านก็เรียกว่า
ยถาภูตญาณทัสสนะ เคยได้ยนิ ไหม ยถาภูตญาณทัสสนะ แปลว่า รูเ้ ห็นตามเป็นจริง ยถา แปลว่าตาม
ภูตะ แปลว่าเป็น
หมายเหตุ ค�ำว่า ยถาภูตญาณทัสสนะต้องอยู่บรรทัดเดียวกัน เพราะ ทัสสนะต้องติดกัน
ญาณแปลว่ารู้ ทัสสนะ แปลว่าเห็น ดูสถานที่ภูมิประเทศเขาดูสิ่งอะไรสิ่งที่เขาก่อสร้างเขาเรียก
ทัศนาจร ทัสสนะแปลว่าเห็น ญาณแปลว่ารู้ เราดูไปดูมาเอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาคลี่คลาย
พิจารณาดูจนเกิดสติปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง ภาษาบาลีเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ
ฟังให้เข้าใจนะ บางทีเราได้ยนิ ได้ฟงั แล้วไม่เอาไปท�ำดูกไ็ ม่รไู้ ม่เห็นต้องไปท�ำดู ท่านเรียกว่าไปส�ำเหนียก
ได้กรรมฐาน ๕ นีแ่ ล้วให้เอาไปส�ำเหนียกคนคิดพิจารณาดู ลอบดู โยนิโสมนสิการโดนแยบคาย สมมติ
เอาผมมาดู ผมมันเกิดมาจากไหนต้องถามเจ้าของดูผมได้มาจากไหนคิดไปด้วยนะ ได้มาจากไหน ผม
หงอก ๆ ด�ำ ๆ นี้ได้มาจากไหน ได้มาจากธรรมชาติดิ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ มาประชุมกันใช่ไหม เลยมา
เกิดอยูศ่ รี ษะเรียกว่าผมนีแ่ หละ เค้าเรียกว่าสมมติถา้ มาเกิดกับคิว้ ถ้ามาเกิดอยูแ่ ขนอยูข่ าก็เรียกว่าขน
นี่สมมติไปมันได้มาจากไหนมันได้มาจาก ดินน�้ำลมไฟ มาประกอบกันเข้ามาเกิดอยู่ที่หัวเขาเรียกว่า
ผมเรียกว่าขน นี่แหละเค้าเรียกว่าสมมติว่าผมมันเกิดจากอะไรต้องดูย่อยลงไปอีกนะไปศึกษา
ส�ำเหนียกพิจาณาดูให้รู้เห็นกันว่า ผมมันเกิดจากธาตุทั้ง ๔ มาประชุมกันถ้าไม่มีธาตุดินผมจะมีไหม
ถ้าไม่มธี าตุนำ�้ ผมจะมีขนึ้ ได้ไหม ไม่มคี วามร้อนผมจะเกิดได้ไหม ก็ไม่ได้นแี่ หละเรียกว่าผม มันเกิดจาก
ธาตุ ๔ นี่เอง ธาตุ ๔ ก็คือธรรมชาติ ท�ำไมผมถึงยาวมันธรรมดารู้จักไหมมันก็ยาวธรรมดา เดี๋ยวเล็บ
มือก็ยาวผมก็ยาว นั่นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมันกินอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละมันดูดกินน�้ำ
หนองน�้ำที่อยู่ในกายเรามันจึงยาวได้เข้าใจไหมนี่เรามาเห็นผมก็คือธรรมชาติก็คือ ดินน�้ำลมไฟใช่ไหม
มาประชุมกันหรือใครไม่ถนัดเอาผมจะไปลอกหนังออกดูกไ็ ด้ ดูหนังตัวเองลอกออกมาแล้วก็ดดู เิ หมือน
ผีหลอกเลยนะถ้าเอาหนังออกเอาหนังตรงไหนก็ได้หนังเท้า หนังหน้าผาก หนังอะไรก็เสมอกันหมด
ไม่ตอ้ งรังเกียจเอาหนังมาดูหนังเกิดจากอะไรเหมือนกันเกิดจากไหนหนัง เกิดจากธาตุทงั้ ๔ มาประชุม
กันใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึง่ ขาดไม่ได้ หนังอยูไ่ ม่ได้ ไม่มนี ำ 
�้ หนังก็ไม่มี ไม่มดี นิ หนังก็ไม่มี เรียกว่าหนัง
เกิดจากธรรมชาติ คือดินน�ำ้ ลมไฟ หนังก็เป็นเรา ผมก็เป็นเราของ ๆ เรา อันนี้แหละเราให้เห็นตาม
ความเป็นจริงคือปัญญา เมือ่ เห็นอย่างงีก้ เ็ รียกว่าธรรมชาติอาศัยกันเกิดใช่ไหม ดินน�ำ้ ลมไฟมาประชุม
กันก็เลยมาเป็นหนัง ดินมีเจ้าของไหม ไม่มี ดินก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุอันนึง น�้ำก็เป็นธรรมชาติ ลม
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ไฟก็เป็นธรรมชาติ เมื่อมาก่อตัวมีเจ้าของใหม่ ธรรมมะคือของกลางนะจ�ำไว้ให้ดี ธรรมมะเป็นของ
กลางคือมันเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของมาอยู่รวมกัน ทีนี้เมื่อมารวมกันเขาก็มาตั้งสมมติขึ้นนี่แหละว่า
คน ว่าเรา ว่าเขาก็เลยมาถือตามโลกสมมติตามเขาสมมติ ถ้าถือเอาตามธรรมชาติไม่มี ถ้าถือเอาตาม
สมมติมี พอเข้าใจไหมพอทีนี้มันมารวมกันธรรมชาติมารวมกันเข้ามาเป็นตา เป็นหู เป็นจมูก เป็นลิ้น
เป็นกาย เป็นใจ ธรรมชาติเข้าใจเนอะเราก็คนโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิ คนรู้ไม่จริงก็ไม่ถือเอาตามโลก
เขาสมมติเข้าใจไหม เขาเรียก พาโล คือคนปัญญาอ่อน พวกมาหลงสมมติเอาถือเอาสมมติเขา ทีนี้
ก้อนสกลกายมีเราไหมบางคนก็สงสัย มี ใช่ไหมถ้าถือตามโลกเขาสมมติ มี ถ้าถือตามธรรมชาติถอื ตาม
ปรมัตถธรรม มีไหม มี ถ้าถือทางธรรมโลกุตตรมีไหม ไม่มี นี่แหละพระโสดาบันองค์นี้ ถ้าในก้อนสกล
กายหรือตามปรมัตถธรรม  รูจ้ กั ปรมัตถธรรม ไหม คือธรรมอันละเอียดยิง่ ๆ ขึน้ ไป อันนีม้ นั เป็นก้อน
มันมันไม่ใช่ปรมัตถธรรม มันเป็นสมมติเป็นบัญญัติเข้าใจไหม ถ้าถือตามปรมัตถธรรม ไม่มีคนเขาก็
สมมติ ตัวตนเขาก็สมมติพระโสดาบันองค์นี้ได้มาหมดแล้ว พระพุทธองค์ให้เราละ สักกายทิฏฐิ
เคยได้ยนิ ไหม ทิฏฐิแปลว่าความเห็น สักกาย แปลว่า ก้อนสกลกาย สักกายทิฏฐิ คือความเห็นว่าก้อน
สกลกายนีเ่ ป็นอัตตา ตัวตน เป็นสัตว์ เป็นคน เป็นเรา เป็นเขา พอได้ยนิ ได้ฟงั ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
จึงมาสร่างเมาคราวนั้น ก็หายโง่หายหลงนิดหน่อย พอเห็นอันนี้ละมิจฉาทิฏฐิได้ สัมมาทิฏฐิ มันก็เกิด
ขึน้ เพราะว่างสองอย่างนีม้ นั เป็นคูก่ นั มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดคืออวิชชา สัมมาทิฏฐิ คือความเห็น
ถูกต้องคือวิชชา วิชชาแปลว่าปัญญา แต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละเป็นสัตว์ เป็นตัวเป็นตน เป็นเรา
เป็นเขาใช่ไหมละ เดี๋ยวนี้เข้าใจหรือยัง ถ้าถือตามสมมติ ถือตามโลกเขาฟังออกไหม ถ้าถือตามโลกุต
ตรมีไหม ไม่มี มีแต่ก้อนธาตุ มีแต่ก้อนอนัตตาธรรมเฉย ๆ ไม่มีเจ้าของ ถ้าเข้าใจว่าไม่มีเจ้าของ เมื่อ
ตาเห็นรูปนี่แหละเราจะมาหลงเงื่อนมันตอนนี้ ใครเห็นรูป ตามองเห็นรูป ใครเป็นคนเห็นธรรมะ นี่
แหละธรรมขั้นพอดี ๆ ไม่เลยเกินไป ไม่ต�่ำเกินไป ไม่สูงเกินไป ธรรมเพื่อฆ่ากิเลสมันเลยไปก็ไม่ได้ ต�่ำ
กว่านีก้ ไ็ ม่ได้ สรุปใครเห็น ตาเห็น หรือเราเห็น หรือใจเห็น ตา อินทรียม์ คี วามเป็นใหญ่ในการเห็น เคย
ได้ยินไหม อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการได้ยิน อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการลิ้มรส ต้องอาศัยใจมา
รู้ให้ จึงจะรู้ว่ามันเค็ม มันเผ็ดใช่ไหม รู้เฉย ๆ ลิ้นไปสัมผัสแล้วรู้ ใจเป็นผู้รู้ให้เฉย ๆ ทีนี้เราก็มาหลงอีก
ตาเห็นรูป ใจมารู้ให้เฉย ๆ จึงรู้ว่าเห็นเป็นรูปนั้นรูปนี้ใช่ไหม ถ้าไม่มีใจล่ะ ตามันจะรู้ไหมว่าเห็น เรียก
ว่ากายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเข้าใจไหม มีสัตว์ บุคคลไหมทีนี้ ไม่มีสัตว์ ไม่มีคน รู้แล้วมันก็ดับลง ทีมัน
ไปยินดียินร้ายก็เพราะว่าอวิชชาหลงว่าเราเห็นเข้าใจไหม ถ้ารู้ว่าไม่มีใครเห็น กายกับใจท�ำหน้าที่เฉย
ๆ เรียกว่าปัจจยาการ การที่รูปกับนามอาศัยกันเกิด ไม่มีสัตว์ บุคคลอยู่ในนี้นี่ เป็นสัมมาทิฏฐิ ละ
สักกายทิฏฐิได้ พอเข้าใจไหมพอมาถึงตอนนี้ ตาเห็นรูปก็ไม่ใช่เราเห็น หูได้ยนิ เสียงก็ไม่ใช่เราได้ยนิ จมูก
ได้กลิ่น เพียงแต่รูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในก้อนนี้ แต่ทีแรกเรา
ไปจ�ำเอาว่ามีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ พอตาเห็นรูปยังหลงอยู่ทันที สติปัญญาไม่มี ไม่พอใช้ ยังหลงว่าเรา
เห็นนี่แหละง่าย ๆ นี่แหละ ถ้าไม่มีเราเห็นล่ะจะเกิดความโลภไหม โลภอยากได้สิ่งที่เห็นไหม อยาก
ก�ำหนัดไหม อยากขัดเคืองไหม ไม่ ไม่มีเจ้าของ กายไม่มีเจ้าของ นี่แหละท่านให้ละสักกายทิฏฐิ
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ละความเห็นผิด เห็นว่ากาย สักแต่วา่ กาย ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนเราเขา มันมาหลงตอนนีเ้ พราะเราไป
จ�ำเอาสมมติ เอาสัญญา เอาสมมติมาไว้มากมายก่ายกอง แล้วพอเห็นปุ๊บก็เกิดอาการยินดียินร้ายขึ้น
มา พระพุทธองค์จึงให้ถอดขันธ์ ๕ ออก รูป ๑ นาม ๔ ถอดขันธ์ ๕ ออกมาดู ขันธ์ ๕ นี่ ดิน น�้ำ ลม
ไฟ คือกายแล้ว รูแ้ ล้วว่าไม่มเี จ้าของ ใจสักแต่วา่ เขาตัง้ ชือ่ นามธรรม ตัง้ ชือ่ ว่าใจเฉย ๆ ไม่ใช่สตั ว์บคุ คล
ตัวตนเราเขา ใจก็เป็นธรรมชาติ เค้าเรียกว่า นามธรรม เค้าเรียกว่า วิญญาณ คือนามธรรมวิญญาณก็
คือธาตุรู้ เพราะหลงว่าเรามีจึงไปอุปทานว่าเราเห็นกับเขาลึก ๆ นั่นละ จึงว่าไปเกิดยินดียินร้ายขึ้นมา
เพราะอวิชชา อวิชชาอยู่ไหน ความโง่ ความหลง มันฝังอยู่ลึกในก้นบึ้ง แกะไม่ออก ที่เราเกิดโลภเกิด
โกรธขึ้นมาเพราะว่าอวิชชาความโง่ ความหลง แยกกายออกมา แยกเวทนา แยกสัญญา สังขาร
วิญญาณ ออกมาดู ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ตัววิญญาณนี่แหละคือธาตุรู้ ธาตุกับธรรมชาติเป็นอัน
เดียวกันไหม อันเดียวกัน ฉะนัน้ ใจก็ตอ้ งเป็นธรรมชาติใช่ไหมละ เฉย ๆ เป็นกลาง ไม่มเี จ้าของ อนัตตา
ใจก็สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อเรียกวิญญาณตัวนี้ นามธรรมตัวนี้ ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นั่นแหละ
ตัวอุปทาน ตัวยึดถือ ตัวอวิชชา ตัวรูไ้ ม่จริงมันฝังแน่นอยูใ่ นสันดาน พระโสดาบันองค์นลี้ ะสักกายทิฏฐิ
ละขันธ์ ๕ เห็นว่าขันธ์ ๕ ว่างจาก สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ถอดเอาความเห็น ๔  อย่าง จ�ำเอาไว้
นะ หนึ่งเห็นว่า ขันธ์ ๕ เป็นตน สองเห็นตนเป็นขันธ์ ๕ สามเห็นขันธ์ ๕ มีอยู่ในตน สี่เห็นตนมีในขันธ์
๕ นี่แหละเขาเรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็น ๔ อย่างเรียกว่า สักกายทิฏฐิ ขันธ์มี ๕ ความเห็นมี ๔
อย่าง เห็นขันธ์ ๕ เป็นเรา เห็นเราเป็นขันธ์ ๕ เห็นขันธ์ ๕ มีอยู่ในเรา  เห็นเรามีอยู่ในขันธ์ ๕ ทิฏฐิ
๒๐ อย่าง เป็นทิฏฐิวิปริต วิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ขันธ์ ๕ เป็นเราไหม ไม่เป็น เราเป็น
ขันธ์ ๕ ไหม ขันธ์ ๕ มีอยู่ในเราไหม เรามีในขันธ์ ๕ ไหม เราคือใคร เราอยู่ที่ไหน  ขันธ์ ๕ มีอยู่ในเรา
ไม่มี เรามีอยูใ่ นขันธ์ ๕ ไม่มี นีแ่ หละเขาเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องถ้ากายเห็นรูปก็สกั แต่วา่
เห็นเฉย ๆ เข้าใจไหม ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้น เห็นว่าใจก็สักแต่ว่าเขาตั้งชื่อเรียก
นามธรรมว่าใจ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นี่จึงเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้อง ใครเป็นคน
เห็นถูกต้อง ตัวสติ ตัวปัญญาเห็น นีแ่ หละเขาเรียกว่า เห็นตามความเป็นจริง เขาเรียกว่า ยถาภูตญาณ
ทัสสนะ เห็นตามความเป็นจริง เห็นว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นว่าเวทนา
ก็สักแต่ว่าเวทนา มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา นี่เรียกว่า เราละสักกายทิฏฐิได้
ใครเป็นคนละ ก็ใจเรานีแ่ หละ จิตของเรานีแ่ หละเป็นคนละ คนวางจิตของเรานีแ่ หละเป็นคนรูค้ นเห็น
นั่นเรียกว่า เกิดดูไปดูมาทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบ
กัน ต้องอบรมบ่มอินทรียอ์ ยู่ เห็นอย่าด่วนว่าเราเห็น เอาไปเอามาเราละมิจฉาทิฏฐิได้  สัมมาทิฏฐิเกิด
ขึ้น ก็เรียกว่าเราได้พบและได้ปัญญา ละความเห็นผิดเค้าก็เรียก สัมมาทิฏฐิ ความโง่ ความหลง ความ
เห็นผิด เรียกว่า อวิชชารู้ไม่จริง สัมมาทิฏฐิ คือความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาเกิด ญาณทัศนะ เกิดยถาภูต
ญาณทัสสนะ เห็นว่ากาย นี่ละมิจฉาทิฏฐิได้ สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น ธรรมเฉย ๆ ไม่ใช่ธรรมแท้ ๆ คือกาย
กับใจ เห็นอย่าสรุปว่าเราเห็น ต้องอบรมบ่มอินทรีย์ ใจนี่มันไปรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคต รู้ได้ทุกอย่างส่วน
๕ อย่างนัน้ มันรูไ้ ด้เฉพาะปัจจุบนั เท่านัน้ ถ้าตากระทบกับรูปมันจะเกิดมีอาการขึน้ มา ธรรม ๕  อย่าง
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ทีท่ ำ� ให้เราเป็นอริยบุคคล สรุปให้ฟงั นะ สรุปแล้วธรรม ๕ อย่างทีท่ ำ� ให้เป็นพระโสดาบันได้แก่ ศรัทธา
ศีล จาคะ ปัญญา สังโยชน์ คือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ สังโยชน์มอี ยู่ ๑๐ อย่าง สักกายทิฏฐิ  วิจกิ จิ ฉา  
สีลัพพตปรามาส  กามราคะ  พยาบาท  สังโยชน์เบื้องต�่ำ ๕ อย่าง โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้อง
บนอีก ๕ รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา เป็นสังโยชน์ของพระอรหันต์
วันนีเ้ ราเอาเฉพาะสังโยชน์ของพระโสดาบัน จะละสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
นี่แหละศรัทธาจะไปฆ่า วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ทีนี้ ตัวศีล ศีลจะไปฆ่าสีลัพพตปรามาส ศีล
กายดี วาจาดี ใจดี ศีล อริยกันตศีลเข้าใจไหม จะไปฆ่าสีลพั พตปรามาส ความงมงายในศีล รักษา
กายให้ดี วาจาดี ใจดี เท่านี้ ก็นี่แหละไปฆ่าความโง่ ความหลง ประพฤติพรต ปฎิบัติวัตร ข้อวัตร
ต่าง ๆ เขาเรียกว่า โอวัตรสุนัขวัตรหรือไปบูชาไฟ หรือไปกราบศาลพระภูมิ อันนี้แหละเขาเรียก
ว่างมงาย อันนี้แหละจะไปฆ่าอริยกันตศีล จะไปฆ่าสีลัพพตปรามาส ตัวจาคะจะไปฆ่าตระหนี่
เหนียวแน่น ปัญญาไปฆ่าสักกายทิฏฐิให้ดับไป ก็แสดงว่าเราได้ทำ� ๔ อย่างเกิดขึ้น ศรัทธา ศีล
จาคะ ปัญญา พระโสดาบันจึงแยกออกเป็นสามองค์ องค์แรกก็ศรัทธา ศีล เข้าใจไหม องค์ที่สอง
ก็เพิ่มดวงตาเห็นธรรม องค์ที่สามก็ละสักกายทิฏฐิ วันนี้ก็ได้พูดธรรมะมาให้เราท่านทั้งหลายฟังพอ
หอมปากหอมคอ พอแก้ความโง่ ความหลงนิดหน่อยนะ ขอยุติเพียงเท่านี้ เอวัง

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=a2oZ6hQG41U
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อมตะธรรมน�ำชีวิต เรื่อง ขันธ์ห้า ร่างกายคือกองแห่งรูป
พระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ
เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการอมตะธรรมน�ำชีวิต วันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรม
ต่อจากคราวที่แล้วเรื่องขันธ์ 5 ขันธ์ 5 นี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่เราจะต้องรู้จักมากทีเดียว
เพราะว่าเป็นตัวใหญ่ เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องเข้าถึง เข้าใจ แล้วก็ต้องรู้แจ้ง คราวที่แล้วได้กล่าว
ถึงว่า ความเกิด ความดับ คุณโทษ อุบายออก ปฏิปทาออก ตามจริงของรูปนี้ว่าเป็นอย่างไร ก็ขอ
ย้อนนิดนึงว่า ความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหาร  ความดับของรูปคือความดับแห่งอาหาร สุข
โสมมนัสใด ๆ ที่อาศัยรูปนี้เกิดขึ้น สุขโสมมนัสนั้น ๆ คือรสอร่อยของรูปนี้ แต่รูปนี้ไม่เที่ยง จะต้อง
แตกดับกระจัดกระจายไป อันนี้คือโทษของรูปนี้ การก�ำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูปเสียได้
เป็นอุบายออกจากรูปนี้ มรรคมีองค์ 8 นั้นแล เป็นปฏิปทาที่น�ำไปสู่การดับของรูปนี้ได้ ทีนี้ว่าเมื่อเรา
รู้รูปด้วยความเป็นรูปแล้วอย่างนี้ เราก็รู้ว่าเวทนาคืออะไร
ร่างกายของเรานีเ้ ขาเรียกว่ากองแห่งรูป รูปก็คอื รูปหยาบนี้ ก็คอื ร่างกายตัง้ แต่ศรีษะถึงปลาย
เท้า ส่วนรูปละเอียดนั้นไม่ต้องเรียนอะไร ไม่ต้องดูอะไร เดี๋ยวเราจะไปรู้กันทีหลัง แต่แรก ๆ เขา
เรียกว่าดูรูปหยาบก่อน ฉะนั้นขันธ์ 5 เราต้องรู้ครบรูปหยาบได้ก่อน ก็คือร่างกายปัจจุบันนี้ แล้ว
รูปละเอียดที่ซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของรูปหยาบนี้เราจะไปรู้ทีหลังเอง อันนี้ไม่ยากอะไร
คนเราแบ่งเป็น 2 อย่างใหญ่ ๆ ก็คือกาย (รูป) กับใจ (นาม) กายนี้ก็คือรูปร่างอันนี้ ใจดวงนี้ก็
มีแบ่งความรู้สึกเป็น 4 อย่าง
ร่างกายนี้ก็คือรูป ส่วนนามนี้ก็แบ่งเป็น 4 หมวด คือ
1. หมวดเวทนา หมวดเวทนาก็คืออะไร.. เวทนาคืออะไร.. เวทนาคือจักขุสัมผัสสชาเวทนา
โสตสัมผัสสชาเวทนาก็คือว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสกับอารมณ์ภายนอกแล้ว เกิดความรู้สึก
ขึ้นมานั่นเอง อันนี้จะไม่พูดถึงภาษาบาลีมากนัก เพราะว่าค่อนข้างจะฟังยาก จะแปลเป็นภาษาไทย
มากที่สุด ก็คือว่า รูป เขาเรียกว่าตัวเราทั้งหมดนี้ที่ประกอบด้วยขันธ์ 5 นี่ก็คือฝ่ายรูปกับฝ่ายนาม
ฝ่ายรูปก็คือร่างกายนี้ ฝ่ายนามก็คือจิตที่แบ่งความรู้สึกออกไป หมายถึงว่าจิตที่ออกไปจากทวารทั้ง
6 ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปกระทบสัมผัสกับอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกปฏิกิริยาขึ้นมา แบ่ง
เป็น 3 อย่างก็คือ

พระธรรมเทศนาโดย พระอธิการเจริญ ทกฺขญาโณ วัดหลวงขุนวิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
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1. เมื่อกระทบแล้วมีความสุข เขาเรียกว่าสุขเวทนา
2. เมื่อกระทบแล้วมีความทุกข์ เขาเรียกว่าทุกขเวทนา
3. เมื่อสัมผัสแล้ว จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่าสุขก็ไม่ใช่ รู้สึกกลางเฉย ๆ เขาเรียกว่าอทุกขมสุข
อทุกขมสุขเวทนา เวทนาสามอย่างนี้จึงเป็นที่ความเกิด เป็นความทุกข์ของคนที่มีอุปทานขันธ์ 5  
อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่า เวทนาก็คือการที่จิตเราไปคล้องข้องเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอก
และเกิดมีความสุขความทุกข์ขึ้นมา อะไรคือความเกิดของเวทนา อะไรคือความดับของเวทนา อะไร
คือคุณของเวทนา อะไรคือโทษของเวทนา อะไรคืออุบายออกของเวทนา อะไรคือปฏิปทาออกจาก
เวทนาได้ อันนี้แหละนักปฏิบัติเราจะต้องเข้าใจว่า ตัวเวทนานี้ก็คือตัวที่จิตเราไปสู่อารมณ์ต่าง ๆ แล้ว
กระทบถูกต้อง เกิดมีความสุขความทุกข์ขึ้นมา กลายเป็นเวทนา 3  
ความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะ คือความกระทบ
ความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะ สุขโสมนัสใด ๆ ทีอ่ าศัยเวทนาเกิดขึน้   สุขโสมนัสนัน้ ๆ
เป็นรสอร่อยของเวทนา แต่เวทนานี้ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเสมอ นั่นคือโทษของเวทนา
การก�ำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเวลานั้นเสียได้ นั่นคืออุบายออกของเวทนา มรรค
มีองค์ 8 นี่แล คือปฏิปทาที่น�ำไปสู่การดับเวทนานั้น ๆ วัน ๆ หนึ่งเรามีเวทนา 3 ตลอดวันเลย
เราสังเกตไหมว่าจิตของคนเราทีค่ ดิ ไปในอารมณ์ตา่ ง ๆ บรรดาความคิดทัง้ หมดทัง้ วันทีเ่ ราปรุงแต่งไป
ในอารมณ์ต่าง ๆ และแบ่งความรู้สึก 3 อย่างเท่านั้น
1. คิดแล้วชอบเป็นราคะ
2. คิดแล้วไม่ชอบเป็นโทสะ
3. คิดแล้วเฉย ๆ กลาง ๆ เรื่อยเปื่อย ๆ ไป เป็นโมหะ แล้วเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร
นี่คือขันธ์ 5 หมวดเวทนา ฉะนั้นเท่ากับว่าวัน ๆ หนึ่ง ขันธ์ 5 ท�ำงานตลอดเลย
กายนี้เราก็ยึดมั่นร่างกายนี้ แถมก็ยึดมั่นเป็นเวทนานั้นด้วย แล้วเราก็มีเวทนาทั้งวัน บางคน
ก็บอกว่าเวทนานี่คือความที่เรานั่งสมาธิแล้วปวด นั่นแหละคือเวทนา อย่าคิดว่ามีเวทนาเท่านั้นนะ
ไม่ใช่นะ เวทนาในขันธ์ 5 นี่ ต่างจากทีเ่ ราเข้าใจเลย ฉะนัน้ นักปฏิบตั หิ ลายคนคิดว่าเวทนาก็คอื เวลานัง่
นาน ๆ แล้วปวด ความจริงแล้วมาเปรียบกับในพระไตรปิฎกไม่ตรงเลย  แทบจะไม่ตรงเลย ความจริง
มันก็ตรงอยู่นะ ตรงแง่เดียว เขาเรียกว่าเวทนาทางกาย คือความเจ็บปวด เย็น ร้อน อ่อน แข็ง อะไร
ท�ำนองนัน้ แต่เวทนาทางจิต เวทนาทางธรรมทัง้ วัน ทัง้ 6 เลย  เขาเรียกว่าเวทนาทีผ่ า่ นอายตนะทัง้ 6
ก็คือเวทนาทางใจ ก็เท่ากับว่าในขันธ์ 5 นี้ระบุว่า เวทนาทั้งหมดนั่นก็คือเวทนา 3 นี่เอง แต่นักปฏิบัติ
หลายคนเข้าใจว่า การดับเวทนาคือความดับเจ็บปวด เวลานั่งสมาธิมันปวดแล้วก็ข้ามให้ได้ แล้วก็ให้
มันเบาลงไป แล้วก็ข้ามไปเลย ท�ำให้เราข่มเวทนานั้นได้ นั่นคือดับเวทนา ความจริงไม่ใช่แค่นั้น แสดง
ว่าเวทนาที่เราเข้าใจนั้นมันไม่ถูกต้อง ความจริงต้องดับเวทนา 3 นี้เท่านั้น เท่ากับว่าเราจะต้องก�ำจัด
อารมณ์ทั้งหมดที่เราปรุงแต่งนั้นทั้ง 3 อารมณ์นี้ให้ได้ ไม่ให้มีเลย นั่นคือการดับเวทนาที่แท้จริงของ
ขันธ์ 5 อันนี้ขอกล่าวในที่นี้ว่า หลายคนที่พูดถึงเวทนา ให้ความหมายของเวทนาผิด ๆ ไม่ถูก ถ้าเรา
อมตะธรรมน�ำชีวิต เรื่อง ขันธ์ห้า ร่างกายคือกองแห่งรูป 255

ลองเทียบในพระไตรปิฎกหรือค�ำสอนพระพุทธเจ้า ท่านหมายถึงตัวนี้ ก็คือเวทนาทางใจ ใจที่คิดออก
ไปในรูปแบบต่าง ๆ ฉะนัน้ เท่ากับวัน ๆ นัน้ วัน ๆ หนึง่ เราคิดอยูต่ ลอดเวลา ก็คอื เวทนา 3 ทัง้ หมดเลย
แต่พระอรหันต์ไม่มีเวทนา 3 นี้ จิตคิดออกไปสุขเป็นราคะ จิตคิดเอาไปเป็นทุกข์เป็นโทสะ
จิตคิดเอาไปกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข เขาเรียกว่า เอาทุกข์เข้ามา สุขเป็นโมหะ พระอรหันต์ไม่มีเวทนา
3 อย่างนี้ เท่ากับว่าจิตไม่ออกนอกเลยนั่นเอง  ไม่ปรุงแต่งเลยนั่นเอง อันเดียวกัน ถ้าบุคคลใดรู้แจ้ง
ขันธ์ 5 ว่าเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ทำ� ลายอุปทานขันธ์ 5 คนนั้นต้องมีผลเช่นนี้ออกมาด้วย ข้อส�ำคัญ
ก็คือว่า คนที่รู้แจ้งขันธ์ 5 ต้องมีผลออกมา ถ้าไม่มีผลนี้ออกมา คนนั้นบอกว่ารู้แจ้งขันธ์ 5 แล้ว ชื่อ
ว่ารู้ไม่จริง รู้ไม่จริง เห็นไม่จริง เพราะรู้ไปแล้วแต่ไม่มีผลของความรู้นั้นเลย ถือว่ารู้ไม่จริง คนที่รู้จริง
และมีผลของความรู้นั้นออกมาจริง ๆ ตามนั้น ชื่อว่ารู้ รู้จริง เห็นแจ้ง
ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านต้องส�ำรวจตัวเองว่า การที่เรารู้แจ้งขันธ์ 5 นั้นหรือยัง แล้วเวทนา
3 คนเรายังมีอยู่ไหม คิดว่าหลายคนนี้ คงจะยากล�ำบากในเรื่องนี้ ถ้าไม่มีจริง ๆ แล้วไม่มีทางดับ
ได้เลยว่าเวทนา 3 นั้นจะดับได้อย่างไร ความจริงแล้วเวทนา 3 ดับได้นะ ดับได้แน่นอน ว่าเราต้อง
ดับได้ ไม่ใช่เราดับไม่ได้ แต่การดับของเราต้องดับด้วยขัน้ ตอนของกรรมวิธที ถี่ กู ต้องเท่านัน้ ก็คอื มรรค
มีองค์ 8 ถ้าเราจะใช้สมาธิของเราดับไม่มีทาง ไม่มีทาง ลองถามดูก็ได้ว่า การดับเวทนาไม่ใช่การ
ดับที่จะได้แน่นอน ฉะนั้นคน ๆ หนึ่งนี้มีจิตปรุงแต่งตลอดเวลา จะให้ความปรุงเเต่งนั้นหมดไปเลย
แล้วการหมดของความปรุงแต่งนั้นต้องหมดตลอดเวลา ตลอดชีวิต ตลอดเวลา ตลอดวัน ตลอดคืน
เป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจิตเราไม่ปรุงแต่ง ไปอดีต อนาคต ปัจจุบัน ไม่ปรุงแต่งไปช่วง
เวลาอื่น ช่วงเวลาที่ ขณะที่เรานั่งอยู่เท่านั้น แต่หลังจากเรานั่งแล้ว ปรุงแต่งเหมือนเดิมเอา เราเอา
ตรงนั้นมาพูดไม่ได้นะ ไม่ได้ หมายถึงว่า เมื่อคืนนั่งสมาธิจิตมันดับ เลยไม่มีการไป ไม่มีการมา เวทนา
3 ไม่มี แล้วก็กลางวันก็มีเหมือนเดิม แล้วก็เอากลับคืนมาพูด อย่างนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่คือว่าคนที่ดับเวทนา
ได้คอื ดับตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวเท่านัน้ ก็คอื ดับตลอดชีวติ ใครเล่าทีจ่ ะเป็นอย่างนัน้
ได้นอกจากความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่เป็นไปได้ อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายที่
อาตมาน�ำมากล่าวในครั้งนี้ เราจะเทียบเคียงพระไตรปิฎกเสมอ ๆ เพื่อจะไม่ให้ผิดพลาดว่าเราปฏิบัติ
ธรรมมาแล้ว จะถูกต้องหรือไม่ ต้องอิงอาศัยพระไตรปิฎกเสมอ เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงนี้
ถือว่าไม่ได้เลย อันนีแ้ หละนักปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลายว่า เวทนาทีเ่ ขากล่าวกันกับเวทนาทีต่ ามเป็นจริงใน
พระไตรปิฎกนี่ ค�ำสอนพระพุทธเจ้าคนละเรือ่ งเลยนะ ทีเ่ ราเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาว่า บุคคลอย่างนัน้ เวทนา
อย่างนี้ ความจริงแล้วนี่ก็คือเวทนา 3 อย่างที่ว่านี่เอง การไปของจิตและปฏิปทาของเวทนาคือผัสสะ
นั่นเอง ตัวผสานเองเป็นตัวท�ำให้เกิดทุกข์
สมัยหนึ่งนักบวชปริพาชกได้ถามกับพระสารีบุตรว่า ท่านสารีบุตร พระพุทธองค์ทรงสอนให้
ดับทุกข์นี่ ทุกข์ทั้งหมดนี้มีคนท�ำให้หรือ พระสารีบุตรก็กล่าวว่าหามิได้ มีคนท�ำให้ก็หามิได้ เราท�ำเอง
หรือก็หามิได้ เราก็ไม่ได้ทำ 
� ผูอ้ นื่ ก็ไม่ได้ทำ 
� หรือทุกข์นนั้ ถึงเกิดมาก็หามิได้ ผูอ้ นื่ ท�ำด้วย เราท�ำด้วยหรือ
� คนอืน่ ก็
ท่านก็ตอบว่าหามิได้ อ้าว.. ถ้าอย่างนัน้ แล้วความทุกข์ทงั้ หลายเกิดจากอะไรเล่า เราก็ไม่ได้ทำ 
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ไม่ทำ� ก็ไม่ใช่ เราท�ำเองก็ไม่ใช่ คนอืน่ ท�ำให้กไ็ ม่ใช่ ไม่ใช่ ทัง้ สองอย่างก็วา่ ไม่ใช่อกี พระสารีบตุ รกล่าวว่า
ทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะ ทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะ ผัสสะเกิด ทุกข์ถึงเกิด ผัสสะไม่มีทุกข์ถึงไม่มี
อันนี้ก็น�ำมาเปรียบเทียบว่าการที่พูดไว้ในวันนี้นี่จะตรงหรือไม่ ก็คือตรงนั้นเลย ก็ตรงเลยว่า ผัสสะ
นั่นเองท�ำให้เกิดทุกข์ ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่มีผัสสะทั้งสามนี้ ก็คือเวทนา 3 นี้ย่อมไม่มี
แน่นอน ทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายลองส�ำรวจตรวจตราตัวเองซิว่า เราท�ำสมาธิมานาน ท�ำกรรม
ฐานมานาน บางครั้งส�ำคัญตนว่าเป็นผู้รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ต้องตรวจดูตรงนี้ว่าเวทนามีอยู่หรือเปล่า
ถ้าเวทนาไม่มคี นนัน้ รูแ้ ท้ ถ้าเวทนา 3 นีม่ อี ยู่ คนนัน้ รูข้ องปลอม อย่างนีก้ เ็ ป็นอันว่า ตรวจสอบได้แล้ว
ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ ก็คือจะต้องดับเลย ดับก็หมายถึงจิตจะรั่วไหลไม่มีเลยนั่นเอง เพราะมันรู้โดย
ชอบว่าเวทนาไม่เที่ยง
แล้วก็ขออธิบายว่า ข้อต่อไปก็คือสัญญา สัญญาคืออะไร รูปสัญญา สัททสัญญา ก็คือ รูป รส
กลิ่น เสียง ที่เรากระทบสัมผัสเป็นผัสสะนี่แหละ แล้วก็เกิดเวทนานี่แหละ แล้วก็จ�ำเอาไว้ เขาเรียกว่า
รูแ้ ล้วจ�ำไว้ กลายเป็นหมวดหนึง่ ก็คอื ว่าหมวดสัญญา สัญญาแปลว่าจ�ำได้ไหม รูจ้ ำ� ไว้ หมายรูไ้ ว้ สังเกต
ไหมว่าเราเคยผ่านพบมาในชีวิตของเราได้ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ เราเคยท�ำอะไร จ�ำได้ไหม.. จ�ำได้ แล้ว
เมื่อวานนี้เราท�ำอะไร จ�ำได้ไหม.. จ�ำได้ เมื่อวานซื้อ วันโน้น วันนี้ ท�ำอะไรไหม จ�ำได้ไหม.. จ�ำได้ ส่วน
ที่ลืมก็ลืมไป ส่วนที่จ�ำก็จ�ำอยู่ จ�ำโดยมากว่างั้นเถอะ แสดงว่าจิตนี่ผ่านพบอารมณ์อะไรแล้วมีผัสสะ
ทั้ง 3 ขึ้นแล้ว มีเวทนา มีผัสสะแล้วนี้ แล้วยังมีเวทนา แล้วยังมีสัญญาเข้าไปอีก ก็คือผ่านแล้วก็ไม่
แล้ว ยังจ�ำเหตุการณ์นั้นได้อีก เรามานั่งสมาธินี่ ปัญหามากที่สุดก็คือสิ่งที่เราท�ำมาทั้งหมด ที่เรา
จ�ำจ�ำไว้น่ะ มันมารบกวนเราตลอด ท�ำแล้วก็แล้วไป มันก็ลืมไปซะ ก็ไม่ว่ากัน แต่มันจ�ำมาหมดเลย
หมายถึงว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านพบในทางจิตนี่ จดจ�ำไว้หมดเลย จ�ำนั่นแหละคือเขาเรียกว่า สัญญา
ความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งผัสสะ ความดับของสัญญาคือความดับแห่งผัสสะ สุขโสมนัส
ใด ๆ ที่อาศัยสัญญาเกิดขึ้นนั้น นั่นคือรสอร่อยของสัญญา คุณของสัญญา แต่สัญญาไม่เที่ยง เป็น
ของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตลอด กายเป็นโทษของสัญญา การก�ำจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน
สัญญาเสียได้ นั่นคืออุบายออกจากสัญญา มรรคมีองค์ 8 นี่แหละคือปฏิปทาออกจากสัญญาได้ อัน
นี้สาธุชนทั้งหลาย อารมณ์ที่เรามีประจ�ำวัน ทุกวันนี้ ก็คืออารมณ์ที่คิด ที่เราเคยผ่านพบทั้งนั้นเลย
เวลานั่งสมาธิท�ำไมไม่สงบ มันก็เลยคิดถึงว่าเมื่อก่อนเราท�ำอะไร เมื่อวานท�ำอะไร ท�ำที่ผ่านมาทั้งนั้น
สิ่งที่เราท�ำมา ผ่านพบมา แล้วมันก็จ�ำมาเป็นอารมณ์ แล้วอารมณ์แบบนั้นก็กวนจิตใจของเราตลอด
ท�ำให้วัน ๆ หนึ่งเราอยู่ในอารมณ์พวกนี้ตลอดเลย คือสิ่งที่ท�ำแล้วก็จ�ำมาหมดเลย ก็กลายเป็นว่า
ความจ�ำนั่นเองรุงรังหัวใจเราไปหมดเลย ว่าจิตเราไม่สงบ อันนี้เขาเรียกว่ารู้แล้วจ�ำ  รู้แล้วเสวยเป็น
เวทนา รู้แล้วจ�ำเป็นสัญญา รู้แล้วปรุงแต่งไปเป็นสังขาร ที่ผ่านมาก็จ�ำไว้ ที่ยังไม่ผ่านก็ปรุงแต่งต่อไป
เป็นสังขาร สังขารคืออะไร สังขารคือความปรุงแต่ง ปรุงแต่งไปข้างหน้า สัญญาเป็นของข้างหลัง ปรุง
แต่งไปข้างหน้า ถ้าเปรียบเทียบก็คือปรุงแต่งไป ก็คืออนาคตกับปัจจุบัน แต่สัญญาเป็นของที่ท�ำมา
แล้ว ก็คือเป็นอดีต อดีตคือสัญญา ปัจจุบันกับอนาคตคือสังขารว่างั้นเถอะ ทีนี้ความเกิดของสังขาร
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คือความเกิดแห่งผัสสะ เมือ่ จิตกระทบปุบ๊ นี่ เป็นเวทนา 3 แล้วยังไม่พอ เป็นสัญญาตามมา แล้วก็เป็น
สังขารตามมาอีก อันนีเ้ ขาเรียกว่าโดนครัง้ หนึง่ แล้วนีก่ ม็ อี าการออกมา ทัง้ สัญญา ทัง้ สังขาร ทัง้ เวทนา
ด้วย ก็กลายว่า จิตกระทบสัมผัสทีเดียวนี่ 3 อาการเลย ก็คือว่าเวทนา สัญญา สังขาร ความเกิดอะไร
คือสังขาร รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนาก็คอื การทีเ่ จตจ�ำนงหรือเจตนาปรุงไปในของจิตนัน้ ๆ เป็นตัว
สังขาร การปรุงแต่งของจิตนีท้ ำ� ให้เกิดการมีอารมณ์มากหมายขึน้ มา แล้วเมือ่ ปรุงแต่งไป ไปในไหนล่ะ
ไปทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นสังขาร 6 อย่าง  6 ประตู  6 ประตูนั่นนะ  
เวลาเรานั่งสมาธิใช่ไหม เวทนาก็มี ก็คือความคิด ความคิดที่เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์
ก็มี หรือเป็นสัญญาจ�ำไว้ก็มี นับเป็นสังขารที่ปรุงแต่งไปก็มี กลายเป็นว่า วัน ๆ หนึ่งนี้ท�ำงานตลอด
เลย ทัง้ เวทนา ทัง้ สัญญา ทัง้ สังขาร ทัง้ วิญญาณ ท�ำงานเดินเครือ่ งตลอด นีค่ อื กลไกของชีวติ ของคนเรา
ก็คือประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วเวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารก็ดี สังขารก็
ดีนะ มันรวมลงที่ผ่านประตู 6 อย่าง ก็คือวิญญาณ วิญญาณคืออะไร วิญญาณคือความรับรู้ รับรู้ทาง
ไหน ตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโนวิญญาณ  จิตไป
ตัง้ 6 ประตู เขาเรียกว่า 6 วิญญาณ เขาเรียกวิญญาณเหล่านีก้ ค็ อื ว่า เป็นใหญ่ในหน้าที่ หรือเป็นใหญ่
ในเฉพาะทางของเขา เช่นว่าเราจะเอาตามาแทนหูไม่ได้ จะเอาหูไปแทนจมูกก็ไม่ได้ คือจะต่างคนต่าง
เป็นใหญ่ของตัวมันเอง ฉะนั้นจิตมีดวงเดียว แต่การรับรู้นี่ผ่าน 6 ประตู เขาเรียกวิญญาณ 6 ถ้าเรา
จะอุปมาให้ฟังก็เหมือนว่าจิตเรานี่เหมือนกระแสไฟฟ้า จิตเราเป็นกลาง ๆ เหมือนกระแสไฟฟ้าที่มา
กลาง ๆ แต่ถา้ เกิดว่าเราอยากจะเห็นทีวี อยากเห็นภาพ เราต้องใช้ทวี ี ถ้าเราอยากจะได้เสียงเราจะต้อง
ใช้เครือ่ งเสียง อยากได้กลิน่ อยากได้ลนิ้ อยากได้รส เราก็ตอ้ งใช้การท�ำกับข้าวบ้าง ใช้ไฟฟ้านัน่ แหละ
ท�ำกับข้าว ท�ำ  เขาเรียกว่า รูป รส กลิ่น เสียง อย่างเช่นว่า ทีวีเป็นใหญ่ในภาพ เครื่องเสียงเป็นใหญ่
ในเสียง ตูเ้ ย็นเป็นใหญ่ในความเย็น เตารีดเป็นใหญ่ในความร้อน อันนีเ้ ป็นต้น เราจะเห็นว่าแต่ละอย่าง
นี้เป็นใหญ่ในเรื่องของตัวเอง เราจะเอาทีวีมาแทนเครื่องเสียงไม่ได้ จะเอาเครื่องเสียงไปแทนตู้เย็นก็
ไม่ได้ จะไปแทนพัดลมก็ไม่ได้ ต่างคนต่างใหญ่ในหน้าทีข่ องตัวเอง แต่ไฟฟ้าทีเ่ ป็นตัวกลาง เข้าทีวกี ไ็ ด้
เข้าทีวกี เ็ ป็นภาพ เข้าไปเครือ่ งเสียงก็เป็นเสียง ฉะนัน้ ความเป็นไฟฟ้าเหมือนตัวจิต แต่เครือ่ งใช้เหล่านัน้
เหมือนวิญญาณ 6 ความเป็นใหญ่  แต่วญ
ิ ญาณ 6 นีต้ อ้ งอาศัยจิตอย่างเดียว อาศัยไฟฟ้าอย่างเดียวกัน
ไม่ใช่ไฟฟ้าต่างกันนะ ไฟฟ้าเดียวกัน ไฟฟ้านั้นจะให้เย็นก็ได้ จะให้ร้อนก็ได้ จะให้เย็นก็เหมือนตู้เย็น
จะให้ร้อนก็เหมือนเตารีด อย่างนั้นเป็นต้น อันนี้ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็คือวิญญาณ 6 นี้จะต้องมีจิตดวง
เดียวเท่านั้นที่ไปทางวิญญาณ ไปทางตา สามารถจะเห็นได้ ไปทางหู สามารถจะได้ยินเสียงได้ จมูก
ได้กลิ่น ลิ้นได้รส  คือเขาเรียกว่าจิตเป็นตัวกลาง แต่วิญญาณล่ะ 6 ตัวนี้เป็นตัวเฉพาะทางของเครื่อง
ใช้ กลายเป็นว่าผัสสะที่เป็นเวทนาก็ดี ผัสสะที่เป็นสัญญาก็ดี สังขารก็ดี ล้วนแล้วต้องผ่านวิญญาณ 6
นี้ถึงจะส�ำเร็จประโยชน์ขึ้นมาถึงจะท�ำงานได้ ส่วนครั้งที่กล่าวว่าความเกิดของวิญญาณคือความเกิด
แห่งนามรูป ความดับของวิญญาณคือความดับแห่งนามรูป สุขโสมนัสใด ๆ ที่อาศัยวิญญาณเกิด ที่
เกิดขึ้น นั่นคือรสอร่อยของวิญญาณ แต่วิญญาณไม่เที่ยง จะต้องแตกดับ นั่นคือโทษของวิญญาณ
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การก�ำจัดฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสียได้ การละฉันทราคะในวิญญาณได้ นั่นคืออุบายออก
ของวิญญาณ มรรคมีองค์ 8 นี่เองเป็นปฏิปทาที่ออกจากวิญญาณได้ คือหมายถึงว่า ตานี่จะต้องตั้ง
อยู่เพราะความเกิดของนามรูป หมายถึงว่า ตาจะมีได้ จะมีความรู้สึกได้ 1. ก็ต้องมีร่างกายนี้ก่อน
คือรูปนี้ 2. จะต้องมีใจเข้ามาครองในร่างนี้ ก็คือว่า มีกายกับใจก่อนตาถึงมีความหมายขึ้นมา ถ้าตา
นั้นมี แต่ใจไม่มี เขาเรียกว่ารูปมี แต่นามไม่มี ไม่ได้.. ฉะนั้นความเกิดของตาก็ต้องมีองค์ประกอบของ
ความเกิด ของนามรูป คือมีแต่ร่างกายแต่มีตา แต่ไม่มีความรู้สึกของตา ไม่ได้.. เขาเรียกว่า ตาหนึ่ง
เขาเรียกว่า จักขุ ความรู้สึกของตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ เราเห็นไหมเวลาคนตายนี่ มีตาจริงแต่จิต
เขาไม่มี ตานั้นส�ำเร็จประโยชน์ไหม ก็ไม่เห็นอะไร แต่ถ้าเกิดว่าตานั้นเป็นคนเป็นตานั้นก็มีอยู่ จิตมัน
ก็มีอยู่ ตานั้นท�ำงานได้ แสดงว่าตาตั้งอยู่ได้นี่ จะต้องมีทั้งจิต มีทั้งกาย เขาเรียกว่า นามรูป นั่นเอง
เป็นส�ำเร็จ เป็นองค์รวม หรือเป็นการส�ำเร็จ ท�ำให้วิญญาณนั้นตั้งอยู่ ถ้าตามีอยู่แต่ความรู้สึกของตา
ไม่มี เช่นว่าคนตาบอด คนตาบอดหมายถึงว่า ตาเขามีอยูน่ ะ แล้วก็รา่ งกายเขาก็มอี ยู่ แต่ความรูส้ กึ ตา
ไม่มี ก็กลายเป็นว่าตานั้นก็ตาบอด หูก็หูหนวก แต่มันยังออกประตูอื่นอีก อันนี้หมายถึงคนที่ไม่ครบ
ไม่ครบองค์ประกอบ เราจะเห็นว่าคนเรานี้มีองค์ประกอบมากมายที่ท�ำให้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เขาเรียกวิญญาณ 6 ฉะนั้นวิญญาณ 6 คือความเกิดของวิญญาณคือความเกิดของนามรูป ความดับ
ของวิญญาณคือความดับแห่งนามรูป
การก�ำจัดฉันทราคะในวิญญาณเสียได้ นั่นคืออุบายออกของวิญญาณ มรรคมีองค์ 8 นี้เองเป็น
ปฏิปทาออกจากวิญญาณได้ เท่ากับว่าเราจะต้องท�ำลาย ก็คือการก�ำจัดฉันทราคะในตาของเรา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราซะ เท่ากับว่าเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาก่อน เมื่อเห็นตัวได้ทั้งตัวแล้ว ก็เห็นตา
นั้นด้วย เมื่อเราเห็นตานั้นด้วย เมื่อเราเห็นตัวทั้งตัว ก็เห็นหูนั้นด้วย เมื่อเราเห็นตัวทั้งตัวได้ เราก็เห็น
จมูก เห็นลิ้น เห็นกาย เห็นใจเราด้วยนั่นเอง แสดงว่าถ้าเราจะให้เบื่อตา เบื่อหู เบื่อจมูก ลิ้น กาย ใจ
นี้ เขาเรียกว่าอาการเบื่อหน่ายนั้นเป็นอุบายออกก็จริง เราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาก่อน ก็คือร่างกาย
ร่างกายหยาบนี้ เท่ากับว่าเราเห็นร่างกายทัง้ หมดนี้ เราเห็นทัง้ รูปด้วย เราทั้งเห็นวิญญาณด้วยนัน่ เอง
แล้วถึงจะก�ำจัดความยินดี คือก�ำจัดฉันทราคะในรูปนีด้ ว้ ย การก�ำจัดฉันทราคะในตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ด้วย คนนัน้ จะเป็นผูด้ บั วิญญาณนีไ้ ด้ อันนีแ้ หละสาธุชนทัง้ หลายว่าการดับวิญญาณนีเ้ ป็นเรือ่ งยาก
เหลือเกินทีท่ กุ คนจะต้องเข้าถึง ถ้าไม่ดบั อย่างได้อย่างนีแ้ ล้ว การทีเ่ ราจะพ้นทุกข์ อย่าหวังเลยจะมีได้
ก็เป็นอันว่าเราจะต้องท�ำลายขันธ์ 5 นี้ให้ดับลงให้ได้
ทุกวันนี้เราเกิดมา เรายังไม่ได้ปฏิบัติทางที่ถูกต้อง เท่ากับว่าขันธ์ 5 เดินเครื่องตลอดเลย วัน ๆ
หนึ่งร่างกายนี้เรามีอุปทานอยู่แล้ว เพราะเราไม่เห็นตัว 2. เราเกิดทุกข์ตลอดเวลา เวทนา 3 มีตลอด
เวลา  3. สัญญาของเรานี้เกิดตลอดเวลา  จ�ำได้หมายรู้ 4. สังขารปรุงแต่งตลอดเวลา วัน ๆ หนึ่งนี้
มีเวทนา สัญญา สังขาร แล้วก็มีวิญญาณ 6 นี้ตลอดเวลา แสดงว่า วัน ๆ หนึ่งของชีวิตเรานี้ ขันธ์ 5
เดินเครือ่ งตลอดเวลา  เดิน เขาเรียกว่าเดินเครือ่ งท�ำงานอยูต่ ลอดเวลานัน่ เอง แต่พระอรหันต์ทงั้ หลาย
ดับแล้ว ดับแล้วซึ่งรูปนี้ ดับถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เหลือ แต่ท่านจะดับนามธรรม
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ก่อนนะ ดับนามธรรมคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ ไม่มีเลย แต่เหลือแต่รูปไว้ แต่ดับที่
ฉันทราคะแล้ว แต่เหลือชีวิตอยู่ เขาเรียกว่ารูปนี้ถึงจะมีอยู่ แต่ความยินดีในรูปไม่มี ก็คือก�ำจัด
ฉันทราคะแล้ว แต่ชีวิตยังมีอยู่ มีการสืบต่ออยู่เท่านั้นเอง มีแต่ชีวิต แต่ฉันทราคะไม่มี เท่ากับว่า
พระอรหันต์ทั้งหลายนี้ดับฉันทราคะในขันธ์ 5 ได้ เป็นผู้อุปทานในขันธ์ 5 ได้ในที่สุด เผอิญวันนี้
ก็แสดงธรรมมาถึงเวลาหมดลงพอดี ก็คงจะแสดงธรรมในขั้นตอนสุดท้าย อันดับต่อไปก็ขอจบการ
บรรยายธรรมเพียงแค่นี้จะรับฟังการบรรยายธรรมนี้ ต่อไปในช่วงหน้านี้ เจริญพร

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=xF7UR4PIOeU
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มรรค ๘ (ตอน ๑) : อริยสัจ ๔ ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ
พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ทีนี้เราก็มาเติมความรู้ในส่วนที่เป็นหัวใจที่พุทธบริษัทผู้ต้องการเข้าถึง ความเป็นผู้เข้าใจพุทธ
ศาสนาที่แท้จริง ต้องรู้จักเขาด้วย นั่นก็คือเรื่องอริยสัจ หรืออริยสัจ ๔ เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินมาแล้ว
ตั้งแต่เด็ก ๆ เลยละ ไปทางไหนเราก็จะได้ยิน อริยสัจทั้ง ๔ ประการ จัดเป็นเขตความรู้ในชั้นตัวพลัง
ความรูท้ มี่ คี วามเป็นญาณทัศนะทัง้ ๔ เรือ่ งเลย เป็นระดับความรูใ้ นระดับญาณทัศนะทัง้ ๔ เรือ่ ง และ
เขตความรูท้ งั้ ๔ เรือ่ งนีล่ ะ่ ท�ำให้พระพุทธเจ้าของเรากลายเป็นบุคคลผูม้ ปี ญ
ั ญาสมบูรณ์ ค�ำว่าเขตความ
รู้ระดับพลังปัญญาครั้งตรัสรู้ที่ท�ำให้พระองค์กลายเป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็คือความรู้เรื่อง
อริยสัจ ๔ ประการ ตลอดการเผยแพร่ธรรมะ ๔๕ ปี ธรรมะในพระไตรปิฎกทั้งหมด แตกตัวออกมา
จากอริยสัจทั้ง ๔ นี้เอง ขยายตัวออกมาจากอริยสัจ ๔ ประการนี่ล่ะ
อริยสัจ ๔ ท�ำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีปัญญา เมื่อครั้งตรัสรู้สมบูรณ์เป็นผู้ชื่อว่า แทงตลอด
โลกธาตุเลย แล้วท�ำให้พระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยท้อได้เลย กับการจะสอนคนเนี่ย
ท้อเลย ด้วยความเป็นสิ่งที่ยากลึกประณีต ถึงกับท้อยังไม่แน่ใจเลยว่า จะสอนคนรู้เรื่องหรือเปล่า
นี่คือระดับของอริยสัจ ๔ นั้น ความรู้เรื่องอริยสัจเนี่ย ๔ ค�ำสั้น ๆ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์
ทางอันได้มาซึ่งความดับทุกข์ ครอบคลุมเขตความรู้ที่ท�ำให้บุคคลนั้นไม่เหลือสิ่งที่จะสงสัยอีก หรือ
ท�ำให้ปัญญานั้นอิ่มเลย หยุดเลย เย็นเลย และเป็นความรู้ชนิดเดียวที่มีแรงพลังจะท�ำให้บุคคลนั้นเข้า
ถึงความเป็นผู้หลุดพ้นที่สมบูรณ์ทั้ง ๒ ส่วน หรือเข้าถึงความเป็นผู้สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ได้เขตความ
รู้ในโลกเนี่ยมันเยอะมาก แต่ความรู้เดียวที่เป็นความรู้ที่มีพลังจะท�ำให้คนสิ้น อาสวะได้ คือความรู้ใน
ระดับของการรู้แจ้งอริยสัจ
ดังนัน้ อริยสัจไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อยเลย พระพุทธเจ้าบอกว่าในการณ์ภายภาคหน้าบุคคลทัง้ หลาย
จะท�ำธรรมะของเราที่ลึกให้ตื้น พอตื้นแล้วเข้าใจง่าย พอตื้นแล้วพูดง่าย อริยสัจ ๔ ไม่ใช่สิ่งที่พูดได้
ง่าย ๆ หรือเข้าใจง่ายได้เลย เพราะการรู้แจ้งอริยสัจ ท�ำให้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้เลย อริยสัจใน
ระดับที่รู้แจ้งตามแล้วเป็นพระอรหันต์ได้เลยเนี่ย ต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยู่แล้ว หรืออริยสัจในชั้นที่
รู้แล้วสิ้นอาสวะได้เลยเนี่ย เขตความรู้อย่างนั้น ย่อมไม่ใช่ความรู้ที่เป็นของตื้นเลย อริยสัจ ๔ จึงเป็น
สิง่ ทีห่ ากเราต้องการเข้าถึงความเป็นพุทธบริษทั ชัน้ แก่น เราต้องรูจ้ กั ว่าอริยสัจของพระพุทธเจ้านัน้ มัน
คืออะไร พระพุทธเจ้าบอกว่า หากใครจะเป็นผู้กล่าวการยืนยันถึงความหลุดพ้นโดยชอบแล้วน่ะ

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ปญ
ั ญา นีลวณฺโณ ส�ำนักสงฆ์เขาตะบองนาค ต.ล�ำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
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ถ้าจะกล่าวว่าเราสามารถถึงความหลุดพ้นโดยชอบ โดยไม่ต้องเห็นแจ้งอริยสัจ ก็สามารถเข้าถึง
ความหลุดพ้นโดยชอบได้ พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่อาจจะเป็นฐานะที่เป็นได้เลย ใครจะกล่าว
โดยชอบว่าเราถึงความหลุดพ้นโดยชอบแล้ว โดยเราไม่ตอ้ งรูอ้ ริยสัจเนีย่ เป็นไปไม่ได้ ทุกคนทีจ่ ะสิน้ อา
สวะหรือสิน้ ความต้องการหรือถึงความหลุดพ้นโดยชอบ มีนพิ พานทีแ่ ท้จริงเป็นสิง่ ทีป่ รากฏอยูก่ บั ตน
ของคน ๆ นั้นเนี่ย คนนั้นจะต้องรู้แจ้งอริยสัจเหมือนกันทุกท่านทุกคน ไม่มีใครที่บอกหลุดพ้นโดยไม่
ต้องรู้อริยสัจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ เหมือนกับคนต้องการจะสร้างเรือนชั้นที่ ๒ และบอกว่าเราสามารถ
สร้างเรือนชั้นที่ ๒ โดยไม่ต้องสร้างเรือนชั้นแรกเนี่ย อย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกันเหมือนกัน
ใครจะกล่าวว่าเราสามารถมาถึงความหลุดพ้นได้ส�ำเร็จโดยเราไม่ต้องรู้แจ้งอริยสัจ พระพุทธเจ้าบอก
เป็นไปไม่ได้
นัน้ ใครก็ตามทุกคนทีจ่ ะชือ่ ว่าหลุดพ้นโดยชอบคนนัน้ ต้องรูแ้ จ้งอริยสัจ การแสดงอริยสัจเนีย่ จะ
เป็นเครื่องชี้วัดภาวะของตัววิชชา หรือตัวความรู้ หรือตัวความเต็มทางปัญญา ปราชญ์สมัยก่อนหรือ
พระอริยเจ้าในสมัยยุคก่อนยุคโบราณเนีย่ การทีจ่ ะหยัง่ รูว้ า่ ใครมีคณ
ุ ธรรมระดับไหน ฟังเขาแสดงอริยสัจ
ดูอริยสัจทีเ่ ขาแสดงออกมา การแสดงอริยสัจจะหยัง่ รูภ้ าวะของตัววิชชาของบุคคลคนนัน้ ได้วา่ วิชชา
ของเขานัน้ เป็นอย่างไร เพราะหากมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่า อะไรคืออวิชชาพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้า
ก็บอกอวิชชาคือภาวะที่บุคคลนั้นยังไม่มีความรู้เรื่อง ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางอันได้มา
ซึ่งความดับทุกข์ เนี่ยคืออวิชชา แล้วอะไรคือ วิชชาพระเจ้าค่ะ ท่านก็บอกภาวะที่บุคคลนั้นมีความ
รูเ้ รือ่ งทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางอันได้มาซึ่งความดับทุกข์ นีค้ ือวิชชา แล้วความรู้แจ้ง
อริยสัจนัน้ น่ะจัดเป็นส่วนทีเ่ รียกว่าสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นอันตรง ทีจ่ ดั เป็นตัวแรกของอริยมรรค
ซึ่งมีองค์ประกอบ ๘ ส่วนความรู้อริยสัจจัดเป็นความรู้ในระดับชั้นสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นที่ตรง
บริสทุ ธิข์ องอริยมรรค ทีนเี้ ขตความรูใ้ น ๔ ค�ำสัน้ ๆ นัน่ ละมันท�ำให้ดเู หมือนเป็นเรือ่ งเล็กน้อย แต่จริงสี่
ค�ำสั้นนี้ เป็นเขตความรู้ในระดับที่ว่าครอบคลุมความแจ่มแจ้งแทงตลอดโลกธาตุเลย พระพุทธเจ้า
บอกว่าบุคคลใดก็ตามรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ ประการได้ส�ำเร็จ บุคคลนั้นจะเป็นคนผู้มีปกติท่ีอาจหาญ
แกล้วกล้ามัน่ คง ไม่หวัน่ ไหว เหมือนเสาหินศิลาแท่งทึบสูง ๑๖ ศอกฝังเข้าไปลึกในดิน ๘ ศอกโผล่พน้
พื้นดิน ๘ ศอก ต่อจะให้มีลมพายุกระหน�่ำมาจากทิศทั้งหลายอย่างแรงกล้าก็ไม่อาจท�ำให้เสานั้นสั่น
สะเทือนหรือหวั่นไหวได้เลย ใครก็ตามที่รู้อริยสัจนั้นย่อมไม่หวั่นไหว ต่อให้บุคคลนั้นจะมีปราชญ์
ผู้รอบรู้ชาญฉลาด มีไหวพริบทางวาทะต้องการแสวงหาคู่เพื่อโต้วาทะบุคคลเหล่านั้น จะไม่อาจ
ท�ำให้คนที่เห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจหวั่นไหวได้เลย นี่คือพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้น ไม่กลัว
เหมือนคนรู้จริง รู้จริงจะกลัวไหม ไม่กลัว เขตความรู้อริยสัจท�ำให้คนนั้นกลายเป็นคนเต็มทางปัญญา
อริยสัจนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะ และบุคคลทุกคนที่จะชื่อว่าหลุดพ้นได้ คนนั้นต้องมีกิจการปฏิบัติ
คือต้องรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ นั้นให้ส�ำเร็จ ถ้ารู้แจ้งครบทั้ง ๔ ประการ เมื่อนั้นชื่อว่าปัญญาสมบูรณ์โดย
แท้จริง หรือวิชชาสมบูรณ์ เมือ่ วิชชาสมบูรณ์วมิ ตุ ติจงึ สมบูรณ์ ถามว่า วิมตุ ติสมบูรณ์หรือความหลุด
พ้นที่สมบูรณ์ จะเกิดขึ้นเมื่อวิชชาสมบูรณ์ ค�ำว่าวิชชาสมบูรณ์ก็คือ เมื่อรู้แจ้งอริยสัจทั้ง ๔ โดย
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สมบูรณ์เท่านั้น นี่คือกลไกของมัน
ทีนี้ดูสิว่าอริยสัจ ๔ เจ้า ๔ ตัวสั้น ๆ เนี่ยในกรอบที่เราควรจะต้องรู้แจ้งเนี่ย หน้าตาเป็นอย่างไร
ตัวแรกทุกขอริยสัจ ๔ ตัวเนี่ยจัดเป็นความรู้ระดับความรู้ชั้นญาณทัศนะนะ ญาณทัศนะเนี่ยไม่ใช่สิ่ง
ที่จะเข้าถึงได้ด้วยแค่การอาศัยการตรึกหรือการนึกคิด ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการนึกคิดก็ถึงได้
แต่ต้องใช้พลังวิถีของวิปัสสนาเลยล่ะ เป็นตัวน�ำพาไปสู่การรู้แจ้ง ใช้ค�ำว่ารู้แจ้งคือไม่เหลือความ
เคลือบแคลงสงสัย ถ้ารู้แจ้งจริง ๆ ค�ำว่าสงสัยต้องไม่มี ถ้ามีสงสัยแสดงว่ายังไม่รู้แจ้ง เขตความว่า
ทุกขสัจ เราได้ยนิ ค�ำว่าทุกข์เนีย่ เราก็จะนึกไปถึงทุกข์ทรมาน มันใช้คำ� เดียวกัน มันมีคำ� ว่าทุกขอริยสัจ
ทุกขเวทนา ทุกขลักษณะมันมี ๓ ตัวนะ ถ้าทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งทางกาย
และทางจิต ถ้าทุกขเวทนาทางกายก็คือความปวดความทรมานทั้งหลาย เขาเรียกว่า ทุกขเวทนา
ทางกาย เกิดจากระบบประสาท เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของรูป ความแปรปรวนของประสาท
เกิดทุกขเวทนาทางกายได้ แต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาทางใจ เกิดขึ้นจากสัมผัส เกิดจากผัสสะ สัมผัสเรื่อง
นั้นเข้าไป สัมผัสเรื่องนี้เข้าไป ใจเป็นทุกข์ ค�ำว่าทุกขเวทนารู้ได้ด้วยความรู้สึก เห็นง่าย ๆ เพราะทุก
คนรู้สึกเป็นทุกข์มาแล้วทั้งนั้นล่ะ ใจที่ก�ำลังรู้สึกทุกข์และก�ำลังซึมซับอยู่บนความทุกข์ทรมานนั้นน่ะ
แล้วต้องทน ต้องควบคุม หรือบางคนแทบจะทนมันไม่ค่อยจะได้นั่นล่ะ ไอ้ตรงทนได้ยากนั้นล่ะเขา
ใช้กบั ทุกขเวทนา ทุกขเวทนาไม่ใช่ตวั ความรูช้ นั้ ญาณทัศนะ เห็นง่ายเพราะรูส้ กึ กันทุกคนล่ะ มีใคร
ไม่เคยรูส้ กึ เป็นทุกข์บา้ งหนอ เรารูส้ กึ ทุกข์อยูเ่ ขาเรียกว่าทุกขเวทนา ไม่ใช่ตวั ความรูช้ นั้ ญาณทัศนะนะ
ต่อมาทุกขลักษณะก็เป็นลักษณะทีป่ ระจ�ำอยูก่ บั ทุกสิง่ ทีม่ นั มีแต่ความเปลีย่ นแปลงแปรปรวนควบคุม
ไม่ได้ หาความแน่นอนไม่ได้ อะไรก็ตามทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงแปรปรวนควบคุมไม่ได้ มีแต่ความไม่
แน่ไม่นอนอย่างนัน้ น่ะ สิง่ อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะของสิง่ เป็นทุกข์ของ
สิ่งเป็นโทษของสิ่งเป็นภัย
ค�ำว่ามันเป็นสิง่ เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัย ก็คอื มันท�ำให้คนเราเนีย่ ทุกข์ได้ เดือดร้อนได้ เหมือนกับ
สิ่งนั้นมันมีลักษณะว่า มันหาความแน่นอนไม่ได้ เมื่อมันหาความแน่นอนไม่ได้เนี่ย ถ้าเราไปเกี่ยวข้อง
กับมัน เราเดือดร้อนได้ไหม ได้นะ เดือดร้อนได้ มั่นใจกับสิ่งไม่แน่นอนได้ไหม สิ่งไม่แน่นอนท�ำให้เรา
มัน่ ใจได้ไหม ไม่ได้ อย่างเช่นใครสักคนหนึง่ เราอยากจะเอามาร่วมรับผิดชอบงานทีม่ คี วามส�ำคัญเนีย่
คนหนึ่งเป็นคนที่หาความแน่นอนไม่ได้เลย อีกคนหนึ่งดูถ้าจะมีความหนักแน่นมั่นคงกว่าซักหน่อย
ถ้าสองเนี่ยถ้ายังจะต้องเลือกเอามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้องให้ช่วยกันท�ำ  โยมว่าคนไหนท�ำให้
โยมเดือดร้อนได้มากกว่ากัน คนที่ไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนถ้าอยู่กับใครสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้
คนเดือดร้อนได้ อย่างเช่นเนื้อตัวชีวิตของเรา ร่างกายเรา เที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยง ค�ำว่าไม่เที่ยง
ก็คือมันไม่อาจคงที่ มันไม่อาจที่จะทรงอยู่ในแบบสบาย ๆ ให้เราได้อย่างมั่นคง มันมีความเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงได้ อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้คือมันไม่ยอมคงที่ อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ ย่อมกลับกลาย
ได้ กลับกลายได้ เปลี่ยนแปลงได้เนี่ย
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าบอกว่าสิง่ ใดก็ตามทีม่ คี วามไม่แน่นอนสิง่ นัน้ จะมีอกี หนึง่ ลักษณะคือมันท�ำให้
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คนเราเป็นทุกข์ได้ มันท�ำให้คนเราเดือดร้อนได้ หรือสิง่ นัน้ เป็นสิง่ มีภยั เวลาคนเราเป็นทุกข์โดยมากเป็น
ทุกข์กบั เรือ่ งอะไร กับเรือ่ งไรหนอ? กับเรือ่ งทีไ่ ม่แน่นอนทัง้ นัน้ ใช่ไหม ทุกข์กบั หน้าทีก่ ารงานทีโ่ ดนความ
ไม่แน่นอนเล่นงาน พอความไม่แน่นอนมันเล่นงาน มันเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานเราก็ทุกข์กับหน้าที่
การงาน เพราะมันโดนความไม่แน่นอนเข้าไป ทุกข์กับธรรมชาติ ธรรมชาติมันไม่แน่นอน บางครั้ง
ความไม่แน่นอนท�ำให้เราเดือดร้อนได้ กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทุกข์
กับความไม่แน่นอนของเครือ่ งใช้ไม้สอย ซือ้ มาใช้วนั สองวันพัง พอพังแล้วทุกข์ได้ไหม ทุกข์ได้ นัน้ อะไร
ก็ตามทีม่ คี วามไม่แน่นอน มีความเปลีย่ นแปลงสิง่ นัน้ เนีย่ มีอกี หนึง่ ลักษณะคือท�ำให้คนเดือดร้อนได้ ซือ้
รถมาหนึ่งคันยังใหม่ ๆ อยู่เลยมาจอดเอาไว้ ขับได้ไม่กี่ทีก็พัง เครื่องเสีย พอเครื่องเสียเดือดร้อนกับ
เขาได้ไหม ได้ อะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมีอีกหนึ่งลักษณะคือท�ำให้คนทุกข์ได้ เขาเรียก ทุกขลักษณะ
ทุกขลักษณะต้องมองด้วยปัญญา สิ่งใดที่ไม่แน่นอนท�ำให้คนทุกข์ได้เนี่ย มันท�ำให้คนทุกข์ตลอดเวลา
ไหม ร่างกายท�ำให้เราทุกข์กบั มันตลอดเวลาไหม ไม่ แต่มนั พร้อมท�ำให้เราทุกข์ได้ไหม ได้ เดีย๋ วบางวัน
เขาอาจจะเจ็บป่วยให้เราได้สกั ทีหนึง่ เราก็ทกุ ข์กบั เขาอีกละ บางวันเขาอาจจะเคล็ดขัดยอกให้เราทีหนึง่
ทุกข์กบั เขาอีกละ บางวันก็อาจจะเกเรเกตุงไปอีกแบบหนึง่ ทุกข์กบั เขาอีกละ เรามีรถหนึง่ คันปกติเขา
ก็สบายดี บางวันเขาก็ยางแตกให้เราทีหนึง่ ทุกข์กบั เขาอีกละ บางวันเขาเสียให้เราทีนงึ ทุกข์กบั เขาอีก
ละ บางวันเขาหายไปทุกข์กับเขาอีกละ แต่หมายถึงว่าเราต้องทุกข์กบั เขาทุกวันไหม แต่สงิ่ นั้นมีความ
เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง มันมีความไม่แน่นอน อะไรไม่แน่นอนโยมเดือดร้อนได้ไหม อะไรก็ตามทีไ่ ม่แน่นอน
โยมเดือดร้อนได้นะ ลูกของเราไม่แน่นอน เราทุกข์เพราะเรื่องลูกได้ไหม ได้ บางทีลูกเราอยู่สบาย
วันรุ่งขึ้นหายไปไหนไม่รู้ หาลูกไม่เจอ ทุกข์ได้ไหม ได้ เขาสบายมาสองสามวันวันที่สี่ป่วย ทุกข์กับลูก
ได้ไหม ได้ ความไม่เทีย่ งพอไปอยูก่ บั อะไรเข้าไป สิง่ ใดทีม่ คี วามไม่แน่นอนอยู่ สิง่ อย่างนัน้ ท�ำให้คนทุกข์
ได้ไหม โยมทุกข์ได้กับเรื่องอะไรลองกลับไปดูชีวิตซิ ก็เรื่องไม่แน่นอนทั้งนั้นล่ะ เพื่อนเราไม่แน่นอน
ลูกเราไม่แน่นอน คู่ชีวิตเราบางทีไม่แน่นอน เคยเป็นอย่างนี้บางวันเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ หน้าที่การ
งานไม่แน่นอน เคยมั่นคงอยู่ดันเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความไม่แน่นอนพอเข้ามาแทรกแซง
มันท�ำให้จุดที่เรายืนอยู่เปลี่ยนไปได้ไหม พอเปลี่ยนไปเราทุกข์ได้ไหม ได้ สิ่งที่ไม่ได้รับเชิญมันเข้ามา
ได้ไหม ได้ ความไม่แน่นอนเนี่ย ดังนั้น อะไรก็ตามมีความไม่แน่นอนเนี่ย ถ้ามันมีความไม่แน่นอนอยู่
มันท�ำให้คนเดือดร้อนได้ไหม นัน้ พระพุทธเจ้าบอก ทุกสิง่ ในโลกดูให้ดเี ถอะ มันมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกัน
คือมันไม่แน่นอน เมือ่ มันมีความไม่แน่นอนเราเดือดร้อนได้กบั ทุกสิง่ จากเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งยังเดือดร้อน
ได้เลย ทุกอย่างที่มันไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นภัยกับคนได้นะ แน่ใจนะ
ดังนั้นค�ำว่าทุกขลักษณะต้องมองให้เห็นด้วยอะไร ปัญญานะ ไม่ใช่ว่ามันทุกข์อยู่ตลอดเวลา
ใช้ปัญญามองอะไรก็ตามที่ไม่แน่นอน พอจะเข้าใกล้มัน อืม..ไอ้นี่มันไม่แน่นอนเลย ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยว
เดือดร้อน คนแบบนี้มันไม่แน่นอน ไม่คบดีกว่าเดี๋ยวเดือดร้อน ไม่เอามาร่วมงานดีกว่า เห็นไหม
ของชิน้ นีด้ เู ปราะบางเหลือเกิน ดูแล้วถ้าใช้ไม่กวี่ นั ก็คงพัง ไม่เอาดีกว่า เดีย๋ วต้องเหนือ่ ยยากไปวุน่ วาย
หามันใหม่อีก นั้นอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าหาความมั่นคงไม่ได้เนี่ย โยมต้องการมันไหม ไม่ต้องการ
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เพราะอะไร เพราะกลัวจะปวดหัวกับมัน นั้นอะไรก็ตามที่มีลักษณะของความไม่เที่ยงประจ�ำอยู่
พระพุทธเจ้าบอกสิ่งนั้นมีอีกหนึ่งลักษณะคือ มันเป็นสิ่งที่ท�ำให้คนเราทุกข์ได้ ก็เลยเรียกว่าสิ่งนั้นมี
ลักษณะของสิ่งเป็นทุกข์ พระสารีบุตรบอกมันมีลักษณะของสิ่งเป็นภัย สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นสิ่ง
เป็นภัย สิ่งใดไม่แน่นอนสิ่งนั้นเป็นภัยนะ อย่าไปหมายมั่นมัน เพราะว่าอะไรไม่แน่นอนเนี่ยท�ำให้คน
ทุกข์ได้นะ และนี่คือทุกขลักษณะ
ทุกขลักษณะเป็นเขตความรูไ้ ม่ใช่ความรูส้ กึ และเป็นความรูท้ ตี่ อ้ งเห็นด้วยอะไร ปัญญา ลึก
ไหม คิดว่ามันลึกไหม ไม่ลึก ลึกตรงไหน อะไรไม่แน่นอน เขาเรียกว่าถ้าฉันเข้าไปยุ่งฉันเดือดร้อนแน่
ฉันไม่เอาดีกว่า ร่างกายที่มันไม่แน่นอนเนี่ยโยมทุกข์กับมันได้ไหม ได้ เดี๋ยววันนี้สบาย พรุ่งนี้ไม่รู้จะ
เป็นอะไรเนี่ย นึกออกไหมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรดี ไม่รู้ พรุ่งนี้อาจจะหลังเคล็ดก็ได้ หรืออาจจะเป็นอะไร
ก็ได้เยอะแยะไปหมด อะไรทีย่ นื อยูบ่ นความไม่แน่นอน สิง่ นัน้ จะมีหนึง่ ภาวะคือ มันมีลกั ษณะทีท่ ำ� ให้
คนเราเดือดร้อนได้ เป็นทุกข์ได้ และมันมีลกั ษณะเป็นภัยนะ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสถามพระปัญจวัคคีย์
ว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์? เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ ถ้าบางสิ่งมันเป็นทุกข์ ควรหรือที่
จะเอามาเป็นของเรา ไม่ควรพระเจ้าค่ะ รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง
แปรปรวนเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ เมื่อมันเป็น
ทุกข์ควรหรือที่เราจะเอามาเป็นของเรา ควรไหม ไม่ควรใช่ไหม ต�ำราเขาว่าไว้อย่างนั้นนะ
ทุกขลักษณะจะเป็นสิ่งจะต้องมองเห็นด้วยปัญญา ทุกขลักษณะประจ�ำอยู่กับทุกสิ่งที่ไม่เที่ยง
เว้นนิพพาน นิพพานทรงตัวด้วยภาวะทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงแปรปรวน ทุกขลักษณะไม่ประจ�ำกับนิพพาน
แต่ประจ�ำกับทุกสิ่งเว้นนิพพาน เพราะเขาอยู่กับสิ่งไม่เที่ยง ทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกทุกข์ที่ต้องรู้
ด้วยความรู้สึก เพราะเกิดแล้วรู้สึกเลยว่าเนี่ย ก�ำลังทุกข์ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เขาเรียกทุกขเวทนา
ทุกขลักษณะเป็นสิง่ ทีป่ ระจ�ำอยูท่ กุ สิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน อะไรไม่แน่นอน เราสามารถมองแล้วเห็นได้ไหมว่า
ไอ้เนีย่ ท�ำให้เราเดือดร้อนได้ เห็นได้ไหม ได้ เห็นว่าไอ้นไี่ ม่แน่นอน ไม่เอาดีกว่า เดีย๋ วเหนือ่ ยยากกับมัน
สิ่งใดก็ตามมีความไม่แน่นอน สิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ทำ� ให้คนเราเดือดร้อนได้ไหม ได้ ตรงนี้ต้องมองให้เห็น
ด้วยอะไร เห็นด้วยปัญญา แล้วสิ่งที่มีความไม่แน่นอนมันท�ำให้เราต้องเดือดร้อนทุกลมหายใจไหม
เปล่า แต่พร้อมจะท�ำให้เราเดือดร้อนได้ นี่คือ เมื่อสิ่งใดมีความไม่เที่ยง สิ่งนั้นมีหนึ่งลักษณะคือ เป็น
สิ่งเป็นโทษ เป็นสิ่งเป็นภัย เป็นสิ่งเป็นทุกข์ อย่าเข้าใกล้มัน เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวเดือดร้อน อย่าไปรักมัน
เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวเดือดร้อน เพราะมันไม่แน่นอน นี่คือทุกขลักษณะ ตรงนี้ต้องเห็นด้วยปัญญา
อีกตัวหนึ่งคือทุกขอริยสัจ ทุกขอริยสัจเป็นเขตความรู้ชั้นญาณทัศนะที่จะต้องสร้างและอบรม
ให้ก่อเกิดขึ้นด้วยพลังของการกระท�ำวิปัสสนา เขตความรู้อริยสัจก็คือ ความรู้เรื่องขันธ์นั่นเอง เขา
เรียกเจ้าขันธ์ ๕ ว่าทุกข์ หรืออีกทีเขาเรียกว่ากองทุกข์ หรือบางทีเรียกเจ้าขันธ์ ๕ ว่าโลก รูแ้ จ้งขันธ์
เรียกว่า รู้แจ้งโลก รู้แจ้งขันธ์บางทีเรียกว่ารู้แจ้งทุกข์ นี่คือค�ำว่ารู้แจ้งทุกขสัจ เขตความรู้ที่อยู่ในข่าย
ของค�ำว่ารูแ้ จ้งทุกขสัจคือเขตความรูเ้ รือ่ งราวของเนือ้ ตัวชีวติ เราเอง การรูแ้ จ้งเนือ้ ตัวชีวติ อย่างบริสทุ ธิ์
แจ่มแจ้งตามทีเ่ ป็นจริงเนีย่ ขอบเขตการรูแ้ จ้งชีวติ อย่างบริสทุ ธิแ์ จ่มแจ้งตามทีเ่ ป็นจริงมันท�ำให้คนนัน้
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สามารถขยายเขตความรูไ้ ปรูแ้ จ้งต่อธรรมชาติของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้อกี ด้วย
เจ้าเขตความรู้ที่จะรู้แจ้งว่า ธรรมชาติชีวิตนั้นคืออะไร อย่างเช่น รู้แจ้งว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ มีธรรมชาติอย่างไร เกิดจากอะไร ดับสนิทไปอย่างไร เป็นสิ่งเกิดดับยังไง เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรา
เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอย่างไร เป็นสิ่งเป็นทุกข์ เป็นโทษอย่างไร มีคุณอะไร การที่จะรู้แจ้งชีวิตอย่างนี้
ดูมันเฉย ๆ โดยไม่ท�ำความเข้าใจได้ไหม ไม่ได้ คิดอย่างเดียวโดยไม่ต้องดูสภาพตามความเป็นจริงได้
ไหม ก็ไม่ได้ คิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ ดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ มันจะต้องดูและท�ำการค้นคว้าให้เกิดการเรียน
รู้ศึกษาจึงเกิดความแจ่มแจ้งในชั้นหมดความสงสัยเรื่องรูปคือเรื่องกาย หมดความสงสัยเรื่องเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือหมดความสงสัยเรื่องกายและจิต คนเราจะแจ่มแจ้งจนหมดความสงสัย
เรือ่ งกาย จนหมดความสงสัยเรือ่ งจิต หรือหมดความสงสัยเรือ่ งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภาวะ
อย่างนั้นกระบวนการศึกษาจะต้องมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีพลัง ไม่งั้นยากเหลือเกินที่จะรู้ว่าเนื้อตัว
ทั้งชีวิตนั้นคืออะไร มีธรรมชาติอย่างไร ท�ำงานอย่างไร เกิดอย่างไร ดับอย่างไร แต่ถ้ามาถูกทางรู้แจ้ง
ขันธ์ ๕ โดยบริสุทธิ์ถูกทางแจ่มแจ้งโดยไม่เหลือข้อสงสัยในตัวชีวิตเลยเนี่ย
พอรู้แจ้งขันธ์ ๕ แล้ว คนนั้นจะไม่เข้าถึงความรู้ที่พบว่ามันไม่มีเราเนี่ยเป็นไปได้ไหม ไม่ได้นะ
ดังนัน้ ค�ำว่ารูแ้ จ้งทุกข์หรือรูแ้ จ้งขันธ์ทำ� ให้เขา ท�ำให้เขาต้องเข้าไปถึงการมองเห็นกฎของธรรมชาติดว้ ย
ทีพ่ บว่ามันไม่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่าเรา ไม่มเี ราไม่มเี ขาอยูใ่ นขันธ์ ๕ ในสภาพธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิไ์ ม่มสี ตั ว์ บุคคล
ตัวตน เรา เขาอยูเ่ ลย มีแต่ธรรมชาติลว้ น ๆ การรูแ้ จ้งขันธ์ ๕ รูแ้ จ้งรูปอย่างหมดจด รูแ้ จ้งเวทนาอย่าง
หมดจด เขตค�ำว่ารู้แจ้งเวทนาคือรู้แจ้งสุข รู้แจ้งทุกข์ทั้งหลายอย่างหมดจดเนี่ย จะท�ำให้บุคคลนั้นไม่
เข้าไปถึงความรู้ เรื่องรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ได้ไหม ไม่ได้ เพราะสุขทุกข์ทั้งหลาย
ล้วนก่อเกิดขึ้นมาจาก การสัมผัสต่อ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ล้วนหยัง่ รวมลงสูเ่ วทนา จงมานัง่ วิจยั เจ้าเวทนาอย่าง
ละเอียด เพื่อจะนั่งดูสุขทั้งหลาย ทุกข์ทั้งหลายอย่างประณีตทั้งหลายเนี่ย จะไม่รู้สิ่งต้นเหตุสิ่งที่ท�ำให้
เกิดสุขทุกข์ได้ไหม ไม่ได้ นัน้ การรูแ้ จ้งเวทนาเนีย่ มันท�ำให้ขอบข่ายความรูเ้ นีย่ ลามไปถึงการรู้ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ได้ไหม ได้ไหมหนอ ได้ พอรู้แจ้งเวทนาหมดจด ก็ท�ำให้เข้าไปรู้ถึงว่า
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ คืออะไร มีธรรมชาติอย่างไร ไม่มีแก่นสารอย่างไรได้เลย
ดังนัน้ เขตการรูแ้ จ้ง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พอรูแ้ จ้งครบ ๕ ตัว ว่าธรรมชาติชวี ติ คืออะไร
จนไม่เหลือเรื่องความสงสัยในชีวิตของตนแล้วเนี่ย คนนั้นก็จะต้องเกิดการศึกษาที่ตามไปเห็นแจ้งต่อ
เจ้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ขึ้นมาด้วยโดยธรรมชาติเลย ถูกไหม พอรู้แจ้งขันธ์ ๕
รู้แจ้ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ โดยบริสุทธิ์ คนนั้นจะมองไม่เห็นกฎธรรมชาติ คือ
กฎของความไม่มีอยู่ของสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขาได้ไหม จะไม่เห็นกฎข้อนี้ได้ไหม ไม่ได้ เมื่อพบว่า
มันไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ก็ต้องเห็นอีกว่าทุกสิ่งล้วนบังคับไม่ได้เหมือนๆ กัน
ดั ง นั้ น ท� ำ ให้ ม องเห็ น กฎของความไม่ เ ที่ ย งได้ ไ หม ได้ เห็ น การบั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ไ ด้ ไ หม ได้
เห็นกฎธรรมชาติทมี่ แี ต่ความเปลีย่ นแปลงไปตามเหตุ ตามปัจจัยได้ไหม ได้ เพราะเมือ่ ไม่มสี ตั ว์ บุคคล
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ตัวตน เรา เขา ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ ทุกสิ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กฎของการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุตามปัจจัย มองเห็นกฎอิทัปปัจจยตา คือความเป็นเหตุเป็นปัจจัย พอมีสิ่งนี้ก็จะเกิดสิ่งนี้
สิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีเหตุท�ำให้เกิด สิ่งใดจะดับก็ต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัย นี่คือเข้าใจกฎข้อนี้ไป
ด้วยเลย การรูแ้ จ้งขันธ์มนั ท�ำให้เข้าถึงเขตความรูท้ ที่ ำ� ให้รวู้ า่ มันไม่มเี รา ไม่มสี ตั ว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
แล้วก็พบกฎความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และพบความไม่เทีย่ งเปลีย่ นแปลงแปรปรวน บังคับไม่ได้
และพอรู้ถึงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวน บังคับไม่ได้ พบได้ว่าสิ่งไม่เที่ยงนั้นเป็นสิ่งเป็นทุกข์
ได้ไหม ได้ เขตข่ายความรู้เรื่องทุกขอริยสัจครอบคลุมไปถึงรู้แจ้งทุกขลักษณะด้วยแล้ว ครอบคลุมไป
ถึงรูแ้ จ้งทุกขเวทนาด้วยไหม? รูด้ ว้ ย ทุกขสัจครอบคลุมไปถึงการเห็นแจ้งทุกขสัจ เห็นแจ้งทุกขลักษณะ
เห็นแจ้งกฎความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง เห็นความไม่ใช่เรา เห็นความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และ
รู้ไปถึง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ดูซิ เขตการศึกษาจนรู้แจ้งขันธ์ตัวเดียวเนี่ย มัน
ลามไปเห็นกฎธรรมชาติ ลามไปเห็นธรรมชาติของ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ได้ด้วย
นี่คือข่ายของพลังความรู้เรื่องทุกขสัจตัวเดียว น้อยไหม? ไม่น้อยเลยนะ ดังนั้น เขตค�ำว่ารู้แจ้ง
ทุกขสัจตัวเดียวเนีย่ มันครอบคลุมมิตขิ องค�ำว่ารูแ้ จ้งโลกสองส่วนเลย โลกส่วนหนึง่ คือโลกภายใน
ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ ๕ นี่คือโลกภายใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ เรียกว่าโลกภายนอก ถ้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ดับ มันมีโลกไหม?
ไม่มีแล้ว ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณดับมันเหลือโลกไหม? ก็ไม่เหลือนะ พอรูปดับกาย
แตกตัวเดียวเนี่ย ตา หู จมูก ลิ้น กายก็ไม่มีแล้ว พอเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณดับจะเหลืออะไร
ไหม การรู้แจ้งขันธ์ ๕ คือการรู้แจ้งโลก ส่วนหนึ่งคือเนื้อตัวของโลกภายใน รู้แจ้ง รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็คือรู้แจ้งโลกภายนอก รู้แจ้งขันธ์ ๕ รู้แจ้ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ มันท�ำให้มองเห็นกฎธรรมชาติด้วย กฎของความไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา กฎของ
ความเปลีย่ นแปลงควบคุมบังคับไม่ได้ กฎของความเปลีย่ นไปตามเหตุตามปัจจัย แล้วค้นพบถึงความ
ไม่มีแก่นสาร ความเป็นทุกข์ ความเป็นโทษ ความเป็นภัย และมองเห็นคุณของโลกด้วย
ค�ำว่ารู้แจ้งคือไม่เหลือมิติของสิ่งที่จะต้องศึกษากับมันอีก ถ้ายังต้องศึกษาอีกคือรู้แจ้งหรือยัง?
ยัง ค�ำว่ารูแ้ จ้งคือจบแล้ว กับเรือ่ งทีต่ อ้ งศึกษามัน คือไม่เหลือเรือ่ งทีจ่ ะสงสัยแล้ว นัน้ เขตรูแ้ จ้งทุกขสัจ
ใช้แค่คิดอย่างเดียวพอไหม ไม่พอนะ ดูอย่างเดียวไม่คิดได้ไหม ไม่ได้ การจะรู้ว่ารูปท�ำงานอย่างไร
ไม่ยากหรอก แต่จะรู้ว่าเจ้าเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ธรรมชาติเป็นอย่างไร
ท�ำงานยังไง เกิดจากอะไร หน้าตาเป็นยังไง คิดอย่างเดียวท�ำไม่ได้ ดูอย่างเดียวรู้ไม่ได้ และการจะรู้
ว่าขันธ์ทั้งมีโทษอะไรบ้างเนี่ย ต้องย้อนพิจารณาแล้วควานหา อ่านค้นคว้า มันต้องมีแต่มิติการอ่าน
ธรรมชาติ ท�ำความเข้าใจธรรมชาติดว้ ยการเก็บ การดูธรรมชาติเพือ่ ให้ธรรมชาติทงั้ หลายเป็นวัตถุดบิ
ในการดูเพื่อเก็บมาเป็นชิ้นส่วนของการน�ำมาพิจารณา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือมันเป็นข้อมูล
ดูธรรมชาติเพื่ออ่านเก็บรายละเอียด แล้วเอารายละเอียดมาท�ำความเข้าใจ ด้วยการพิจารณา ถ้า
พิจารณาแล้วขาดสมาธิที่ดี การท�ำความเข้าใจมันจะไปรอดไหม ไม่รอด การพิจารณาเรื่องกายเนี่ย
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เป็นเรื่องตื้น ๆ มันอาจไม่ต้องใช้สมาธิเลย แต่พอท�ำความเข้าใจเรื่องจิตว่าท�ำงานยังไง กลไกเป็น
ยังไง เกิดจากอะไร ดับยังไงเนีย่ ถ้าสมาธิไม่พอเนีย่ ตือ้ เลยตันเลยไปไม่เป็นเลย นัน้ สมาธิมนั ต้องใช้เลย
กลับมานัง่ ควานหาโทษภัยของโลก โทษภัยของขันธ์วา่ มีโทษอะไรบ้าง รูปมีโทษอะไรบ้าง เวทนาขันธ์
มีโทษอะไรบ้างเนี่ย ถ้าสมาธิไม่พอ โยมจะลื่นไหลไหม พิจารณาสองสามที ฝืดหมดแรงไม่คิดดีกว่า
อยู่เฉย ๆ สบายกว่า เป็นอย่างนั้น แล้วถ้าจิตอ่อนโยนไม่พอพิจารณาอย่า่งไรก็ไม่จางคลาย
ดังนั้นคน ๆ นั้นต้องมีศีลที่ดี มีพื้นกุศลจิตที่ดี จึงอ่อนโยนพอ มีสมาธิที่ดีจึงท�ำให้การพิจารณา
นั้นลื่นไหล ไม่ติดขัดทะลุฝา ทะลุก�ำแพง ไม่ติดขัด ฝ่าไปได้อย่างลื่นไหลเป็นช่องเป็นฉากเชื่อมติด
โยงใยเป็นช่องเป็นทางเลยอันนี้คือสมาธิที่ดี พลังอินทรีย์ปัญญาที่แรง พื้นจิตที่อ่อนโยนสะอาดดี
การสร้างความรู้ให้เข้าใจหรือรู้แจ้งขันธ์ หรือรู้แจ้ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ จึงเป็น
สิ่งที่สามารถเป็นไปได้ เมื่อรู้แจ้งขันธ์ ๕ บริสุทธิ์ รู้แจ้งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ได้อย่างบริสุทธิ์แล้วเนี่ย ภาวะนั้นชื่อว่า รู้แจ้งทุกข์ หรือชื่อว่า รู้แจ้งโลก ดังนั้นเขตค�ำว่ารู้แจ้ง
ทุกขสัจ มันจึงเป็นหนึง่ เขตความรูช้ นิ้ ใหญ่ เป็นความรูร้ ะดับเกรดทีเ่ รียกว่าเป็นตัวความรูช้ นั้ ญาณทัศนะ
หนึง่ ตัว ความรูช้ นั้ ทุกขสัจ เมือ่ รูอ้ ย่างบริสทุ ธิแ์ ล้วมีแรงพลังท�ำให้คนนัน้ สิน้ ความต้องการทุกสิง่ ในโลก
ได้เลย หมดความต้องการได้เลย พอรูแ้ จ้งขันธ์อย่างบริสทุ ธิ์ ความรูท้ บี่ ริสทุ ธิท์ ำ� ให้ลามไปถึงการรูแ้ จ้ง
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ได้ไหม? ได้ รู้ลึกไปจนเห็นว่ามันไม่ได้มีเรา มันมีแต่โทษ
ภัย ไม่มีแก่นสารเลย มีโทษภัยเหลือเกินมันเบื่อหน่ายได้ไหม ได้ พอเบื่อหน่ายมันก็คลาย หมดความ
ต้องการได้ นี่คือเขตค�ำว่ารู้แจ้งทุกขสัจ
ในมุมหนึง่ ของอริยสัจ ๔ จะต้องสร้างความรูแ้ จ้งให้ครบทัง้ สีต่ วั จึงชือ่ ว่าเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาสมบูรณ์
แท้จริง ทุกข์ก็ต้องรู้แจ้ง เหตุเกิดทุกข์ก็ต้องรู้แจ้ง ความดับทุกข์ก็ต้องรู้แจ้ง มรรคก็ต้องรู้แจ้ง
การรู้แจ้งครบ ๔ ตัวเนี่ย จะชื่อว่าเป็นผู้มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ทางปัญญาหรือเป็นผู้ชื่อว่าแทง
ตลอดโลกธาตุเลย แค่เขตความรู้เรื่องทุกขสัจเนี่ย เป็นการแทงตลอดเฉพาะโลกมนุษย์ ยังไม่ใช่
โลกธาตุ แค่โลกมนุษย์นะ และการรูแ้ จ้งทุกขสัจเนีย่ เบือ่ โลกได้แล้ว คลายความต้องการทุกสิง่ ในโลก
ได้แล้ว ถ้าถูกทางในด้านของกิจการปฏิบตั ใิ นอริยสัจ ทุกขสัจท่านไม่ได้ให้ละ เขาให้ไปรูแ้ จ้งให้สำ� เร็จ
เขาใช้ค�ำว่าต้องไปก�ำหนดรู้ หรือไปอบรมให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง ทุกขสัจหรือ
เจ้าขันธ์ทั้ง ๕ บุคคลควรไปท�ำการศึกษาให้เกิดความรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ท�ำให้สุดพลังความ
สามารถเพื่อให้รู้แจ้งเจ้าทุกขสัจให้ได้ ถ้ารู้แจ้งได้ความรู้แจ้งจะท�ำให้จิตนั้นสิ้นตัณหาอุปาทานของ
มันเอง ทุกขสัจไม่ใช่สงิ่ ทีต่ อ้ งละ แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งไปท�ำการศึกษาให้รแู้ จ้ง หรือให้รอบรูด้ ว้ ยปัญญา
อันยิง่ เมือ่ ใดรอบรูท้ กุ ขสัจ เขาเรียกว่ารูแ้ จ้งโลก พอรูแ้ จ้งโลก จึงเบือ่ โลก พอเบือ่ โลกก็วางโลก พ้น
โลก แต่กจิ ของการปฏิบตั ใิ นด้านละเขาไม่ได้ให้ละทีท่ กุ ขสัจ แต่ทกุ ขสัจเขาให้ไปท�ำการศึกษาให้รแู้ จ้ง
แต่สว่ นทีต่ อ้ งละและท�ำลายจริงๆ คือเรือ่ งของเหตุเกิดทุกข์ กิจด้านการปฏิบตั เิ หตุเกิดทุกข์ คือ
สิ่งต้องละ เขาต้องท�ำลายกิจการปฏิบัติคือ ต้องมาปฏิบัติให้ถึงจุดที่สิ้นตัณหาให้ได้ ตัณหาคือสิ่งที่
ต้องละ ค้นหาอวิชชาคือสิ่งที่ต้องละ ต้องท�ำให้สิ้น แต่ขันธ์ต้องท�ำให้รู้แจ้งให้ได้ ต้องรอบรู้เข้าใจ
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กระจ่างให้ได้ ไปท�ำการศึกษาให้รู้แจ้งให้ได้ นี่คือทุกขสัจ แต่ตัณหาอวิชชาต้องท�ำให้หมดสิ้นให้ได้
การปฏิบตั ขิ องเราต้องละตัณหาให้สนิ้ ให้ได้ นิพพานหรือนิโรธอริยสัจ ต้องท�ำให้แจ้งให้ได้ คือท�ำให้
ปรากฏให้ได้ และนิพพานอยูท่ คี่ วามสิน้ ตัณหา มรรคอบรมให้มขี นึ้ เป็นขึน้ ในเนือ้ ตัวชีวติ นีค่ อื กิจการ
ปฏิบัติ อบรมให้มีการเห็นแจ้งอริยสัจ อบรมให้มีสัมมาสติ ก็คือสติปัฏฐาน ๔ ให้มีขึ้นในตน อบรมให้
มีสมาธิ อบรมให้มีศีล อบรมให้มีขึ้นในตน อันนี้คือกิจการปฏิบัติ
ทีนใี้ นด้านรูแ้ จ้งอริยสัจ ก็ตอ้ งรูแ้ จ้งทุกตัว แต่ถา้ ในกิจการปฏิบตั ทิ กุ ขสัจต้องไปสร้างความรู้ ให้
รอบรู้ เหตุเกิดทุกข์ต้องละ นิพพานต้องท�ำให้ปรากฏ มรรคต้องท�ำให้มีขึ้นเป็นขึ้น นี้เขตความรู้เรื่อง
ทุกขสัจ ก็คือเขตความรู้เรื่องโลกล้วน ๆ เลย ต่อมาเขตความรู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ หรือเหตุเกิดชาติ
ค�ำว่าเหตุเกิดทุกข์ในที่นี้คือเหตุเกิดชาตินะ ถ้าเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนา อะไรเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนา
อะไรหนอ? ผัสสะ พอกระทบเข้าไปใจเป็นทุกข์ ผัสสะเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนา อะไรเป็นเหตุเกิด
ทุกขเวทนาทางกาย? ความแปรปรวนของประสาท ของรูป ถูกไหม? ความแปรปรวนของรูปเป็น
เหตุเกิดทุกขเวทนากายได้ อะไรเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนาทางใจ? อะไรหนอ ผัสสะนะ ผัสสะเป็นเหตุ
เกิดทุกขเวทนาทางใจ ความแปรปรวนของรูปเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนาทางกาย แล้วอะไรเป็นเหตุเกิด
ทุกขอริยสัจ ค�ำว่าเหตุเกิดทุกข์ของพระองค์เนี่ยก็คือเหตุเกิดชาติ เหตุที่ท�ำให้ยังมีการเกิด ท่านเรียก
ว่า เหตุเกิดทุกข์ เพราะแต่เดิมพระพุทธเจ้า ท่านมองเห็นว่า ความแก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ ก็พยายาม
ออกบวช เพื่อว่าอะไรหนอจะท�ำให้ตนพ้นความทุกข์ พ้นความแก่ เจ็บ ตาย มองเห็นความแก่ เจ็บ
ตายเป็นทุกข์เลยล่ะ แล้วอะไรหนอท�ำให้พ้นความแก่ เจ็บ ตาย พอมาตรัสรู้เข้าไป เกิดการศึกษาชีวิต
ก็คน้ พบความจริงของธรรมชาติวา่ ชีวติ มันไม่ใช่ของเรา เจ้ารูปก็ไม่ใช่ของเรา ดังนัน้ เมือ่ ใครก็ตามเกิด
มาแล้วย่อมไม่มีใครบังคับเจ้ารูปได้ว่า ไม่ให้มันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะความแก่ ใครเกิดมาก็ต้อง
แก่เป็นธรรมดา เจ็บเป็นธรรมดา ตายก็เป็นธรรมดา ธรรมดาคือมันต้องเป็นอย่างนัน้ พอเข้าใจว่าเกิด
มาแล้วต้องแก่ เจ็บ ตายเป็นธรรมดา ก็รู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้ว การจะพ้นความทุกข์คือแก่ เจ็บ ตายมัน
ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน มุมเดียวเลยที่จะพ้นทุกข์คือพ้นแก่ เจ็บ ตาย ก็คือต้องพ้นเกิด
ดังนั้น ถ้าอยากจะพ้นทุกข์จริง ๆ ต้องพ้นเกิด แล้วอะไรหนอที่จะท�ำให้คนเราต้องเกิดกันอยู่
เป็นเหตุที่ท�ำให้การเกิดยังมีอยู่ เรียก เหตุของการเกิดว่า เหตุเกิดทุกข์ เพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีทุกข์
ทั้งหลาย จะพ้นทุกข์ทั้งปวงก็ต้องสิ้นเกิด แล้วอะไรล่ะเป็นเหตุที่ท�ำให้เป็นปัจจัยที่ท�ำให้สัตว์โลกยัง
ต้องเกิด และยังต้องเวียนว่ายไม่จบสิ้น อะไรเป็นเหตุที่หล่อเลี้ยงการเกิดตาย แล้วอะไรเล่ามันเป็น
เหตุการณ์หล่อเลี้ยงการเกิดตาย การค้นคว้าของพระองค์เนี่ย ความที่เข้าใจเรื่องขันธ์มาก่อน รู้จัก
ธรรมชาติของขันธ์มาก่อน และการรู้แจ้งทุกขสัจมาก่อนโดยบริบูรณ์ แล้วการรู้แจ้งทุกขสัจเนี่ย
รู้แจ้งขันธ์เนี่ย ท�ำให้พระองค์เกิดภาวะเบื่อโลกได้ไหม? ได้นะ เข้าใจเลยว่า ถ้ารู้แจ้งทุกขสัจโดยแก่
กล้า ย่อมเห็นว่าขันธ์นเี้ ป็นสิง่ เป็นทุกข์ โลกเป็นสิง่ เป็นทุกข์ มีแต่ความเปลีย่ นแปลงไม่มแี ก่นสาร และ
ไม่ใช่เรา การเข้าใจขันธ์อย่างบริสทุ ธิ์ ท�ำให้ทา่ นเบือ่ หน่ายในสิง่ ทัง้ หลายในโลกได้ไหม? เมือ่ เบือ่ หน่าย
จิตคลายความต้องการได้ พอคลายความต้องการ จิตของท่านก็ไปเจอความดับของสัญญา เวทนา
มรรค 8 (ตอน 1) : อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ 269

สังขาร หรือภาวะนั้นจะเป็นความระงับสังขารที่จะเกิด เมื่อรู้แจ้งทุกข์หรือแจ้งขันธ์จนแก่กล้าแล้ว
จิตมันคลาย พอคลายแล้วไปเจอความดับ พอเจอความดับจึงรู้ได้ว่าขันธ์ดับสนิทได้ไหม? รู้ว่าขันธ์นี้
ดับสนิทได้นะ ถ้าดับสนิทการเกิดจะมีไหม? ไม่มี
พอรูแ้ จ้งขันธ์ทำ� ให้ทา่ นไปเจอความดับ พอเจอความดับก็รไู้ ด้วา่ ในธรรมชาตินขี้ นั ธ์เนีย่ มันมีจดุ ที่
ดับสนิทได้ ถ้าไปถึงจุดทีพ่ ระองค์ถงึ ก็เลยมองต่อ แล้วอะไรท�ำให้ขนั ธ์ดบั ไม่สนิท การมองว่าอะไรท�ำให้
ขันธ์ดับไม่สนิท ก็เกิดการสาวเข้าไปการรู้แจ้งเรื่องขันธ์ การรู้แจ้งเรื่องความดับท�ำให้สามารถค้นพบ
กลไกว่า อะไรท�ำให้ขันธ์เนี่ยดับไม่สนิท ที่สุดก็ค้นพบว่า เพราะมีความต้องการอยู่ ใจที่ยังไม่หมด
ความต้องการในภายในเนี่ย ใจอย่างนั้นจะไม่ว่างสิ่งใดๆ เมื่อยังไม่วางสิ่งใดในใจอย่างนั้น ก็จะ
ยังมีสัญญาเพื่อเป็นที่ตั้งของวิญญาณอยู่ พอมีตัณหามันก็จะยังมีอุปาทาน พอมีอุปาทาน ขันธ์จะ
ดับไม่สนิท เมื่อดับไม่สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มี อันนี้คือโครงสร้างความรู้ ตัวโครงสร้างความรู้ตรงนี้
ถ้าไม่รแู้ จ้งเรือ่ งขันธ์จะเข้าใจมันไหม ไม่รจู้ กั ความดับมาก่อนจะเข้าใจมันได้ไหม ไม่ได้อกี เหมือนกัน มัน
จึงจัดเป็นเขตความรูใ้ นชัน้ ญาณทัศนะอีกตัวหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พระพุทธเจ้ามาค้นพบความลับของธรรมชาติ
ว่า ชีวติ ของสัตว์มนั มีวงจรเวียนว่ายตายเกิดได้เนีย่ เพราะอะไรเป็นตัวหล่อเลีย้ งการไหลเวียนการเกิด
ตายไม่จบไม่สิ้น การเกิดตายของสัตว์ไม่จบไม่สิ้นมีมูลเหตุมาจากอะไร
ตรงนีท้ ำ� ให้พระพุทธเจ้าค้นพบหนึง่ ส่วนของระบบธรรมชาติ คือวิถขี องวัฏสงสาร ค้นพบวิถขี อง
วัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ ว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วสามารถตายไม่สนิท ถ้ายังมีปัจจัยอยู่
คือตัณหาอุปาทาน และภพยังไม่สิ้นไป การเกิดยังจะมี การเข้าใจตัณหาอุปาทานมันท�ำให้สามารถ
เข้าใจไปถึงอาสวะ อนุสัย อวิชชา ได้ด้วย นั่นคือรู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ ท�ำให้รู้แจ้งในส่วนของอาสวะได้
ด้วยว่า ธรรมชาติเป็นอย่างไร และการรู้แจ้งตัณหาอุปาทานภพชาติท�ำให้รู้ได้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่เกิด
ตายเนี่ย เพราะมีตัณหาเป็นตัวหล่อเลี้ยง การคงอยู่ของขันธ์ไม่ให้ดับข้อหนึ่ง และสัตว์ทั้งหลายที่เกิด
ตายสูงต�ำ่ ต่างกัน ไปเกิดต่างกัน ก็ล้วนแต่ต่างกันด้วยการกระท�ำ  เมื่อมีการกระท�ำต่างกัน ทุกการก
ระท�ำที่ต่างกัน ท�ำให้สัตว์มีภูมิจิตแตกต่างกันไป เมื่อมีความแตกต่างกันไป การเกิดตายจึงท�ำให้สัตว์
มีวถิ ชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างกันไป มีภาวะทีเ่ ป็นไปแตกต่างกันไปตามกรรม และทุกการกระท�ำล้วนขับเคลือ่ น
มาจากความต้องการคือตัณหา พบความลับว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ท�ำให้สัตว์เกิดการท�ำกรรม และการ
ท�ำกรรมท�ำให้สัตว์มีวิถีของชีวิตที่แตกต่างกันไป ท�ำให้เกิดตายในวิถีที่แตกต่าง สูงต�่ำต่างกัน วิบาก
ต่างกันด้วยเจ้าการกระท�ำ และการกระท�ำก็ขับจากตัณหา และพบว่าตัณหานี่เองถ้ายังคงอยู่ ตัณหา
จะหล่อเลี้ยงอุปาทาน อุปาทานจะหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันธ์ไม่ให้ดับสนิท เมื่อขันธ์ดับไม่สนิทการ
เกิดอีกต่อไปก็มี
เขตความรู้ตรงนี้ตื้นไหม? เมื่อไม่รู้จะตื้นได้อย่างไร มันเป็นเกรดความรู้ชั้นญาณทัศนะอีก
หนึง่ ตัว ทีท่ ำ� ให้พระองค์พอรูแ้ จ้งแล้วเข้าใจว่า ธรรมชาติมนั มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่าวัฏสงสาร และวัฏสงสารคือ
วิถีการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก สัตว์โลกยังเกิดอยู่เพราะอะไร เป็นเหตุให้ยังต้องเกิด อะไรเป็น
ตัวหล่อเลีย้ งการเกิดตาย อะไรท�ำให้การเกิดตายนัน้ สูงต�ำ่ ต่างกัน และพบค�ำตอบว่า เพราะตัณหานีเ่ อง
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เราเที่ยวมาในวัฏสงสารเป็นเวลานาน ค�ำว่าเราเที่ยวมาในวัฏสงสารเป็นเวลานาน หมายถึงว่า
พระพุทธเจ้าเกิดตายมายาวนาน เราเทีย่ วมาในวัฏสงสารเป็นเวลานาน เพิง่ รูว้ า่ ตัณหานีเ่ อง เป็นนายช่าง
ก่อสร้างเรือนแห่งความทุกข์ อะไรคือเรือนแห่งความทุกข์ ขันธ์ทั้ง ๕ คือเรือนแห่งกองทุกข์ ดังนั้น
ในเขตความรู้ชั้นรู้แจ้งเหตุเกิดชาติไม่ได้หมายถึงว่ารู้แค่ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ แต่หมายถึงรู้แจ้ง
เลยว่า กลไกของตัณหามันหล่อเลี้ยงการเกิดตายยังไง ระบบมันเป็นอย่างไร เขตความรู้อย่างนี้น้อย
ไหม? ใช้แค่วิธีคิดได้ไหม ไม่รู้แจ้งเรื่องขันธ์มาก่อน ไม่มีทางเข้าใจเลยว่าตัณหามันหล่อเลี้ยงอุปาทาน
อุปาทานมันหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันธ์ได้อย่างไร เมื่อขันธ์คงอยู่ มันจะท�ำให้มีการเกิด ไม่มีทางรู้
ได้เลย เขาจึงจัดเป็นญาณตัวทีส่ อง ภายหลังจากการรูแ้ จ้งขันธ์อย่างบริสทุ ธิ์ จึงสาวสืบไปถึงญาณตัวนี้
ได้ คือเขตความรูเ้ รือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด หรือเหตุเกิดชาติเนีย่ ว่าเป็นอย่างไร ตรงนีค้ อื ความรูเ้ รือ่ ง
วัฏสงสารและเรื่องอาสวะ อนุสัย ตัณหา อุปาทานและวิถีการเกิดตาย และวิสัยแห่งกรรม ค้นพบที่
ญาณตัวทีส่ อง น้อยไหม? ไม่นอ้ ยนะ ตัวแรกก็แทบจะแย่แล้วรูแ้ จ้งโลก มารูอ้ กี ตัวหนึง่ รูแ้ จ้งเหตุเกิด
ชาติอกี ตัว ต่อมารูแ้ จ้งอีกตัวคือนิโรธอริยสัจ เขตความรูช้ นั้ ชือ่ ว่ารูแ้ จ้งนิโรธอริยสัจ ก็คอื เขตความ
รูข้ องการรูแ้ จ้งนิพพานนัน่ เอง นิโรธคือความดับ เจ้าความดับตัวนีอ้ ยูท่ ค่ี วามสิน้ ตัณหา เมือ่ ใดก็ตามที่
สิน้ ตัณหาโดยแท้จริงในภายใน เมือ่ นัน้ จิตจะเข้าถึงภาวะทีเ่ รียกว่า นิโรธคือความดับ เจ้าความดับตัว
นี้ จะแสดงการระงับตัวลงของสัญญา เวทนา เจตนา ผัสสะ มนสิการ หรือสัญญา เวทนา สังขาร แต่
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ รูปจะยังไม่ดับ รู้ต่อไปว่ารูปก็จะดับ แต่สามารถเข้าไปทรงอยู่ในภาวะที่สัญญา เวทนา
เจตนา ผัสสะ มนสิการ นั้นได้ การดับของสัญญา เวทนา สังขาร มันท�ำให้บุคคลนั้นรู้ถึงมิติภาวะของ
สภาพอันหนึง่ ทีบ่ คุ คลถึงแล้ว จะพบว่าการเกิดนัน้ สิน้ สุดลงแล้ว รูว้ า่ สภาพของความสิน้ สุดการเกิดตาย
นัน้ เป็นอย่างไร มีสภาพเป็นอย่างไร ธรรมชาติเป็นอย่างไร และเป็นสิง่ ไม่กลับมาก�ำเริบอีกเป็นอย่างไร
การทีจ่ ะรูแ้ จ้งนิพพานคนนัน้ ต้องท�ำนิพพานให้ปรากฏก่อนไหม ถ้าไม่ปรากฏโยมจะเข้าใจเรือ่ ง
นิพพานได้ไหม เพราะโยมจะรู้แจ้งอะไร แจ่มแจ้งอะไร โยมต้องถึงมันก่อน อย่างนิพพานเป็นสิ่งที่
วิสัยคิดไป สร้างความรู้เรื่องนิพพานไม่ได้เลย เพราะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร พอไม่รู้เป็น อย่างไร
จะเข้าใจมันได้ไหม? ไม่ได้หรอก ดังนั้นใครก็ตามจะขึ้นชื่อว่า รู้แจ้งนิพพานคนนั้น ต้องท�ำให้นิพพาน
ให้แจ้ง หรือปรากฏก่อน แล้ว นิพพานจะปรากฏที่ความสิ้นตัณหา หรือที่ความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ
เท่านั้น พอสิ้นตัณหาหรือความสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ในภายใน จิตจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ หรือ
แสดงความระงับของสัญญา เวทนา สังขาร ปรากฏตรงนี้ คือนิพพานในมุมหนึ่งเขาเรียกนิพพานดิบ
หรือนิพพานที่แสดงถึงความระงับสังขาร หรือนิพพานที่แสดงถึงภาวะที่เป็นความหยุดลงของรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถ้ารูปยังไม่ดับ รูปก็จะยังอยู่ วิญญาณรู้ก็จะยังดับไม่สนิท ยังเกาะ
รูปอยู่ แต่คนถึงจุดเนี่ยก็จะต้องศึกษาต่อภาวะนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้รู้ว่ามันคืออะไร มันเป็นที่สุดทุกข์
แล้วอย่างไร เป็นที่สุดการเกิดตายอย่างไร พอมาถึงจุดนี้ก็ยังต้องท�ำการศึกษาต่อนิพพานอีกครั้ง
เขาเรียกการศึกษาต่อนิพพานว่า การอบรมความรูช้ นั้ วิมตุ ติญาณทัศนะให้รแู้ จ้งต่อนิพพานโดยความ
เป็นนิพพานตามที่เป็นจริง
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การศึกษานิพพานท�ำให้รจู้ กั นิพพานในภาวะของนิพพานทีย่ งั ทรงตัวอยูก่ บั ขันธ์ทยี่ งั ไม่ดบั สนิท
คือกับพระอรหันต์ผู้สิ้นตัณหาแล้ว แต่ลมหายใจยังอยู่ คือยังไม่ตาย นั่นก็เจอนิพพานในเกรดหนึ่ง
ว่ามันคืออะไร ธรรมชาติเป็นยังไง และการศึกษานิพพาน ท�ำให้แจ้งถึงนิพพานอีกมิตหิ นึง่ คือนิพพาน
ที่เป็นความหมาย ภายหลังจากพ้นไปแล้ว จากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพพานสิ่งนี้จะรู้
แจ้งด้วยปัญญา ซึ่งสิ่งนั้นเป็นอสังขตธรรม สภาพหรือภาวะที่ไม่ใช่นามธรรม ไม่ใช่รูปธรรม ไม่ใช่สิ่งที่
มีการเกิดและดับ ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนเคลื่อนไหวไปตามวิถีใด ๆ ไม่ใช่สิ่งที่มีสิ่งใดสร้าง
ขึน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ จี ดุ ตัง้ ต้น และไม่ใช่สงิ่ ทีม่ ที สี่ ดุ ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามมืด แต่กไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามสว่าง ไม่ใช่สงิ่
ทีม่ คี วามสัน้ แต่กไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามยาว ไม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามเล็ก แต่กไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีม่ คี วามใหญ่ ไม่มดี วงจันทร์
และก็ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่ใช่สิ่งที่ถึงได้ด้วยการมาหรือการไป ไม่ใช่อารมณ์ของอรูปฌาน ไม่ใช่ที่ตั้ง
ของจิต ในสิ่ง ๆ นั้นไม่มีการเกิดขึ้น ไม่มีจุติ ไม่มีการอุบัติ และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่โลก ไม่ใช่ระหว่างแห่งโลก
พระพุทธเจ้าบอก ภิกษุทั้งหลายสิ่ง ๆ นั้นมีอยู่เป็นสิ่งซึ่งในนั้นไม่มีดิน ไม่มีน�้ำ ไม่มีไฟ ไม่มี
ลม ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะ ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ คือไม่ใช่อรูป
ฌานทั้ง ๔ ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น ไม่ใช่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่าง ภิกษุทั้งหลาย
ในกรณีอันเดียวกันกับสิ่ง ๆ นั้นเราไม่กล่าวว่า มีการมา ไม่กล่าวว่ามีการไป ไม่กล่าวว่ามีจุติ ไม่
กล่าวว่ามีการอุบัติ ไม่กล่าวว่ามีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไป และสิ่งนั้นไม่ใช่
อารมณ์นั่นแหละ ที่สุดแห่งทุกข์
ในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่ามีการมาไม่กล่าวว่ามีการไป ค�ำว่ามาไปเนี่ย ไปด้วย
ก�ำลังกายหรือไปด้วยก�ำลังจิต ก็คอื ไป ดังนัน้ นิพพานไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ งึ ได้ดว้ ยการไปหรือด้วยการมา สิง่ นัน้
ไม่ได้ตงั้ อยู่ แต่มอี ยู่ สิง่ นัน้ ไม่ใช่โลก มนุษย์เขาเรียกว่าโลกมนุษย์ สวรรค์เขาเรียกว่า เทวโลก พรหมเขา
เรียกพรหมโลก สิง่ นัน้ ไม่ใช่โลก ในกรณีสงิ่ นัน้ เราไม่กล่าวว่า มีการจุติ ค�ำว่าจุติ คือการตายของเทวดา
ไม่กล่าวว่ามีการอุบัติ อุบัติใช้ได้กับสวรรค์ กับพรหม กับนรก ในสิ่งนั้นเราไม่กล่าวว่า มีการเกิดขึ้น
ค�ำว่าเกิดใช่ได้กับมนุษย์และสัตว์ เขาใช้ค�ำว่าเกิด เทวดาและพรหมใช้ค�ำว่าอุบัติ ถ้าจุติเขาใช้การ
เคลื่อนหรือตาย หรือการหมดอายุขัยของเทวดาทั้งหลายใช้ค�ำว่าจุติ แต่นิพพานเราไม่กล่าวว่ามี
การเกิดขึ้น ไม่กล่าวว่ามีการจุติ ไม่กล่าวว่ามีการอุบัติ ไม่กล่าวว่ามีการมาการไป สิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่
สิง่ นัน้ ไม่ได้เป็นไป ค�ำว่าไม่เป็นไปคือสิง่ นัน้ ไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงแปรปรวนและขึน้ ตรงกับสิง่ ใด ไม่มี
อะไรท�ำให้มันเป็นไปได้เลย เป็นสิ่งที่เหนือกาลเวลา และก็เป็นสิ่งไม่ใช่รูปธรรม ไม่ใช่นามธรรม เป็น
ธรรมชาติที่ไม่มีการไหลเวียน เขาเรียกว่าอสังขตธรรม พระพุทธเจ้าไม่อธิบาย ทิ้งเป็นปริศนาไว้ให้
งงเล่น แล้วก็ไปหาเอาเอง ถึงแล้วก็รู้เองนี่คือนิพพาน ใช้วิสัยคิดได้ไหม? ไม่ได้
ดังนัน้ การรูแ้ จ้งนิพพานอีกหนึง่ ขอบเขตความรูใ้ นระดับทีเ่ รียกว่าพลังความรูช้ นั้ ญาณทัศนะอีก
หนึ่งตัว ที่จะเรียกว่ารู้แจ้งนิพพาน หรือที่สุดโลก หรือที่สุดการเกิดตาย หรือที่สุดทุกข์ ขอบเขตค�ำว่า
รู้แจ้งทุกขสัจ รู้แจ้งขันธ์ รู้แจ้งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ รู้แจ้งกฎของธรรมชาติ
คือ ความไม่มเี ราไม่มี สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา รูแ้ จ้งความเป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นภัย การรูแ้ จ้ง
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ขันธ์ แล้วรู้แจ้งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ รู้แจ้งกฎของธรรมชาติเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งโลกแล้วนะ
หรือรูแ้ จ้งทุกขสัจ เขตค�ำว่ารูแ้ จ้งโลกเนีย่ เบือ่ โลกได้ไหม? ได้ เบือ่ ได้ ก็สนิ้ ความต้องการ พอสิน้ ความ
ต้องการ นิพพานก็ปรากฏได้ เขตค�ำว่า รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ ก็คือรู้แจ้งกลไกของการเวียนว่ายตายเกิด
ว่า มีระบบอย่างไร หรือรู้แจ้งเหตุเกิดชาตินั้นเอง
รูแ้ จ้งเหตุเกิดชาติหรือรูแ้ จ้งวิถขี องความรูเ้ รือ่ งห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาท ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาท คือ
ความรู้เรื่องเหตุเกิดชาติ ชาติมีเพราะมีภพ ตัณหามีเพราะมีเวทนา ยาวไปจนถึงอวิชชา เขาเรียกว่า
เหตุเกิดชาติสายยาว หรือเหตุเกิดทุกข์ในแบบอย่างละเอียด นี่คือค�ำว่ารู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ ค�ำว่ารู้แจ้ง
เหตุเกิดทุกข์คือรู้แจ้งวิถีวัฏสงสาร รู้แจ้งความดับทุกข์คือรู้แจ้งนิพพาน รู้แจ้งนิพพาน คือภาวะของ
ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่พ้นไปจากนามรูป รู้แจ้งทุกข์ คือรู้แจ้งโลก โลกมนุษย์ รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ คือ
รูแ้ จ้งวัฏสงสารทีซ่ อ่ นอยูใ่ นธรรมชาติ รูแ้ จ้งนิโรธอริยสัจ คือรูแ้ จ้งนิพพาน ทีท่ รงตัวอยูใ่ นธรรมชาติ
อีกหนึง่ ภาวะ ทีไ่ ม่รวู้ า่ อยูต่ รงไหนแต่มอี ยู่ รูแ้ จ้งทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ สามส่วนเนีย่ แทบจะ
เรียกว่าแทงตลอดโลกธาตุหรือยัง? แทงแล้วนะ เกินโลกมนุษย์แล้วนะ ขยับไปโลกวิถีวัฏสงสาร ขยับ
ไปที่สุดของวิถีเกิดตายที่พ้นโลกละ ไม่รู้ตรงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร เขาเรียกนิพพาน กับค�ำว่า รู้แจ้ง
มรรค หมายถึง บุคคลทีพ่ าตนมาสูจ่ ดุ ทีจ่ ติ สิน้ ความต้องการ และลุถงึ นิพพานแล้ว ส�ำเร็จแล้วโดย
บริบรู ณ์ ไปถึงจุดทีส่ นิ้ สุดการปฏิบตั ไิ ด้แล้วโดยบริบรู ณ์ คนนัน้ จะชือ่ ว่ารูแ้ จ้งมรรคขึน้ มาอีกหนึง่ ตัว
ค�ำว่ารู้แจ้งมรรค คือรู้แจ้งวิธีที่จะท�ำให้สิ้นอาสวะโดยแท้จริง เขาเรียกว่ารู้แจ้งมรรค แต่ค�ำว่ารู้จัก
มรรคหรือรู้จักทางปฏิบัติ ว่าวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไร อันนี้เรียกว่าเกรดความรู้ระดับหนึ่งนะ กับรู้แจ้ง
ทางปฏิบัติ คนละเกรด รู้จักทางนี้ ท�ำให้โยมสามารถเดินถูกว่าจะท�ำอย่างไร รู้ว่าต้องท�ำอย่างไร
ให้รู้จักทาง ค�ำว่ารู้แจ้งทาง หมายถึง หมดจดในวิถีการปฏิบัติ ไม่เหลือข้อส่วนอันใดที่สงสัยอีกเลย
หมายถึงว่าคนนั้นผ่านมาหมดแล้วเท่านั้นจึงชื่อว่ารู้แจ้งทาง
ค�ำว่ารูแ้ จ้งทาง หมายถึงผ่านมาหมดแล้วอย่างเช่น คนมาถึงจุดสิน้ อาสวะแล้วเนีย่ จึงชือ่ ว่าผ่าน
มาหมดแล้ว ค�ำว่าผ่านมาหมดแล้วมันครอบคลุมวิถีขอบเขตความรู้วิธีกระท�ำเลยว่า ท�ำมาอย่างไร
ตอนศีลสมบูรณ์ทำ� มาอย่างไร ต้องเจริญสติแบบไหน สภาพทีส่ มบูรณ์เป็นอย่างไร ตอนท�ำสมาธิจนเข้า
ถึงเป็นผูท้ สี่ มาธิสมบูรณ์เนีย่ รูเ้ ลยว่าต้องท�ำอย่างไร สมาธิสมดุลเป็นอย่างไร อารมณ์สมาธิเป็นอย่างไร
ภาวะของการกระท�ำวิปสั สนา จนกระทัง่ วิปสั สนาสมบูรณ์ ก็รวู้ า่ วิปสั สนาท�ำอย่างไร ใช้จติ ขนาดไหน
ใช้สมาธิขนาดไหน ใช้อารมณ์อย่างไร ท�ำอย่างไรความรูจ้ งึ เกิด ขณะทีเ่ กิดความรูน้ นั้ เป็นอย่างไร นีค่ อื
เขาไปท�ำจริงอยูก่ บั ของจริง จนถึงจิตทีห่ ลุดพ้น เลยรูว้ า่ ขณะทีก่ ำ� ลังจะหลุดพ้น อาการมันเป็นอย่างไร
วิถีแห่งการเข้าถึงตรงนั้น ภาวะนั้นเป็นอย่างไร ใช้กระบวนการกระท�ำอย่างไรจนถึงหลุดพ้น จนถึงรู้
แจ้งในความหลุดพ้น สร้างวิมตุ ติญาณ ก็รวู้ า่ กระบวนการสร้างวิมตุ ติญาณท�ำอย่างไร วิมตุ ญ
ิ าณจึงเกิด
พอผ่านมาหมดก็หมายถึงว่า ซึมซับกับของจริงมาโดยตลอดไหม? เมื่อผ่านมาหมดจึงชื่อว่ารู้
แจ้งได้ไหม? แต่ถ้ายังผ่านไม่หมด จะเรียกว่ารู้แจ้งได้ไหม? ไม่ได้เลย เขตคนที่ชื่อว่ารู้แจ้งมรรค คือ
คนที่ผ่านมาหมดแล้ว ผ่านกระบวนการอบรมศีล อบรมสมาธิ อบรมวิปัสสนา ผ่านกระบวนมาหมด
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เข้าไปซึมซับแล้วรู้ว่า อารมณ์สมาธิที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไร อารมณ์วิปัสสนาเป็นอย่างไร จะเอา
อารมณ์ทจี่ ติ จางคลายท�ำอย่างไร พอจิตจะหลุดพ้นนัน้ เป็นอย่างไร นีค่ อื กระบวนการ ถ้ายังไม่ผา่ นมา
หมดจะเรียกว่ารู้แจ้งทางได้ไหม? ไม่ได้ อย่างโยมท�ำงานชิ้นหนึ่งยังท�ำไม่เสร็จเลย เมื่อยังท�ำไม่เสร็จ
โยมจะเรียกว่าโยมรู้จริงเรื่องมันได้ไหม? ไม่ได้ ใครมาถามโยมจะตอบอย่างบริสุทธิ์ได้ไหม ถ้ายังท�ำไม่
เสร็จ ได้ไหม? ไม่ได้ เพราะยังไม่รู้เลยว่า ท�ำต่อจะต้องเจออะไร แต่คนที่รู้แจ้งแล้วหมายถึงว่ายังเหลือ
สิ่งที่ไม่รู้ไหม? ไม่เหลือ คนที่ไม่เหลือภาวะไม่รู้เรื่องวิถีปฏิบัติ หมายถึงต้องผ่านมาหมดแล้ว จึงชื่อว่า
รู้แจ้งทางปฏิบัติ ทีนี้กับค�ำว่ารู้จักทางปฏิบัติ รู้ว่าทางเดินต้องท�ำแบบนี้นะ ต้องอบรมศีล อบรมสมาธิ
แบบนี้ รู้ว่าอบรมศีลต้องท�ำอย่างไร แต่ว่ายังท�ำไม่ส�ำเร็จเลย ยังไม่รู้อารมณ์ด้วยซ�้ำตอนที่ศีลสมบูรณ์
หน้าตาเป็นอย่างไร สติสภาพเป็น อย่างไร สมาธิกระแสเป็นอย่างไร ไม่รู้ด้วยซ�้ำ  ตรงสมาธิสมบูรณ์
ถ้ายังไม่ถงึ จุดสมาธิสมบูรณ์ ก็จะยังไม่รหู้ รอกว่าสมาธิสมบูรณ์หน้าตาเป็นอย่างไร กระท�ำมันมาอย่างไร
ไม่รู้หรอก ถ้ายังไม่รู้จริงจะเรียกว่ารู้แจ้งได้ไหม? ไม่ได้ แต่รู้ว่าสมาธิท�ำอย่างไร รู้ว่าศีลท�ำอย่างไร รู้ว่า
เจริญวิปสั สนาท�ำอย่างไร ถ้าศึกษามาก่อน ถ้ารูว้ า่ วิธเี ป็นอย่างไร สามารถมัน่ ใจในวิธกี ารปฏิบตั ไิ ด้ไหม?
ได้ รู้ว่าต้องท�ำแบบนี้อย่างนี้ รู้ละ เขาเรียกรู้จักทางปฏิบัติ นี่คือเกรดข้อหนึ่งของบุคคลที่ผ่านการ
ศึกษาเนี่ย มานั่งสอนเพื่อให้โยมรู้อะไร? รู้จักทาง ใช่ไหม เพื่อที่แยกกันไป ฉันจะได้ปฏิบัติถูก ตอน
รู้จักทางปฏิบัติโยมชื่อว่ารู้แจ้งทางหรือยัง? ยัง ต้องไปไหนก่อน เมื่อโยมท�ำสมาธิให้บริบูรณ์ได้นั้น
โยมเรียกชือ่ ว่ารูแ้ จ้งสมาธิได้ไหม? ได้ แต่ถา้ โยมรูว้ ธิ ที ำ� สมาธิ แต่ยงั ท�ำให้สมาธิสมบูรณ์ไม่ได้เนีย่ คนแค่
รูว้ า่ วิธที ำ� สมาธิทำ� อย่างไร กับคนทีท่ ำ� สมาธิจนสมาธิสมบูรณ์ได้สำ� เร็จเนีย่ ใครรูจ้ ริงเรือ่ งสมาธิมากกว่า
กัน? คนที่ท�ำสมาธิได้ส�ำเร็จ
ดังนั้นค�ำว่ารู้แจ้งมรรค หมายถึงคนที่ผ่านการปฏิบัติมาหมดแล้ว จึงชื่อว่ารู้แจ้งมรรคนั้น คนที่
ปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นรู้แจ้งทุกข์ รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ รู้แจ้งความดับทุกข์ รู้แจ้งมรรค ๔ เรื่อง
แล้วเนี่ย มีอะไรให้รู้อีกไหม มีอะไรที่อยากจะต้องรู้อีกไหม? คิดว่า อิ่มโลกเลยนะ คิดว่าสอนคนยาก
ไหมถ้ารู้แบบนี้ น่าท้อไหม
ดังนั้นอริยสัจนี้ก็รู้ในระดับอย่างนี้แหละ จึงท�ำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด เข้าถึง
ภาวะที่เรียกว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้เลย หรือเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้แทงตลอดโลกธาตุได้เลย
เข้าถึงภาวะทีเ่ รียกว่าเป็นบุคคลทีร่ ตู้ นเลยว่า เป็นบุคคลเอกของโลก สูงสุดแห่งโลก ความรูข้ องพระองค์
เหนือกว่ามนุษย์ไหม เหนือกว่าเทวดาไหม เหนือกว่าพรหมไหม ความรู้อย่างนี้ท�ำให้รู้ว่าเหนือกว่า
ถ้าเหนือกว่าแสดงว่าพระองค์ตำ�่ กว่าใครไหม ไม่ตำ�่ กว่าใคร เนีย่ คืออริยสัจ พลังอริยสัจทีแ่ ท้จริงท�ำให้
พระพุทธเจ้ารู้ว่า พระองค์คือบุคคลสูงสุดของโลกเลย แล้วความรู้อริยสัจในเกรดอย่างนี้ ท�ำให้
บุคคลนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาที่แท้จริงเลย เป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ เป็นผู้มีวิชชาสมบูรณ์
พอพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจท่านก็เปร่งอุทานว่า วิชชา ปัญญาแสงสว่างจักษุได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ไม่
เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ ว่านี้คือทุกข์ นี้คือเหตุเกิดทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ นี้คือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มา
ซึง่ ความดับทุกข์ เราได้ยนิ ว่าว่านีค่ อื ทุกข์ นีค่ อื เหตุเกิดทุกข์ นีค่ อื ความดับทุกข์ นีค่ อื วิธปี ฏิบตั ทิ ใี่ ห้ได้
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มาซึง่ ความดับทุกข์ รูส้ กึ ว่ามันนิดเดียวใช่ไหม? แต่จริง ๆ มันนิดไหม? โอ้โห ! ไม่นดิ เลย นีค่ อื อริยสัจที่
ทุกคนต้องรู้แจ้งให้ได้ พอรู้แจ้งครบทั้ง ๔ เรื่องจึงชื่อว่าเป็นผู้สิ้นอวิชชา และเป็นผู้มีวิชชาเครื่องตรัสรู้
ที่สมบูรณ์ เมื่อวิชชาสมบูรณ์ วิมุตติจึงสมบูรณ์ อริยสัจ ๔ ในวันแรกตรัสรู้นี้แหละ พอผ่านวันเวลาไป
ยาวนานก็แตกลูกแตกดอกไปเป็นธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็แตกงอกออกมาจากอริยสัจ ๔
ทุกสิ่งรวมลงสู่อริยสัจ
ดังนั้นอริยสัจ ๔ พอผ่านวันเวลา ธรรมะของพระองค์ที่ลึกกลายเป็นตื้นได้ไหม? ได้ ทุกวันนี้
ฟังอริยสัจเสร็จฟังจบ หลุดพ้นได้ไหม? ไม่รู้จะหลุดท่าไหน บางทีตีซะตื้นเลย เอาทุกขเวทนามาเป็น
ทุกขสัจอย่างเนี้ย เอาความอยากมาเป็นเหตุเกิดทุกขเวทนาอย่างเนี่ย ค�ำว่าทุกข์ค�ำเดียวตีความผิด
นี้ไปคนละโลกเลยนะ อริยสัจคือเกรดความรู้ชั้นญาณทัศนะทั้ง ๔ เรื่อง ที่ต้องผลิตด้วยวิถีของการ
กระท�ำวิปัสสนา ง่ายไหม? ไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งคิดว่ายาก คิดว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ เสีย แล้วก็ท�ำให้สนุก
เดี๋ยวมันก็ได้ของมันเอง ...
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จิตพระอรหันต์
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท
หลงว่าเราเป็นผูร้ ู้ ถ้าหากว่ามันมาดูสงิ่ ทีถ่ กู รู้ เราก็จะเห็นตัวผูร้ ู้ ท่านทัง้ หลายคือผูร้ ู้ การท�ำลาย
เรา ก็คอื ท�ำลายเราออกจากการเป็นผูร้ ู้ มันจบตรงนีแ้ หละ เราไม่ทนั เกมของขันธ์ ๕ มายาทีม่ นั เข้าไป
หลอก พอคิดก็ไปเห็นตัวต้นเหตุตัวยุ่งตัวที่เขาไปรู้เข้าไปดูนี่แหละ ตัวที่เข้าไปท�ำนี่ แต่ในตัวที่เข้าไปรู้
เข้าไปดู เข้าไปท�ำนี่มันไม่มีเราทั้งหมด นี่แหละมันหลงเรานั่นเอง มันไม่มีเราทั้งหมด ตัวผู้รู้ก็ขันธ์ ๕
สิง่ ทีร่ กู้ ข็ นั ธ์ ๕ ถ้าเราปฏิบตั เิ พือ่ ละขันธ์ ๕ แล้วตัวผูร้ ู้ ท�ำไมเราไม่ตอ้ งละมันล่ะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าบอก
ให้ละอุปาทานขันธ์ ๕  เรายึดมั่นถือมั่นในตัวขันธ์ ๕ เพราะฉะนั้นอาการใดใดก็ตามที่มันออกมาจาก
ขันธ์ ๕ และตัวของขันธ์ ๕ ทั้งหมด จึงต้องละทั้งสิ้น สิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นขันธ์ ๕ ตัวผู้รู้ก็เป็นขันธ์ ๕  ถ้าละ
ในสิ่งที่ตัวรู้ ขันธ์ ๕ ก็ยังไม่หมดนะ เพราะตัวผู้รู้ยังมีอยู่ ยังมีความเป็นผู้รู้ในตัวตนอยู่ เพราะฉะนั้น
ละความเป็นผู้รู้ลงตรงขันธ์ ๕ เหมือนกับหมดขันธ์ ๕ ให้ยึดแล้ว ไม่มีขันธ์ ๕ ให้ยึด มันก็มีอยู่แค่นี้
แหละ ยึดตัวนอกยึดตัวใน พอรูแ้ ล้วมันก็ไม่มอี ะไร มันง่าย ๆ หลงแทบเป็นแทบตายหลงแค่ตวั นี้ ทีไ่ หน
ได้มันหลงอยู่ตรงนี้เองหรือ จริง ๆ จิตมันมีอยู่ แต่มันไม่มีให้หมาย เพราะจิตเดิมเป็นจิตแท้ จิตวิมุตติ
อยู่ ประภัสสรอยู่ แต่เพราะว่าหลงอาการที่มันมาอาศัยเกิดเท่านั้นแหละ ว่าเป็นจิตเป็นตัวเป็นตน
จิตนี้จึงมาอาศัยเกิดบ่อย ๆ ก็เพราะหลงแค่นี้แหละ
เราต้องละเอียดในการดูขันธ์ ละเอียดในการดูขันธ์ในอดีต ละเอียดในการดูขันธ์ในปัจจุบัน
และละเอียดในการดูขันธ์ในอนาคต มันจะมากี่ครั้งในอดีต อนาคต มันก็ยังมาไม่ยึดขันธ์หมดเลย
ปัจจุบันเราก็ไม่ยึดในการเป็นขันธ์ อนาคตมันก็ยังมีขันธ์ต้องใช้อยู่ ต่อมาอนาคตมันก็ยังเป็นขันธ์อยู่
นัน่ แหละ อดีตทีผ่ า่ นมาเราใช้หนั มาปัจจุบนั เราใช้ขนั ธ์อยู่ แม้แต่อนาคตเราก็ตอ้ งใช้ขนั ธ์อยู่ ในตัวทีค่ วาม
ไม่เที่ยงแปรปรวนของมัน มันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะเรายังไม่ตาย
ถ้าเราตายแล้วมันก็ดับหมด หมดความเป็นขันธ์ เราต้องเข้าใจตัวเราอาศัยสมมุติ ใช้สมมุติอยู่
แต่ท�ำอย่างไรเราจะไม่ยึดสมมุติว่า เป็นตัวเป็นตัวของเรา ถ้าหากว่าเราทุกวันท�ำแบบนี้เป็นประจ�ำ 
ทวนอยูเ่ รือ่ ย ๆ ก็จะเกิดความช�ำนาญ เหมือนทีเ่ รารูอ้ ยูแ่ ล้วก็คอื ความรูก้ ใ็ ห้มนั ชัดอยูท่ กุ วัน ไม่ให้ความ
รูม้ นั จางหายออกไปจากความรูข้ องเรา ทบทวนเหมือนนักมวยจะต้องซ้อมอยูบ่ อ่ ย ๆ เพือ่ ให้ชำ� นาญใน
การสู้รบ เพราะฉะนั้นปฏิบัติมันก็เหมือนกับการทบทวน เพื่อเอาไปใช้อยู่บ่อย ๆ ในเวลาที่ความหลง

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดง” แนวทาง และ วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง” ณ
วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
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มันซ้อนเข้ามา เราก็ต้องเอาความรู้นี้ไปละความหลงไปเรื่อย ๆ สภาพโดยความเป็นจิตรวม ๆ แล้ว
ถ้าจิตว่างจริงสิ่งที่มีอยู่โดยสภาวะนั้น คือสภาวะของขันธ์ที่ยังคงอยู่ มันละเอียดมากอันนี้จะเข้าใจว่า
มันไม่มีอะไรให้ยึดทั้งหมด มันเป็นปัจจัตตัง มันรู้ได้เฉพาะตนนั่นเอง มันจะชัดสุดก็ช่วงสุดท้ายนั่น
แหละ มีอย่างเดียวที่ชัดที่สุดเลยก็คือ มันหายสงสัยทั้งหมดเลย แล้วมันจะจ�ำความรู้สึกว่า เราอิสระ
ขึ้นวันนั้น โล่งขึ้นตอนนั้น เตือนมันว่าขันธ์หากมันเริ่มหายไป เตือนมันก็จ�ำได้มันก็รู้ มันอยู่ที่ตรงนี้
เวลาสภาวะมันเกิดขึน้ ก็พจิ ารณาลงว่า มันเป็นของไม่เทีย่ ง ไม่ควรยึดบ่อย ๆ ขึน้ ท�ำให้เกิดความ
ช�ำนาญ อยู่ในโลกสมมุติ แต่อาศัยเป็นเครื่องอยู่เฉย ๆ ไม่ใช่เครื่องยึด ท�ำให้เราอยู่ในโลกสมมุติ
ได้สบายมันมีธรรมะเป็นเครื่องแก้ ถ้าหากว่าเราเอาไตรลักษณ์เป็นเครื่องแก้ก็อยู่ในโลกนี้ได้สบาย
ถึงไม่ได้เป็นไตรลักษณ์ ตราบใดที่เรายังมีธาตุมีขันธ์อยู่ เราต้องพิจารณาธาตุขันธ์ของความเป็น
ไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา เราเกิดมาทุกภพทุกชาติเราก็มีขันธ์ ๕ นี่แหละเป็นตัวสร้างกรรมไว้   เวลา
ผลให้มาก็คือ ขันธ์ ๕ ที่มันสร้างกรรมนี่แหละ มันต้องรับใช้กรรมของมันเอง ท�ำดีก็ขันธ์ ๕ นี่ไปท�ำดี
ท�ำชั่วก็ขันธ์ ๕ นี่ไปท�ำชั่ว เวลารับผลก็ขันธ์ ๕ นี่รับไป ปล่อยมันรับกรรมให้พอ เวลามันทุกข์ก็เพราะ
ขันธ์ ๕ มันหลงขันธ์ ๕  มันจึงเอาขันธ์ ๕ มาเกิดอีก ในเมื่อมันเกิดมาแล้ว มันก็ทุกข์ตามเรื่องของมัน
ก็ยกให้เป็นกรรมของขันธ์ไป เราต้องเข้าใจว่าเป็นเราจริงหรือสมมุติ ก็ตราบใดยังมีขันธ์อยู่ จริตของ
ขันธ์ก็เป็นตามสภาพของมัน มันต้องทวนจนช�ำนาญและเข้าใจทั้งหมด ไม่มีอะไรยึดและพร้อมที่จะ
สละตายได้ทุกเมื่อ
ในการปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารย์ทา่ นก็อทุ ศิ ขณะทีย่ งั ไม่ได้ทำ� หรือท�ำท่านก็อทุ ศิ ยอมตายอยูแ่ ล้ว
นั่งสมาธิกล้าตายเข้าป่าไปธุดงค์ก็กล้าตายท่านก็ไม่กลัวตายอยู่แล้ว ถ้าหากไม่กลัวตายแล้ว เช่นเป็น
ทหารนี้ มันกล้ารบ กล้าตายมันก็เป็นทหารหมดสิ ตอนทีม่ ันฆ่าตัวตาย มันกลัวตายหรือเปล่า เหมือน
กับโดดน�ำ้ ตายมันไม่กลัวตาย เอาปืนยิงหัวตัวเองตายมันก็ไม่กลัวตายเหมือนกัน แต่มนั เป็นพระอรหันต์
หรือเปล่า ยังกลัวตายอยู่ คนเหล่านี้ยังกลัวตาย แต่จุดเดียวที่ท่านได้ก็คือไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์เพราะความ
ตายก็คือจะตายก็ตาย เมื่อถึงคราวจะเป็นก็ไม่กลัวตายแต่ไม่ทุกข์กับมัน ถึงเวลามันไม่ตายที่มีเหตุจะ
ใกล้ตาย ท่านก็รักษากลัวตายเหมือนกัน เวลาป่วยไข้ท่านก็กินยาเพื่อรักษา เป็นการกลัวตายเหมือน
กัน แต่ไม่ได้ทุกข์ก็รักษาไป สักแต่ว่ารักษาไป แต่ถึงวันที่จะตายจริง ๆ ก็ยอมรับไม่ทุกข์กับความตาย
เพราะเกิดมารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องตาย ก็ยังมีความกลัวอยู่ ข้ามถนนรถมาเร็ว ๆ ก็หลบ จริตของมันก็
ต้องมีอยู่ตามความเคยชิน เพราะนี่คือสมมุติยังมีความรู้สึกอยู่ รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว รู้สึกกลัวก็มีเช่น
กัน รูส้ กึ วิตกกังวลก็มเี ช่นกัน มีวติ กกังวล วิตกความกลัวก็มเี ช่นกัน ถ้าไม่กลัวตาย ก็กลัวอย่างนัน้ กลัว
อย่างนี้ วิตกของขันธ์ จริตของขันธ์ กลัวจะเป็นโน้น กลัวจะเป็นนี่  ไม่ได้แค่กลัวตายอย่างเดียว คนที่
กลัวตายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ คนที่กล้าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ หรือไม่เป็นพระอรหันต์
ความกลัวความกล้ามันก็เป็นสมมุติของโลกนั่นเอง ที่ยังต้องอาศัยใช้สมมุติอยู่ คือความกลัวและ
ความกล้าของเขา หน่วยกล้าตายมันก็กล้าตายได้ ไปรบสงครามมันก็ไม่เคยกลัวตายเลย เหมือนกับ
ระเบิดพลีชีพ ไปพลีชีพเพื่อฆ่าคนเยอะมันกลัวตายที่ไหน เราจะเอาตรงนั้นมาวัดเป็นบรรทัดฐาน
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ไม่ได้ มันลึกกว่านั้น มันได้วัดถึงจิตใจของผู้เข้าใจเองว่า มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่
แท้จริงหรือเปล่า แต่โดยจริตก็ยังใช้สมมุติอยู่เต็ม ๆ ถ้าหากว่าเราจะดูรูปลักษณ์ภายนอกนี่ ดูไม่รู้เลย
ดูไม่รหู้ รอก ไม่รเู้ ลยว่าใครเป็นปุถชุ น ดูไม่ออกเลย เป็นจริตของขันธ์ทยี่ งั สงสัยอยู่ ดูพระสารีบตุ รออก
ไปบิณฑบาตก็ยังกระโดดข้ามคลอง จริง ๆ แล้วท่านจะเดินอ้อมคลองก็ได้ แต่ท่านกระโดดข้ามไป
เลย เป็นเพราะจริตที่เคยเกิดลิงมาถึง ๕๐๐ ชาติ อุปนิสัยเคยชอบกระโดดก็เลยกระโดด ท่านก็เป็น
พระอรหันต์เป็นถึงอัครสาวกแล้วด้วย ก็มีอุบาสกเดินตามใจ ตอนที่เอาของไปถวายตอนบิณฑบาต
อยู่ก็ไม่ถวายพอเห็นก�ำลังท�ำกิจอยู่ รอจนฉันเสร็จ พอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินทางต่อไป อุบาสกนั้น
ก็เดินตามต่อไปถือผ้าไปสามผืน คิดว่าจะถวายพระสารีบุตรทั้งสามผืนเลย พอเดินไปเดินไปหน้าสา
รีบุตรเจอท้องร่องน�้ำกระโดดข้ามคลอง ความศรัทธาตกทันที เอ๊ะพระอรหันต์ยังกระโดดอีกหรือ ก็
เลยว่าจะถวายแค่สองผืน พอไปเจอท้องร่องอีกท่านก็กระโดดอีก เลยหมดศรัทธาคิดถวายผืนเดียว
พอ พอเดินไปอีกเจอท้องร่องทีส่ ามอีก ตอนนีท้ า่ นพระสารีบตุ รไม่กระโดดแล้ว เดินลงร่องน�ำ้ จ๋อม ๆ ๆ
แล้วขึ้นข้ามฝั่งไป อุบาสกนั้นก็เดินตามไปจนทันพระสารีบุตรนั่งพักกลางทาง แล้วก็เข้าไปถามว่า
ท้องร่องแรกกระโดด ท้องร่องสองกระโดด ท�ำไมครั้งสุดท้ายถึงไม่กระโดด ท่านพระสารีบุตรก็บอก
ว่าจะกระโดดได้อย่างไร ผ้าเหลือผืนเดียวแล้ว ถ้ากระโดดก็อดไม่ได้สิ อุบาสกนั้นรู้วา่ ท่านรู้ใจที่ตนคิด
จึงถวายหมดทั้งสามผืนเลย นี่เป็นจริตของขันธ์ มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะละนิสัยเหล่านี้ได้
และจริตได้เรานั้นไม่มีหรอกสาวกทั้งหลายเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เคยโผงผางก็โผงผาง เคย
สงบเงียบก็สงบเงียบ  เคยชินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เคยโทสะก็โทสะ เคยราคะจริตก็เหมือนกัน ตรง
นี้อุปนิสัยมันแก้ไขไม่ได้ เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่แก้จริตได้ จริตมันเป็นจริตของความชอบ ชอบ
อย่างไรก็ชอบอย่างนั้น ความเคยชินเคยชอบเคยสั่งสมเคยท�ำมา เหมือนเคยชอบกินอาหารที่ติดปาก
บ่อย ๆ ก็ฉันไปอย่างนั้น ฉันแล้วมันแซบดี แต่เราจะดูตรงนี้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้ ว่าเป็นพระอรหันต์
หรือไม่เป็น ดูไม่ได้ มันดูได้โดยปัจจัตตัง รู้ได้โดยเฉพาะตน ภายในของเจ้าของเท่านั้นเอง แลผู้ที่อยู่
ในภูมิธรรมเดียวกัน ผู้ที่มีเจโตก็สามารถหยั่งรู้ได้กับผู้ที่เป็นปัญญาสุขวิปัสสโกก็สามารถรู้ได้ด้วยการ
สนทนากัน รู้ได้ด้วยการแลกเปลี่ยนธรรมกัน ถึงรู้ได้ว่าภูมิธรรมอยู่ในธรรมชนิดใดก็รู้ได้ตรงนี้แต่ไม่ใช่
ว่ารู้ไม่ได้เลย แต่ถ้าเป็นปุถุชนไม่สามารถรู้ภูมิธรรมของผู้ที่สูงกว่า ไม่รู้เลย
ดูจิตของพระอรหันต์ดูไม่ออก ถ้าขันธ์มันยังปวดมันก็ร้องโอ้ยได้เหมือนกัน มันรู้สึกร้อนก็ร้อน
มันรู้สึกเจ็บก็ว่าเจ็บ ไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่จะไม่รู้สึกอะไร มันก็สุขทุกข์อยู่เหมือนเดิม แต่ลึก ๆ แล้ว
ในความเป็นจริงแล้ว เขาก็ไม่หยุดเท่านั้นเอง อย่างไรก็ต้องร้อน ตากฝนอย่างไรก็ต้องเปียก อันนี้คือ
ความแปรปรวนของขันธ์ ความกล้ากลัวก็ไม่เที่ยง ความฉลาดก็ไม่เที่ยง ความโง่ก็ไม่เที่ยง ความรู้ก็
ไม่เที่ยง ความไม่รู้ก็ไม่เที่ยง มันจะแสดงผลในความเป็นไตรลักษณ์ของเขาทั้งหมดเลย ขันธ์ ๕ มันยัง
อยู่ กิเลสก็ยังอยู่ การวางขันธ์ ๕ ก็คือการวางกิเลส ในเมื่อเรายังต้องอาศัยขันธ์ ๕ ใช้อยู่ กิเลสมันก็
ยังต้องมาอยู่เรื่อย ๆ แต่เมื่อเราใช้ขันธ์ ๕ โดยไม่หยุดแล้ว กิเลสใช้มันได้โดยที่ไม่ยึดเช่นกัน ยังมีให้ใช้
อยู่ มีคนถามหลวงปูด่ ลู ย์วา่ ยังมีความโกรธอยูไ่ หม หลวงปูบ่ อกว่า มีแต่ไม่เอา ไม่ใช้มนั ยังรูจ้ กั รูป รส
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กลิ่น เสียง สัมผัส ร้อน อ่อน แข็ง ก็รู้ รู้รสชาติอาหารยังอร่อยอยู่ ยังหอมหวานอยู่
ถ้าเราเปลีย่ นแปลงกิเลสได้ ก็คอื เราเปลีย่ นแปลงอาการของขันธ์ ๕ และเปลีย่ นแปลงธรรมชาติ
ได้หมดนั่นเอง เพียงเราเปลี่ยนแปลงที่จิตเรานั่นเอง ไม่ยึดในขันธ์ ๕ ไม่ยึดในกิเลส และไม่ยึดใน
ธรรมชาติ เปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียว แต่ธรรมชาติยังมีอยู่ ขันธ์ ๕ ยังมีอยู่ กิเลสยังมีอยู่หมด แต่มันไม่ได้มี
ที่เรา เราไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติ เรามาปล่อยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติของเขา กิเลสเป็นธรรมชาติ
ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมัน ถ้าใช้ได้บางครั้งแต่เราก็ไม่ยึด ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าให้มาท
วน เอามรรคเป็นเครื่องอยู่ก็เพื่อให้อยู่ในโลกสมมุติที่มันงาม “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” การไม่ทำ� บาป
ทั้งปวง “กุสลสฺสูปสมฺปทา” การท�ำตนให้ถึงพร้อม “สจิตฺตปริโยทปนํ” การท�ำจิตของตนให้
ขาวรอบ ธรรมสามอย่างนี้เป็นค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็น
ธรรมเครือ่ งอยูข่ องพระอรหันต์จงึ ต้องอาศัยธรรม อาศัยมรรค ท�ำจิตของตนให้ขาวรอบอยูต่ ลอดเวลา
ไม่ทำ� บาปอยูท่ ตี่ รงนีแ้ ล้ว ก็ทำ� กุศลให้เกิดขึน้ ตลอด โอวาทปาติโมกข์ในครัง้ นัน้ เป็นพระอรหันต์ทงั้ หมด
เลย ๑,๒๕๐ รูปไม่มปี ถุ ชุ นแม้แต่คนเดียวเลย วิบากกรรมมันยังมีผลอยูท่ า่ น จึงน�ำมาสอนก็เหมือนเรา
กินพริกมันก็ยงั เผ็ดอยู่ กินเกลือเค็มอยู่ ท�ำอะไรก็ตามทีเ่ ป็นกรรมดีกรรมชัว่ ถ้าหากว่ายังฝืนท�ำอยูก่ ใ็ ห้
ผล เพราะเราอยูใ่ ต้กฎแห่งกรรม ขันธ์นมี้ นั อยูใ่ ต้กฎแห่งกรรม ถ้าไม่มขี นั ธ์แล้วนี่ ก็เลิกคุยกันไป ถ้ายัง
มีขันธ์อยู่ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละ
มาถึงตรงนี้แล้วเราจะไม่ข้องกับใครเป็นพระอรหันต์นี้ต้องเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวอย่างมากเลย
คือไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขา เรื่องของทุกข์เราจะไม่เอาเลย ตัดไปความวุ่นวายจะไม่เอา เรา
ต้องโง่เป็นเจอสภาพอะไรต่าง ๆ เราก็รทู้ นั ทัง้ หมด แต่เราก็แสดงความโง่ไว้ไม่รไู้ ม่ชไี้ ป เพราะเราฉลาด
แล้ว เราเป็นทุกข์ฉลาดแล้วเราเดือดร้อน เราก็ไปแส่หาเรื่องพูดนี่คือความโง่เลยแสดงออกไป ถ้าเรา
เงียบเสียเราก็สบายไม่เดือดร้อน ใครไม่ต้องไปโต้ตอบไปเถียงใคร ต้องโง่เป็น ถ้าโง่เป็นแล้ว จะฉลาด
เป็น มันต้องมีอุเบกขาเข้าไปขึ้นอยู่รวมแล้วก็คือต้องมีพรหมวิหาร ๔ มีความเมตตาต่อคนอื่นทั่วไป
มีความกรุณาสงเคราะห์เขาช่วยเหลือกันอยู่ มีความมุทติ าความพลอยยินดีทเี่ มือ่ เขาได้ดกี พ็ ลอยยินดี
กับเขา เมื่อเรากรุณาแล้วพลอยยินดีแล้วมันไม่ให้ผล เราก็ต้องวางเป็นอุเบกขา นี่คือพรหมวิหาร ๔
เมือ่ ท่านรูแ้ ล้วเฉยเฉยนีค่ อื แกล้งโง่ ท่านก็รหู้ มดท�ำไมท่านจะไม่รู้ รูห้ มดกิเลส เพราะไม่รจู้ ะเอาไว้ทำ� ไม
มันไม่มีสาระแก่นสาร คนไม่รู้ก็ไปต�ำหนิท่าน ว่าท่านไม่รู้อะไรเลย ที่จริงท่านรู้หมดแต่ท่านไม่เอาเลย
แกล้งโง่เป็นท่านก็เลยฉลาดสบายตัวสบายใจไม่ต้องวุ่นวายกับเขา ถึงจะชนะก็เสื่อมสุดท้ายก็ตายทิ้ง
หมด ถึงจะแพ้กเ็ สือ่ มตายทิง้ หมดแล้วจะชนะจะแพ้เพือ่ อะไร อยูแ่ บบสบายสบายดีกว่า ชนะก็เท่านัน้
แพ้ก็เท่านั้นปลงใจเสีย นี่เรียกว่าคนเอาตัวรอด
เพราะทุกอย่างมันมีแต่ความเป็นของไม่เทีย่ ง ดีกไ็ ม่เทีย่ ง ชัว่ ก็ไม่เทีย่ ง แต่เราก็ตอ้ งอาศัยสมมุติ
ใช้มนั อยู่ ถ้าท�ำแล้วไม่เดือดร้อนก็ทำ� ได้อยู่ ไม่ใช่ไม่เอาอะไรเลย อยูโ่ ลกนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งกินข้าวสิ ยังต้องเอา
อยู่ แต่อะไรที่เป็นโทษก็ไม่เอา เพราะฉะนั้นจึงมีศีลข้อเดียวโยม เราไม่ควรไปสร้าง ค�ำว่าควรในที่นี้
ก็คือเดือดร้อนเราและเดือดร้อนเขา ไม่ควร พิจารณาดูก่อนจะท�ำ  ก่อนจะพูดทุกครั้ง เขาเดือดร้อน
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ไหม เราเดือดร้อนไหม คือตรงนี้ถ้าเราไม่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนคือก็ยังไม่ควรเหมือนกัน บางทีเรา
เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ควร ถ้าหากว่าเราไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อน เขาไม่เดือดร้อนด้วยนีก่ ็
ควรอย่างยิง่ ท�ำได้เลยถ้าหาว่าเราเดือดร้อนเขาเดือดร้อนด้วยถือว่าไม่ควรเลย เพราะมันไม่มอี ะไรผิด
ถูกหรอก บางทีสิ่งดี ๆ คิดว่าถูกทั้งหมด แต่ไปใช้ไม่ถูกที่ถูกกาลเทศะมันก็ไม่ควร มันก็ไม่ใช่ของดีนะ
ไปสอนให้เขาท�ำดีของดีหมด พูดแล้วก็ทำ� ก็ได้ดีด้วย แต่ไปพูดไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่ควร อย่างไปพูดติ
ต่อหน้าคนเยอะเยอะทั้งทางที่เป็นความดี แล้วก็ท�ำแล้วก็ดีด้วยเขาก็มีความอายเหมือนกัน ไม่บอก
ต่อหน้าคนเยอะ ๆ เขาก็รบั ไม่ได้นถี่ อื ว่าไม่ควร แต่เราไปพูดลับหลังให้อกี คนหนึง่ ได้ ท�ำทีม่ นั ดีดถี า้ เขา
ยอมรับก็ถือว่าควร มันต้องมีอุบายในการติคนเตือนคนด้วย ควรไม่ควรก็มีปัจจัย บางทีควรท�ำ ไม่ท�ำ 
ก็ผิด ก็อาศัยข้อควรนี้ไปใช้ เหมือนวินัยของพระบางข้อท�ำก็ผิด ไม่ท�ำก็ผิด
เคยว่าพระขึ้นต้นไม้แต่ถ้าโดนควายไล่มาก็ได้ วินัยเขาถือกันมา แต่ไม่รู้ว่าท�ำตามประเพณีหรือ
ว่าเพราะอะไร ถือข้อนีเ้ พือ่ อะไร อย่างเช่นมีพระเป็นอาจารย์บวชพระ เวลาล้างบาตรทีไร ท่านจะเอา
บาตรมาส่องกับแดดทุกที ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำ� แบบนัน้ พออาจารย์ไปแล้วลูกศิษย์กท็ ำ� ตามเหมือน
กัน แต่ไม่รู้ว่าส่องดูเพื่ออะไร ก็ท�ำแบบนี้จนส่งทอดมาถึงลูก ๆ หลาน ๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าท�ำเพื่ออะไร การ
บูชาประเพณีของเขาหรืออะไรซักอย่าง ล้างบาตรเสร็จแล้วต้องมาส่องอย่างนี้ทุกครั้ง แต่ต้นฉบับ
เพื่ออะไรก็คือดูว่าบาตรมันมีรูหรือรอยรั่วหรือเปล่า แต่ลูกศิษย์ไม่รู้ก็ท�ำตามกันมาโดยไม่รู้ว่าเหตุผล
คืออะไร ถึงบอกว่าถือศีล ไม่เป็นก็มี ตรงนี้เรียกว่าลูบคล�ำในศีล เลยถือศีลเอาเป็นของขลังไป เพราะ
ฉะนัน้ จึงว่า เราควร ไม่ควรตรงนี้ เอาไปใช้เดือดร้อนเขากับเดือดร้อนเราไม่ควร ถ้าท�ำแล้วเราไม่เดือด
ร้อนเขาไม่เดือดร้อนควรท�ำได้
อุบายที่อาตมาสอนก็อัดไว้ฟัง ฟังเมื่อไหร่ไม่ว่ายุคไหนรุ่นไหน ก็ปฏิบัติก็เห็นได้เหมือนกัน ถ้า
มีความศรัทธา เชื่อ และพิจารณาแล้ว เอาหลักตรงนี้ไปท�ำตาม ก็สามารถเห็นได้ เพราะอาตมาได้
พยายามเปิดทุกอย่างทีเ่ ข้าใจบอกอุบายทุกอย่าง เพือ่ จะให้เห็นจนได้ไม่มหี วง ไม่หวงวิชาเหมือนกับมี
ไม้ตายก็สอนลูกศิษย์หมดเลย ถามตอบทีม่ นั เป็นปัญหาทีไ่ ปตรงกับคนทีส่ งสัยอยู่ ก็เลย อ๋อ ! ตรงนี้ ที่
เราสงสัยมาก มีคนถามแทนให้ เพราะฉะนัน้ การถามตอบธรรมะจะออกได้ดกี ว่า อาตมาให้เองเพราะ
อาตมาก็จะพูดสะเปะสะปะรวมกันไปหมด แต่ถ้าถามตอบมันเร้าใจ มันรู้ถึงรสปัญหาที่คนถามก็ถาม
มา คนตอบก็ตอบไปเดี๋ยวนี้ คนฟังปัญหาอย่างนี้ก็ถามอย่างนี้แล้วผู้ตอบจะตอบอย่างไร แต่ปัญหา
ที่ท�ำมานี้ก็เป็นปัญหาสากลที่นักปฏิบัติก็เคยผ่านปัญหาอย่างนี้มากันหมดที่ว่าท�ำอย่างไรจะพ้นทุกข์  
ใคร ๆ ก็อยากรู้และพิจารณาอย่างไรให้พ้นทุกข์และเวลาพ้นทุกข์มันเป็นอย่างไร ตรงนี้ที่คนอยากรู้
กัน ถ้าใครมาถามแล้วสามารถอธิบายคนทีฟ่ งั อยูก่ ส็ ามารถเข้าใจ เพราะฉะนัน้ การตอบจึงมีประโยชน์
เยอะ อาตมาหวังผลสูงในการเทศน์ ในการอธิบายธรรม หวังผลสูงคือให้ถึงที่สุด อาจารย์เริ่มสอนมา
ตั้งแต่ปี ๕๑ เหมือนเอาก้อนหินโยนลงไปในน�้ำที่มีแหน แหนมันก็แตกกระจายไป มองเห็นน�้ำข้างใน
และเห็นว่ามีอะไรบ้าง เช่น กุง้ หอย ปู ปลา เห็นหมดแล้ว แหนมันก็เข้ามาปิด เราก็ไม่สนใจว่าใต้แหน
มันมีอะไร เหมือนกับขันธ์ ๕ มันก็เข้ามาเหมือนเดิม แต่เราไม่สงสัย แม้แต่ตัวที่เราเข้าไปสงสัย เราก็
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รู้ว่ามันพวกเดียวกัน ตอนละมันก็ละพวกเดียวกัน ตอนยึดก็ยึดพวกเดียวกัน อะไรที่มีประโยชน์ก็ท�ำ
ออกไป บางครั้งไปกระทบคนอื่นเราก็พยายามตัดออกไม่เอา
อาตมาเคยคิดว่า พระอรหันต์ไม่มีอะไรแล้ว ไม่ยึดขันธ์ ไม่มีคิดแล้ว ท�ำไมเราหลงอยู่ตั้งนาน
เรานึกแค้นใจ ตราบใดที่มีขันธ์อยู่มันก็ต้องคิด ถ้าหากไม่คิดมันก็จะกินข้าวได้อย่างไร สั่งมันให้
กินข้าว สั่งมันให้พูด สั่งมันให้ทำ� มันก็ใช้ความคิดทั้งหมด ถ้าจะบอกว่าพระอรหันต์ไม่คิดแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่ ที่พูดว่าข้าไม่ได้ไปดับมัน เราแค่ละกิเล สละตัวเราออกจากกิเลส แต่ไม่ได้ไปดับอาการของ
มัน ไปละเราออกจากกิเลส เพราะเราไม่ทุกข์เพราะกิเลส มันทุกข์เพราะขันธ์ ๕ นี้ จริง ๆ แล้วดับ
เราตัวเดียว โดยไม่ใช่เราเป็นผู้ใช้กิเลส มันละที่จิตตัวเดียว ไม่ได้ละที่ขันธ์ บางท่านที่พูดว่าฆ่ากิเลส
ประหารกิเลสมันเป็นเพียงแค่อุบาย มันไม่มีอาการเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้ามีโทสะเนี่ยไม่ใช่ ท�ำอย่างไร
ถึงไม่ให้รู้สึก กินข้าวก็ยังรู้สึกอร่อย เวลากระทบอะไรก็ต้องรู้สึกเป็นธรรมดา ไปแก้ไม่ได้ ถ้ากินเกลือ
ไม่เค็มเมือ่ ไหร่ นัน่ ก็ทำ� ได้ ไม่ทกุ ข์แล้ว นิพพานมีแต่มนั ไม่มี ไม่มใี ห้หมาย จิตมีแต่มนั ไม่มี ไม่มใี ห้หมาย
เพราะสภาพจิตเดิม ก็คือจิตเป็นวิมุตตินิพพาน ก็คือแดนวิมุตติแดนประภัสสร คือแดนไม่มี จิตอยู่ใน
สภาวะที่ไม่มี เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ต้องเป็นสภาวะเดียวกัน จึงจะจูนเข้าหากันได้ ถ้าเอาความมีของ
จิตเข้าไปนิพพาน นิพพานปิดเลย เพราะคนละขัว้ กัน คนละสภาวะกัน นิพพานไม่มปี ระตู แต่ไปไม่ได้
ถ้าเอาของมีเข้าไป ต้องเอาของไม่มเี ข้าไปจึงจะเข้าได้ มันต้องเอาของไม่มกี บั ไม่มไี ปอยูด่ ว้ ยกันได้ อย่า
เอาความมีเข้าไปในนิพพาน เพราะนิพพานไม่มี จูนเข้าไม่ได้อย่างไรก็เข้าไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีประตูกั้น
ถ้าเกิดสมมุติแล้วพูดออกมาเป็นวิมุตติไม่ได้ วิมุตติพูดออกมาไม่ได้ เป็นสมมุติทั้งหมดเลย มันลึกซึ้ง
รูแ้ ล้วไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ เราต้องทวนมันให้บอ่ ย ๆ นีค่ อื อาการของมันยังมีอยู่ เราอย่าลืมว่าเรา
ยังอาศัยสมมุติอยู่ เราก็ยังอาศัยกิเลสอยู่นั่นเอง
หลงก็หลงตัวเดียวกันคือขันธ์ ๕ รู้ก็รู้ตัวเดียวกันคือขันธ์ ๕  เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรนอกจาก
ตัวที่รู้ ตัวที่หลงไม่มีแล้ว หลงขันธ์ ๕ ก็เหมือนกัน รู้ขันธ์ ๕ เหมือนกัน ละขันธ์เหมือนกัน คิดขันธ์ ๕
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พูดก็ต้องพูดอยู่แล้ว เรื่องของขันธ์ ๕ การละขันธ์ ๕ การบรรลุขันธ์ ๕ เข้าใจ
ในขันธ์ ๕ ถ้าหากว่าพูดนอกเรื่องขันธ์ ๕ มันเหมือนคนทุกข์อยู่ พระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ของ
เรา ท่านเลยเทศน์เรือ่ งขันธ์ ๕ มาตลอด รูปเทีย่ งไหม เวทนาเทีย่ งไหม สังขารเราเทีย่ งไหม พูดขันธ์ ๕
มาตลอด และตลอดที่พระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ พระองค์แสดงธรรมะส่วนมากก็เรื่องอริยสัจ ๔ และ
เรื่องขันธ์ ๕ เป็นหลัก นักเทศน์นักสอนปฏิบัติกันทุกวันนี้ ไม่ได้เข้าไปดูตรงจุดนี้กัน นี่ไม่เป็นทางเพื่อ
การพ้นทุกข์ อย่าเอาแต่สมาธินั่งอยู่เฉย ๆ ก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้สักที อาตมาหลงมาแล้วก็เคยท�ำอย่างนี้
ก่อนด้วย ก็เอาแต่สมาธิจติ ได้มารูต้ รงนีว้ า่ เราหลงมาตัง้ นาน ความโง่ของเรา เราอย่าเอาความโง่ไปให้
คนอืน่ โง่ตอ่ อีก เพราะเราไม่รคู้ วามจริงเรือ่ งพระนิพพานจะไปสอนเรือ่ งพระนิพพานให้เขา บาปกรรม
เอาความโง่ไปสอนเขา คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้ว ด้วยความที่เราเป็นพระสอนอะไร เขาก็ท�ำตามหมดนี่
คือเอาความโง่ไปสอนเขา หนทางที่อาตมาคิดว่าล้วนจะไปนิพพานได้
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พอมารูต้ อนนีเ้ ลยแก้ไข คือไม่เอาความรูไ้ ปสอนผูอ้ นื่ เอาแต่ความจริงไปสอน เรือ่ งการพ้นทุกข์
จริง ๆ ก็คอื ต้องใช้ปญ
ั ญาเข้าไปพิจารณา อาตมาติดอยูห่ าทางออกไม่เจอ ไม่เคยพิจารณาขันธ์ ๕
เลย กายก็เห็นชัด แต่ออกจากการยึดขันธ์ ๕ ไม่ได้ พิจารณาแยกกายเป็นอสุภะ ก็วางไม่ได้ ไม่เห็นมี
อะไรก้าวหน้าขึ้นมาเลย มันก็เป็นแค่สมาธิ เพราะเราไม่ได้น้อมลงเป็นของไม่เที่ยง ไม่ได้น้อมลงใน
ความเป็นของเป็นทุกข์ ไม่ได้นอ้ มลงในความเป็นของไม่ใช่ตวั ตน เพราะฉะนัน้ มันไม่ครบหลักสูตร
ถึงไม่จบหลักสูตร เรียนแล้วไม่ได้สอบ จึงไม่จบหลักสูตร การที่เราหลงมามากจึงท�ำให้เราเข้าใจ
อุบายที่เราหลงมาเยอะ ลองมาเยอะ ลองผิดลองถูกมาเยอะ เวลาใครหลงเราจะรู้ เพราะเราลองตรง
นี้มาแล้ว และเราสามารถออกมาแล้ว แล้วเราก็เอาอุบายของเราที่เราเคยออกตอนนั้นมาบอกเขา
มันก็ทำ� ให้เห็นชัดขึน้ มันจะอุปมาอุปไมยได้ชดั นักรบทีด่ ไี ม่จำ� เป็นต้องใช้อาวุธเยอะมีเล่มเดียวก็ฆา่ คน
ได้เหมือนกัน ไม่ต้องใช้ระเบิด เพราะฉะนั้น อาตมาก็ใช้อุบายนั้นมาปฏิบัติให้เห็น คือเอาขันธ์ ๕ ไป
ละขันธ์ ๕ ก็เหมือนลูกระเบิดที่เราจะไปสังหารคนอื่น ลูกระเบิดมันท�ำลายศัตรูได้หมดศัตรูตายหมด
แต่ลูกระเบิดมันก็ท�ำลายตัวมันเองได้เหมือนกัน มันก็ไม่เหลือเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ ที่ทำ� ลายขันธ์ ๕ แล้ว ขันธ์ ๕ ตัวนี้มันก็ต้องท�ำลายตัวเองด้วย มันถึง
จะหมด มันต้องระเบิดตัวเองด้วย เหมือนระเบิดพลีชีพ ถ้าเราไปฆ่ากิเลสให้ตาย เราก็ต้องตาย
พร้อมกิเลส เพือ่ ให้มนั หมดไป ทัง้ พวกกิเลสและพวกเราไม่ให้มอี ะไรเหลือ ไม่ตอ้ งรบกันแล้ว กิเลส
ก็หมด เราก็หมด หมดเราก็หมดกิเลส เราก็ไม่มี กิเลสก็ไม่มี กิเลสก็กลายเป็นธรรมชาติ เราก็กลาย
เป็นธรรมชาติ ไม่มีใครรบกับใครแล้ว
อาตมาพูดได้แตกและพูดได้ตรงมันเข้าถึงใจเขา อาตมาก็ไม่ได้วา่ อาตมาเก่งเพราะความทีอ่ าตมา
หลงมาเยอะ มันหาอุบายแยบคายมามันต้องใช้อุบายได้หมด อะไรก็เอามาเป็นอุบายสอนคนได้หมด
มันเป็นจริตของอาตมาคนเดียว ไม่มใี ครเลียนแบบได้ อย่างอาตมาเวลาซ่อมอะไรทีม่ นั เสียหาย บางที
น็อตอะไรที่มันเสีย หรืออะไรที่มันหายไปอาตมาก็หาอันอื่นมาแทนได้ ท�ำอย่างไรให้มันเข้ากันได้ลง
ล็อกกันได้ เอามาเป็นเครื่องแทนอุบายของอาตมาก็จึงได้เอามาเทียบเคียง บางทีอะไหล่มันหายเรา
ก็หาอันอื่นมาแปลงเป็นอะไหล่แทนได้ อาตมาดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหนังฝรั่งเรื่อง แม็คไดรเวอร์
มันเป็นนักรบมือเปล่า เวลามันไปปราบโจรหรือท�ำอะไร มันไปแต่มอื เปล่า แล้วมันก็ไปหาอุปกรณ์วสั ดุ
ข้างหน้ามาเป็นอาวุธ เพื่อสู้กับศัตรู
ที่นี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาตรงนี้ จริตมันชอบตรงนี้ อะไรก็ตามยกมาเป็นอาวุธในการแสดง
ธรรมได้หมดเลย สอนช่างทอผ้าก็เอาเรือ่ งทอผ้ามาสอนให้เป็นธรรม สอนคนเลีย้ งม้าก็เอาการเลีย้ งม้า
มาสอนให้เป็นธรรม เขาเห็นอยูท่ กุ วันเขาท�ำเป็นอาชีพของเขา พอเราหยิบยกตรงนัน้ มาเปรียบเทียบกับ
ธรรมะ เขาก็จะเห็นได้ชัด สอนแม่ครัวท�ำกับข้าวก็เอาเรื่องท�ำกับข้าวมาแปลเป็นธรรม ก็เอามาเทียบ
ลงในตัวสังขารได้ แม่ครัวก็เหมือนตัวสังขาร ปรุงอาหารไปเรื่อย ๆ สังขารก็ปรุงของมันไป แต่ว่าการ
ปรุงของแม่ครัวการปรุงของสังขารก็ไม่แตกต่างกัน การปรุงของแม่ครัวนั้นคนที่กินอาหาร เขาจะกิน
ของแม่ครัวทุกอย่างหรือเปล่า เหมือนการปรุงสังขารของเราเอง บางครั้งมันก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่าง ไม่
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ได้กินมันทุกอย่าง แม่ครัวก็มีหน้าที่ปรุงอาหารไป สังขารมันก็มีหน้าที่คิดไป เราไม่กินมันก็ได้  เราไม่
เชือ่ มันก็ได้สงั ขาร เราไม่จำ� เป็นจะต้องเชือ่ มันทัง้ หมดทีม่ นั ปรุงแต่งขึน้ มา อย่างเช่นแม่ครัวบางทีกป็ รุง
ของดีบางทีกป็ รุงของเสียมาให้ เราไม่ตอ้ งกินก็ได้ เราไม่กนิ เราก็ไม่ทอ้ งเสีย  สังขารก็เหมือนกันบางทีก็
ปรุงดีบางทีกป็ รุงชัว่ เหมือนกัน เราไม่กนิ ก็ได้เพราะการปรุงสังขาร ก็คอื เราไม่ตอ้ งมาอารมณ์เสียเพราะ
สังขารนัน่ เอง เราไม่เชือ่ ก็คอื ไม่กนิ มัน มันก็ปรุงของมันไป ไม่เอามัน เราก็ไม่ตอ้ งมาทุกข์สขุ กับมันด้วย

เอกสาร
https://youtu.be/ZILabjT2xg8
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พระนิพพานดิบ
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท
ไม่จ�ำเป็นต้องสิ้นอายุขัยก็นิพพานได้ เมื่อดับขันธ์แล้วเรียกนิพพานสุก เขาเรียก อนุปาทิเสสนิพพาน เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะเข้านิพพานสุกได้ตอ้ งผ่านนิพพานดิบอย่างโชกโชน ต้องแจ้งในนิพพาน
ดิบก่อนยอมรับในนิพพานดิบนีก้ อ่ น ถึงจะเข้านิพพานสุขได้ เพราะนิพพานดิบไม่ใช่เดาเอา คาดหมายเอา
แต่นิพพานนี้ต้องเห็นแจ้งเท่านั้น นรกไม่ต้องรู้นรกเข้าไปได้ สวรรค์ไม่ต้องรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไร
ต้องไปได้ เพราะว่าท�ำบาปเยอะเยอะไปนรกแน่นอน ท�ำบุญเยอะเยอะไปสวรรค์แน่นอน แต่นิพพาน
ไม่รู้ไม่ได้ ต้องแจ้งในนิพพานถึงจะไปนิพพานได้ และค�ำว่าแจ้งในนิพพานก็แจ้งในกาย ใจนั่นเอง
แจ้งในสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุทไี่ ปนิพพานไม่ได้ ก็คอื แจ้งในขันธ์หา้ รูแ้ จ้งในกระบวนการของขันธ์หา้ ทัง้ หมดนัน่
แหละ จึงจะเข้าถึงสภาวะของนิพพานได้ถึงเรียก อนุปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานดิบนั่นเอง
การเข้าถึงนิพพานแค่ปลงขันธ์ 5 ก็หมายถึงปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียว
ไม่ใช่เดินจงกรมอย่างเดียว อิริยาบถไหนก็ได้ถ้าหากว่าเรามองว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรานั่นเราปฏิบัติแล้ว
การปฏิบตั กิ ค็ อื เราสร้างสติในสถานทีไ่ หนก็ได้ในอิรยิ าบถไหนก็ได้เพียงแค่เรามีสติอยูก่ บั กาย มีสติอยู่
กับเวทนา มีสติอยูก่ บั จิตและธรรม นัน่ ถือว่าเราปฏิบตั แิ ล้วไม่ได้ตอ้ งมีรปู แบบจริง ๆ ปฏิบตั ไิ ม่มรี ปู แบบ
พระอรหันต์ในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านเข้าถึงพระนิพพานได้ท่านตรัสรู้ไม่มีรูปแบบ บางองค์ก็ตรัสรู้
ในท่าเดิน บางองค์ก็ตรัสรู้ในท่านอน บางองค์ก็ตรัสรู้ในท่ายืนไม่ได้หลับตาเลยเพราะฉะนั้น
พระอรหันต์ที่ตรัสรู้ในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้หลับตา อย่างนางปฏาจารา ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์
ตอนไหน ตอนที่รดเท้าล้างเท้า เอาน�้ำตักล้างเท้า พอล้างเท้าไปน�้ำก็ไหลไปแล้วก็ลงดินหายไปกับดิน
พอตักขันที่สองล้างเท้าไปก็หายไปกับดิน ไต่ยาวไปอีกนิดนึง พอขันที่สามก็ยาวไปอีกหน่อย นางจึง
พิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของกายใจของนาง จนในที่สุดก็ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ เห็นความไม่
เที่ยงของกายใจเปรียบเทียบกับน�้ำที่ไหลลงสู่พื้นดิน

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท แสดง” แนวทาง และ วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง” ณ
วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
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ถาม : ตัวเรารู้ว่าเราปฏิบัติ กับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาปฏิบัติ แต่ทุกคนเห็นเวลาเราจะแนะน�ำหรือ
ชี้ทางเขา เหมือนกับว่าชักจูงเขาให้มาเรียนรู้ในสิ่งที่เรารู้แจ้ง เขาจะไม่มีความเชื่อถือและยึดมั่นใน
ตัวเราหรือเปล่า
ตอบ : มันอยู่ที่ความสามารถของเรา เราจะมีความสามารถชักจูงเขาหรือเปล่า เหมือนเรา
ต้อง ท�ำของเราให้แจ้ง เมื่อเราแจ้งและเราก็ต้องมีกุสโลบาย มีวิธีมีอุบายที่จะสอนคนอื่นได้ เพราะ
ฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่แจ้งในตนเอง และเราไม่สามารถจะหาค�ำพูดหาอุบายมาสอนเขาได้ เพราะ
พระอรหันต์บางองค์ ท่านตรัสรู้ได้แต่ไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้ก็มีเยอะแยะไป มันอยู่ที่ความ
สามารถของคน เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ เพื่อดูตัวเราเอง แต่ส่วนหนึ่งเมื่อเรารู้ตัวเราเองเรา
ก็จะเอาสิ่งที่รู้มาถ่ายทอดได้ไม่ต้องถ่ายทอดอะไร แค่ถ่ายทอดเรื่องกายใจเท่านั้นทุกคนสามารถสอน
ได้ถ้าหากเราสอนตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้ง เราก็จะสอนคนอื่นได้เช่นกัน การสอนไม่ใช่ว่าจากค�ำพูด
สอนด้วยการกระท�ำนั้นก็สอนเหมือนกันเป็นตัวอย่าง เดินให้เขาดู นั่งให้เขาดู สงบให้เขาดูก็เป็นการ
สอนอันหนึ่งนี่คือหลักการสอน สอนด้วยการกระท�ำ ไม่ได้สอนด้วยวาจา แต่สอนด้วยวาจามันหมาย
ถึงความละเอียดซึง่ จะต้องใช้อบุ ายและวิธแี นวทางให้เขาเข้าไปในจุดนัน้ เพราะฉะนัน้ น้อยคนทีจ่ ะสอน
ได้ รู้เหมือนกันแต่ไม่สามารถจะสอนได้ เพราะไม่มีพรสวรรค์ คนที่สอนคนได้ก็ต้องมีพรสวรรค์ เกิด
มาเพื่อสิ่งนี้โดยตรง อย่างเช่น พระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ ซึ่งเป็นสาวกที่เป็นผู้ที่จะมาสอน
ธรรม อย่างพระสารีบุตรเป็นต้น แต่พระโมคคัลลาก็เป็นสาวกเช่นกันแต่สอนไม่ได้ ท่านเป็นเลิศทาง
นิพพานเท่านั้น ท่านพระอรหันต์แต่องค์ไม่ใช่ว่าจะสอนได้ เพราะว่าท่านไม่ได้ปรารถนามาเพื่อสิ่งนี้
ถาม : ต้องมีบุญสัมพันธ์กันด้วยใช่หรือไม่?
ตอบ : ต้องมีพรสวรรค์และบุญสัมพันธ์ด้วย อย่างกรณีที่อาตมาพูดได้ เพราะอาตมาเคย
ปรารถนาเพือ่ จะมาสอนคน เมือ่ ก่อนทีส่ มัยอาตมาบวชใหม่ ๆอาตมาจะกวาดวัดทุกวัน ก็จะอธิษฐาน
ว่าขอให้สอนคนเหมือนใบไม้ที่กวาดมากองนี้ แต่พอไปรู้ความจริงแล้วในอดีตเราเคยปรารถนาเป็น
พุทธภูมิมาก่อน นี่คือนิทาน เคยเกิดสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้า ฟังธรรมอยู่ใกล้พระองค์แต่ไม่
บรรลุธรรม ทั้ง ๆ ที่หมู่คณะเพื่อนฝูงบรรลุธรรมกันหมด แต่เราไม่ไปเพราะมัวแต่ติดอยากจะเป็น
พระพุทธเจ้า แต่เพราะว่ามันทุกข์มากในชาตินี้จึงไม่ขอไป จึงอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้บรรลุธรรมใน
ชาตินี้ไม่เอาแล้ว ด้วยผลอานิสงส์ตอนนั้นที่เราสั่งสมมาไว้มากจึงได้มาสอนคนได้ ด้วยอุบายด้วยวิธีนี้
และตัง้ เจตนาไว้ตงั้ แต่วนั ทีก่ อ่ นจะบรรลุธรรมเห็นธรรมจนจุดนีว้ า่ หากวันใดวันนึงทีร่ คู้ วามจริงแล้วจะ
ขอเปิดทุกอย่าง พูดทุกอย่างที่รู้เพื่อให้โลกได้รับรู้ความจริงตรงนี้ ก่อนที่จะบรรลุธรรม เพราะตัวเอง
เสียเวลากับการปฏิบัติติมาเนิ่นนาน นานช้ามาเกือบถึง 30 ปีโดยที่ไม่มีใครบอกทรมานมาก ลองผิด
ลองถูกด้วยวิธีต่าง ๆ หลายวิธี ลองมาเกือบหมดแล้ว ทั้งกรรมฐานก็ลองมาหมด การพิจารณาธรรม
ก็ลองมาหมดแล้ว แต่ไม่แจ้งเห็นจริง มาแจ้งตรงที่พิจารณาเรื่องกายใจนั่นเอง เรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้า
หลังจากนัน้ ก็จงึ เปิดเผยอย่างทีท่ ำ� มาทุกวันนีเ้ พือ่ เป็นการตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้า สิง่ เดียวเท่านัน้
ทีเ่ หลืออยูใ่ นใจโดยทีไ่ ม่ได้หวังค�ำชมหรือค�ำสรรเสริญหรือหวังความศรัทธาจากญาติโยมเลย แต่อยาก
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จะให้ศาสนาของพระองค์มายาวนานต่อไปให้ครบ 5000 ปีเท่านั้นเอง อยากให้คนทั้งหลายได้เห็น
ธรรมพ้นทุกข์เหมือนที่เราเคยเห็น เพราะเราทุกข์มามากแล้ว เสียเวลามามากจึงไม่อยากให้ทุกคน
มาเสียเวลาเหมือนกับที่อาตมาเคยเสีย ไม่ต้องลองผิดลองถูกอันนี้ลองถูกเลยเพราะไม่ผิดแล้ว และ
โยมก็เห็นด้วยว่ามันใช่ เห็นจริง แก้ทุกข์ได้จริง ละความเห็นผิดได้จริง ก็คือเกิดสัมมาทิฏฐิได้จริงอันนี้
ถูกต้องแล้ว
ถาม : เคยฟังในเทปของพระอาจารย์มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์อยู่วัดได้มีสมาธิในการเดิน
บิณฑบาตอย่างนั้นเรียกว่าการเข้าฌานหรือว่าเป็นวิมุตติไหม
ตอบ : สมัยนั้นอาตมาเข้ามาอยู่ใหม่ ๆ ที่วัดสังฆทานช่วงนั้น เขามีเนสัชชิก คือนั่งสมาธิกันใน
วันพระตลอด แจ้งอาตมาก็อยู่ส่วนหนึ่งในสมัยนั้นเมื่อประมาณปี 2523 ปีนั้นก็ไปอยู่บวชใหม่ ๆ
พรรษาแรก นั่งสมาธิก็นั่งกันทั้งคืนเดินจงกรมก็เดินทั้งคืน บางคนก็เปิดเทปบ้างเสียงดัง บางคนก็นั่ง
สมาธิ บางคนก็เดินจงกรม อาตมานั่งทั้งคืนแต่ไม่สงบก็รู้ว่าเราอาจจะมีสติน้อยหรือว่าไม่ได้จับกับ
อารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งก็เลยว่าช่วงบิณฑบาตเราจะต้องท�ำอะไรซักอย่างด้วยกันอยู่กับอารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่ง ก็เลยเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์เลยตั้งสัจจะว่าขณะที่เดินออกจากวัดเขตวัดปุ๊บจะตั้ง
สติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเป็นหลัก จนกระทั่งกลับมาถึงวัดในระหว่างที่เดินไปบิณฑบาต
กับกลับมาจะรู้ลมหายใจตลอด จะไม่ทิ้งลมหายใจ เพราะไปบิณฑบาตกลับมาก็ไม่ถึง 1 ชั่วโมงเลย
ตั้งใจขณะลืมตา ก็เลยก�ำหนดที่ปลายจมูกรู้เข้ารู้ออก ๆ ขณะที่ก้าวไปไม่สนใจข้างทาง ก็เดินไปกัน
สามสี่องค์ เราก็เดินตามท่านไปเพราะเราไม่ได้น�ำหน้าเราเป็นพระใหม่ก็ได้ตามท้ายไป ก็รู้เข้า รู้ออก
อยู่ตลอด พอเดินไปถึงกลางทางเพราะเราไม่ได้นอนมาทั้งคืน กายก็เลยเบาอะไรมันก็เบาหมด สมาธิ
มันเริ่มรวม ลมหายใจเริ่มเบาลง เบาลง จนลมหายใจจางลงเหมือนไม่ได้หายใจ กายก็เบาด้วยลม
หายใจก็เบา รูส้ กึ ตอนนัน้ มีความเบามากขณะทีเ่ ดินบิณฑบาตขณะทีเ่ ดินเหยียบเท้าลงพืน้ ปกติจะเจ็บ
มากเพราะเป็นถนนลูกรังแต่เดินไปตอนนัน้ มันไม่เจ็บเลย เพราะมันมีความเบาพอเดินไปถึงหมูบ่ า้ นก็
เปิดฝาบาตร ก็รลู้ มเข้าลมออกตลอดไม่ทงิ้ เลยนะ ปิดฝาบาตรก็รลู้ มเข้าลมออก ถอยหลังกลับมาก็รเู้ ข้า
รูอ้ อก เดินกลับมากลับไปอีกบ้านหนึง่ บ้านหนึง่ ก็ไม่ทงิ้ ลมหายใจรูเ้ ข้ารูอ้ อก เป็นการเข้าสมาธิอย่างหนึง่
รูส้ กึ ว่าเบามาก เบาแบบบอกไม่ถกู มีความสุขมากขนาดนัน้ เพราะเรามีเครือ่ งอยูท่ ลี่ มหายใจ พอกลับ
มาจากบิณฑบาตมาถึงวัดตั้งใจว่าจะทิ้งลมหายใจ เพราะพอแล้ว แต่ว่าเขาเป็นอัตโนมัติไม่ยอมทิ้งลม
หายใจ จับแน่นเลยก็เลยปล่อยเลยตามเลยรู้ก็รู้ไปเป็นธรรมชาติพอไปถ่ายข้าวออกจากบาตร รอเพื่อ
จะขึ้นศาลาตอนนั้นฉัน ประมาณ 9 โมงเช้า ก็รอเวลาตั้งนานขณะที่นั่งรอก็รู้ลมเข้าลมออกไปด้วยจน
กระทั่งขึ้นไปฉันอาหาร ให้ฉันในบาตรก็เรียงเป็นแถว มีรถเข็นก็ตักใส่บาตรก็รู้ลมเข้าลมออก พอตัก
เสร็จปิดฝาบาตรถึงเวลาฉันให้พรก็รลู้ มเข้าลมออก ฉันข้าวทุกค�ำกลืนก็รเู้ ข้า รูอ้ อก ขณะทีก่ ลืนอาหาร
ไปลมหายใจก็รู้ตลอดเวลาอาหารที่เราฉัน วันนั้นมีความรู้สึกว่านุ่มนวลรสชาติกลมกล่อม ไม่มีเค็ม
ไม่มหี วาน นุม่ นวลไปหมด กลืนเหมือนกับอะไรมันนุม่ ไปหมดเลย มีความสุขมากนะทานอาหารมีความ
ปีตินุ่มนวลไปหมด พอฉันอาหารเสร็จก็เอาบาตรไปล้าง ก็ยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่ไม่ยอมทิ้ง มานั่งเช็ด
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บาตรเสร็จก็ยงั รูล้ มเข้าลมออก เอาบาตรไปเก็บทีก่ ฎุ ิ ก็ยงั รูเ้ ข้ารูว้ า่ ออกอยู่ วันนัน้ ก็เลยคิดว่าเพลียแล้ว
พอเราไม่ได้นอนทั้งคืนก็เลยนอน พอนอนไปไม่หลับอีก มันรู้ลมเข้าลมออกอยู่จนกระทั่งบ่ายไม่หลับ
ก็ไม่หลับ ก็เลยลุกมา บ่ายต้องกวาดวัดแล้วก็ยังรู้ลมเข้าลมออก ก็เลยตั้งสติดูพักหนึ่ง เอ๊ะ! ท�ำไมมัน
ถึงรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลา ท�ำไมถึงไม่ทิ้งลมหายใจ ความรู้สึกตอนนั้นก็เลยส�ำรวจใจดู ส�ำรวจกาย
ดูความรู้สึกตอนนั้นมันบ่งบอกได้ว่ามีความสุขมาก รู้เลยว่าเรามีที่อยู่แล้วเรามีเครื่องอยู่แล้วเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องไปอยู่กับอะไรอีก แค่เราอยู่กับลมหายใจเราก็พบความสุขได้แล้ว ขณะนั้นพิจารณาดู
ว่าใครมาด่าหรือใครมาตบตีเรา ตอนนั้นเราจะไม่โกรธเลย เพราะว่าเรามีเครื่องอยู่ของเรา อยู่กับ
ลมหายใจเข้าออก
อัศจรรย์มากเป็นครั้งแรกที่เกิดความสงบ เป็นครั้งแรกที่ได้สมาธิหลังจากนั้นมาก็เลยได้อุบาย
ตรงนี้ มาจับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเท่าที่ทำ� ได้ นี่คืออุบายของการเข้าสมาธิในประสบการณ์
ครั้ ง แรก แต่ ห ลั ง จากนั้ น มา มั น ก็ ทุ ก ข์ ม าก เพราะว่ า นั่ น ไม่ ใช่ ก ารดั บ ทุ ก ข์ เ ป็ น การหลบทุ ก ข์
เพราะว่ามันตันเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ไปเรียนกับอุทกดาบส และอาฬารดาบสนั่นเอง พระองค์จึง
ว่าการเข้าฌานออกฌานก็ยงั ไม่ใช่ทางบรรยายทีแ่ ท้จริง เพียงแค่เข้าความว่าง เอารูปฌาน อรูปฌานได้
อุทกดาบส และอาฬารดาบสกลับเรียนจนจบสิ้นพระองค์ก็ยังตรัสรู้ไม่ได้ ในที่สุดพระองค์ก็ไปหาทาง
ด้วยการเข้าไปทรมานกายอยู่ถึงหกปีในดงคสิริ บ�ำเพ็ญเพียรแบบทุกขกิริยา อดอาหารอดน�้ำ  กลั้น
ลมหายใจด�ำน�้ำสารพัดที่จะท�ำได้เพื่อดับทุกข์ ในที่สุดพระองค์ก็จึงรู้ว่าการทรมานกายไม่ใช่ พระองค์
จึงหันมาทรมานใจโดยการมาเสวยพระกระยาหารและเจริญทางสายกลาง ในทีส่ ดุ พระองค์กไ็ ด้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้า อาตมาจึงว่าทานนั้นมันไม่ใช่ทาน หลังจากนั้นก็จึงแสวงหาครูบาอาจารย์หาวิธีเพื่อ
จะดับทุกข์ให้ได้ ยิ่งหายิ่งทุกข์ จนทุกข์แบบไม่มีใครเลยที่จะมาทุกข์ เหมือนเรามาก่อน เชื่อเถอะไม่มี
เลย มันทุกข์ ทุกลมหายใจเข้าออกเลยโยม ทุกข์แบบไม่มยี หี่ อ้ โยมรูจ้ กั ไหมทุกข์จนฟ้าเหลืองมองอะไร
ในโลกนี้มันทุกข์ทั้งหมด ทุกข์ไปหมด ทุกข์แบบไม่ที่อยู่ ท�ำอย่างไรหนอจะให้พ้นทุกข์ ได้กราบแล้ว
กราบอีกต่อพระองค์ ท�ำไงหนอจะเห็นทุกข์ จะดับทุกข์ได้เพราะว่าอาตมาจะไปดับทุกข์ แต่ไม่ได้สาว
หาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดทุกข์นนั่ เอง มันจึงดับไม่ได้เพราะไปต้านทุกข์ และการต้านทุกข์กค็ อื สร้างปัญหาให้
เกิดขึ้นเป็นอุปทาน ยิ่งอยากยิ่งทุกข์ เพราะนั่นคือสมุทัย และเราก็อยากจะดับมันตลอด เพราะเรา
เคยเอาสมาธิที่เข้าไปดับสมาธิ ที่เคยข่มได้สมัยก่อนใช้ไม่ได้แล้ว เพราะมันเข้าถึงตัวละเอียด ทุกข์มัน
เกิดขึ้นในภายในแล้วดับไม่ได้แล้ว จึงนอนอมทุกข์ ทนทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเป็นเวลาหลาย 10 ปี
จนผอมลง ไม่เพียรแล้วปล่อยลงสบาย ๆ เพราะเปลี่ยนแล้วมันทุกข์ นั่งสมาธิที่ไหนเหมือนทุกข์ทุกที่
เพราะมันเจอทางตันจนผ่อนหมดในทีส่ ดุ ก็เลยทิง้ ไม่ทำ� ความเพียรปล่อยแบบสบาย ๆ จนได้ไปศึกษา
ธรรมะกับครูบาอาจารย์ทางภาคอีสาน ไปอยูส่ กลนครนัน่ แหละหลังทีอ่ อกจากสังฆทานแล้ว นัน่ แหละ
จึงไปอยู่กับหลวงปู่สนันที่สกลนคร ที่อ�ำเภอสว่างแดนดิน จึงได้รู้เรื่องขันธ์ห้าครั้งแรกในตอนนั้นทั้ง
ๆที่อยู่วัดสังฆทาน สวดมนต์ตลอดนะ รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาสังขารไม่เที่ยง แต่ไม่รู้อะไร
เลยเหมือนนกแก้วนกขุนทอง แต่พอไปรู้ตรงนั้นท่านบอกขันธ์ห้าแต่เราไม่เคยยกขึ้นมาพิจารณา ก็
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เลยเริ่มพิจารณาขันธ์ห้า ตั้งแต่นั้นแต่ก็ยังไม่แจ้งก็ยังติดมานานอยู่หลายปีเป็น 10 ปีเหมือนกัน จน
กระทั่งยกกายขึ้นมาพิจารณาธาตุทั้งสี่นั่นแหละจึงศิโรราบหมดเลย ราบคาบทั้งหมด เมื่อยกกายขึ้น
มาเป็นธาตุสี่เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเอาตรงนี้มาสอนเป็นพระเอก ต้องพิจารณาทุกอย่างให้เป็นธาตุสี่
เมื่อเห็นทุกอย่างเป็นธาตุสี่มันราบคาบหมดเลย เพราะฉะนั้นอาตมาถึงว่าการพิจารณาธาตุสี่ดีที่สุด
และดับทุกอย่างได้ เพราะคนเราลงอะไร ก็ลงในธาตุมีส่วนไหนที่ไม่มีธาตุ ไม่มี หญิงก็มาจากธาตุ
ชายก็มาจากธาตุ ทุกอย่างในโลกใบนี้มีแต่กองธาตุทั้งหมด เสื้อผ้าอาภรณ์ รองเท้า สิ่งที่มีชีวิตและสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิตและสมบัติทั้งหมด มีอะไรบ้างที่ไม่ได้ก�ำเนิดมาจากธาตุดินนี้บ้าง มีไหมโยม แล้วมันเสื่อม
สภาพร่างกายไปไหน เป็นดิน เห็นชัดเลยว่ามาจากดินคืนสู่ดิน มาจากเถ้าคืนสู่เถ้า มาจากธุลีคืนสู่ธุลี
เป็นแค่ธุลีอันหนึ่งที่โยมเห็นนั่นแหละแต่เห็นให้แจ้งและกัน
เนสัชชิกมีประโยชน์อะไร จริง ๆ ก็คือการท�ำความเพียรนั่นเอง มีประโยชน์ก็ท�ำให้เรามีสติ
เหมือนที่อาตมาได้เห็นผลนั่นเอง เพราะได้สมาธิ ได้ท�ำความเพียรเพราะว่าเป็นอุบายเพื่อให้เราได้
ท�ำความเพียรนั่นเองมีประโยชน์ตรงนี้ เพราะปกติถ้าไม่มีข้อจ�ำกัด ไม่มีการตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะ
อยู่จนตลอดรุ่งอรุณหรือตลอดแจ้ง พอง่วงหน่อยก็จะเผลอไปหลับแล้ว ถ้าเราไปตั้งสัจจะว่าคืนนี้เรา
จะไม่นอน นั่นคือการตั้งสัจจะเพื่อบ�ำเพ็ญตบะบารมี ก็ถือว่ามีประโยชน์ คือตั้งสัจจะบารมี อาตมา
เคยอธิษฐานในพรรษาไม่นอนเลยสามเดือน มันก็ยังไม่บรรลุธรรม ค�ำว่าไม่นอนไม่ใช่ไม่หลับนะคือ
ไม่เอาหลังแตะพื้นนอน แต่พิงโต๊ะ พิงเสาหลับได้ ไม่ยอมนอน แต่มันได้ผลบ้างนะโยม สติดีมากเวลา
ตืน่ มา ลืมตาเหมือนเราไม่ได้นอน สติรดู้ สี ามเดือนตัง้ แต่จำ� พรรษาหนึง่ เต็ม ๆ จะไม่นอนเอาหลังแตะพืน้
แต่หลับอยู่ หลับในท่าสมาธิเหมือนเราเข้าสมาธิตลอดแล้วเคยเข้าห้องกรรมฐานอยูเ่ ป็นเวลาเป็นปี เดิน
ยืนนั่งนอนอยู่ในห้องนั้นแหล่ะ เป็นปี ไม่ออกมานอกห้องนะ ถึงเวลาคนก็น�ำอาหารมาส่งใส่บาตร จะ
เอาไว้เรียบร้อยเพราะฉันในบาตรฉันอาหารทีก็ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงกว่าจะหมดบาตร เพราะก�ำหนด
ช้า ๆ เคี้ยวแล้วค่อย ๆ กลืนรู้ทุกค�ำกลืนเข้าไป อาบน�้ำก็อาบช้า ๆ ค่อย ๆ ถู เดินก็ค่อย ๆ ก้าวเพื่อ
ให้เขามีสติสมบูรณ์อยูก่ บั กายในนัน้ ขณะทีอ่ ยูม่ คี วามสุขมากโยม เพราะสติไม่ออกนอกเลยมีความสุข
มาก แต่พอออกจากกรรมฐานออกจากห้องแล้วก็ถูกกลืนหมดเหมือนเดิม นั่นก็คือได้แค่สมาธิ ไม่ได้
ปัญญาเพราะฉะนัน้ โยมก็ตอ้ งท�ำแบบนัน้ ก็ได้ คือเดินปัญญาให้มากเพราะสมาธิ ทีจ่ ะเข้าถึงความสงบ
ที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมใช้สมาธิตื้น ๆ ก็พอแล้ว คือขั้นอุปจารสมาธิไม่ต้องเข้าสู่อัปนาสมาธิก็สามารถ
บรรลุธรรมได้
แต่ถ้าเข้าถึงอัปนาสมาธิ หมดโอกาสเลย เพราะดับเสียงหมดฟังอะไรไม่รู้เรื่อง เวทนาดับกาย
หาย ลมหาย ดับหมดเลย ไม่สามารถจะรู้สื่อสารเห็นสภาวะไหน เพราะทุกอย่างมันดับหมด เมื่อไม่
เห็นสภาวะจึงไม่สามารถเห็นธรรมได้ แต่ถ้าอยู่สมาธิตื้น ๆ ก็ไม่เห็นเช่นกัน
เพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมในครั้งพุทธกาล คนเรานั้นไม่มีสมาธิ แต่ว่าเขาฟังธรรมที่พระองค์
ทรงแสดงอย่างต่อเนื่อง จิตก็จดจ่อหยุดอยู่กับสิ่งที่พระองค์แสดง นั่นก็เข้าสมาธิแล้วขั้นอุปจารสมาธิ
ฟังธรรมะของพระองค์จนตลอดรุง่ ตลอดแจ้งหรือตลอดค�ำทีพ่ ระองค์ทรงแสดงทัง้ หมด รูค้ วามเป็นไป
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ของธรรมทั้งหมดจนจบสิ้นกระบวนความ
เขาเหล่านั้นมีดวงตาเห็นธรรมเพราะเขามีฌานในการฟัง มีญาณในการฟังธรรม ญาณก็คือรู้
ตลอดขณะทีพ่ ระองค์ทรงแสดงจนเข้าใจความหมายของธรรมทัง้ หมด เขาจึงบรรลุธรรมได้  จึงไม่ตอ้ ง
อาศัยสมาธิลกึ เพราะสมาธิลกึ คือการเข้าฌานลึก ๆ นัน่ เอง ไม่เป็นประโยชน์ดว้ ยซ�ำ 
้ แต่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้ที่ที่จะมีวิหารธรรม เมื่อบรรลุธรรมแล้วอยู่ตรงนั้นลึกขนาดไหนก็ได้ จริง ๆ สมาธิไม่ใช่เรื่อง
ของพระพุทธศาสนา เพราะศาสนาไหนก็มีสมาธิ อิสลามก็มีสมาธิ คริสต์ก็มีสมาธิ ทุกศาสนามีสมาธิ
หมด แม้ศาสนาพราหมณ์กม็ สี มาธิ อย่างเช่นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอาฬารดาบสกับอุทกดาบส นัน่
ก็คือเป็นผู้เป็นเลิศทานสมาธิเข้าฌานอรูปฌานได้ รูปฌานสี่ได้ เรียนจนจบกระบวนความ นั้นแสดง
ว่า เรื่องสมาธิเรื่องฌานมีมาก่อนแล้วที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ วิธีเข้าฌานนั้นไม่ใช่หนทางของการ
ตรัสรู้ แต่วันที่พระองค์ตรัสรู้ พระองค์ตรัสรู้ในความจริงขณะที่อยู่ในชั้นสามารถเห็นสภาวะเกิดดับ
ได้ เพราะฉะนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้สมาธิในการตรัสรู้ แต่ถ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจะเอาลึกแค่ไหนก็ได้ เพราะ
ฉะนั้นครูบาอาจารย์ หรือพระอรหันต์ท่านตรัสรู้แล้ว ท่านได้เข้าฌาน ได้เข้าสมาธิ  ระลึกได้เป็นเวลา
นานนั่นเป็นการนิโรธสมาบัติของท่าน เป็นเครื่องอยู่ของธาตุขันธ์ของท่าน
ดังนั้นสมาธิ ความเพียร เพียรสงบตรงไหนก็ได้ แต่เพียรเรื่องปัญญาส�ำคัญที่สุด เพราะนี่คือ
หลักของพระพุทธศาสนา คือเรื่องปัญญา ปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริง คือ โลกุตตรปัญญา ปัญญาเพื่อ
การตรัสรู้ ตรัสรู้ในธาตุ 4 ตรัสรู้ในขันธ์ 5 ถ้าหากเราไม่เรียนรู้ ธาตุ 4 ขันธ์ 5 ให้แจ้งแล้ว แล้วเรา
จะไปตรัสรู้อะไรล่ะ ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อเราจะได้แจ้ง หายสงสัยในธาตุ 4 หายสงสัยใน
ขันธ์ 5 เมื่อไม่ยึดมั่นในธาตุ 4 ขันธ์ 5 แล้ว มันจะมีอะไรให้ยึดล่ะในโลกนี้ หมดเราก็หมดเขา เพราะ
ตลอดเวลามีเราจึงมีเขา ถูกต้องไหม เพราะฉะนัน้ ปฏิบตั เิ พือ่ ถอนเราออกจากเรา ไม่ตอ้ งท�ำอะไร ถอน
เราออกจากเราจนเหลือแต่ความไม่มีในเรา อุบายใดก็ได้เพื่อถอนเราออกจากเรา กิเลสไม่ต้องถอน
ถอนเราออกจากกิเลสอยู่เหนือสมมุติทั้งหมด
สมาธิลกึ ในการตรัสรู้ แต่ถา้ ตรัสรูแ้ ล้วจะเอาลึกแค่ไหนก็ได้ เพราะเป็นวิหารธรรมเป็นเครือ่ งอยู  ่
เพราะฉะนัน้ ครูบาอาจารย์หรือพระอรหันต์ทา่ นตรัสรูแ้ ล้วท่านจะเข้าสมาธิเข้าฌานลึกลึกได้เป็นเวลา
นานนานนั่นเป็นการเข้านิโรธสมาบัติของท่านเป็นการเข้าวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของธาตุขันธ์ของ
ท่านเพราะฉะนัน้ สมาธิความเพียร เพียรสงบก็ถงึ ไหนก็ได้แต่เพียรเรือ่ งปัญญาส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะนีค่ อื
หลักของพระพุทธศาสนาคือเรือ่ งปัญญา ปัญญาก็คอื ปัญญารูแ้ จ้งเห็นจริงเรียกว่าเป็นโลกุตระปัญญา
ปัญญาเพือ่ การตรัสรู้ ตรัสรูอ้ ะไร ตรัสรูใ้ นธาตุสี่ ตรัสรูใ้ นขันธ์หา้ ถ้าหากเราไม่เรียนรูเ้ รือ่ งธาตุสขี่ นั ธ์หา้
ให้แจ้งแล้ว แล้วเราจะไปตรัสรูอ้ ะไรล่ะ เพราะฉะนัน้ เราต้องเรียนรูเ้ รือ่ งธาตุสใี่ ห้มาก เรียนรูข้ นั ธ์หา้ ให้
มาก เพื่อเราจะได้แจ้งหายสงสัยในธาตุทั้งสี่ หายสงสัยในขันธ์ห้าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในท่าสี่และขันธ์
ห้าแล้วมันจะมีอะไรให้ยึดในโลกนี้หมดเราก็หมดเขา ใช่ไหมเพราะตลอดเวลามันมีเราจึงมีเขาถูกต้อง
ไหม ถ้าหมดเรามันมีเขาไหม ไม่มี หมดเราก็หมดเขามีเราจึงมีเขาถ้ามีเขาเราเป็นอย่างไรโยม โง่ คนมี
เขาได้ตรงไหนใช่ไหมคนไม่มีเขาเพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่อถอนเราออกจากเรา เป้าหมายจบเลยไม่ต้อง
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ท�ำอะไร ถอนเราออกจากเราให้หมดจนเหลือแต่ความไม่มใี นเรา อุบายไหนก็ได้ เพือ่ ถอนเราออกจาก
เรา ไม่ได้ไปถอนอะไรกิเลสไม่ต้องถอน ถอนเราออกจากกิเลส ถอนกิเลสออกจากเรา เหลือแต่ความ
เป็นกิเลส เหลือแต่ความเป็นธรรม ไม่มีเราในธรรมไม่มีเราทั้งกิเลส กิเลสไม่ใช่ของเรา ธรรมไม่ใช่ของ
เรา เราจึงอยู่เหนือธรรม อยู่เหนือกิเลสทั้งปวง นี่แหละ ก็อยู่เหนือสมมติทั้งหมด

เอกสาร
https://youtu.be/odfdKWFMOfk
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นิพพาน
หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
ช่วงเช้าเราได้พูดถึงเรื่อง อาการที่เรายินดีในตัวเรา เป็นเหตุ เป็นสาเหตุของการคิดไปของจิต
ทั้งหมดเลย ถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตเรานี้ท�ำไมมันต้องคิดอะไรนักหนา คิดไม่จบเลย เราอยากจะรู้
ว่าความคิดแบบนี้ เพราะเหตุนี้ มีความสุข เราก็เลยวิ่งหาสิ่งเหล่านั้นมาบ�ำเรอตนให้มีความสุข
เพราะอะไร เพราะเรารักตน แม้แต่หญิงหาชาย ชายหาหญิง ก็หาเพื่อให้ตัวเองมีความสุข
รักเราจึงเอาเขามา เอามาบ�ำเรอให้เรามีความสุข ถ้าเรารักเราจึงเอาเขามา แต่ถ้าเราเบื่อเราล่ะ
เราก็เบื่อเขา รักเราก็รักเขา เบื่อเราก็เบื่อเขา แสดงว่าเบื่อหรือรักเขานั้นมาจากการที่เรามีความ
เบื่อความรักในตัวเองนี่เอง
ทีนี้ว่าหญิงชายรักกัน ก็คือรักเขาเพื่อใคร เพื่อเรา แสดงว่ารักเขาน่ะรักจริง แต่เพื่อใครล่ะ
ไม่เพื่อใคร เพื่อเรา เราเห็นไหมว่าสมมุติฐานมันก็คือความรักในตนยังสูงมาก เมื่อเรารักตัวเอง
แล้วก็จะวิ่งไปหาสิ่งเหล่านั้นมา มาให้เรามีความสุข มันก็เป็นสาเหตุบอกว่าจิตไหลไม่หยุดเลย
เพราะจิตมันวิ่งทั้งวันเลย มันวิ่งหาอะไรก็ได้มาให้ให้ตัวเองมีความสุข มันก็เลยท�ำให้เรารู้เลยว่า
สาเหตุทจี่ ติ เราไหลไม่หยุดมาจากความรักนีเ้ ป็นเหตุ เราก็เลยพาจิตไปดูวา่ ไอ้ทเี่ จ้าว่ารักตัวเองนะ
เจ้าเห็นหรือยังล่ะ จิตก็บอกว่าไม่เห็น อ้าว! รักตัวเองทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เห็นตัวเองอย่างนั้นหรือ จิตก็ตอบ
ว่าใช่ เรารักตัวเอง แต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวเองเลย อันนั้นเราพาไปดูไหมว่า รักตัวเอง รักส่วนไหน
มัง่ ก็เป็นหน้าทีข่ องเราทุกคนพาจิตไปดู ก็เลยว่าการทีเ่ รามีหน้าทีท่ เี่ อาจิตไปดูนนั่ แหละ ขบวนการ
นั้นเขาเรียกว่า มรรค
การอบรมนั้นก็เลยเกิดขึ้นเพราะเราจะพาจิตไปดูตัวเอง ก็เป็นที่มาของการเอาจิตมา
พิจารณากายนี้ ดูผมนี่น่ารักไหม ดูขน ดูเล็บ ดูไป ๆ จิตมันชักจะรู้ตัวเองแล้วว่า ตัวเองไม่มีอะไร
น่ารัก ตัวเองเริม่ รูต้ วั เองว่า ทีเ่ รารักตัวเองทีส่ ดุ นัน้ แท้จริงเราก็ไม่มอี ะไรน่ารักนะ ท�ำไป ๆ ไอ้ความ
รักตัวนั้นก็เลยคลาย เหมือนเชือกที่มัดแน่นมันคลายตัวออก ๆ ๆ คลายเรื่อย ๆ เหมือนเราผูกมัด
แน่นไว้กบั หลัก อันนีเ้ ชือกเส้นนัน้ ก็คลาย ๆ เราก็เริม่ หลวมตัวแล้ว เริม่ จะออก เริม่ จะหลุดออกจาก
เชือกละ มันก็ทำ� ให้จิตของเราหลุดพ้นได้ในที่สุด

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมบ่าย
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
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อันนี้เราจึงค้นได้ว่า พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเห็นตัวเอง เพราะว่าเราทุกคนรักตัวเอง
เราเพิง่ มารูว้ า่ เรารักตัวเอง ท�ำไมในความรูส้ กึ ส่วนลึกเราไม่รสู้ กึ ว่าเรารักตัวเองเลย ท�ำไมเราไม่รสู้ กึ ตัว
เรามารู้สึกตัวเมื่อเรามองกายนี้มาก ๆ นี่เอง ถึงได้รู้ว่า อ้อ! เรารักตัวเองนี่เอง แต่เมื่อก่อนเราไม่ได้เอา
มามอง ท�ำไมเราไม่รู้สึก ความรู้สึกอันนี้มันอยู่ที่ไหน แต่ถ้าเรารู้รักคนอื่นน่ะรู้สึกเลยนะ รักเขาเหลือ
เกิน ๆ เรารู้สึกน่ะ แต่รักเราเหลือเกินเราไม่รู้เลย เพราะอะไร  เพราะโลกนี้มันปิดบังอ�ำพราง โอ้โห
เล่หเ์ หลีย่ มของโลกนีไ้ ม่ใช่ธรรมดา มันปิดบังความรักอันนีจ้ นไม่ให้เรารูว้ า่ เรารักตัวเอง แต่สว่ นทีเ่ รารัก
คนอื่นนั้นกลับให้เรารู้สึกได้ ทุกคนรู้สึกได้ว่าเรารักใคร เรารู้สึกได้เลย แต่รักตัวเองไม่รู้สึก เขาเก่งมาก
เขาเก็บซ่อนไว้มดิ เลย ไม่ให้รคู้ วามจริง ทีนเี้ มือ่ เราไปดู โดยการทีว่ า่ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนไปดู
ความลับอันนี้จึงแตกออกมา เขาเรียกว่าความลับแตก เราถึงได้เข่าอ่อนเลย เห็นแล้วร้องไห้เลย โอ๊ย!
เราโง่ ไม่รู้ไม่เห็นว่าเรามารักตัวเองอะไร มันถึงได้ร้องไห้ออกมาว่า ความจริงอันนี้มันซ่อนเร้นอยู่ใน
ใจเรา มันปกปิดเราจนไม่รู้ความจริง จริง ๆ ไอ้ความไม่รู้ตรงนั้น เขาเรียกว่า อวิชชา อวิชชาคือความ
ไม่รู้ ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุของทุกข์ ไม่รู้การดับทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะน�ำไปสู่การดับทุกข์ได้ ความไม่รู้
นีเ่ องจึงปกปิดสัตว์โลกทัง้ หมดไว้ เหมือนเรากาลก่อนทีเ่ ราปกปิดเราอยู่ ฉะนัน้ กาลก่อนทีเ่ รายังไม่เคย
อบรม ความลับอันนี้ก็ปกปิดเราอยู่ แล้วตอนนี้เราเริ่มมารู้บ้างแล้ว แล้วคนที่อยู่ในโลกนี้เขาไม่รู้ เขาก็
ปกปิดเหมือนกัน เหมือนดั่งเราที่เคยปกปิด
อาชิตะมานพทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า โลกคืออะไร อะไรปิดบังเอาไว้ จึงหลงดุจใน
ที่มืด พระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันความไม่รู้ปกปิดเอาไว้ จึงหลงดุจในที่มืด
เพราะอะไรเป็นสาเหตุ สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏ เพราะตัณหามีประการต่าง ๆ ประกอบ
ด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องปกปิดไว้ หมายถึงว่า เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมัวแต่จิตส่ง
นอกไปคิดถึงผู้อื่น แล้วก็เพลินกับผู้อื่น นั่นแหละมันจึงไม่มีโอกาสมามองตัวเอง มัวแต่มองแต่
คนอืน่ เพลินกับการคิดของคนอืน่ นัน้ จึงลืม จึงไม่นกึ ว่าจะมองตัวเอง ความเพลินก็ดี มัวแต่คดิ ถึง
คนอื่นนั่นเอง เป็นเครื่องปกปิดคนนั้นไว้ ก็ที่ผ่านมามัวแต่คิดถึงคนอื่นตลอด จนปกปิดความ
จริงเราเอาไว้ เราก็เลยไม่มีโอกาสมามองตัวเอง มาเพิ่งจะมองตัวเองเมื่อกี้นี้นะ ถึงได้รู้ความจริง
ถึงได้ร้องไห้ออกมา ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหามีประการต่าง ๆ จิตของเราไหลไปสู่
อารมณ์ตา่ ง ๆ ดุจกระแสน�ำ้ ปัญหาเหล่านีป้ ระกอบด้วยความเพลิดเพลิน มัวแต่คดิ ถึงคนอืน่ และ
ก็เอาความเพลินนั้นเป็นเครื่องประกอบจิตของคนนั้นไว้ ไม่ให้มารู้มาเห็นตัวเอง จึงไม่รู้ความจริง
อันนี้คือแปลมาแล้วนะ แสดงว่าเราทุกคนปล่อยจิตคิดอยู่ข้างนอกนั้น จึงไม่รู้ไม่เห็น ถึงอายุปูน
นี้ถึงจะมารู้เห็นนี่เอง ถึงได้ร้องไห้เลยว่า โอ๊ย! ความลับอันนี้มันอยู่ที่นี่เอง เรามัวแต่คิดถึงผู้อื่น
มานานนักหนา แล้วก็ท�ำให้ความคิดอันนั้นแหละปิดเราไว้อีกทีหนึ่ง เราก็เลยท�ำไง ต่อนี้ไปก็ปิด
คนอืน่ ไว้สิ เมือ่ ปิดเรา เราก็ปดิ เขาบ้าง เราก็เลยเอาใจมาสนใจตัวเรา พิจารณาตัวเรา ความลับถึง
ได้แตกออกมา การที่รู้ความลับตรงนี้แตกออกมา เหมือนลูกไก่เจาะกระเปาะไข่ว่างั้น เหมือนไก่ที่
ถูกฟักอยูใ่ นไข่ มันหุม้ อยูใ่ นไข่อยูต่ ลอดเวลา ต่อมาฟักเป็นตัวแล้ว มันก็ไม่รจู้ ะออกตรงไหน ก็เจาะ
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กระเปาะนั้นออกมา จึงได้ทะลุโลกกว้างออกมา เหมือนเราทุกคนที่มาเห็นตัวเอง ถึงได้รู้ว่าความ
จริงมันอยู่ตรงนี้เอง ที่เราคิดไม่จบทั้งหมด กิเลสต่าง ๆ มีมาจากตรงนี้ ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้า
เป็นผู้เจาะกระเปาะไข่เป็นคนแรก เราก็เจาะตามเลยทีนี้
เจาะมารู้ความจริงตรงนี้ นี่เองจึงเป็นที่มาของการรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็คือเห็นตัวเองนี่เอง เวลาเราอบรมไปนี่เราร้องไห้ บางครั้งเห็นแรก ๆ เข่ามือไม้นี้อ่อน
หมดเลยนะ มันเหมือนจะเดินไม่ได้ มันสิ้นหวังหมดเลย มันเหมือนกับคนไม่รู้สึกตรงนี้ ไม่มีอาการ
ตรงนี้ คนนั้นยังไม่เห็นแจ้ง ไม่เห็น ถ้าเห็นแล้วจะรู้เลยนะ ว่าความรู้สึกอันนี้จะเป็นอย่างไร มันแทบ
จะมือไม้นี่มันอ่อนหมดเลยนะ มันไปไม่เป็นเลยนะ เรามารู้ความจริงว่าเราโดนหลอกอีกแล้ว หลอก
ทุกคนในโลกนี้ หลอกทั้งเราด้วย หลอกแม้แต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ท่านโดนหลอกมาแล้ว แต่
ท่านก็ทนได้ เราก�ำลังจะไปตามท่าน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่า ความลับนี่มันปกปิดตรงนี้ไว้ ทีนี้ว่า
คนไหนไม่มาพิจารณากายไม่รู้หรอก มองแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้หรอก เพราะจิตมันไปไหนล่ะถ้ามอง
มัน มันก็ไปหาทีม่ นั ชอบนัน่ แหละ เราก็มองไป ตามมันไปทุกวัน มันก็ไป ราคะ โทสะ โมหะ เท่ากับว่า
เรามองราคะ โทสะ โมหะ ของตัวเองนั่นเอง มันก็ไปทั้งวันอยู่แล้ว เพราะเรามองอย่างนั้นก็มองกิเลส
ตัวเองอย่างเดียว แต่การดับไม่มีเลย เท่ากับเรามีกิเลสแต่ก็มองกิเลสเรานั่นเอง มองจิตก็คือเป็นแบบ
นั้นเลย แต่ถ้าเรามองกายมันคนละเรื่องเลย มองกายคนละเรื่องเลย เพราะว่ากายกับจิตมันโยงใยกัน
ก็กลายเป็นว่า เรามารู้ความจริงว่าที่จิตคิดทั้งหมดนี้ คิดเพราะเรามารักตัวเอง ก็คือรักกายนี้นั่นเอง
ทีนี้ว่าเราเห็นกายตัวเองนี่ มองไปมองมาด้วยอุบายอันแยบคาย เราก็เริ่มรู้ตัวเองว่าเป็นของว่างเปล่า
เป็นของหลอกลวง เป็นของที่ไม่ใช่หลัก เป็นของหยิบยืมเขามา เป็นของปฏิกูลอย่างยิ่ง เป็นของที่น่า
เบื่อ ไม่ใช่น่ารัก อันนี้ก็เลยท�ำให้เรานี้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ จากเมื่อก่อนเรารักก็กลายเป็นความเบื่อ
หน่าย อันนี้จึงว่า เราทุกคนได้มาเห็นตัวเอง ทุกคนก็เริ่มเบื่อหน่ายตัวเองทีละน้อย ๆ ๆ ๆ ท�ำให้เรา
เห็นความจริงว่า ตัวเราทั้งหมดนี่มันไม่มีอะไรน่ารักเลย ความเบื่อตรงนั้น ความรักอันนั้นถูกความ
เบื่อเข้าไปถอดถอน เบื่อไป ๆ ๆ  ยิ่งเบื่อเท่าไหร่จิตเรายิ่งลดกระแสลงเท่านั้น ยิ่งเบื่อเท่าไหร่จิตเราก็
ลดลง ๆ ๆ  เพราะเบื่อหน่าย จิตมันจะหดกลับ ๆ ๆ ถ้ารักตัวเองจิตมันจะยืดออก ๆ ๆ นี่มันเป็น
อย่างนัน้ นะ เขาเรียกว่าเปรียบเหมือนขนสัตว์ ขนไก่กด็ ี ขนสัตว์กด็ ี เมือ่ ถูกไฟมันก็จะงองุม้ เข้ามา ๆ ๆ
มันไม่เหยียดออกนะ ฉะนั้นฉันใดก็เหมือนกัน จิตมารู้ความจริงตรงนี้มันจะงอเข้า งุ้มเข้า ๆ ๆ หด
เข้า ๆ ๆ จิตมันจะหยุด เราต้องการหยุดอยู่แล้ว เราต้องการให้จิตหยุด ปรากฏว่าเริ่มมีผล แล้วก็สติ
ปัญญาเราก็เริ่มเข้าใจว่า การที่จิตเราไปเช่นนั้นน่ะ เป็นความหลงเท่านั้นที่ไป เป็นไปเพราะคนที่หลง
แต่เราเริ่มจะไม่หลงแล้วว่าเราไม่มีอะไร ถ้ารูปนี้ไม่ใช่ของเรา ก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา และจิตที่เรา
คิดไปนี้ สุขทุกข์อนั นัน้ เป็นเวทนา จะเป็นเพราะเราได้อย่างไร ในเมือ่ ร่างนีไ้ ม่ใช่เรา ความสุขทุกข์ตา่ ง ๆ
ที่อาศัยร่างนี้เกิดขึ้น สุขทุกข์นั้นจะเป็นของเราได้อย่างไร แล้วจิตคิดไปเป็นสัญญาที่เราเห็นอะไรก็จ�ำ
อยู่ในใจ ๆ ความจ�ำเหล่านั้นจะเป็นอะไรกับเราเล่า ก็ไม่มีอะไรกับเรา ว่างเปล่า สังขารที่ปรุง
แต่งไป จะปรุงแต่งไปท�ำไม ในเมื่อกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา จะคิดไปท�ำไมเล่า วิญญาณภาพต่าง ๆ ที่เรา
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จดจ�ำเขามา ภาพคนโน้น ภาพคนนี้ เราจะตั้งภาพเขานั้นท�ำไว้ท�ำไม ในเมื่อเราก็ไม่มีอะไร ว่างเปล่า
เป็นของไม่มีตัวตนของตัวเองอยู่ในที่นี้ เห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่ของเราเลย
จิตก็เริ่มยอมรับลง มันยอมรับทีละน้อย ๆ ๆ แต่ปัญญาเราล่วงหน้าแล้วล่ะ แต่จิตเริ่มยอมรับขึ้นทีละ
น้อย ๆ ๆ ส่วนที่มันดื้ออยู่ก็ยังมีอยู่ เราก็อบรมไปเรื่อย ๆ ส่วนรับก็รับ ส่วนดื้อก็ดื้อ มันก็ยังไม่หมด
ทัง้ สิน้ เพราะว่าจิตมันหมักหมมมานาน เราก็หดตัวเข้า ๆ นิง่ มีความสุขมาก ยิง่ คิดยิง่ พิจารณาเหมือน
เขายิง่ ตอกย�ำ้ ให้เราเข้าใจตัวเองชัดมากขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ ยิง่ คิดก็ยงิ่ ตอกย�ำ 
้ ความรูค้ วามเห็นของเราเจิดจ้า
ไปหมดเลย อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งแปลก เป็นเรือ่ งอัศจรรย์วา่ ยิง่ หาอุบายมาหว่านล้อม ยิง่ หาอุบายมาปรารภ
ยิง่ ดืม่ ด�ำ 
่ จิตเราสงบเย็น ท�ำไปคลอด้วยน�ำ้ ตา ลูกกะตานัน้ คลอด้วยน�ำ้ ตา มีความสุข ความสงบ ความ
ร่มเย็น นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระอรหันต์ว่า เป็นผู้อนุเคราะห์เรา นึกถึงค�ำสอนที่มาสอนหมู่สัตว์
ทั้งหลาย เราก็ได้รับผลตรงนั้น นึกถึงคุณของท่านที่อุตส่าห์นำ� ความรู้มาสอน พระพุทธเจ้าปรารถนา
สร้างบารมีมา เอาความรูม้ าสอนเรา เรานึกถึงคุณของท่าน ถ้าเราไม่มคี ำ� สอนท่านวันนีเ้ ราจะมีอย่างนี้
ได้อย่างไร ก็นกึ ถึงคุณของท่านก็ลน้ เหลือหัวใจ ยิง่ ศรัทธาเลือ่ มใสรักเคารพ เลือ่ มใสศรัทธาท่านมากขึน้
เรื่อย ๆ เขาเรียกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัย รัตนะ แปลว่า แก้ว ตรัย แปลว่า สาม แก้วสามประการ
นั่นเอง รัตนตรัยก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ พระธรรมเป็น
ค�ำสอน ทีส่ อนให้เรามาปฏิบตั ิ พระสงฆ์กน็ ำ� ค�ำสอนมาให้เราได้รอู้ กี ทีหนึง่ แล้วก็ปฏิบตั ใิ ห้เราเห็น
ให้เราเข้าใจ คนเหล่านี้มีคุณแก่โลก เราก็เข้าใจในพระรัตนตรัย เขาเรียกว่า เข้าถึงนั่นเอง
อันนี้ท�ำให้เราได้ซาบซึ้งว่า ถ้าโลกนี้นะไม่มีสามอย่างนี้นะมืดบอดแน่ ถึงจะมีสามอย่างนี้แล้ว
เมือ่ ก่อนเราไม่ได้มาสนใจก็มดื เหมือนกัน ฉะนัน้ วันนีเ้ ราสนใจดูเหมือนว่าเราจะหูตาสว่างขึน้ ทีละน้อย ๆ
นักปฏิบตั กิ จ็ ะเห็นคุณ ไม่นา่ เชือ่ ว่าเราปฏิบตั อิ ยูส่ องพันกว่าปีนยี่ งั มีอยูท่ กุ อย่างเลย เหมือนพระพุทธเจ้า
ยังมีพระชนม์อยูเ่ ลยนะ เราปฏิบตั เิ ป็นเหมือนท่านอยูไ่ ม่หา่ งเราหรอก เราก็ไม่หา่ งท่าน ทัง้ ๆ ทีว่ า่ สอง
พันกว่าปีหา่ งกันนะ แต่ไอ้ความรูส้ กึ ภายในน่ะมันไม่มอี ายุหรอก อายุขา้ งนอกนีเ่ อง สองพันกว่าปีขา้ ง
นอกนี่เอง แต่ใจมันไม่มีอายุหรอก เราก็เห็นว่า โอ้! ถ้าไม่มีโลกนี้ ไม่มีพระรัตนตรัย มืดบอดจริง ๆ เรา
ก็พงึ่ ไม่รไู้ ม่เห็น พึง่ มารูเ้ ดีย๋ วนีเ้ อง ทีนเี้ ราท�ำไปนีจ่ ติ เราก็เกิดศรัทธาเลือ่ มใส เขาเรียกว่าศรัทธาไม่หวัน่
ไหวนัน่ เองในทีส่ ดุ นะ ฉะนัน้ พระโสดาบันจึงเป็นผูม้ ศี รัทธาไม่หวัน่ ไหว แต่เราหวัน่ ไหวบ้าง ไม่หวัน่ ไหว
บ้าง หวั่นไหวบ้างเพราะเรายังไม่ถึง เมื่อจิตอยู่ในตัวเราก็ไม่หวั่นไหว เมื่อจิตหลุดเราก็หวั่นไหวทันที
เลย มันยังมีอยู่คำ� ว่าหลุดนั้น เพราะว่าอะไร เพราะเรายังไม่แนบแน่น เรายังโยกโคลงอยู่ เรายังหลุด
อยู่ก็ธรรมดา เราก็รู้ว่าเราจะต้องท�ำอีกมากทีเดียว นักปฏิบัติก็จะรู้ตรงนี้ว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราได้มา
พิสจู น์ดู ถึงแม้จะไม่มากแต่นยั ยะของการรูน้ ชี้ า่ งอัศจรรย์นกั มีความรูค้ วามเห็นอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ
แล้วก็ความรูค้ วามเห็นเหล่านัน้ สุขมุ ลุม่ ลึกคัมภีรภาพ ไม่นกึ ว่าจะท�ำให้คนอย่างเรานีร่ ไู้ ด้ คนอย่างเรา
นี่ดื้อที่สุด แต่วันนี้เริ่มสยบบ้างแล้ว ความดื้อถ้าเกิดว่าค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มาปราบความพยศ
ของเราก็คงจะมีตอ่ ไป นีก่ เ็ ป็นเรือ่ งของว่าจิตเราพยศอยูแ่ ต่วา่ ไม่มอี ะไรจะก�ำราบได้ เมือ่ มาเจอค�ำสอน
ดูเหมือนว่าค�ำสอนจะก�ำราบได้ ก็ทำ� ให้เราซาบซึง้ ว่า คนอย่างเรานีถ้ า้ ไม่มคี ำ� สอนมาก�ำราบไม่ดหี รอก
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ดีไม่ได้หรอก ในสายตาคนทั่วไปเราก็ไม่ใช่คนร้ายนะ คนดีคนหนึ่ง แต่ว่าดีเท่าที่ดีนั่นแหละ แต่ดีที่สุด
มันยังไม่ถึง ดียิ่งกว่าดีนะมันไม่ได้ เราต้องการที่ว่าดียิ่งกว่าดี ดีถึงที่สุดนั่นแหละ อันนั้นต้องรอการ
กระท�ำของเราอยู่ นี่ก็ถือว่าเราทุกคนนั้นเห็นตัวเองเป็นที่สงบอกสงบใจ การเห็นตัวเองนั้นท�ำให้เรา
อยู่กับตัวเองได้ สมมุติว่าคนไหนไม่มองกาย ไม่มาพิจารณากาย จิตของเขาก็จะแยกกับกายอยู่เสมอ
จิตอยู่ที่หนึ่ง กายอยู่ที่หนึ่ง ก็จะปรากฏขึ้นตลอดเวลา สมมุติการปฏิบัติของใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่มอง
กาย เอาเป็นว่าถ้ากรรมฐานใครก็แล้วแต่ทบี่ อกว่าพิจารณากายท�ำไม ท�ำไมต้องอยูก่ บั กาย ท�ำไมต้อง
อยู่กับตัวเอง คนนั้นก็อยู่นอกตัวหมดเลย ถ้าเขาปฏิเสธเรื่องนี้ ฉะนั้นจิตของเขาก็อยู่ที่หนึ่ง กายของ
เขาก็อยู่ที่หนึ่ง ซึ่งมันเหมือนใครละแบบนั้น ก็เหมือนคนเดิมของเราที่เราเป็นนั่นเอง เท่ากับว่าเขา
เหล่านั้นก็คือคนคนเก่านั่นเอง เพราะคนเก่าเราก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ฉะนั้นกรรมฐานใครก็แล้วแต่
ทีไ่ ม่ได้มาเห็นตรงนี้ หรือคนปฏิเสธว่า เขามองแต่จติ กันทัง้ นัน้ แหละ เขาไม่มองกายกันหรอก คนเหล่านัน้
ก็เป็นอันว่ากายกับจิตก็ไม่เคยเห็นกัน แล้วก็ไม่เคยอยู่ด้วยกัน ก็เป็นอะไร จิตอยู่ที่หนึ่ง กายอยู่ที่หนึ่ง
เพราะเขาไม่เคยมองกันเลย แล้วเราเคยเห็นไหมว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นไหม กายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่
ที่หนึ่งอย่างนั้นไหมพระอรหันต์น่ะ ไม่มี ฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีหรอก กายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่ง กาย
กับใจนั้นอยู่ด้วยกัน อ้าว! ถ้าอย่างนั้นคนไหนใกล้กว่ากันล่ะ ไอ้คนที่ไม่มองกายกับคนที่มองกายน่ะ
ทิศทางคนไหนมันจะไปหาพระอรหันต์ได้ล่ะ คนที่ไม่มองกายเลย ทิศทางเขาจะไปเป็นอย่างนั้นไหม
ต้นก็ไม่เป็นแล้วปลายจะเป็นได้อย่างไร ต้นก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วปลายจะอยู่กันยังไง
แต่คนที่มาพิจารณากายนี่ต้นก็เริ่มอยู่แล้ว ต้นก็เริ่มเห็นตัวเองบ้างแล้ว ปลายก็ย่อมเห็นตัวเอง
แน่นอน ทิศทางใครจะไปตรงพระอรหันต์มากกว่าล่ะ ผูร้ ทู้ งั้ หลายก็พจิ ารณาเอา ฉะนัน้ จึงว่า กรรมฐาน
ท่านไหนก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามองกายไปท�ำไม จิตเขาก็ไม่เห็นกายนั่นเอง แล้วก็ไม่อยู่ด้วยกัน จิต
กับกายก็ต่างคนต่างไป มันตรงอะไร ตรงกับใคร ตรงกับปุถุชนคนทั่วไป แล้วเขาเป็นอะไร จะเป็น
อริยเจ้าได้ไหม ก็ตอบเอาเองสิ ฉะนั้นจึงว่า พระอรหันต์ทั้งหลายตัวกะจิตของท่านน่ะอยู่ด้วยกัน เรา
ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ก็เริ่มอยู่ด้วยกันไปสิ ถึงเราจะอยู่นิดอยู่น้อยอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็เป็นอันว่าเรา
เจตนาทีจ่ ะอยูอ่ ยูแ่ ล้ว ก็มาก ๆ ไป มันก็เป็นทิศทางเดียวกับท่านนัน่ เอง ฉะนัน้ ต้นยังไงปลายก็อย่างนัน้
ต้นถูกปลายก็ถกู ต้นผิดปลายจะถูกได้อย่างไร เราปลูกพริกมันจะเป็นมะเขือหรือ ปลูกพริกก็ตอ้ งเป็น
พริกนัน่ แหละ ปลูกมะเขือก็ยอ่ มเป็นมะเขือ เราจะปลูกมะเขือให้เป็นพริกมันจะตรงกันไหมล่ะ ฉะนัน้
ต้นไม่ตรงปลายก็ไม่ตรง เราทุกคนภูมใิ จอยูแ่ ล้วว่า เรามาพิจารณากายเพือ่ เราอยากจะเป็นอย่างท่าน
ก็คือพระอรหันต์ เราถึงได้หัดมาอยู่ส่วนคนที่ไม่พิจารณากายเขาจะไม่พบเจอเลย เพราะพระอรหันต์
ไม่ได้ปล่อยใจอย่างนั้น ไม่ได้เอาจิตกับกายไปคนละทิศกันเลย ไม่มีหรอกนะ อันนี้ก็รู้ไว้เลยนะว่า เรา
ทุกคนท�ำต้นกับปลายให้ต้นนี่เราได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ปลายเราหวังว่าจะได้อย่างท่านไง ก็วันหนึ่งเรา
ต้องได้แน่นอนเพราะต้นมันถูก นักกรรมฐานว่า โอ๊ย! บางคนพิจารณากายท�ำไม เออไม่เป็นไร ปล่อย
เขาไป อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของการถกเถียงกัน เมือ่ ใดก็แล้วแต่ถา้ ใครไม่มองกายนีจ้ ติ จะไร้เขตแดน เหมือน
จิตชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้ว ถึงคนนั้นจะเป็นพระ เป็นคนปฏิบัติมาก่อนก็ช่างเถอะ ใจเขาก็ไม่ต่างอะไร
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กับชาวบ้านนัน้ เอง เพราะอะไร เพราะใจกับกายอยูค่ นละทิศละทางไม่เห็นกัน การทีค่ นก็บอกอยูแ่ ล้ว
ว่าทุกคนนีร้ กั ตัวเองมากทีส่ ดุ เมือ่ เขาไม่เห็นกายนีค้ วามรักอันนัน้ จะถูกท�ำลายหรือไม่ เป็นไปไม่ได้เลย
เมือ่ เขาไม่ได้มาพิจารณากาย ความเป็นอสุภะในกายนีจ้ ะไปก�ำจัดกามราคะของเขาได้หรือไม่ เมือ่ เขามี
กามราคะอยู่ การไม่มอี สุภะไปหักล้าง เป็นไปได้หรือว่ากามเขาจะหมดไปด้วยวิธอี นื่ ก็คดิ ดูเถิด มันไม่
ได้สักอย่างเลย เป็นไปไม่ได้ การที่เขาคิดถึงผู้อื่น มีผู้อื่นเป็นอารมณ์ มีแต่ว่าจะเกิดราคะ จะเกิดโทสะ
จะเกิดโมหะ สถานเดียว การทีเ่ ราจะตัง้ ภาพคนอืน่ ไว้เพือ่ จะให้เราสิน้ ราคะ สิน้ โทสะ สิน้ โมหะ ในภาพ
ในคนอืน่ นัน้ จะเป็นไปได้หรือไม่ การทีจ่ ะตัง้ ภาพเขาไว้ และเพือ่ ให้เรานัน้ สิน้ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ
จะเป็นไปได้หรือ เราเคยตัง้ มาแล้ว สมัยก่อนทีเ่ รายังไม่ทำ 
� ตัง้ คนอืน่ ไว้ตลอด มีแต่เกิดอย่างเดียวไม่เคย
มีดับเลย แล้วเขาตั้งทั้งวันเขาจะมีดับได้หรือ ก็คิดเอาเถิด อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว หลายอย่างที่เราจะ
ต้องมาเปรียบเทียบว่า ราคะ โทสะ โมหะ นี้ ถ้าไม่มีอสุภะไปล้างไม่มีทางหรอก มันไม่มีทางออกได้
หรอก ถ้าใครปฏิเสธอสุภะ ใครปฏิเสธพิจารณากาย เท่ากับปฏิเสธการละเสียแล้ว ละอะไร ละราคะ
โทสะ โมหะ ก็เป็นอันว่าละไม่ได้ ปฏิเสธว่าไม่ละเสียแล้ว เหมือนกับว่าการละนัน้ จะไม่เกิดขึน้ แน่นอน
อันนี้จึงว่าการที่เราทุกคนได้มาพิจารณาร่างกายนั้น เพื่อจะก�ำจัด ราคะ โทสะ โมหะ
ของเรา บางคนก็จะมองว่าเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อจิตมันเป็นกิเลส กิเลสมันเกิดที่จิต แต่เรา
จะไปมองกายท�ำไม มันคนละเรื่องไหม เมื่อทุกข์มันอยู่ที่หนึ่งแต่เราจะไปแก้อยู่ที่หนึ่ง ทุกข์ของ
เรานีเ้ กิดจากจิตไม่สงบ มันจะเกีย่ วอะไรกับการทีพ่ จิ ารณาอสุภะ มันจะเกีย่ วอะไรกับ ผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง มันคนละเรื่องไหม ในเมื่อจิตเราไม่สงบก็แก้ที่จิตสิ มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับกาย บาง
คนอาจจะมองอย่างนี้ได้ว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องความไม่สงบของจิต มันจะไปเกี่ยวอะไรกับผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง หลายคนถ้าเรามาประยุกต์ปฏิบตั เิ ราจะไม่เขวเป๋ไปตามเขาพูด มันเกีย่ วกัน เพราะ
การเกีย่ วโดยตรงกับอาการเกีย่ วโดยอ้อมมันมีอยูแ่ ล้ว สมมุตวิ า่ เราอยากได้มะม่วง เราปลูกมะม่วง
เราหวังว่าจะมีผลมารับประทาน เราก็พยายามที่จะรักษามะม่วง ต้นมะม่วงนั้นไว้ให้มันออกดอก
ออกผล แล้วเราจะได้มะม่วงมารับประทาน ทั้งวันนี้เราก็มาดูแลที่ต้นมัน แล้วก็รดน�้ำพรวนดิน
ใส่ปุ๋ยที่ต้นที่โคนมันตลอด เอาปุ๋ยไปใส่บ้าง รดน�ำ้ บ้าง ที่โคนมัน แล้วมีคนคนหนึ่งมาว่าให้เราว่า
นี่คุณจะบ้าเหรอ ในเมื่อคุณอยากได้มะม่วง คุณจะดูแลต้นมันท�ำไม ดูแลรากมันท�ำไม ดูแลที่โคน
มันท�ำไม การที่คุณเอาน�ำ้ ไปรดโคนก็ดี การใส่ปุ๋ยก็ดี คุณไม่ได้กินต้น ไม่ได้กินโคน ไม่ได้กินราก
คุณกินผล ถ้าคุณอยากกินผลคุณก็ดูแลที่ผลสิ ดูแลต้นมันท�ำไมเล่า ดูแลรากมันท�ำไม โยมว่าไง
ล่ะ โยมจะว่าไง เขาก็บอกว่าผลกับรากน่ะมันคนละเรื่องกัน อันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่า ต้นมะม่วงกับ
ผลมะม่วงมันคนละอย่างกัน เราอยากกินมะม่วงก็ดูแลที่มะม่วงเลย จะไปดูแลที่รากมันท�ำไม ถ้า
คนนั้นปลูกมะม่วงแล้วไม่ต้องดูแลต้นเลย รอให้ผลมันออก แล้วก็เวลาผลออกก็ดูแลที่ผลเลย มัน
จะได้กินผลไหม ฉะนั้นจึงว่าอันเดียวกันว่า เรารดน�้ำที่โคนแต่หวังผลที่ปลาย เขาเรียกว่า มันโดย
อ้อม เราต้องการมะม่วงแต่เราก็ต้องดูแลที่โคนมัน แต่ระวังผลที่ปลาย ก็คือยอดมัน ปลายมัน
มันออกลูกมาแล้วเราก็จะได้กิน เพราะรากสมบูรณ์ ปุ๋ยสมบูรณ์ น�ำ้ สมบูรณ์ ลูกก็ต้องสมบูรณ์สิ
296 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

เท่ากับว่าเรารดน�ำ้ ทีโ่ คนนัน้ ถูกต้องแล้ว เราจะกินผลทีป่ ลาย อันนีก้ เ็ หมือนกัน การทีจ่ ติ เราไม่สงบ
จิตเราวุน่ วาย แต่เบือ้ งหลังของจิตน่ะมันมีความรักในกายนี้ การทีเ่ รามาเห็นกายนีแ้ ล้วเบือ่ หน่าย
นัน้ เป็นการแก้ทจี่ ติ นัน่ แหละ จิตนัน้ เหมือนมะม่วง แต่กายนีเ้ หมือนรากมัน เหมือนต้นมัน โคนมัน
ดูแลราก ดูแลที่โคน แต่หวังผลที่ปลาย อันนี้ก็คือว่า เราเห็นไหมว่าคนหนึ่งมองตรง ๆ แต่อีกคน
หนึ่งมองโดยอ้อม สมมุติว่ายุงกัดเรา เราก็หนีเข้าไปในมุ้งน่ะ เข้าในห้องมีมุ้ง มีมุ้งลวดกันยุง ยุง
ก็ไม่กัด อันนี้คนก็บอกว่า ถ้ายุงกัดก็แก้ด้วยการปัดบ้าง ตบบ้าง ยุงมาเราก็ตบมันไป แก้อย่างนี้
แหละ แต่เราบอกว่าถ้าตบอย่างนี้มันก็ไม่จบ เพราะว่ายุงมันมีที่ไข่อยู่ ลูกมันก็ออกอยู่ที่ที่มันไข่
นั่นแหละ กะโหลกกะลาต่าง ๆ ที่มันอยู่รอบ ๆ ตัวเรานั้น มันเป็นที่เพาะพันธุ์ยุง เราอยากจะให้
ยุงหมดไป เราก็ไปท�ำลายกะโหลกกะลาเหล่านั้นสิ คน ๆ นั้นก็บอกว่า มันจะเกี่ยวข้องอะไร นี่มัน
ปัญหาเรื่องยุง จะเอากะโหลกกะลามายุ่งเกี่ยวท�ำไมเล่า มันคนละเรื่องไหม โยมว่าเรื่องเดียวกัน
ไหม ฉะนั้นกายกับใจของเราก็เหมือนกันว่า มันเป็นเรื่องของจิต จิตไม่สงบ จะไปพิจารณาอสุภะ
ไปท�ำไม มันคนละเรื่องไหม ความจริงมันเรื่องเดียวกัน อันนี้คนคนมองตรงไม่ได้ แต่เราสามารถ
จะมองตรงก็ได้มองอ้อมก็ได้ เราเห็นว่าจิตที่คิดไม่หยุดก็มาจากการที่เรามีความรักความยินดีใน
ตัวเรา ถ้าเราท�ำลายความรักอันนี้ จิตเราจะสงบลงไปในทีส่ ดุ ก็หยุดได้ ฉะนัน้ เท่ากับว่าการทีเ่ รามา
พิจารณากายนี้เพื่อไปแก้จิตนั้นแหละ แท้จริงเราเพื่อไปแก้จิตให้สงบลงนั้นเอง แต่ต้องมาแก้ที่นี่
แก้ที่กายนี่ เหมือนกับว่ามันเกิดที่หนึ่งแต่เราก็ไปแก้อีกที่หนึ่ง เพราะที่หนึ่งนั้นมันเป็นเหตุของมัน
เหมือนกับยุงกัดเราเราไปแก้ทกี่ ะโหลกกะลานัน่ แหละ เพราะกะโหลกกะลาเป็นสาเหตุของมันมาที่
นี่ ฉะนัน้ ทุกข์ทงั้ หลายเกิดแต่เหตุ เมือ่ เหตุดบั ทุกข์นนั้ ก็ดบั เราทุกคนก็เลยมาพิจารณากายกัน เมือ่
พิจารณากายกันนี่เพราะเรามีความรักในตัวเราอยู่แล้ว จิตมันรัก ต่อมาเราก็เบื่อกาย เบื่อหน่าย
ในกายเรา จิตก็เลยหดกลับเลย มันมีผลที่จิตนั้นเลย ทั้งที่เราพิจารณากายนะ แต่ผลมันออกที่จิต
เลยนะ ฉะนั้นผลร้ายก็อยู่ที่กายนี้ ผลดีก็อยู่ที่กายนี้การเกิดของอารมณ์ก็เกิดจากกายนี้ การดับ
ของอารมณ์นั้นก็ดับจากกายนี้นั่นแหละ เราจึงมาพิจารณากายกัน ถ้าคนไหนไม่พิจารณากายกัน
ไม่พิจารณากายนี้แล้ว บุคคลนั้นพลาดเสียแล้วนิพพาน พลาดค�ำว่านิพพานเสียแล้ว เมื่อบุคคล
นั้นพลาดอมตะแล้ว การที่หวังผลที่นิพพานก็จะไม่มีแก่คนนั้นเลย
พูดได้เลยว่าถ้าคนไหนไม่เคยมาพิจารณากาย คนนั้นก็พลาดแล้ว ชาตินี้พลาดแน่นอน
ว่าไม่รู้จักท�ำธรรมะเลย ไม่สามารถจะหยุดจิตดวงนี้ได้เลย แต่ถ้าคนไหนมาพิจารณาร่างกาย
เห็นกายแจ้ง คนนั้นก็ไม่พลาดเลย จิตหยุดแน่นอน แท้จริงเราพิจารณากายแก้ปัญหาที่จิตนั้นเอง
ไม่ได้แก้ปัญหาที่กายนี้หรอก แก้ปัญหาที่จิต เพราะจิตมันมาจากการที่มีกายนี้เป็นที่รักของมัน
เราก็เลยท�ำให้เรานี้ต้องมองกาย กรรมฐานใดที่ปฏิเสธกาย กรรมฐานนั้นปฏิเสธแล้วซึ่งมรรคผล
นิพพาน เท่ากับว่าพระทีบ่ วชมาทุกองค์ได้รบั หมดเลย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ถ้าไม่มองถือว่าพลาด
แล้ว พลาดทุกอย่าง ถึงว่า ถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นกายนี้ จิตก็อยูท่ หี่ นึง่ กายก็อยูท่ หี่ นึง่ แน่นอน เหมือน
คนทั้งหลายที่ไม่เคยเห็นตัวเอง เราก็จะเหมือนเขานั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนมาพิจารณากาย
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กายกับจิตก็อยู่ด้วยกันไป ไม่พลาดกัน ก็อยู่ด้วยกันไป ไม่เป็นอื่นแล้ว อันนี้ก็ถือว่าเราทุกคน เรา
มาพิจารณากายกันเพือ่ ให้จติ เรากับกายอยูด่ ว้ ยกัน ไม่ออกจากกัน ไม่ไปไหนกันอยูด่ ว้ ยกัน เพราะ
ทุกวันนี้มันไม่อยู่ด้วยกันเลย อันนี้จึงว่าเราทุกคนจึงเป็นสาเหตุว่าเราทุกคนต้องมาพิจารณากาย
ถ้าเราไม่พิจารณากาย ไม่ได้.. จึงรู้ไว้ว่าที่เรามาพิจารณากายกันทุกวัน ๆ ที่อาตมาสอนนักหนา
เพื่อให้จิตกับกายมันอยู่ด้วยกัน แล้วก็ไปเข้าใจกันซะว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรน่ารักนะ แล้วเมื่อมี
น่ารักก็อยู่ตรงนี้ซะ อย่าออกไป มันก็เลยอยู่ด้วยกัน อันนี้แหละถึงว่าปัญหาอยู่ที่จิต แต่เราไปแก้
ที่กาย ปรากฏว่าเป็นปัญหาเดียวกันนะ เหมือนมะม่วงกับรากมัน โคนมัน ก็เป็นปัญหาเดียวกัน
เป็นเรือ่ งเดียวกัน เพราะมันอยูต่ น้ เดียวกันเหมือนยุงกับกะโหลกกะลา มันเป็นเรือ่ งเดียวกันเพราะ
มันอาศัยกันอยูน่ ะ อันนีท้ กุ คนก็คอื ว่าจิตเรามาอาศัยกายแล้วก็มาหลงกายนีว้ า่ เป็นของเรา แล้วก็
รักกายนี้ว่า กายของเรานั้นเรารักมากนะ เมื่อเราไปดูด้วยอุบายอันแยบคายปรากฏว่า เบื่อมาก
ไม่ใช่น่ารักเลย อย่างที่เรารัก มันก็คลายความรักนั้นออก เมื่อคลายความรักเท่านั้นแหละ จิตเรา
ก็หดกลับเลย เริ่มหดกลับเลย หดลง หดลง จนหมดเลย
เท่ากับว่าพระโสดาบันจิตไม่ออกนอก เราก็จะเป็นว่าที่ของโสดาบันในอนาคต เมื่อไหร่
ไม่รู้แหละ หลังจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อย ๆ จนถึงพระอรหันต์แน่นอน จิตเราหยุดแน่จิตเนี่ยมันหยุด
ได้นะไม่ใช่ไปได้ แต่หยุดไม่เป็น มันจะหยุดไม่ได้เลย ถ้าหยุดเป็นมันก็จะหยุดได้ ถ้าใครบอกว่าจิต
หยุดไม่ได้แสดงว่าคนนั้นไม่รู้ความจริง ไม่รู้ทางออกนั่นเอง ไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุของทุกข์ ไม่รู้การ
ดับทุกข์ ไม่รู้ข้อปฏิบัติ ก็เพราะคนนั้นไม่ได้อบรมมรรคนั่นเอง บุคคลนั้นพลาดมรรคแล้วนั่นเอง
ถ้าบุคคลใดอบรมมรรค บุคคลนั้นก็รู้ได้ว่าจิตกับกายมันเรื่องเดียวกันนะ มันเรื่องเดียวกัน
อันนี้ท�ำให้เราทุกคนได้มาพิจารณากายมากมาย แล้วเราจะเอากายของเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้ เป็น
เครื่องอยู่เป็นบ้านหลังใหม่ให้แก่จิตดวงนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเบื่อเขาก็จริง เราเบื่อแล้วเราก็ไม่มีที่
จะอยู่ เราก็เลยอยู่ในสิ่งที่เบื่อนั้นไปก่อน จนกว่าสิ่งที่จะเบื่อนั้นตายจากกัน เพราะนั้นเราทุก
คนเห็นกายแจ้งขึ้นมา เราก็เบื่อนะ แต่เราก็ไม่มีที่จะอยู่ อยู่ข้างนอกก็เป็นชาวโลกเขาอยู่กันอยู่
ข้างในแล้วก็เบื่อ แต่เอาล่ะ เราจะเบื่อไป แต่เราก็จะอยู่ไปเหมือนบุคคลที่เกาะซากศพลอยน�้ำ
เบื่อไปก็เกาะไป เมื่อถึงฝั่งเราก็จะละกันเสียนะ เราก็จะไม่เหลียวมองศพนั้นว่าเป็นที่น่ารักของ
เรา เมื่อเราตายเราก็จะทิ้งร่างนี้เสีย ว่าร่างนี้ไม่ใช่ของเรา เราจะทิ้งเอาเสีย ไม่เหลียวมามองเลย
นะ เพราะระหว่างทีเ่ รายังไม่ตายก็เกาะเขาไป ท่านจึงบอกว่าเกาะซากหมาเน่าข้ามฝัง่ วังวนนะ ที่
หลวงปูบ่ ดุ ดาท่านว่านะ เกาะซากศพลอยน�ำ้ หวังเข้าสูฝ่ ง่ั ศพนัน้ ก็คอื ใคร เราเอง ทีนเี้ มือ่ เป็นอย่างนี้
แล้ว เราเห็นประโยชน์อำ� นาจประโยชน์ทวี่ า่ เกาะแล้วท�ำให้เราไม่จมลง เราจึงเกาะไปหรอก เพราะถ้า
เราไม่เกาะเราก็จะจมลงทะเลนัน่ แหละ ถ้าเราเกาะเราก็จะรอดตาย เราก็เลยเกาะไปแต่เราก็เบือ่ ไป
อันนี้ก็เป็นลักษณะนั้น ทุกคนเห็นตัวเองเบื๊อเบื่อ แต่ต้องเกาะไป ถึงหิวก็ทานข้าว มันร้อนก็
อาบน�้ำขัดสีฉวีวรรณเหมือนคนทั่วไป เหมือนที่เราเคยท�ำมา แต่จะเป็นจะตายก็ไม่ว่ากัน แต่เราก็
ไม่ใช่วา่ จะละเลยอะไร แต่เราก็ไม่ใช่วา่ รักผูกพันอะไร อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของเขาคนนัน้ มีปญ
ั ญาอยูแ่ ล้ว
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อันนั้นพระอรหันต์อยู่อย่างนั้น
เราจะเห็นว่าเถรคาถานั้น ถ้าใครไปฟังนะว่าพระสารีบุตรบอกว่า เราไม่อยากอยู่แต่เรา
ก็ไม่อยากตาย ฟังดูแล้วเหมือนยังไงอ่ะ ในโลกนี้เราไม่อยากอยู่แต่เราก็ไม่อยากตาย มันเป็น
ส�ำนวน เป็นส�ำนวน ว่าจะอยู่จะตายก็ไม่ว่ากันแบบนั้นน่ะ ท�ำนองนั้นหมายความว่าอย่างนั้นนะ
เหมือนนายจ้างรอการหมดการจ้างอยู่ เหมือนนายจ้างเนีย่ เราเป็นลูกจ้างก็รอกันหมดการจ้างอยูก่ ็
จะไปละ อย่างนี้ เหมือนกับอยูก่ นั ไปวัน ๆ หนึง่ วันหนึง่ เราต้องทิง้ เขา แต่วนั นี้ ทุกวันนีจ้ ะอยูจ่ ะไป
ก็ไม่ว่ากัน จะเป็นจะตายก็ไม่ว่ากัน จึงมีค�ำพูดนั้นว่า เราไม่อยากอยู่ แต่เราก็ไม่อยากจะตาย เป็น
ค�ำพูดที่สำ� นวนที่เราเข้าใจยาก ทีนี้ทุกคนมาเห็นตัวเองก็เป็นอย่างนั้นนะ เห็นแล้วก็น่าเบื่อหน่าย
นะตัวเอง แต่ถ้าไม่เห็นไม่ได้นะ ไม่เห็นไม่ได้เลย มันเป็นเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหานี้ไม่ได้
ดังนั้นจึงว่าเราทุกคนมาเห็นตัวเองนั้นแก้ปัญหาได้ แล้วปัญหาทุกอย่างที่จิตคิดไม่หยุดแหละ
จบเลย จิตหยุดหมดเลย หยุดอย่างนี้เขาเรียกว่าหยุดแบบยอมรับ หยุดแบบจิตยอมรับต่อเหตุผล
ว่า ในเมื่อเราไม่มีอะไรน่ารัก ไม่มีอะไรที่น่ายินดี เราก็จะไปออกไปท�ำ คิดหาอะไรเพื่ออะไร
เมือ่ ก่อนเราอ้างได้วา่ ออกไปเพือ่ ออกไปหาสิง่ ต่าง ๆ มาบ�ำเรอตนให้มคี วามสุข แต่บดั นีเ้ นีย่
เราก็เบือ่ ในสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ คือร่างกายนีเ้ ราจึงไม่ออกไปเลย ไม่หาอะไรมาบ�ำเรอมันอีกแล้ว อยูก่ นิ ไป
วัน ๆ หนึง่ นะ เขาเรียกว่าอยูไ่ ปวันวันหนึง่ จะเป็นจะตายก็ไม่วา่ กัน อย่างนีแ้ หละเขาเรียกความรูส้ กึ
ของพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้น เห็นร่างนี้ชัดหมดเลย แจ้งหมดเลย ทะลุทะลวงหัวถึงเท้า ท�ำให้
เราได้เห็นว่า กายนี้ไม่ใช่ของเราจริง ๆ ทุกคนรู้ด้วยความเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราหรอก
รู้อยู่แล้ว แต่มันไม่เห็น ถ้าไม่เห็น ไม่มีผลนั่นนะ เข้าใจยังไงก็ไม่มีผล เข้าใจยังไงก็ไม่มีผล บางคน
บอกไม่ตอ้ งไปมองหรอกรูเ้ เล้ว เออรูน้ ะรูห้ รอก แต่มนั ไม่เห็นมันไม่จบหรอก ไม่จบหรอก ฉะนัน้ เรา
รู้ก็รู้นะ แต่เห็นก็ต้องเห็น ไม่ได้ต้องเห็นอยู่ดี มันไม่มีอุบายออกถ้าไม่เห็น
อันนี้เขาถึงว่าเราทุกคนนี่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่เราแต่เราก็ต้องเห็น เห็นแล้วเนี่ยมันคนละเรื่อง
เลย ดับได้จริง ๆ เห็นตัวเองดับได้จริง ๆ ซึ่งเราทุกคนได้มาพิจารณากายนี้อาตมาคิดว่า เป็น
ค�ำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่สุด เราจะวัดความถูกต้องตรงไหนล่ะ ในเมื่อหลายคนก็บอกว่า
เขาก็ถูกต้องนะ ส�ำนักโน้น ส�ำนักนี้ หรือการสอนอย่างโน้นอย่างนี้ เขาก็ว่าถูกต้องนะ เอาเป็นว่า
ใครจะถูกต้องไม่ถูกต้องก็เอาผลมาวัดกันสิ ผลนั้นน่ะถ้าใครยังมีจิตออกนอกอยู่ คนนั้นไม่ถูกต้อง
หรอก ถ้าใครจิตไม่ออกนอกคนนั้นถูกต้อง ค�ำว่าไม่ออกนอกก็หมายถึงว่าต้องออกจากสมาธิก่อน
ห้ามเข้าสมาธิ ถ้าเข้าสมาธินี่ทุกคนก็ไม่ออกอยู่แล้ว เอาตรงนั้นวัดไม่ได้ ห้ามวัด ต้องออกมาอยู่
นอกสมาธิเลย แล้วก็ดูสิจิตมันจะไปไหม ถ้าจิตยังไปอยู่ ไม่ได้หรอก ไม่พ้นทุกข์ แล้วก็ดูนาน ๆ
อย่าไปดูวนั เดียว สองวัน สามวัน เราดูจนกว่าจิตเรานีท้ กุ วันจะต้องไม่มกี ารออกจนถึงวันตายเลย
เขาเรียกว่ามันปิดหมดเลย การออกของจิตไม่มีอีกแล้ว เขาเรียกว่าไม่ออกแบบถาวรเลย ไม่ใช่
ชั่วครั้งชั่วคราว ต้องถาวรเลยนะ อันนี้แหละจึงว่าการที่ว่าเรามีผล เพราะคนที่พิจารณากายนี้
เป็นไปได้อยู่แล้วว่าจิตเราจะไม่ออกไปไหนเลย และจิตเราไม่ออกไปไหนเลยแล้วจิตเราอยู่ไหนล่ะ
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อยู่ที่ตัวเรานี่เอง เห็นผมอยู่ผม เห็นขนอยู่ขน เห็นเล็บอยู่เล็บ เห็นทั้งตัวอยู่ทั้งตัว ก็อยู่กับตัวเอง
จิตไม่ออกไปหรอก ไม่ออกวันนี้ก็ไม่ออกทุกวัน ไม่ออกถึงวันตาย เราก็กลายเป็นผู้หลุดพ้น ตอนที่
เราไม่ได้เข้าสมาธินจี่ ติ เราไม่ออกเลย ตอนเข้าสมาธิละ่ ยิง่ สงบใหญ่เลย ขนาดไม่เข้ายังสงบขนาดนี้
เข้าจะสงบขนาดไหน อันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่า การที่จิตไม่
ออกนัน้ เป็นความดับทุกข์ จิตเรากับอารมณ์กเ็ ป็นอันว่าเลิกร้างกันไป เราถือว่าจิตเราก็สนิ้ อารมณ์
แล้ว อารมณ์กับจิตก็ไม่ผูกพันกันต่อไปแล้ว เราถือว่าเป็นผู้ชนะแล้ว เราถือว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว
เพราะจิตเราไม่ออกนอกเลยตลอดทุกวินาที วินาทีเลยนะ ไม่มี กลายเป็นว่า ๒๔ ชั่วโมงนี้ไม่มี
อยูน่ อกเลย อยูใ่ นตัวเราอย่างเดียว คนทีจ่ ติ อยูใ่ นตัวอย่างเดียวนีท่ ำ� อะไรถูกไหม บางคนอาจจะคิด
ว่าจะท�ำไงได้ อาตมาว่าท�ำถูกยิ่งกว่าคนคิดอีก ท�ำแบบไหนล่ะ ท�ำแบบไม่มีจิตส่งออกไปข้างนอก
ค�ำพูดนี้โยมจะไม่ค่อยเข้าใจหรอก เพราะว่าโยมยังไม่ถึง ก็ธรรมชาติของคนไม่ถึงก็อาจจะ
เข้าใจไม่ได้ เพราะเขาท�ำด้วยความสงบไม่ได้ทำ� ด้วยความฟุ้ง ฉะนั้นพระอริยเจ้าไม่มีจิตออกนอก
เลยแม้แต่วนิ าทีเดียว ถามว่าพระอริยเจ้าคิดไหม คิด แต่ไม่จติ ส่งนอก คิดถึงคนโน้นภาพคนโน้นก็
ปรากฏเลย แต่พระอรหันต์คิดไม่มีภาพ แล้วคิดไม่มีจิตส่งนอก คิดยังไง คิดอยู่ในความสงบ และ
ในความสงบนั้นจิตมันคิดเองใช่ไหม ไม่ ต้องสั่งก่อนถึงจะคิด ถ้าไม่สั่งล่ะ ไม่คิดเลย แสดงว่าจิต
จะคิดอะไรต้องรอค�ำสั่งใช่ไหม ใช่ ถ้าบอกให้หยุดก็หยุดเลย ท�ำไมมันเป็นสั่งได้หยุดได้ล่ะ เพราะ
เขามีอ�ำนาจ จิตนั้นอยู่ในอ�ำนาจของเขา แต่ทีเราสั่งหยุดก็ไม่ยอมหยุด สั่งให้หยุดก็ไม่ยอมหยุด
สั่งให้คิดหรือสั่งให้ไม่คิดก็ไม่ยอม สั่งไม่ได้เลย จิตมันจะคิดของมันเอง สั่งหยุดมันก็ไม่ยอมหยุด
เลยจะท�ำยังไง เพราะอะไร เพราะเราไม่อยู่ในอ�ำนาจ อันนี้เขาเรียกว่าเรานี้สั่งจิตให้หยุดมันไม่
ยอมหรอก เพราะเราไม่คุมเขาไม่ได้ เรายังคุมเขาให้อยู่ในอ�ำนาจไม่ได้ มันก็เป็นอย่างนั้น
แต่ทีนี้เรามาพิจารณากายเห็นกายแจ้งแล้ว อ�ำนาจมันอยู่ที่เราหมดแล้ว ฉะนั้นจิตที่จะคิด
อะไรรอค�ำสัง่ เราอย่างเดียว สัง่ ให้หยุดก็หยุด สัง่ ให้คดิ ก็คดิ แล้วเวลาคิดนีห่ า้ มจิตออกนอก คิดอยู่
ในภายในอย่างเดียว เหมือนน�้ำเคลื่อนอยู่ในขวดไม่ให้ออกขวด พระอรหันต์คิดแบบนั้นนะ ได้อยู่
แล้วพระอรหันต์นี่สั่งก่อนถึงจะคิด ไม่สั่งจะไม่คิด ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุเราเป็นผู้สามารถ
จะควบคุมจิตให้อยู่ในอ�ำนาจได้ เราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้น เราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่คิดสิ่งนั้น เรา
เป็นผู้เหนือคลองวิตกทั้งหลายได้แล้ว เหนือแล้ว คุมได้หมดแล้ว ฉะนั้นพระอรหันต์คิดอย่างนี้มี
ได้ แต่เราฟังดูแล้วนีค่ ดิ แบบไม่มจี ติ ออกนอกนัน้ เราไม่รจู้ กั เลย ก็สมแล้วทีไ่ ม่รจู้ กั เพราะเรายังไม่ถงึ
ถ้าเราถึงเมือ่ ไหร่เราก็รจู้ กั แล้วแหละ แต่ตอนนีเ้ รารูจ้ กั ตอนทีว่ า่ คิดแล้วมันออกนอกทุกที รูจ้ กั ตรง
นี้ก่อน ฉะนั้นอาตมาว่าคนที่ไม่มีจิตออกนอกท�ำอะไรถูกหมดเลย ท�ำอะไรได้หมดเลย ได้ดีกว่าคน
ที่ไม่มีจิตออกนอกอีก มันไม่น่าเชื่อ เป็นได้ แต่อันนี้เรายังไม่มีธรรมชาตินั้น ยังไม่ถึงยังไม่บริบูรณ์
ในธรรมชาตินั้น เอาเป็นว่าเราอบรมไปเรื่อย ๆ ก่อน อบรมไปเรื่อย ๆ ก่อน เพราะว่าอะไร เพราะ
ว่าเรายังไม่ถึงที่สุดของทุกข์ก็ธรรมดา ธรรมดา อันนี้จึงว่าเราทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้
เพือ่ จะดับความคิด ความลึกทีม่ นั ออกนอก ปรากฏว่าดับได้สำ� เร็จ เพราะอะไร เพราะเราอยูใ่ นตัว
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เรา เราอยู่ในจิต เราอยู่ในตัวเรา และก็อาศัยตัวเราเป็นเครื่องอยู่ เมื่ออยู่แล้วตาหูนี่ก็โมฆะไปเลย
รูป รส กลิ่น เสียง ก็ตั้งอยู่อย่างนั้น เป็นอันว่า เราแก้จิตอย่างเดียวนี่จิตเราไม่ไป ปัญหาก็จบเลย
จบเลย ปัญหาก็ไม่มี แต่ถ้าจิตเราไปปัญหาก็เต็มไปหมดเลย
อันนี้จึงว่าเราทุกคนได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะท�ำให้จิตเรานั้นหยุดลงก็หยุดได้ หยุดแล้ว
ก็ไม่กลับไปอีก หยุดแล้วหยุดเลยนะ ไม่กลับไปอีกเลยนะ เราถือว่าการหยุดนั้นมีมาตรฐานแล้ว
ดับสนิทแล้ว ดับแล้วไม่มีการไปการมาแล้ว จิตนั้นเป็นจิตที่มั่นคงแล้ว ท�ำให้จิตของเรานั้นสงบระงับ
ดับเย็น เป็นจิตที่สว่างไสวอยู่ แล้วก็จิตเราที่อบรมมาดีแล้วนี่จิตเราจะไม่กลับไปสู่ฐานะเดิมอีกเลย
จิตเราสงบก็ไม่เห็นมันคิดอะไร จิตเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้วิ่งไปไหน นิ่งอยู่กับที่ตลอด ที่มันวิ่งเพราะ
ว่ามันมีกิเลสเท่านั้นเอง
เป็นอันว่าความผูกพันหรือความพันธนาการของจิตเราที่ถูกมัดไว้กับโลกนี้ ขาดแล้วเชือก
เส้นนั้น เชือกสิบเส้นนี้มัดเราไว้กับโลก เราก็แก้ทีละเส้น ๆ ๆ ก็เหมือนสังโยชน์ ๑๐ นั่นเอง
พระโสดาบันก็แก้ได้ ๓ เส้น พระอนาคามีก็แก้ได้ ๕ เส้น พระอรหันต์ก็แก้ ๑๐ เส้นเลย หมดเลย
เชือกหลุดจากตัวเราแล้ว เราถูกมัดด้วยเชือก ๑๐ เส้น บัดนี้เชือก ๑๐ นั้นหลุด เราพ้นจากการมัด
แล้ว จากการจองจ�ำแล้ว เราไม่กลับไปสู่การมัดนั้นอีกเลย
อันนี้ก็คือว่าเราทุกคนได้ปฏิบัติไปนี้เราจะเห็นได้ว่าการพิจารณากายนี้ท�ำให้เรานี้หลุดพ้นได้
จริง ๆ หลุดพ้นแล้วก็ไม่กลับไปสู่การที่จะไปผูกพันอะไรอีกต่อไป คนนั้นก็ชัยชนะแล้ว ถือว่าการเห็น
ตัวเองนั้นเป็นการเห็นที่ท�ำให้เรานี้เข้าใจโลก เข้าใจธรรมะ เข้าใจค�ำสอนพระพุทธเจ้า และผลอันนั้น
ก็คือพระนิพพาน
พระนิพพานแปลว่าการหลุดออกจากสิ่งที่ร้อยรัดก็คือสังโยชน์นั้นเอง ละสังโยชน์ได้ก็
คือพระนิพพาน พระนิพพานคือการหลุดออกจากเครื่องพันธนาการที่มัดจิตเราติดกับโลกไว้
ต่างคนต่างไปแล้วจิตกับอารมณ์กแ็ ยกกันไปเลย อย่างนีเ้ ขาเรียกว่าจิตได้รบั ค�ำตอบ จิตได้รบั ค�ำตอบว่า
ตัวเราไม่เที่ยง ตัวเราไม่น่ารัก ตัวเราเบื่อหน่าย เราก็เบื่อหน่ายโลก จิตเราก็เลยหยุด ค�ำตอบนี้เอง
จิตได้รับแล้วเขาพอใจ เขาก็เลิกรากับโลกได้ อย่างที่อาตมาเคยพูดว่า การละนี้ ละ ๒ ละ ๑ ละด้วย
การข่ม บังคับ แต่มันเผลอเมื่อไหร่มันก็ไปอีก ข่มด้วยสมาธิบ้าง ข่มด้วยอย่างอื่นบ้าง ส่วนการเห็น
ร่างกายแจ้งนี้เป็นการละด้วยการไม่ข่ม ละด้วยการมีค�ำตอบให้ ละด้วยการที่ว่าจิตยอมรับ ไม่ได้
บังคับ เมือ่ เขายอมรับต่อเหตุผลนีจ้ ติ ก็เลิกรากับโลก เราก็พน้ จากโลกได้ดว้ ยอุบายนี้ เมือ่ เป็นอย่างนัน้
แล้วเรากับโลกก็ขาดกัน จิตเราก็ไม่มีอะไรกับอะไรกับโลกอีกแล้ว เราเชื่อว่า เราถือว่าคนที่เป็นเช่นนี้
เป็นผลอย่างนี้ เขาเรียกว่า นิพพาน นิพพาน แปลว่าออกจากสิ่งที่ร้อยรัด เราสามารถจะเห็นการ
ออกนั้นตั้งแต่เป็น ๆ แล้ว ยังไม่ตาย จิตเราก็พ้นจากภาวะนั้นแล้ว เท่ากับว่าเราทุกคนปฏิบัติไป
นี้เราจะต้องมีผลตั้งแต่ตอนเป็น เอาเป็นว่าตอนเป็นจิตเราหยุดแล้ว เลิกรากับโลกแล้ว เราถือว่า
ตอนตายเราก็ไม่มาแล้ว ขนาดเป็นอยู่จิตมันยังไม่คิดเลย ไม่อยู่ในโลกใบนี้เลย ตายมันจะมาโลก
ใบนี้ทำ� ไม มันก็ออกไป พ้นไป หลุดไป
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ขนาดเรายังเป็นอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ จิตมันยังอยู่ในโลกใบนี้อยู่ ยังผูกพันกับโลกใบนี้อยู่ ตอน
ตายก็มาแน่ เท่ากับว่าตอนเป็นกับตอนตายอันเดียวกัน ขณะที่เราเป็น ๆ จิตมันจะคิดโน่นคิดนี่
อยู่ มันมาแน่ เกิดแน่ ขณะตอนเป็นจิตเราเลิกแล้ว มันไม่มาแล้ว นั่นคือนิพพาน ฉะนั้นนิพพานนี้
รูต้ งั้ แต่ตอนเป็น ตอนตายก็มผี ลอันเดียวกัน นิพพานคือการหลุดออกจากเครือ่ งร้อยรัด เท่ากับว่า
เราทุกคนสามารถจะเป็นไปได้วา่ จิตเรากับโลกขาดจากการผูกพันกันแล้ว ต่อนีไ้ ปจิตเรากับโลกไม่
ผูกพันกันอีกต่อไป จิตก็สว่างไสวเป็นเอกเทศอยู่ เขาเรียกว่านิพพาน
อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของว่าคนทุกคนมาประพฤติปฏิบตั ิ เราก็มจี ดุ มุง่ หมายของเราก็คอื พระนิพพาน
พระนิพพานคือการดับ ราคะ โทสะ โมหะ ดับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ้นกิเลสอย่างหมดจดนั่นเอง ก็คือ
พระนิพพาน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมไป มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนว่า เราปฏิบัติไป
เพื่อมรรคผลนิพพาน ก็เป็นอันว่าสมความมุ่งมั่นปรารถนา
อันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีว่ า่ เราทุกคนได้มาพิจารณากายสามารถทีจ่ ะเห็นผลทันตา ถ้าท�ำจริง ๆ ชาติ
เดียวก็จบเลย จิตหยุดแน่ ให้เห็นตัวเอง เห็นอย่างเดียว ให้แจ้งอย่างเดียว อย่าไป เออ ออ กับ
อารมณ์รอบ ๆ ตัวเรา ถ้า เออ ออ อย่างโน้นอย่างนีไ้ ม่ไปถึงไหนหรอก เราจะต้องมุง่ มัน่ เรือ่ งความ
เพียรของเราอย่างมากมาย อันนี้ต้องเป็นเรื่องของบุคคลคนนั้นจะต้องมีความขะมักเขม้นขนาด
ใด เอาความขะมักเขม้นตรงนั้นแหละจะท�ำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความ
เพียรอันเด็ดเดี่ยวที่เราจะต้องทุ่มเทลงไป ท�ำให้จิตเราหลุดพ้นได้ในที่สุด ก็เรียกว่าหลุดออกจาก
สิ่งที่ร้อยรัด สิ่งที่ร้อยรัดมัดใจของเราก็หลุดไปหมดเลย อารมณ์กับจิตก็แยกกันเหมือนผ้ากับสิ่งที่
เปรอะเปื้อนก็หลุดออกจากกันแล้ว เราหลุดออกจากหลักแล้ว มันไม่ถูกมัดอีกต่อไปแล้ว
รู้ตั้งแต่เป็น ๆ เขาเรียกว่านิพพาน นิพพานคือการนิ่งของจิตนั้นเอง แต่จิตนิ่งแล้วมีค�ำตอบให้
เขาเขาก็เลยไม่ดอื้ อันนีก้ ท็ กุ คนทีพ่ จิ ารณากายก็เห็น ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้เห็นมาก เห็นเคล้า ๆ โคลง ๆ
เห็นนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ก็เป็นนัยยะให้เราเห็นว่านิพพานเป็นอย่างนั้น อย่างที่เราคิดจริง ๆ อันนี้
ก็ถือว่าเราทุกคนปฏิบัติไปก็คือนิพพาน คือการลบออกจากเครื่องสิ่งที่ร้อยรัด ฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อ
เรือ่ งว่า นิพพานนิพพานก็คอื ตรงนี้ นิพพานก็คอื การหลุดพ้นออกจากสิง่ ทีร่ อ้ ยรัด ก็คอื การพิจารณา
กาย ปรากฏว่ากายนี้ เราพิจารณากายได้สูงสุดแล้ว เราจะเบื่อกายที่สุดเลย เมื่อก่อนเรารักที่สุด
แต่บัดนี้ตรงกันข้าม เมื่อก่อนเรารักตัวเองที่สุด มีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลย ไปหาคนอื่น
แต่บดั นีเ้ ราเบือ่ ตัวเองปุบ๊ ภาพคนอืน่ หายหมดมีแต่ภาพเรา แล้วภาพเราก็ยงั เบือ่ ทีส่ ดุ อีก มันก็เลย
จบอยูต่ รงนัน้ จึงว่าเรามาพิจารณากายนีไ้ ม่ผดิ พลาดหรอก ถ้าคนไหนท�ำไปก็มนั่ ใจ เป็นได้ ตอนนี้
ยิง่ ท�ำยิง่ มัน่ ใจ ยิง่ ท�ำยิง่ มัน่ ใจ ยิง่ ท�ำยิง่ ลึก ยิง่ ท�ำยิง่ ซึง้ ไม่นา่ เชือ่ ว่าจะแก้ได้ ค�ำว่านิพพานก็คอื ตรงนี้
ไม่ใช่วา่ นิพพานนีจ้ ติ ระเบิดบึม้ เหมือนระเบิดในใจ หรือนิพพานเหมือนกับว่าจิตพุง่ ขึน้ ไปเหมือน
พลุ หรือนิพพานเหมือนกับว่าจิตเราไปอยูใ่ นกลางอวกาศ เวิง้ ว้าง กว้างไกล มีแต่จติ เราดวงเดียวเหมือน
ดวงดาวดวงใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้น พวกนั้นไม่ได้วัดเลย พวกนั้นเป็นสิ่งประดับ มีไม่มีไม่สนใจ เกิดไม่เกิด
ไม่สนใจ แต่จติ เราไม่ออกนอกเท่านัน้ เอง นีค่ อื นิพพาน ถ้าไม่ออกเมือ่ ไหร่ ราคะ โมหะ ก็สนิ้ นิพพาน
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คือสิ้น ราคะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่ระเบิด ไม่ใช่อยู่ในกลางอวกาศ ไม่ใช่สว่างไปอย่างไม่มีประมาณนั้น
ไม่เกี่ยว เพราะระเบิดมีกิเลสอยู่ก็มี สว่างก็มีกิเลสอยู่ก็มี ระเบิดแตก  
เข้าใจไหมโยม ถ้าใครไม่เข้าใจมีอะไรมาถามก็ได้นะ ตอนนี้ก็ว่าง ๆ อยู่ นิพพานคือจิตไม่ออก
คือเลิกเลย เลิกแล้วไม่กลับมาอีกเลย ไม่ออกนอกทุกนาที ทุกวินาที ไม่ให้ออก ก็ออกอยู่ไม่ใช่หรือ
ท�ำอย่างไรไม่ให้มนั ออก ต้องเห็นกายนี่ เวลาตานีเ้ ห็นไปข้างนอกนะแต่จติ เห็นตัว เวลาหูไปข้างนอก
แต่จติ เห็นตัว มันก็เลยไปแต่หแู ต่ตา ไปเปล่า ๆ จิตไม่ได้ไป มันก็โมฆะเลย ตาเห็นคนอืน่ แต่จติ เห็น
ตัวเอง มันแยกทางกันเดินด้วยนะ จิตไม่ได้ไปด้วยกันแล้ว เป็นอย่างนั้น ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ถามได้

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=2bCGRH-a15A

นิพพาน 303

อาการที่จิตหลุดจากสมมุติ
พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
เป็นอย่างไรกันบ้างโยม วันนี้วันที่สามของการปฏิบัติ เข้าใจอะไรกันมากขึ้นหรือยัง ทั้งคนเก่า
และคนใหม่ รู้สึกสบายใจกันไหมโยม รู้สึกเบากันบ้างไหม เข้าใจกันมากขึ้น ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้า
จะให้ชัดกว่านี้ต้องน�ำไปท�ำต่อที่บ้าน ที่ท�ำงาน ที่ไหนก็ได้ที่เราไปอยู่ ทบทวน และน�ำวิธีนี้ไปฝึกฝน
มันจะท�ำให้เราพัฒนามากขึน้ เพราะการปฏิบตั คิ อื การเรียนรู้ และการฝึกฝนเพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญ
ในวิธีการปฏิบัติ เพราะว่า วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และกระชับที่สุด เพราะว่าอาตมาเชื่อว่าทุกคนผ่าน
การปฏิบตั มิ าบ้างพอสมควร ผ่านการคิดมาเยอะ เรียกว่า ใช้ปญ
ั ญาตัวที่ 2 คือ จิตมยปัญญา กันเยอะ
ต่อไปนี้เราจะเรียกปัญญาตัวสุดท้ายก็ คือ จะไม่คิด โดยการเข้าไปแตะสภาวะ ฉะนั้นการที่เราเข้าไป
แตะภาวะจะท�ำให้ธาตุรู้นี้มีความฉลาดขึ้น และเข้าใจค�ำว่าธรรมชาติมากขึ้น
เพราะฉะนั้น การปฏิบัตินี้มันต้องใช้ปัญญา ถ้าหากว่ามีปัญญาแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นได้
ทีนี้ปัญญาที่ได้กล่าวมา ปัญญามันเกิดจากการฝึกฝน ปัญญาเกิดจากการฟัง ปัญญาเกิดจากการ
คิดตาม ปัญญาเกิดจากการรู้ตามความเป็นจริง นี่เป็นปัญญาที่จะท�ำให้เราหลุดพ้นได้ เพราะฉะนั้น
คนที่เคยคิดมันก็จะเข้าใจอยู่ แต่ถ้าหากว่าเราไม่หยุดคิดเราก็จะไม่เข้าถึงความจริง ขณะที่เราคิด
เราใช้สังขาร ปัจจุบันมันหายไปหมด ฉะนั้นหากเราหยุดคิดและรู้ปัจจุบัน นั่นแหละ จะท�ำให้เรา
เข้าถึงสภาวะของความจริง เพราะความจริงมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ความคิดไม่ใช่ธรรมชาติ
เกิดจากการปรุงแต่งของเรา
ฉะนั้นนักคิดที่เขาทดลองอะไรแล้วประสบความส�ำเร็จ แต่เค้าไม่ได้ส�ำเร็จเพราะการคิดอย่าง
เดียว สังเกตจากการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ของนักคิดทัง้ หลายก็คอื นัง่ ดูสงิ่ ทีเ่ ขาคิด แล้วทดลอง
นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจึงได้ผลจากการวิเคราะห์นั่นเอง คือการนั่งดู นี่คือหลักของการเรียนรู้
ของนักคิดต่าง ๆ ไม่ได้คิดจนส�ำเร็จ แต่ก็ดูจนส�ำเร็จ ดูผลที่เขาคิดวิเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ที่เก่ง
ทีส่ ดุ ในโลก ไปย้อนดูอดีต เขาประสบความส�ำเร็จจากการวิเคราะห์เท่านัน้ แหละ คือการดู คนทีส่ ร้าง
เครื่องบินได้เค้าไม่ได้คิดอย่างเดียว เค้าทดลองจนหมดทางแล้ว ก็จึงมาวิเคราะห์ด้วยการดู มีอะไร
ให้เป็นตัวอย่าง ก็คือมีนกมันบิน การดู เห็นนกมันบินอย่างไร เลยมาท�ำเครื่องบินเหมือนกับนก จึงมี
เครื่องบินได้จนถึงทุกวันนี้

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ ช านนท์ ชยนั น โท คอร์ ส อบรมปฏิ บั ติ ธ รรมเนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ
ณ วัดป่าอ่างน�้ำเย็น จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
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ฉะนั้นเราจงเป็นนักวิเคราะห์ ไม่ใช่เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ก็คือดู รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่
ปรากฏนัน่ แหละ ถึงจะวิเคราะห์ได้ ประมวลผลได้จากการทีเ่ ราไม่ตอ้ งคิด แต่เราใช้ธาตุรตู้ วั นีว้ เิ คราะห์
โดยธรรมชาติเอง ฉะนั้นหลักของการวิเคราะห์ของนักปฏิบัติก็คือเห็นตัวอย่าง มันเป็นสภาวะเกิด
ขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราจะเห็นว่าทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรก็ตาม มันล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปทั้งหมด นั่นคือ
เป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าไปรู้ความจริง ไม่ใช่คิดว่า เออ เดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ
นั้นคือการใช้ความคิดไปปลอบใจตัวเอง มันก็วาง แต่มันไม่ได้วางจริง เพราะเราไปตัดบทแล้ว เดี๋ยว
มันก็ดับ ไปตัดบทมัน เราก็เลยไม่ดูต่อ นั่นเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงความจริง
ได้ ฉะนั้นเราปฏิบัติ เราต้องดูความจริง ต้องเรียนรู้ความจริง นั่นแหละ จะท�ำให้เราเข้าถึงสภาวะได้
จริง ๆ ในโลกนี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกโยม มีแค่ 2 สิ่ง มีสุข กับ ทุกข์ มีแค่นี้แหละโยม ที่เรา
เดือดร้อนกันทุกวันนี้ก็เดือดร้อนเพราะทุกข์ และเดือดร้อนเพราะอยากได้สุข ใช่ไหมโยม มันมีแค่นี้
แหละ มีใครบ้างไม่ได้เป็นอย่างนี้ ทุกคนเป็นอย่างนี้หมด เดือดร้อนเพราะสุข จริง ๆ สุขมันไม่น่าจะ
เดือดร้อน แต่สุขคือตัวที่ทำ� ให้เราเดือดร้อนที่สุด ใช่ไหมโยม ที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งหาสุขกันนั่นแหละ
เดือดร้อนเพราะอยากได้สุข ก็ที่ทุกข์ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไร เพราะมันไม่สุขใช่ไหมโยม ที่จริง
เราทุกข์นั่นมันถูกแล้วแต่เราก็ไปทุกข์ว่าท�ำไมมันไม่สุข ก็เราเกิดมาในท่ามกลางความแก่ ความเจ็บ
ความตาย มันทุกข์มันต้องถูกแล้ว ใช่หรือเปล่า แต่เราไม่ยอมรับในทุกข์ กลับมาทุกข์ว่าท�ำไมเรา
ไม่สุข ทั้ง ๆ ที่สุขไม่มีเลย เพราะเราไปคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น มันน่าจะเป็นอย่างนี้ สรุป
แล้วความสุขเกิดขึน้ จากการทีเ่ ราคิดเอาเอง มีความหวัง ตรงทีเ่ ราได้มาจริง ๆ มันไม่สขุ เท่าไหร่หรอก
แต่ตอนขณะทีเ่ ราไปมีความหวัง เราจะมีความสุข พอสมหวังแล้ว มันก็ไม่สขุ แล้ว เพราะมันดับไปแล้ว
ดีใจแป๊บเดียว แต่มันได้มาจริง ๆ กลับไม่สุข เคยสังเกตไหม เวลาเราหวังอะไรนาน ๆ มันมีความสุข
ยิ่งหวังนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น เพราะมันไม่ได้อย่างที่หวัง หวังมากก็ทุกข์มาก หวังน้อยก็
ทุกข์น้อย ไม่หวังเลยก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าเราอยู่ด้วยความหวัง พอผิดหวังก็ทุกข์แล้ว เพราะมันไม่เป็น
อย่างที่เราหวัง ไม่เป็นอย่างที่เราคาด
ฉะนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกัน อย่าได้หวังผล เพราะการหวังผลนั้นคือการคาดหมาย นั่นคือ
การใช้สัญญา ไม่มีอะไรมากเลยโยม โลกนี้มีแค่เรื่องเกิดกับเรื่องตาย ใช่มั้ยโยม เรื่องเกิดไม่ต้องสนใจ
แล้ว เพราะมันเกิดมาแล้ว ทีนี้สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ รู้เรื่องตาย คิดถึงความตายเยอะ ๆ เพราะมัน
ต้องเกิดกับเราแน่นอน ในช่วงก่อนที่เราจะตายนี้ เรื่องนี้ เราต้องพิจารณาว่า ท�ำอย่างไรจะไม่ตาย
ขอให้การตายของเราครัง้ นีเ้ ป็นการตายครัง้ สุดท้าย จะไม่กลับมาตายแบบนีอ้ กี วิธนี งี้ า่ ยทีส่ ดุ แล้ว คือ
การเข้าถึงความถึงโดยสภาวะ ไม่มอี ะไรง่ายไปกว่านีแ้ ล้ว เพราะทดลองมาหมดแล้ว อันนีถ้ า้ เป็นหลักสูตร
ก็เป็นหลักสูตรของปริญญาเอก เป็นหลักสูตรของด็อกเตอร์ ถ้าจบแล้วก็คือเป็นด็อกเตอร์แล้ว มัน
ต้องใช้ความละเอียดใช่ไหม ปริญญาเอกต้องท�ำปริญญานิพนธ์ ต้องท�ำอะไรเยอะแยะ ไม่เหมือน
ปริญญาตรี แค่พนื้ ฐานเบือ้ งต้น ต้องวิเคราะห์ ต้องใช้ปญ
ั ญาของเราเอง การปฏิบตั ติ วั สุดท้ายก็เหมือน
กัน จะใช้ครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้ความสามารถ เรียกว่า ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน ต้อง
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อัตตาหิ อัตตโนนาโถ พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะบันดาลให้ใครบรรลุธรรมได้ แต่พระองค์ทรงฉลาด
พระองค์ทรงบอกทาง บอกวิธี ให้พทุ ธบริษทั ทัง้ หลายปฏิบตั แิ ล้วก็ถงึ ได้ พระองค์ทรงมีญาณ พระองค์
ทรงรู้อัธยาศัยแล้วตรัสเทศนา ฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในโลก พระองค์สามารถแจกแจง
ธรรมในเบือ้ งต้น ในท่ามกลาง และในทีส่ ดุ ให้คนเหล่านัน้ ได้รธู้ รรมเบือ้ งต้น และรูธ้ รรมท่ามกลาง และ
รูธ้ รรมในทีส่ ดุ บรรลุในเบือ้ งต้น บรรลุในท่ามกลาง และบรรลุในทีส่ ดุ วางในเบือ้ งต้น วางในท่ามกลาง
แล้วก็วางในทีส่ ดุ ฉะนัน้ ทุกอย่างก็ตอ้ งมีเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และทีส่ ดุ ถ้าหากเรามาหยุดแค่ทา่ มกลาง
อย่างเดียว โดยไม่เอาทีส่ ดุ มาปฏิบตั ิ มันก็ได้แค่ทา่ มกลาง ท่ามกลางคือของปานกลาง เบือ้ งต้นคือของ
หยาบ ๆ ทีส่ ดุ คือของละเอียดอันประณีต ฉะนัน้ การทีเ่ ราจะเข้าไปรูข้ องละเอียดประณีตนัน้ ความคิด
มันเป็นของหยาบ ความจ�ำมันเป็นของหยาบ ๆ เราก็ต้องเอารู้ ไปรู้ตัวที่ละเอียด ก็คือรู้โดยที่ไม่ต้อง
จ�ำ ไม่ต้องคิด นั่นจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่ละเอียด หรือสภาวะธรรมที่มันเป็นประณีตที่สุด เพื่อเราจะ
ได้ละ หรือบรรลุธรรมที่เป็นประณีต คือธรรมที่เป็นที่สุด นี่คือความหมายของผู้ปฏิบัติ แม้ว่าผู้นั้นจะ
เคยปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากไม่เข้าถึงธรรมละเอียดแล้ว มันไม่ถึงที่สุด
เพราะว่าอริยสัจ 4 คือ การตรัสรู้ มันต้องตรัสรู้ถึงสามรอบ รอบที่ 1 ก็คือ สุตมยปัญญา รอบที่
2 ก็คือ จิตมยปัญญา รอบที่ 3 ก็คือ ภาวนามยปัญญา อริยสัจสี่ต้องหลุดสามรอบ ถึงจะเข้าไปตรัสรู้
ฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่าเราจะถึงรอบไหน แต่อาตมาพิจารณาแล้วว่า รอบนี้แหละ เป็นรอบส�ำคัญ เป็น
ธรรมที่ละเอียด เพราะโยมผ่านการปฏิบัติกันมาเยอะ ผ่านครูบาอาจารย์กันมาเยอะ ถึงคนไม่เคย
ปฏิบัติก็ตาม ก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกัน ประสบการณ์ชีวิตที่เราใช้ชีวิตแล้วไปเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ
นัน้ ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอง สอนให้เรารูค้ วามเปลีย่ นแปลง สอนให้เรารูค้ วามเป็นทุกข์ สอนให้
เรารูท้ กุ ความไม่เทีย่ ง หรือสอนให้รทู้ กุ ความเป็นอนัตตา แต่เราไม่ได้มภี าษาสอน แต่สภาวะนัน้ แหล่ะ
ก็สอนให้เราได้บทเรียน
เราไม่ต้องคิด แต่ก็รู้นะ เราก็แค่รู้ เพราะตอนที่เราคิดเราไม่รู้หรอก มัวแต่คิด มันไปปิดบังธาตุรู้  
เพราะถึงจะบรรลุกบ็ รรลุแค่ความคิด เพราะว่าเราไปสร้างสภาวะ การทีเ่ ราสร้างสภาวะ เราจึงไปเห็น
สภาวะ เพราะสภาวะนั้นเราเป็นคนปรุงแต่งขึ้นมา แต่เราไปสร้างสัญญาของสภาวะขึ้นมา สภาวะ
จริง ๆ ก็คือมันสร้างเอง มันเป็นเอง เราก็ต้องมารู้ในสิ่งที่มันสร้าง เพื่อเราจะได้เข้าใจ ไม่ต้องตื่น ก็
แค่รู้ไว้
รูส้ กึ เป็นอย่างไรบ้างโยม สบายไหม ต้องสบายสิ เพราะเราไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็แค่รมู้ นั อย่างเดียว จริง ๆ
มันเป็นเพียงแค่ภาษา ถ้าโยมท�ำตามทีอ่ าตมาว่า มันยิง่ กว่าปฏิบตั อิ กี เพราะมันแตะตลอดทัง้ วัน ฉะนัน้
แสดงว่าเรามีสติตลอดทั้งวันเลย แต่การแตะตัวนี้ จะท�ำให้เรามีสมาธิทั้งวัน ไม่เหมือนเราต้องไปเข้า
คอร์ส เราจะมีสติแค่ชั่วโมงเดียว ในขณะที่เดิน ในขณะที่นั่งสมาธิ แต่นี่ ออกมาเราก็แตะเหมือนมัน
เป็นสติที่ไม่ใช่สติ อย่างที่เราท�ำกัน เพราะสติที่เราท�ำมันบังคับ ไม่ใช่สมาธิอย่างที่เราเคยฝึก สมาธิที่
เคยฝึกมามันเป็นสมาธิบังคับ ไม่ใช่ธรรมชาติ เมื่อสติไม่บังคับ สมาธิไม่บังคับ มันจึงเบาสบาย แต่นั่น
คือสมาธิ นั่นคือสติที่เป็นสังขาร ปัญญาที่เราบังคับก็คือปัญญาที่เราคิดเอา แต่ปัญญาตัวนี้ ปัญญาไม่
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ต้องบังคับ แค่รู้เอา แล้วมันจะท�ำให้เกิดปัญญาเอง มันจึงเป็นสติอัตโนมัติ ถ้าเราฝึกสมาธิอัตโนมัติ
และปัญญาอัตโนมัติ ตรงนี้แหละที่เรียกว่ามหาสติ มหาสมาธิ มหาปัญญา มันเป็นทางสายกลาง
เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นสติที่ไม่ต้องท�ำ เป็นสมาธิที่ไม่ต้องก�ำหนด เป็นปัญญาที่ไม่ต้องพิจารณา
ไม่ตอ้ งพิจารณาก็เป็นปัญญา อย่าเพิง่ คิด ทีนคี้ นเข้าใจว่าการพิจารณาคือการคิด ครูบาอาจารย์ทา่ นก็
สอนมาแล้ว หลวงปู่ดุลย์เป็นอาจารย์ที่อาตมานับถือมากที่สุด เข้าใจธรรมของท่านหมด ตอนที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่ก็เคยไปกราบท่าน แล้วก็ไปนวดท่าน ท่านเมตตาสอนก็ฟังอยู่ แต่ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร
หลังจากนั้นท่านมรณภาพก็ไปเผาท่าน ก็เลยศรัทธาในพระองค์ท่าน พยายามฟังท่านหลายครั้งก็
ไม่เข้าใจ ตอนที่มีอิทธิฤทธิ์ถึงนึกว่าหลวงปู่พยายามสอนอะไร แล้วก็ฟังท่านมา บ่อย ท่านบอกว่า
ไม่คดิ มันก็ไม่รู้ ถ้าคิดเมือ่ ไหร่กไ็ ม่รู้ ถ้าหยุดคิดมันถึงจะรู้ นีเ่ ราก็ตอ้ งมาท�ำตามครูบาอาจารย์ ทีอ่ าตมา
สอนแนวนี้ก็คือแนวของพระครูอดุลย์ ดูสภาวะ หรือที่เค้าเรียกว่าดูจิต แต่อาตมาไม่ใช้ค�ำว่า ดูจิต
เพราะว่าจิตมันดูไม่เห็น แต่ก่อนที่จะเข้าใจจุดนี้ อาตมาก็สอนเรื่องธาตุ 4 ขันธ์ 5 มาเต็มที่แล้ว ทุก
คนที่เคยฟังอาตมาก็จะมีพื้นฐานของธาตุ 4 ขันธ์ 5 แล้ว  ถ้าธาตุ 4 ขันธ์ 5 แล้วก็ต้องมาเจริญตรง
นี้เพื่อท�ำให้มันถึงตัวที่มันละเอียดขึ้น คือการเข้าถึงสภาวะ เพราะอาตมาเอง ที่เคยปฏิบัติมาด้วย
ตัวเอง ตอนที่มันวางแต่ละครั้ง บอกได้เลยว่าไม่ได้คิดเลย ใช้การดู จริง ๆ ก็ดูไปโดยที่บังเอิญ โดยที่
เราไม่ได้ตั้งใจดู เพราะคิดแล้วมันก็ไม่ออก ก็เลยดูไปเฉย ๆ ดูแบบหมดอาลัยตายอยาก ช่วงที่ดูแบบ
นี้มันก็เห็นสภาวะ มันก็วางได้ แล้วจะวางกาย ก็ดูแบบหมดอาลัยตายอยาก พิจารณาแล้วพิจารณา
อีก ก็เลยพิจารณาดูมนั ท�ำงาน กลับเห็น เห็นความไม่มเี ราในกาย การวางเวทนาก็เหมือนกัน ทุกข์จน
ไม่รู้จะทุกข์อย่างไรแล้ว ก็เลยดูมันแบบหมดอาลัยตายอยาก ดูไปแล้วมันดับ จึงรู้ว่าเวทนามันเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ ดับไป แล้วจึงวางเวทนาได้ ตอนดูจติ เหมือนกัน ความเศร้าหมองผ่องแผ้ว หาทางออกพิจารณา
แล้วมันก็ไม่มีทางออก ก็เลยดูมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจดูว่ามันจะเป็นไปอย่างไร เราเพียงแค่ดูมันไป
พอดูไปแล้วมันเห็นว่าทุกอย่างมันคือธรรมชาติของขันธ์ เศร้าหมองผ่องแผ้วก็เป็นเรื่องของขันธ์ ทีนี้
ก็วางจิตได้ ส่วนวางธรรมก็ใช้อบุ ายเดียวกัน พิจารณาแล้วพิจารณาอีก หาเหตุและผล มันเป็นอะไร มัน
ทุกข์เหลือเกิน สภาวะที่เป็นกุศล และอกุศลไม่เกิดขึ้น จึงจนปัญญา ก็เลยปล่อยมันทุกข์ไป พิจารณา
นั่งดูมัน จะเป็นอะไรก็เป็น เห็นความเกิดดับมันจึงวาง จึงรู้ว่า การจะวางจริง ๆ ต้องแตะ โดยที่เรา
ไม่ต้องคิดเลย นี่คือเหตุผลที่อาตมาอยากให้ทุกคนปฏิบัติแบบนี้ เพื่อจะได้วางสภาวะ หรือความเป็น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วางตั้งแต่กาย เวทนา จิต ธรรม
เพราะฉะนัน้ ในรูปแบบตรงนีอ้ ย่าทิง้ สติปฏั ฐานสี่ ต้องเรียนสติปฏั ฐานสีใ่ ห้แจ่มแจ้ง โดยเฉพาะ
กายานุปัสสนา กายานุปัสสนาคืออะไร จงพิจารณากายในกาย ก็คือเข้าไปดูกายในกาย เวทนาใน
เวทนาก็คือเข้าไปสัมผัสเวทนาในเวทนา จิตในจิตก็คือเข้าไปสัมผัสจิตในจิต ธรรมในธรรมก็คือเข้าไป
สัมผัสธรรมในธรรม เพื่อจะได้บรรลุธรรม เป็นตัวสุดท้าย ทีนี้ก่อนที่เราจะบรรลุธรรม เราต้องบรรลุ
กายก่อน แล้วก็บรรลุเวทนา แล้วบรรลุจิต แล้วถึงบรรลุธรรม นี่คือสเต็ป ขั้นตอนของการละสังโยชน์
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
อาการที่จิตหลุดจากสมมุติ 307

ผู้ฟังเทศน์ : ตอนที่อาจารย์บอกว่าแตะเบา ๆ แต่รู้สึกเหมือนว่ามันจะพักผ่อน เบาเหมือนจะ
คลายไปเลยค่ะ
พระอาจารย์ : มันเข้าภวังค์เลยเหรอ เหมือนเราพักผ่อนนอนหลับ
ผูฟ้ งั เทศน์ : ก่อนหน้านัน้ ก็คดิ ว่าแตะเบาแล้วนะคะ แต่พอท่านอาจารย์บอกว่าพักผ่อน มันเบา
กว่าครั้งแรกที่เราว่าเบาแล้ว
พระอาจารย์ : เพราะมันวาง เพราะทีอ่ าตมาสอนมันได้มาจากประสบการณ์ของตัวเองทัง้ หมด
เพราะว่าอาตมาฝึกสมาธิมานาน เคยอยากจะสงบ แต่ท�ำเท่าไหร่ก็ไม่สงบ ยิ่งท�ำยิ่งฟุ้ง เพราะมันทุกข์
เหลือเกินกับความทุกข์ ก็เลยนั่งให้มันหลับ นั่งหลับไปเลย แล้วมันรวม หลับปุ๊บ มันรวมเลย แต่ตอน
รวมเราไม่ได้หลับหรอก มันมีรู้ยุบพองอยู่ แต่เราตั้งใจให้หลับ เพราะเราไม่ท�ำอะไรเลย เลยได้อุบาย
นี้ สมาธิภวังค์มันอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่น จึงเรียกว่า ตื่นไปไม่ได้สมาธิ หลับไปไม่ได้สมาธิ ไม่ได้ความสงบ
ได้อุบายนี้มาสอน ที่สอนทั้งหมดก็ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์ของตัวเองทั้งนั้น
คนเราทุกข์ทุกวันนี้เพราะอะไร ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจ ไปสร้างเงื่อนไขกัน ต้องอย่างนั้นต้อง
อย่างนี้ จริง ๆ เรื่องนิดเดียว กลับเป็นเรื่องใหญ่ วุ่นวายไปหมด จุดนิดเดียวแต่คิดเป็นเรื่องใหญ่โต
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอะไรเลย เราไม่ต้องคิดขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องทุกข์ขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องท�ำขนาดนั้นก็ได้
ทุกอย่างมันดับเอง เข้าใจไหม ไม่ต้องไปพยายามอะไรทั้งนั้น แค่ดูมันไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องไปพิจารณา
ขนาดนั้น ไม่ต้องไปหาเหตุผลขนาดนั้น ปล่อยให้มันดับ แค่รู้ซื่อ ๆ
ตอนนั้น เมื่อตอนที่มีงานที่วัด มีเด็กเข้ามาที่วัด เด็กน้อยไร้เดียงสาไปกับพ่อ คนงานก่อสร้าง
เณรก็เรียกเด็ก มานี่มากราบหลวงปู่เร็ว ต้อนเด็กคนนั้นมา เด็กคนนั้นก็ยืนไม่ไหว้ นั่งลงสิคุกเข่า
มากราบสามที เด็กคนนั้นก็มองหน้าเณร ต้องท�ำขนาดนั้นเชียวหรือ แล้วทีนี้อาตมาก็เลยคิดว่า เอ๊ะ
มันต้องขนาดนั้นเชียวหรือ เณรก็บังคับมันใหญ่เลย นั่งลง คุกเข่ากราบสามที เด็กมันก็มองหน้า ต้อง
ท�ำขนาดนั้นเชียวหรือ  เรื่องบางเรื่องมันนิดเดียว เนี่ย ! เด็กยังสอนธรรมะได้ ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้
เพราะมันอยู่ที่ใจ แต่รูปแบบมันต้องขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะมันต้องขนาดนั้น ไปคาดหวัง ไปสร้าง
กฎกติกา สร้างระเบียบมัน ต้องอย่างนั้น สามารถเข้าใจธรรมชาติ เพราะอาตมาใช้ของใครของมัน
นอกจากเอาธรรมชาติของเราไปเปรียบกับธรรมชาติของเขา เขาก็เหมือนเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นการ
เข้าใจธรรมชาติมันสบาย ธรรมชาติคนดีเป็นอย่างไร เขาก็เป็นแบบคนดี ธรรมชาติของคนไม่ดี มัน
ก็เป็นอีกแบบนึง อย่าไปฝืน เพราะคนเราไม่ใช่ว่าดีเสมอ หรือว่าชั่วเสมอไป ตัวเราเองก็เคยผิดพลาด
มาก่อน มีใครบ้างไม่เคยท�ำพลาด มีใครบ้างไม่เคยท�ำผิด แต่ก่อนจะท�ำถูก มันต้องท�ำผิดมาก่อน เมื่อ
รู้ว่ามันผิดก็แก้ไขเพื่อท�ำให้ถูก
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องมีบทเรียน คือ การเรียนรู้ คนที่มีประสบการณ์มาก คือคนที่มี
บทเรียนเยอะ ผ่านเหตุการณ์มาเยอะ ถึงจะได้ออกจากบทเรียนนั้น เอาบทเรียนนั้นมาสอนตัวเอง
เอาความผิดพลาดมาสอนตัวเอง เพื่อเราจะไม่ท�ำสิ่งที่มันผิดต่อไป เพราะการปฏิบัติคือการแก้ไข
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ขัดเกลา ให้เราอยู่ในทิศทางที่มันดีงาม
ฉะนัน้ ความอิสระในธรรมมันยังไม่ดพี ร้อม เราต้องเอามรรคมาขัดเกลา ไม่ใช่วา่ หลุดพ้นแล้วไม่มี
อะไรยึดมัน่ ถือมัน่ แล้วจะท�ำอะไรก็ได้ เพราะไม่มอี ะไรแล้ว สมมุตหิ มด บางคนคิดอย่างนีก้ ม็ ี มันสมมุติ
หมด เราจะไปโกรธใครก็ได้ จะไปด่าใครก็ได้ เดีย๋ วเค้าเอาสมมุตสิ วนขึน้ มาจะท�ำอย่างไร มันก็เจ็บด้วย
สมมุตินั่นแหละ อันนี้เรียกว่าใช้สมมุติไม่เป็น เพราะฉะนั้นสมมุติมันต้องใช้มรรคองค์แปดเป็นเครื่อง
ขัดเกลา เราต้องปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ต้อง
เอามาใช้ เมื่อเราเอามรรคองค์แปดมาปฏิบัติ ยังไงเราก็ไม่หลงทาง พระพุทธเจ้าบอกว่า ตราบใดที่ยัง
มีผู้ปฏิบัติตามมรรคองค์แปด ตราบนั้นจะไม่สิ้นพระอรหันต์ไปจากโลกใบนี้ ฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงมรรคผล
นิพพานได้นั้นต้องมีมรรคองค์แปด ท่านว่าไว้ว่า มรรค ผล นิพพาน เมื่อมีมรรคมันถึงจะมีผล เมื่อมี
ผลมันถึงจะมีนิพพาน ตรงเป๊ะเลย มรรค ผล นิพพาน
ผู้ฟังเทศน์ : ค�ำที่ว่าตรงกลาง อกนี่คือตรงหัวใจข้างใน หรืออกภายนอกเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ถ้าโดยความหมายก็คอื กลางไง ค�ำว่ากลางของอาตมาก็หมายถึงตรงกลาง หัวใจ
มันอยู่ตรงไหนล่ะ ซ้ายหรือขวา ภายนอกก็คือข้างนอกแต่ว่าเราสักความรู้สึกไว้ ตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่
ตรงกลางอกที่มันรู้สึกว่าสัมผัสจุดศูนย์กลางของความรู้สึก ที่มันรู้สึกมากที่สุด
ผู้ฟังเทศน์ : ถ้าจะให้ได้ผลดีนี่ควรจะมีวินัยใช่ไหมคะ ที่ว่าจะต้องปฏิบัติในเวลาเดียวกัน เวลา
กี่ชั่วโมง เท่า ๆ กันทุก ๆ วัน หรืออย่างไรเจ้าคะ
พระอาจารย์ : เอาจริง ๆ ไม่ต้องก�ำหนดเวลาหรอกโยม ตอนไหนก็ได้ คือ ยืนก็ได้ นั่งก็ได้
นอนก็ได้ เดินก็ได้ ถ้าเราก�ำหนดทั้งอิริยาบถทั้งสี่ มันไม่ใช่ 4 ชั่วโมงแล้ว มันเกือบ 24 ชั่วโมง อาตมา
บอกแล้วว่า เอาตัง้ แต่ลมื ตาจนกระทัง่ หลับตานอนหลับไป แต่ตอนเราหลับไม่ตอ้ งก�ำหนดแล้ว ปล่อย
มันไป เพราะว่าถ้าเราก�ำหนดแล้วมันไม่หลับ
ผู้ฟังเทศน์ : แล้วควรจะหลับแบบสีหไสยาสน์ตอนเริ่มต้นไหม เพราะมีหลวงปู่ท่านหนึ่งบอก
นอนหงายนอนแบบเปรต
พระอาจารย์ : อาตมาไม่เน้นอิริยาบถ จะท�ำอิริยาบถไหนก็ได้ เพราะมันไม่มีรูปแบบ ความ
ตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้ทุกอิริยาบถ ไม่ใช่กายตั้งมั่น ใช่ไหม เราเอาใจตั้งมั่น อริยาบถไหนก็ตั้งมันได้หมด
เพราะเราเอาใจตั้งมั่นคือตรงนี้ตรงกลาง ไม่ว่าจะอยู่ไสยาสน์มันก็มีกลางอกอยู่ จะเดินก็มีกลางอก
จะนั่งก็มีกลางอก เอาแต่ตรงนี้ โดยไม่เน้นรูปแบบของอิริยาบทนั้น ๆ มันจะท�ำให้เรากระชับกว่าที่
เราจะไปรอตอนไสยาสน์ หรือรอตอนนั่งสมาธิ รอตอนเดินจงกรม เวลามันน้อยไป แต่ท�ำอย่างนี้มัน
ได้ตลอดวัน
ผู้ฟังเทศน์ : นมัสการค่ะ คือโยมอยากทราบว่า ถ้าเราอยู่ในวาระท้าย เราจะวางใจอย่างไรคะ
เพื่อให้ไปในที่ดี ในสุคติค่ะ เราจะต้องวางใจอย่างไรในสถานะที่เรามีเวทนาใกล้ในวาระท้ายของชีวิต
พระอาจารย์ : หมายถึงก่อนตายใช่มั้ย
ผู้ฟังเทศน์ : ค่ะ
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พระอาจารย์ : ก่อนตายต่อให้เราวาง มันก็วางไม่ได้ มันต้องเตรียมพร้อมตอนที่เรายังมี
สติสัมปชัญญะ ตายเมื่อไหร่ก็ทิ้งเลย ถ้าไปเอาตอนใกล้ตายแล้วบางทีสติมันไม่สมบูรณ์ มันต้องท�ำให้
เสร็จงานก่อน ต้องเห็นนิพพานก่อน
ผู้ฟังเทศน์ : เพราะเราปฏิบัติไปเรื่อย ๆ แบบนี้ พอถึงเวลาใกล้ เราจะต้องวางใจหรือคะ
พระอาจารย์ : ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทใช่ไหมล่ะ ก่อนตายไม่ว่าจะมีธรรม หรือบรรลุธรรม
แล้วก็ตาม เอาไว้ตรงนี้แหละ ฝึกไว้ไปกับธรรมชาติ ไปแล้วไม่มีเวทนา เพราะเราเข้าสมาธิไป เอาไว้ที่
กลางอก วางฐานไว้ตรงนี้ เวลาเกิดอะไรขึน้ ก็วางไว้ตรงนี้ แม้กระทัง่ เราไม่ตาย ขณะทีเ่ จอสภาวะอะไร
บีบคัน้ มา จากอายตนะภายนอก ตั้งไว้ตรงนีเ้ ลย สิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ จะท�ำร้ายเราไม่ได้ เพราะเราไม่ได้
ไปอยูก่ บั สภาวะของอายตนะ แต่เราอยูก่ บั ความตัง้ มัน่ คือ ทาน สิง่ เหล่านัน้ มันเข้าไม่ถงึ ข้างใน เพราะ
เราหลบอยู่ข้างในแล้ว มันผ่านตาไปแต่ไม่เข้ามาถึงที่ใจ ผ่านหูไปก็ไม่เข้าไปถึงใจ เพราะใจเรามีเกราะ
คือ ความตั้งมั่น เรามีฐานตรงนี้แล้ว มันก็คือเกราะคุ้มครองไม่ให้อะไรมากระทบกับใจเรา ต่อให้มัน
กระทบมา มันก็ท�ำให้เราไม่หวั่นไหว เพราะเรามีความตั้งมั่นอยู่ตรงนี้
ผู้ฟังเทศน์ : ก็คือเราต้องฝึกไปเรื่อย ๆ โดยเอาใจมาไว้ที่กลางหว่างอก
พระอาจารย์ : ก็ฝึกไปเรื่อย ๆ
ผู้ฟังเทศน์ : กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ขอกราบเรียนถามเรื่องที่ให้ปฏิบัติตามล�ำดับ
คือ พิจารณา กายานุปัสสนา แล้วก็ เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา แล้วก็ธรรมานุปัสนาเจ้าค่ะ ทีนี้
เวทนาเนี่ยอยู่กับกายของเรา เราพิจารณาทั้งสองอย่างไปพร้อมกันก็ได้ ใช่ไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์ : เวทนากาย คือ เวทนา คือ เวทนานอก ส่วนเวทนาในก็คือเวทนาของใจ สองสิ่ง
นี้มันต้องเกิดพร้อมกัน ถ้าหากไม่มีเวทนากาย เวทนาใจไม่เกิด ต้องเกิดที่กายก่อน นั่นคือเวทนานอก
แล้วถึงจะเกิดเวทนาเวทนาในตามมา เพราะฉะนั้นต้องรู้ให้เท่าทันในเวทนานอกว่าเกิดขึ้นจากเหตุ
และปัจจัยใด คือ กาย แล้วเวทนาของใจ เกิดขึ้นจากเหตุอะไร ปัจจัย มันก็มาจากกายแหละเป็นเหตุ
เป็นปัจจัย มันจึงมีเวทนาของใจเป็นผล เวลาร่างกายเกิดความสบาย สุขทางกาย ใจก็เป็นสุขไปด้วย
เพราะมีเหตุสุขทางกายเป็นเหตุ สุขทางใจจึงเป็นผล  เวลาทุกข์กาย ใจก็ทุกข์ด้วย เพราะมีทุกข์กาย
เป็นเหตุ มีทุกข์ใจเป็นผล เพราะฉะนั้นคือการพิจารณาเวทนาในเวทนา เข้าใจไหม
ส่วนพิจารณากายในกายก็เหมือนกัน สิ่งที่มากระทบกาย คือ อายตนะภายนอก แล้วมัน
กระเทือนถึงภายในเรา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดความเคลื่อนไหว เย็น ร้อน อ่อน แข็งในกายเรา
ให้เรารู้ถึงเวทนาใน เพื่อเราจะรู้ว่านอกกับในมันเป็นเรื่องเดียวกัน เย็น ร้อน อ่อน แข็งเหมือนกัน
ภายนอก ภายในก็เย็น ร้อน อ่อน แข็งเหมือนกัน ท�ำไมถึงไม่พจิ ารณาเป็นธาตุสที่ เี ดียว เพราะว่าหากเรา
พิจารณาดิน น�้ำ ไฟ ลม เราจะเผลอไปท่อง ไปเรียกซะ แต่สภาวะในที่นี้ ที่ให้พิจารณาเย็น ร้อน อ่อน
แข็ง มันก็คือถ้าสี่นั่นเอง แต่เราไม่ได้ท่อง เพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าให้ไปสัมผัสความรู้สึกของเย็น
ร้อน อ่อน แข็งก็คือ เราก�ำลังสัมผัสธาตุสี่อยู่ แต่เราไม่ได้ท่องว่าดิน น�้ำ ไฟ ลม เพราะว่าเราต้องการ
รู้สภาวะโดยไม่มีชื่อ เพราะฉะนั้นเหตุที่ท�ำให้เราเดือดร้อนที่สุดก็คือธาตุ 4 ที่มันแปรปรวน ร้อนมาก
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เย็นมาก อ่อนมาก แข็งมาก เพราะฉะนั้นเวลาเราดูความเป็นธรรมชาติของเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ก็คือ
เราไปสัมผัสธาตุทงั้ สีน่ นั่ เอง แต่เปลีย่ นเป็นสภาวะแทนทีเ่ ราจะเรียกชือ่ ถ้าหากเป็นชือ่ บอกว่ามันเป็น
ดิน นี่เราคิดแล้ว ถ้าหากไปคิดว่ามันเป็นน�ำ 
้ เราก็คิดแล้ว เป็นลมนะ ก็คิดแล้ว ปลอบใจตัวเองว่ามัน
เป็นลม จริง ๆ ไม่ตอ้ งใช้ความคิด แค่ไปรูส้ ภาวะอาการของลมว่ามันเย็น ไฟมันร้อน ดินมันแข็ง น�ำ้ มัน
อ่อน นี่คือการพิจารณาธาตุสี่อย่างหนึ่งที่อาตมาพยายามไม่ให้ใช้ชื่อ ไม่ใช้ภาษา แต่ใช้สภาวะมาสอน
ธาตุรู้เอง นี่คือการพิจารณากายในกาย
ส่วนพิจารณาจิตในจิต ก็คือการเศร้าหมองผ่องแผ้ว เป็นจุดประสงค์หลักคือ 2 ตัว และความ
เศร้าหมองผ่องแผ้ว ก็คือ จิตในจิต อะไรที่เศร้าหมอง ก็คือใจของเรานี่ ที่เรียกว่าจิต อะไรที่ผ่องแผ้วก็
คือใจของเรา และเหตุทที่ ำ� ให้เศร้าหมอง เหตุทที่ ำ� ให้ผอ่ งแผ่ว มันก็มาจากเหตุ อยู่ ๆ มันจะเศร้าหมอง
เป็นไปไม่ได้ อยู่ดี ๆ จะผ่องแผ้วก็เป็นไปไม่ได้ เพราะความผ่องแผ้วก็เกิดมาจากอาการของอายตนะ
ต่าง ๆ ที่มากระทบจนท�ำให้เกิดเวทนา ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ท�ำให้เกิด
ความทุกข์ แล้วท�ำให้เกิดความเศร้าหมอง ด้วยเกิดจากอายตนะภายนอกเข้าสู่ภายใน แล้วท�ำให้เกิด
ความผ่องแผ้ว เมื่อสะสมสุขไว้นาน ๆ แล้วธรรมที่เป็นกุศลก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละ ตัวใจนั่นแหละ
แต่มันพัฒนาเป็นสภาวธรรม ใจที่มีสภาวธรรม ใจที่มีความเศร้าหมองผ่องแผ้ว แล้วใจที่มีเวทนา แล้ว
ใจที่มีเวทนานั่นแหละส่งผลมาจากกายที่มีเวทนา
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งทัง้ หมดมันเริม่ มาจากกายนัน่ เอง ถ้าหากเราไม่เข้าใจเรือ่ งกาย ก็เหมือนเราไม่รู้
ทีม่ าของมัน เพราะกายคือประตูของเวทนา เป็นด่าน แล้วกายนีเ้ ป็นด่านของความเศร้าหมองผ่องแผ้ว
และกายนีเ้ ป็นด่านของกุศล และอกุศล เมือ่ เรารูต้ น้ ทาง รูท้ า่ มกลาง และรูท้ สี่ ดุ เราต้องพิจารณาเบือ้ ง
ต้นก่อน คือ กาย และท่ามกลาง คือ เวทนา และที่สุด คือ ธรรม เมื่อเราแจ้งเรื่องเบื้องต้น ท่ามกลาง
และที่สุด แจ้งเรื่องหยาบ ๆ แจ้งเรื่องกลาง ๆ แจ้งเรื่องความละเอียด เพราะธรรมเป็นของที่ละเอียด
กายเป็นของหยาบ ๆ ธรรมเป็นของปราณี เวทนาเป็นของกลาง ๆ หยาบ ละเอียด ประณีต ก็คอื เบือ้ ง
ต้น ท่ามกลาง และที่สุด ฉะนั้นการบรรลุธรรม ก็ต้องบรรลุเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ก็บรรลุเรื่อง
ร่างกาย บรรลุเรื่องเวทนา บรรลุเรื่องธรรม ท�ำตรงนี้ให้แจ้ง
ผู้ฟังเทศน์ : เมื่อกี้ตอนนั่งสมาธิ ก็ตั้งใจจะไม่คิด แต่มันก็คิดไปเอง เราก็เลยดูความคิดเฉย ๆ
อย่างนี้ ปฏิบัติถูกต้องไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ถูกแล้ว แต่เราต้องมีฐานที่กลางอก อย่าลืมฐาน
ผู้ฟังเทศน์ : แล้วนั่งไป ปวดตรงนั้น ตรงนี้ เราก็ดูเฉย ๆ รู้เฉย ๆ ถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะ
พระอาจารย์ : ใช่ ดูที่ใจรู้ที่กาย มันปวดก็รู้ว่าปวด ปวดไปแต่เราวางเฉย ๆ การที่เราวาง
เฉย ๆ อาการปวดมันจะแสดงผล ยิ่งแสดงผลเท่าไหร่ พอแสดงที่สุดแล้วมันจะอ่อนก�ำลังลง เราโดน
ถึงจุดนั้นถือว่าเราเรียนรู้มาแล้ว
ผู้ฟังเทศน์ : ก็ดูไป ไม่ต้องขยับอะไร หรือว่าถ้าเราทนไม่ได้ก็ค่อยขยับ
พระอาจารย์ : ใช่ ทนไม่ได้เราก็ขยับ ถ้าทนได้ก็ทนไป ก็คือให้รู้ว่าเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้เวทนา
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มันดับ แต่เราปฏิบัติเพื่อที่จะได้เรียนรู้เวทนา ขณะที่เวทนาของกายที่อาตมาบอกเมื่อกี้ ใจมันตามมา
เห็นไหมตอนที่เวทนากายเกิดขึ้น เห็นใจไหม ใจมันเป็นอย่างไรตอนนั้น
ผู้ฟังเทศน์ : เห็นค่ะ มันก็ไม่มีความสุข
พระอาจารย์ : มันมีความทุกข์ มันรู้สึกไม่พอใจไหม
ผู้ฟังเทศน์ : ไม่พอใจเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ : ไม่พอใจเวทนาใช่ไหม นัน่ แหละ มันท�ำงานแล้ว เราก็ดเู วทนาด้วย แล้วก็ดอู าการ
ที่ไม่พอใจด้วย คือ เรียนรู้ ดูไปจนกว่ามันจะดับ นั่นแหละ เราจะเห็นความเกิดดับของเวทนากาย
และเวทนาใจ ทั้งภายในภายนอก ที่ว่าเวทนาในเวทนา ที่บอกเมื่อกี้
ผู้ฟังเทศน์ : ค�ำว่าขันธ์ มันก็ต้องเรียนรู้ธาตุขันธ์ เพราะว่ามันไปรู้เกี่ยวกับรู้ในรู้ เช่น อย่างที่
พระอาจารย์กล่าวค�ำว่า ใช้คำ� ว่าหลวงปู่ดุลย์ใช้ค�ำว่า พบผู้รู้ ให้ท�ำลายผู้รู้ พบจิต ให้ท�ำลายจิต ผู้รู้
ตัวนีม้ นั ยังเป็นโยมอยู่ เป็นโยมรูใ้ นรูอ้ ยูต่ รงนี้ มันไม่ออกมา มันรูไ้ ปเรือ่ ย ๆ ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน
มันมีการที่กระทบในเรื่องของการท�ำธุรกิจบ้าง แต่มันก็สามารถที่จะละได้ แต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่า
มีเงาของตัวผู้รู้อยู่
พระอาจารย์ : เราต้องเรียนรู้ขันธ์ ต้องรู้ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณก็คือ
ธาตุรู้ แล้วธาตุรู้ก็คือตัวสุดท้ายของขันธ์ พระองค์กล่าวว่าขันธ์ 5 เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะ
ฉะนั้นธาตุรู้ คือ วิญญาณ มันก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตามันก็ไม่ใช่ของเรา ทีนี้เราไปส�ำคัญว่ารู้เป็น
จิต นี่คือเข้าใจผิด
ผู้ฟังเทศน์ : โยมมาเข้าใจตรงที่ว่า ที่พระอาจารย์ใช้ค�ำว่า ใช้สัญญาเป็นความจ�ำ  ใช้ตัวสังขาร
เป็นความคิด ทีนี้มันไปดูขันธ์ พอไปดูมันหลุดออกมาเลย มันว่างออกไปเลย เหมือนกับว่ามันไม่ใช้
สังขาร หรือใช้ความคิดเข้าไปแทรกแซงในขันธ์ มันหลุดออกมาเฉยเลย หลุดแล้วมันว่าง ทีนี้มันไม่
ยินดียินร้าย มันเฉยเหมือนกับว่า ถ้าพระอาจารย์ถามว่า สิ่งนี้มีไหม จะบอกว่ามีก็ได้ แต่ในความมี
เหมือนไม่มี ในความเข้าใจก็เหมือนกับ รู้เหมือนไม่รู้ ปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติ โยมก็เลยว่างกระเด็น
ออกมาจากตัวผู้รู้นี้ออกมา มันก็เลยเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มันเหมือนกับว่า มีความรู้สึก
ว่ามันไม่ทุกข์ มันหลุดออกมาจากสภาวะที่เคยเป็นอยู่เป็นเมื่อวานตอนเย็น พอทวนมาซ�้ำอีกที ท�ำไม
พระอาจารย์ถึงพูดให้ใคร่ครวญตรงขันธ์อย่างเดียว เพราะฉะนั้นธาตุ 4 ขันธ์ 5 ตรงที่บอกว่าอาการ
32 ให้เหลือแค่ธาตุดิน 20 แล้วก็ธาตุนำ 
�้ 12 ไม่ต้องไปขยายเขา ให้รู้ว่าอ่อนกับแข็งเท่านั้นเอง พอ
โยมเข้าไปดูออนปุ๊บ มันเป็นธาตุน�้ำปุ๊บ ธาตุดินมีแค่นี้ ไม่ต้องใช้สังขารไปแทรกแซง ใช้ความคิดไป
แทรกแซงความจ�ำ มันหลุดออกมา มันรู้หมดเลย
พระอาจารย์ : ธาตุรู้มันฉลาดขึ้น
ผู้ฟังเทศน์ : และในขณะที่ขับรถมา มันมีความมืด แต่ว่าทุกทีมันจะต้องขยายม่านตา แต่อันนี้
ไม่ต้อง เพราะว่าตามันปรับตัวมันเอง อาการของใจ มันก็ปรับตัวมันเอง มันก็เลยรู้สึกว่า ในขณะที่
ขับรถ และมีสภาวะอย่างนี้เพื่อนก็ถาม :ว่ามันมืดนะ แต่ความรู้สึกของโยมมันขยายของมันเอง มัน
312 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

ขยายโดยที่ไม่ต้องไปเล่นกับ ใช้ค�ำว่าสังขารไปอยู่ในความจ�ำ  มันไม่มี แต่มันรู้ มันเหมือนสภาวะมัน
รู้ แต่มันไม่มีเราเข้าไป มันเหมือนกับว่ารู้ขณะปัจจุบัน แล้วก็ขาด แล้วก็หลุด หลุดแล้วก็ว่างไปเลย
ว่างไปแบบเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติ แต่ว่าถ้าถามว่ามีไหม จะบอกว่ามีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้
พระอาจารย์ : มี แต่มันไม่ใช่เรา มันมีอยู่ แต่มันไม่ใช่เรา สิ่งที่มีอยู่ มันไม่ใช่จิต แต่มันคือ
ธรรมชาติของธาตุรู้ ที่เราหลงว่ารู้ว่าเป็นจิต
ผู้ฟังเทศน์ : ที่ผ่านมาเป็นสภาวะธรรมอย่างนี้ แต่ว่าสองวันหลังที่มาใคร่ครวญดู มันหลุดจาก
ตรงนีไ้ ปเลย มันสบายมาก ๆ มันไม่เปลีย่ นแปลงนะ เคยสบาย โยมเคยปฏิบตั นิ งั่ ตัง้ แต่สองทุม่ ยัน 10
โมงเช้า ไม่ขยับ ก็น่ังได้แบบสบาย แล้วนั่งอยู่คนเดียวในป่า ไม่ขยับเลย แต่หวั่นไหวไหม หวั่นไหว
เพราะมีใบไม้ที่ร่วงบ้าง มีลมที่เสียงดังบ้าง หวั่นไหวอยู่ แต่ว่าเวลาออกจากการปฏิบัติมาแล้ว อัตตา
มันเยอะขึ้น อัตตาตัวตนมันเยอะขึ้น ทีนี้เวลาได้ฟัง มันเหมือนกับลอยอยู่เหนือสมมุติ มันไม่มี โยมจะ
ใช้ค�ำว่า มันวิมุตได้ เพราะมันไม่สมมุติ มันหลุดจากสภาวะตรงนั้นไปเลย
พระอาจารย์ : มันอยู่กับสมมุติ แต่ว่ามันเป็นวิมุตติ
ผู้ฟังเทศน์ : ใช่ครับ เลยชวนเพื่อนมา มาหาพระอาจารย์ไหม พระอาจารย์ที่จบกิจ จะเป็น
ในลักษณะที่เวลาฟังแล้วต้องแบบนี้ เพราะโยมก็ปฏิบัติอย่างนี้ พอฟังปุ๊บ มันไม่มีความรู้สึกเหมือน
กับสงสัย สักกายะ หรือว่าวิจิกิจฉาในการฟัง รู้สึกว่ามันแทงตลอด สิ่งนี้ที่โยมก�ำลังหาหนทางการ
หลุดพ้น การวางทุกข์ การรู้ทุกข์ การเห็นทุกข์อย่างไร เพราะขยับอย่างที่โยมขยับ ก็รู้สึกตัวหมดเลย
แต่มันก็ยังไม่พ้น
พระอาจารย์ : เพราะมันอยู่ในกรอบ มันมีกรอบอยู่ พอเราออกจากกรอบได้ รู้มันถึงอิสระ
เพราะเมื่อก่อนเอาสติไปครอบรู้ไว้ ทีนี้รู้มันออกมาจากสติ รู้มันออกมาจากสมาธิ รู้มันออกมาจาก
ปัญญา มันจะไปรู้ที่อิสระ แต่รู้นั้นก็ไม่ใช่ของเราด้วย ไม่ใช่จิต
ผู้ฟังเทศน์ : จิตเหมือนพลังงาน และพระอาจารย์ใช้ค�ำว่า ลมก็เหมือนพลังงาน ใบไม้ที่
เคลื่อนไหวได้เพราะมีลม เพราะฉะนั้น จิตมาอาศัยตัววิญญาณเฉย ๆ เพราะฉะนั้นที่ปรุงมันเกิดจาก
จ�ำ  เกิดจากคิด เพราะฉะนั้นตัวรู้นี้คือวิญญาณ ไม่ใช่จิต เพราะจิตจริง ๆ แล้ว จิตไม่รู้เรื่องอะไรเลย
จิตก็เป็นธรรมชาติ จิตเดิมแท้เป็นลักษณะอย่างนี้
พระอาจารย์ : ใช่ ถูกต้อง อันนี้มีปัญหา หรือว่าจะมาเล่าให้ฟังเฉย ๆ มันส�ำคัญที่แนวทาง วิธี
ส�ำคัญที่สุด วิธีการมอง วิธีการคิด วิธีการเข้าไปรู้ เรื่องวิธีส�ำคัญมาก เพราะคนปฏิบัติสะเปะสะปะ
กัน ไม่รู้วิธีปฏิบัติ ส่วนมากจะเข้าใจว่า การปฏิบัติคือนั่งให้มันสงบ ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ขั้นตอนของ
การปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ อันนี้คือสิ่งส�ำคัญ บทมันจะเห็นมันก็เห็นง่ายนะ ส�ำคัญที่วิธี วิธีมอง วิธีเข้า
ปฏิบัติ ถ้าหากเห็นวิธีที่เข้าไป มันสามารถเก็ทได้ ธรรมะมันเป็นเรื่องของความจริง แต่เราไปอาศัย
ความจ�ำเสีย อาศัยความคิดเสีย เราก็เลยไม่เข้าถึงความจริงใช่ไหม
ผู้ฟังเทศน์ : ตรงนี้เท่าที่โยมฟังดู ท�ำไมอาจารย์ท่านใช้ปัญญา ท่านอธิบายออกมา ไหลออก
มา ท�ำไมโยมหาตรงนี้ไม่เจอ ก็มัวแต่ อ๋อ ใช้สังขารในความจ�ำ มันต้องเอาปัจจุบัน ปัญญาจริง ๆ มัน
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ต้องเกิดจากปัจจุบัน อ๋อ ที่โยมพูดสนทนากับคนอื่นได้ โยมไปใช้ความจ�ำมากกว่าตัวความจริง คือ
ตัวปัจจุบัน ท�ำให้เรื่องขององค์ธรรมที่จะพูดในปัจจุบันมันไม่มี มันก็เลยไปเอาต�ำรับต�ำรามา
พระอาจารย์ : ใช่ ความจ�ำมันจะมาจากตัวหนังสือ แต่เวลาถ่ายทอดสภาวะ มันไม่มคี ำ� พูดมาจาก
หนังสือ แต่มนั ออกมาจากความรูส้ กึ ฉะนัน้ การถ่ายทอดจากความรูส้ กึ มันจะตรงกับความรูส้ กึ จริง ๆ
ผู้ฟังเทศน์ : โยมถึงก�ำลังจับใจความได้ว่า ท�ำไมพระอาจารย์พูด ตรงนี้ ๆ ท�ำไมโยมปฏิบัติมา
พอสมควรส�ำหรับอายุของโยม ท�ำไมมันไม่มตี รงนี้ ท�ำไมสิง่ นีม้ นั ไม่ปรากฏในสภาวะ ปฏิบตั มิ าก็เหมือน
กับว่า ไม่ได้รู้จักสภาวะ หรือมันอาจจะไม่ได้สังเกตเรื่องของสภาวะ ก็เอาแค่รู้ ๆ ๆ จริง ๆ โยมมีความ
รูส้ กึ เห็นว่า ตัวรูม้ นั เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา มันตลอดเวลาจริง ๆ แล้วมันก็ดบั ตลอดเวลา ทีนโี้ ยมอาจจะ
ไม่ได้ฟงั ธรรมทีอ่ าจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ทีจ่ ะใช้วา่ ถูกต้อง ถูกจริต แต่รสู้ กึ ว่าตรงนีใ้ ช่ของโยม ใช่ตาม
ที่โยมแสวงหาการฟังธรรมที่ถูกจริต
พระอาจารย์ : ใช่ มันไม่ใช่ของโยมคนเดียวหรอก มันใช่ค�ำรับของทุก ๆคน บางคนบอกว่าฟัง
ของพระอาจารย์แล้วถูกจริตจัง ใครฟังก็ถูกหมด เพราะอาตมาพูดถึงความจริง ถ้าใครต้องการการ
ความจริงมันถูกหมดทุกคน ใช่ส�ำหรับคนที่แสวงหาความพ้นทุกข์ ใช่ส�ำหรับคนที่พยายามแสวงหา
ความจริง ถ้าคนจริงแล้วมันใช่หมด คนที่ไม่คิด คนที่ไม่จ�ำ นี่ของจริง
ทุกคนจะชอบปฏิบตั แิ บบไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ ต่อไปไม่ตอ้ งมาหาอาตมาก็ได้ เพราะมันมีทางยูทปู แล้ว
แต่ถ้าอยากเข้าใจต้องมาฟังสด ๆ
ธรรมะนี้ เรียกว่า อกาลิโก ไม่จำ� กัดการ ไม่จำ� กัดเวลา และก็รไู้ ด้เฉพาะตน เรียกว่า ปัจจัตตัง
ค�ำว่า ปัจจัตตัง รู้ตรงไหนก็ได้ รู้ที่บ้านก็ได้ รู้ที่นี่ก็ได้ ถ้ามันจะรู้ขึ้นมา มันถึงรอบ มันก็รู้เอง และ
การที่จะถึงรอบก็คือ ท�ำอย่างที่อาตมาบอก แตะไป ๆ ๆ เข้าถึงสุดท้ายแล้วมันจะละได้เอง มันต้อง
เริ่มละเป็นล�ำดับล�ำดับไป ละกาย ละเวทนา ละจิต ละธรรม ละทุก ๆ สภาวะ โดยเฉพาะรู้นี่แหละ
เป็นสิ่งที่ต้องละ มันถึงเรียกว่า ตรัสรู้ เข้าใจค�ำว่า ตรัสรู้ ไหม รู้แล้วตัดทิ้งเสีย เพราะรู้นั้นไม่ใช่ของเรา
ถ้ามาหลงรู้ ลูบคล�ำรูอ้ ยู่ ก็มาหลงในรู้ ก็เอารูไ้ ปเกิด ทีอ่ าตมาบอกว่า รู้ ก็คอื วิญญาณนัน่ เอง วิญญาณ
โง่ ๆ มันเกิดมามันก็เอามันก็เอาวิญญาณโง่ ๆ มาเกิด แล้วไปตกนรกก็เอาวิญญาณโง่โง่ไปตกนรก
ใช่ไหม วิญญาณไปสวรรค์ ก็เอาวิญญาณโง่ไปสวรรค์ แล้วมันเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่อย่างวิญญาณโง่โง่  
เราก็ตอ้ งมาพัฒนาวิญญาณโง่โง่ให้เป็นวิญญาณทีม่ นั ฉลาดขึน้ จนเป็นวิญญาณของวิชา แล้ววิญญาณ
ฉลาดขึ้น วิญญาณนี้มันก็เลยอยู่อย่างโง่โง่ เพราะมันไม่คิดไม่จ�ำ  มันรู้อย่างเดียว แล้วมันก็สักแต่ว่ารู้
มันรูโ้ ง่โง่ แต่มคี วามสุข มันโง่เพราะมันฉลาด มันไม่เอาอะไรเลย มันรูเ้ ฉยเฉย รูไ้ ม่ปรุงแต่ง รูม้ ยั้ ปรุงต่อ
� ก็เลยรูแ้ บบโง่โง่ แต่สบาย รูโ้ ง่ ๆ แต่สบาย ตอนทีร่ ฉู้ ลาด ก็คอื รูค้ ดิ รูจ้ ำ 
� ฉลาดจัง แต่วา่ เป็นทุกข์
รูไ้ ม่จำ 
ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้รู้ฉลาด ก็คือเราต้องอย่าจ�ำ  อย่าคิด สุดท้ายมันฉลาดแล้วมันจะโง่ มัน
จะไม่เอาเลย สุดท้ายสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าได้ยิน ทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ แต่ไม่เอาทุกข์ มีอารมณ์ก็สักแต่
ว่าอารมณ์ ไม่เอาอารมณ์ มีสภาวะก็สักแต่ว่าสภาวะ แต่ไม่เอาสภาวะ แต่อยู่กับสภาวะได้แต่ นั่นคือ
รู้ของผู้รู้ เป็นรู้ของผู้ตื่น เป็นรู้ของผู้เบิกบานในธรรม
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เดี๋ยวนี้จะง่าย ยิ่งปฏิบัติยิ่งง่าย เพราะอาตมาพยายามหาวิธีง่าย ๆ เพื่อจะได้ให้คนปฏิบัติกันได้
ง่ายขึน้ แล้วต่อไปคนก็จะบรรลุธรรมกันง่ายมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติ แต่จริง ๆ ปฏิบัตมิ ากกว่าคน
ปฏิบัติอีก เพราะว่ามันต้องรู้ตลอด แต่มันรู้แบบไม่มีภาระ รู้เบา ๆ รู้แผ่ว ๆ ถึงจะต่างกับแต่ก่อนที่เรา
ไปปฏิบัติกันมา ต้องตั้งท่า ต้องตั้งหลัก ต้องเดินนาน ๆ ต้องยืนนาน ๆ ต้องนั่งนาน ๆ ต้องนั่งสู้เวทนา
จนเวทนากล้า เราถึงจะสงบ แต่นี่เราสามารถสงบได้โดยที่ไม่ต้องมีเวทนากล้า เวทนาเบา ๆ นี่แหละ
แตะเบา ๆ มันก็สงบลงได้ เพราะคนสงบคือคนนอนหลับ พอทีจ่ ะหลับมันสงบเลย ถ้ามัวแต่ทำ� ใจสงบ
มันไม่สงบเลยมันต้องวางเป็นกลาง ๆ เป็นธรรมชาติ

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=VqZXBitXevI
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กุญแจใจ ไขประตูสู่นิพพาน
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
จากวิมุตตยายตนสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเหตุที่บุคคลจะได้บรรลุสามัญญผล คือ
บรรลุอริยมรรค อริยผล เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ได้นั้น มี
๕ ประการ กล่าวโดยสรุป ได้แก่
๑. บรรลุในขณะที่ฟังธรรม
๒. บรรลุในขณะที่แสดงธรรม
๓. บรรลุในขณะที่สาธยายธรรม
๔. บรรลุในขณะที่พิจารณาธรรม
๕. บรรลุในขณะเจริญสมาธิภาวนา
บรรลุก็คือบรรลุทุกข์ ค�ำว่า “บรรลุธรรม” ก็คือ บรรลุเหตุผล การที่จะเข้าถึงเหตุผลเหล่านั้น
ได้ทั้ง ๕ ประการนี้ ขึ้นอยู่กับนะโมนอบน้อม นะโมนอบน้อม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ” ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง อันนี้เป็นเพียงชื่อของนะโม ไม่ใช่นะโม นะโมตัวจริงไม่มีชื่อ การบรรลุธรรมทั้ง
ห้าประการทีไ่ ด้เรียงล�ำดับมานัน้ ขึน้ อยูก่ บั นะโมทัง้ หมด นะโมเป็นศูนย์รวมใจ นะโมเป็นกิรยิ าของใจ
นะโมเป็นความนอบน้อมของใจ ที่มีต่อบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์เป็นสรณะ จึงเรียกได้ว่านะโมตัวจริง
นะโมตัวจริงเป็นกิริยาอย่างไร นะโมตัวจริง ไม่ใช่เสียงสวด บางทีเราจะกราบบิดามารดาเรา
เราไม่ได้ตั้งนะโมกัน พอยกพวงมาลัยนี้ในเครื่องสักการะก็จะหมอบกราบลงที่เท้าท่านที่ตักของท่าน
ในวันส�ำคัญต่าง ๆ หรือไปเจอท่าน คิดถึงท่าน แม้จะไม่มีเครื่องสักการะ พอเราน้อมกราบลงไปใน
ตักของท่านที่เท้าของท่านความตื้นตันใจต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น เราจะรู้สึกปลาบปลื้มขึ้นที่กิริยาของจิต
เรียกว่า จิตใต้สำ� นึก เคยเป็นบ้างไหม ท่านเคยมีความรู้สึกสะอึกขึ้นกลางอก ขณะที่ก้มลงกราบเท้า
ท่านหรือที่ตักของท่านมีบิดามารดา เป็นต้น นั่นคือกิริยาของความนอบน้อม นั่นคือนะโมตัวจริง ซึ่ง
เป็นกิริยาของจิต ไม่ใช่เสียงสวด แต่ที่กล่าวนะโม ๆ เพื่อให้เราเกิดความนอบน้อมต่อเข้าสู่กิริยาของ
จิต อันเป็นอาการของจิตที่มีอยู่ในจิตใต้ส�ำนึก จึงจะเรียกว่านะโมตัวจริง

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม ที่ศาลากระจก บ้านประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
(๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕-๑๕.๓๐ น.)
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ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสียงพูด ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวหนังสือ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์พูดถึง ก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ที่พระอาจารย์มาที่นี่ ร่างกาย
ของพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นเพียงชื่อของธรรมะ การฟังเทศน์คือการฟังชื่อ
ของธรรมะ ธรรมะจริง ๆ ไม่ใช่ชื่อ ๆ เป็นกิริยาของจิต ที่รู้จักอยู่กับจิตในกิริยาของจิต อันเรียกว่า
จิตเป็นจิต คือจิตรู้จักจิตใจของตัวเอง นั่นคือธรรมะอย่างแท้จริง การที่จะเข้าถึงฐานะของธรรมได้
ต้องเข้าถึงโดยนะโมนอบน้อมคือการส�ำรวมจิตของตนเองเข้าสู่ฐานจิตเดิม อย่างเช่น มีการไหว้พระ
สวดมนต์ตามล�ำดับ แล้วก็ท�ำสมาธิเจริญสมาทานในการปฏิบัติ
ตัวรักษาศีลภาวนาต่าง ๆ มีศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส และความเคารพต่อกิริยาการ
ประพฤติปฏิบัติ ถึงจะท�ำให้เกิดความสุขุมคัมภีรภาพขึ้นได้มาในจิต นั่นคือความรักซาบซึ้งในกิริยา
ของธรรม จะอ่านเฉย ๆ จะฟังเฉย ๆ การฟังธรรมของครูบาอาจารย์องค์ใดเทศน์ก็ไปฟังกันหลาย
ส�ำนักจนกระทัง่ อายุของเราปูนนี้ แต่ทำ� ไมเราก็ไม่เข้าถึงซึง่ กิรยิ าของธรรมได้อย่างแท้จริง ไม่สามารถ
ทีจ่ ะบรรลุอริยมรรคได้ เพราะการฟังของเรานัน้ ขาดกิรยิ าของนะโม อันเป็นความเคารพ ความเคารพ
นอบน้อมต่อการรับฟัง เพื่อที่จะให้ทราบถึงสาเหตุว่าสาระธรรมที่แท้จริงคืออะไร มันเป็นอะไรไม่
ต้องตามหาอะไรให้มากมาย มันไม่ได้อยู่ที่ไหน มันไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศ มันไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขา
มันอยู่ที่จิตใจเราทั้งหมด ก็ดูความทุกข์ความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเรา มันเป็นแบบไหน
มันเป็นกิริยาของจิตเป็นอย่างไร
บางท่านว่าต้องท�ำสมถะก่อน ท�ำสมาธิก่อน รักษาศีลก่อน แล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการของ
การเจริญสมถะ แล้วถึงจะต้องใช้วิปัสสนา จะพูดในข้างต้นว่า สมาธิท�ำได้ ๒  วิธี เรื่องศีลจะไม่ขอพูด
เพราะก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นอย่างไร สมาธิท�ำได้ ๒ วิธี
วิธีที่ ๑. คือ การเจริญกรรมฐาน เป็นบุคคลที่มีจริตไปในแนวทางของ เจโตวิมุตติ คือชอบท�ำ
สมาธิ ท�ำความสงบให้เกิดขึ้น อันมีอนุสติ ๑๐ ตั้งแต่พุทโธ เป็นต้น หรืออานาปานสติ การก�ำหนด
ดูลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก แล้วหลับตาพิจารณาไป พุทโธกับจิต ๆ พุทโธเข้า พุทโธออก ภายใน
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกหรือจะจับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ ท�ำจนกระทั่งพุทโธและจิตประสาน
เข้าหากัน หรือท�ำจนกระทัง่ ลมหายใจกับจิตมันเป็นอาการของจิตเป็นตัวเดียวกันแล้ว จะท�ำให้เกิดวิตก
วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตารมณ์ ในลักษณะขนลุกขนพองทีม่ นั เกิดขึน้ จากการท�ำสมาธิหรือตัวยาวยืดหรือ
ตัวใหญ่ หรือหมุนหรือตัวเล็ก นี่เป็นอาการของปีติ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราท�ำสมถะ เมื่อมันเกิดขนลุก
ขนพองแล้ว ปีติปรากฏขึ้นสักพักหนึ่ง ไม่นานความสุขเบากายเบาในจิตก็จะปรากฏขึ้น เมื่อความสุข
ปีติ มันมาพร้อมกันแล้ว มันก็ค่อยอ่อนก�ำลังลง จิตก็มุ่งลงสู่เอกัคคตารมณ์ ที่ท่านแจ้งไว้ในอันนีส้ มาธิ
มีลักษณะแวบเข้าแวบออกเป็น อุปจารสมาธิ มีความมั่นคงอยู่ในฐานะขององค์ความรู้ ส่วน อัปปนา
สมาธิ นี่หูดับไปเลย ลงไปในฐานจิต เหมือนกับหลับลงไปเรียกว่าอัปปนาฌานก็ได้ ภาวนาสมาธิก็ได้
ข้อพึงสังเกตว่า การเจริญสมถะท�ำให้เกิดปีติ และความสุข และเรามุง่ ลงสูอ่ เุ บกขาและเอกัคคตารมณ์
แต่สิ่งต่าง ๆ นี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีจริตชอบท�ำความสงบและมีความภาคความเพียรและเข้มงวด
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กวดขันกับตนเอง มีนะโมแห่งความนอบน้อม ตั้งสติในการระลึก แต่ส่วนมากในสมัยนี้มีการภาวนา
พุทโธ ๆ ที่ใช้ปฏิบัติกันมานั้น แท้ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนถูก แต่เราท�ำผิด เพราะพุทโธที่
เราเอามาก�ำหนดการนั้น มันไม่ใช่จิตใต้สำ� นึก มันเป็นเพียงความรู้สึกจ�ำพุทโธได้ แล้วก็คิดพุทโธ
แล้วเราก็เอาค�ำว่าพุทโธ ทีจ่ ำ� ได้มาคิด ๆ ๆ ไปจนเหนือ่ ย แล้วก็เอาเรือ่ งใหม่มาคิดอีก พอเราเผลอ
ไปคิดเรือ่ งใหม่ เมือ่ เรารูต้ วั ว่าภาวนาพุทโธอยูน่ ะ ก็ดงึ พุทโธมาคิดอีก มันไม่ใช่พทุ โธจากจิตใต้สำ� นึก
มันเป็นพุทโธคิดเอา มันไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกภายใน ที่มีกิริยาแห่งความเคารพต่อการปฎิบัติที่
ตนเองปฏิบตั อิ ยู่ จึงไม่สามารถท�ำให้เกิดสมาธิจติ ขึน้ ได้ หรือสมถะขึน้ ได้ เอาไปเอามาก็ฟงุ้ ซ่านร�ำคาญ
ไปภายในจิตของตนเอง สุดท้ายมันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลุกหนีไป แต่ก็ยังส�ำคัญว่าตัวเองนั่งภาวนา
พุทโธอยู่ นี่คือการปฎิบัติที่ผิด เพราะเป็นการจ�ำพุทโธมาคิด ไม่ได้ออกมาจากจิตใต้ส�ำนึกหรือความ
น้อมนึกภายในจิตของเรา จึงไม่สามารถทีจ่ ะเข้าถึงห้วงของปีตแิ ละความสุขทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามล�ำดับนัน้
ได้ เพราะไม่อยากออกมาจากการระลึก เพียงออกมาจากความรู้สึกจ�ำได้แล้วก็น�ำมาคิด สมาธิจิตใน
การท�ำสมาธิจึงไม่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเรา
จะสังเกตได้ว่า พอเราภาวนาพุทโธหรือบริกรรมพุทโธ ๆ ครูบาอาจารย์บอกให้เราอยู่กับพุทโธ
ทีเ่ ราเอามาใช้กนั มันเป็นพุทโธจากกิรยิ าของสัญญาความจ�ำได้ จ�ำค�ำว่าพุทโธแล้วก็มาคิดพุทโธมันไม่ได้
ออกมาจากจิตใต้สำ� นึกหรือความรูส้ กึ ของจิต รับรองได้วา่ ความสงบไม่เกิดแน่ จะท�ำร้อยปีกไ็ ม่ปรากฏ
เพราะไม่ออกมาจากจิตใต้สำ� นึกหรือความรูส้ กึ ซึง่ ไม่เป็นกิรยิ าของความนอบน้อมต่อการภาวนาพุทโธ
คือกิริยาของจิตที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า กิริยาของ
จิตตรงนั้นจะประกาศตัวไว้อย่างชัดเจนเลย มีความนอบน้อมเคารพต่อความประพฤติปฏิบัติ และ
ในจิตจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า อันมีอยู่แล้วในกิริยานั้น ๆ คือในค�ำว่าพุทโธ แต่ไม่ได้หนักไป
ในทางสัญญาความจ�ำ  แต่ถ้าเราใช้สัญญาความจ�ำพุทโธมาคิด เรื่องคนอื่น ๆ มันก็จ�ำได้ เมื่อเหนื่อย
จากการคิดพุทโธแล้ว ตามธรรมชาติของสัญญามันไม่เที่ยง พุทโธที่จะเอามาพูดมันก็ไม่เที่ยง มันก็จะ
เอาเรื่องอื่นมาคิดบ้าง แต่ด้วยที่มันเอาเรื่องอื่นมาคิด สถานะของจิตของเรามันก็นึกพุทโธมาทับไว้อีก
บางทีก็กดไว้อีก สุดท้ายมันดีดออก ไม่ปรากฏความสงบและความสุขุมคัมภีรภาพให้ปรากฏขึ้น จึง
ยากที่จะเข้าถึงสมถะได้
ประการที่ ๒. คือ การพิจารณา พิจารณาความทุกข์ และความสับสนวุ่นวาย หรือการ
พิจารณาชีวิตของความเกิด ชาติปิตุขา ชราปิตุขา มรณังปิตุขัง คือ คนที่ประสบกับความทุกข์
ในประจ�ำทุกวันในการด�ำรงชีวิต ความทุกข์เพราะรัก ความทุกข์เพราะพลัดพราก ความทุกข์เพราะ
หวงแหน ความทุกข์เพราะปรารถนาไม่สมหวัง ให้ปรากฏขึน้ ในจิตใจของเรา จนกระทัง่ จิตมีความรูส้ กึ
สลดสังเวชต่อความไม่จีรังถาวร รู้สึกมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่แหละ ความสับสนวุ่นวาย
ในต่าง ๆ รูส้ กึ น่าเบือ่ เพราะเจอแล้วเจออีก เจอแล้วเจอเล่า ซ�ำ้ ซากอยูใ่ นจิตใจเรา หมายถึงความทุกข์
ที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจเราในชีวิตประจ�ำวัน มีความผิดหวังไม่สมปรารถนาหรือพลัดพรากจากไปอาลัย
วิปโยคหา ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากอ�ำนาจความรัก จากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างนี้ เป็นต้น สถานะของ
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จิตท�ำให้เกิดความโหยหาเพราะการพลัดพรากจากไป ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย หรือสลดสังเวช
ต่อความไม่จรี งั ถาวรของทุกสรรพสิง่ การคิดพิจารณาถึงความทุกข์ประเภทนี้ เมือ่ พิจารณาหนักเข้า ก็
ไม่รู้จะอะไรกันนักหนา ไม่ช้าไม่นานต้องตายเสียแล้ว เมื่อจิตพรรณนาพิจารณาด้วยกิริยาของจิต อัน
เป็นสถานะแห่งความน้อมนึกภายในจิตซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดความสลดสังเวชใน
ความไม่จรี งั ถาวรในทุกสรรพสิง่ รวมถึงสังขารร่างกายด้วย หน้าทีก่ ารงานบุตรลูกเมียสามีภรรยาทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทอง หรือทุกสถานะที่เคยเกิดขึ้น ความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากกิริยาของ
ความก�ำหนัดยินดีและความโหยหาปริเทวนา ท�ำให้เกิดความวิปโยคโศกศัลย์
จนกระทั่งจิตพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะมันเกิดขึ้นประจ�ำทุกวัน จึงท�ำให้เกิดความสลด
สังเวชต่อชาติภพ ท�ำให้เกิดความสลดสังเวชต่อชีวิต ท�ำให้เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่จีรังถาวร
ไม่ช้าไม่นานต้องพลัดพรากจากไปอยู่ดี เพราะคนประเภทนี้เรียกว่า ปัญญาวิมุตติ คือชอบคิด ชอบ
คิดจนเกิดความสลดสังเวชในจิตให้ปรากฏขึ้น น�้ำตาร่วงซึมมีความสลดใจมีความน้อยใจลึก ๆ
ในบุญวาสนา ความสลดสังเวชต่อความทุกข์อนิจจาคือความไม่จีรังถาวรอยู่ทุกสรรพสิ่ง บุคคล
อันเป็นที่รักหรือความปรารถนาไม่สมหวังดังที่ต้องการนั้น ๆ เมื่อจิตเกิดความสลดสังเวชน�้ำตาไหล
พรากออก ความเบื่อหน่ายในความเป็นอนิจจังก็ปรากฏขึ้น โดยกิริยาของจิต จิตก็วางทุกสถานะนั้น
ลงชั่วขณะหนึ่ง ไม่ได้วางทั้งหมด วางด้วยความไม่จีรังถาวรในทุกสรรพสิ่งนั้น ๆ เมื่อความสลดสังเวช
ปรากฏขึน้ แล้ว นิพพิทาความเบือ่ หน่ายอันเกิดขึน้ ชัว่ ขณะเดียวนัน้ จึงท�ำให้จติ นัน้ วางภาระลงชัว่ ขณะ
หนึ่ง จิตก็ดิ่งลงสู่อุเบกขาเอกัคคตารมณ์ ก็อยู่ในท่ามกลางเป็นผู้อุเบกขามีอารมณ์อันเดียว มีกิริยา
ของสภาวะอันเป็นพุทธภาวะ ให้ยังทราบและปรากฏขึ้น เมื่อพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จิตดิ่ง
ลงสูอ่ เุ บกขาก็เข้าถึงความสงบเพราะมีความรูว้ า่ ทุกอย่างไม่จรี งั ถาวร นีเ่ รียกว่า ลักษณะของปัญญา
วิมุตติหรือปัญญาอบรมสมาธิ เป็นญาณที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาความไม่จีรังถาวรในทุกสรรพ
สิ่ง และก็จะดึงจิตนี้ดิ่งลงสู่อุเบกขาได้อย่างฉับพลัน ไวด้วย และได้ผลเร็วด้วย
จะเห็นได้วา่ วิธที หี่ นึง่ เป็นการเจริญสมถะ สุดท้ายในทีส่ ดุ ก็ลงไปทีอ่ เุ บกขาเอกัคคตารมณ์ ส่วน
ปัญญาวิมตุ ติ เป็นการพิจารณาถึงความไม่จรี งั ถาวร ก็จะดิง่ ลงในฐานะของอุเบกขาเอกัคคตารมณ์อกี
เช่นเดียวกันด้วย แต่มนั จะแตกต่างในตรงทีว่ า่ วิธที สี่ องไม่เกิดปีตแิ ละความสุข จะเกิดความสลดสังเวช
เห็นความไม่จีรังถาวรแทน แล้วจิตก็วางอารมณ์สู่อุเบกขาได้ วิธีที่หนึ่งเกิดปีติและความสุขได้เกิดขึ้น
คือการเจริญสมถะก่อนหรือการท�ำสมาธิก่อน ก่อนที่จะเข้าถึงความสงบของสมาธินั้น จึงท�ำให้เกิด
ปีติขนลุกขนพองน�้ำตาไหลซึมได้บ้างด้วยปีติ หรือตัวเบากายเบา จิตเบากายก็เบา หรือตัวลอยอย่าง
นี้ เป็นต้น หรือตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรือตัวสั้นอย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นลักษณะของปีติและจะท�ำให้เกิด
ความสุข แต่วิธีที่สองเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาดักหน้าแล้ว ปีติและความสุขจึงไม่เกิดขึ้น จิตดิ่งลงสู่
อุเบกขาเอกัคคตารมณ์ได้โดยไว แต่วธิ ที หี่ นึง่ จะท�ำได้ยากถ้าเป็นคนทีไ่ ม่มคี วามตัง้ ใจและและอุตสาหะ
อย่างแท้จริงแล้วจะถูกนิวรณ์ทงั้ ๕ ครอบง�ำไปหมด มีความง่วงเหงาหาวนอนหนึง่ เวทนาทีเ่ กิดขึน้ ใน
สังขารร่างกายหนึ่งมีความเจ็บปวด มีความลังเลสงสัย มีกามฉันทะความพึงพอใจ มีพยาบาทวิตกให้
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ปรากฏขึ้นภายในจิต และมีความฟุ้งซ่านของจิตคืออุทธัจจกุกกุจจะ ท�ำให้เกิดการควบคุมสิ่งนั้นได้
อย่างยาก ถ้าไม่รู้จักกิริยาของนะโมแล้วก็คงเข้าถึงได้ยากมากทีเดียว
สมาธิจิตทั้งสองวิธีนี้ในความเห็นของพระอาจารย์แล้ว บุคคลที่ถนัดท�ำสมถะก็จงพึงท�ำสมถะ
เถิด ท�ำสมถะชอบความสงบก็ท�ำความสงบไป เมื่อจิตสงบแล้วไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น เอาจนกระทั่ง
ถอนออกมาแล้ว ท�ำอริยาบถให้ปกติ ท�ำกิจวัตรปกติก็พิจารณาไปตามวาระ ในขณะที่นั่งหลับตาหรือ
สงบอยูล่ า้ นทัง้ ล้านไม่คดิ แน่นอน จิตจะไม่พจิ ารณาอะไรเลย เพราะความสงบนัน้ อิม่ ตัวแล้วจะไม่ชอบ
คิด นอกจากคลายตัวออกในอารมณ์ปกติธรรมดา แต่มีอาหารเลี้ยงคือสภาวะของความสงบเลี้ยงจิต
อยู่ จึงสามารถรูไ้ ด้วา่ ทุกอย่างมันไม่จรี งั ถาวร ยกจิตขึน้ สูว่ ปิ สั สนาญาณได้ เพราะความสงบนัน้ จะท�ำให้
เกิดก�ำลังทางจิต ท�ำให้เราคิดเรื่องความไม่จีรังถาวรได้หนักขึ้นและชัดเจนขึ้นอย่างนี้ เป็นต้น ต่างกัน
กับปัญญาวิมตุ ติทพี่ จิ ารณาความไม่จรี งั ถาวรนัน้ และท�ำให้เรามีความรูว้ า่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ และความ
ทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ความผิดหวังพลัดพรากทีม่ นั เกิดขึน้ อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดความเบือ่ หน่ายท�ำให้
เกิดความทุกข์ ความผิดหวัง ท�ำให้เกิดความเศร้าจึงปรากฏความสลดสังเวชขึ้นมา ท�ำให้จิตดิ่งลงสู่
อุเบกขาเอกัคคตารมณ์ เมื่อพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ซ�้ำ  ๆ แล้ว ความเป็นอุเบกขานั่นแหละ เรียก
ว่าฐานที่ตั้งของอริยสัจ ๔ ด้วยเช่นเดียวกัน
การจะเลือกปฏิบัติในวิธีที่หนึ่งหรือที่สองนี้ ก็ขึ้นอยู่กับจริตของเราว่า หนักไปในการท�ำสมาธิ
หรือไม่ ถ้าเราหนักไปทางท�ำสมาธิจติ ขณะทีเ่ ราท�ำสมาธิจติ ผูท้ เี่ ป็นปัญญาวิมตุ ติ เมือ่ ท�ำสมาธิเสร็จ
จิตก็จะชอบคิด ท�ำสมาธิได้ชวั่ ขณะหนึง่ จิตจะชอบคิดนึกไปในเรือ่ งไม่จรี งั ถาวรบ้าง อะไรๆ ต่างๆ
บ้าง แต่เราไม่รู้จักจริตนิสัยของตนเองจึงบังคับไปสู่ความสงบอย่างเดิม ทั้งๆที่มันอยากคิด อยากรู้
เหตุผล เมื่อเราบังคับให้มันหยุดนิ่ง จิตก็ดีดออก กลายเป็นความฟุ้งซ่านของจิตขึ้นมาแทนที่
ส่วนลักษณะของสมถะเมื่อเกิดความสงบ จิตมันชอบความสงบ แต่เราผลักดันให้มันคิด
เพราะเราไม่ได้ปล่อยให้มันถอนออกมาเอง เมื่อเราบังคับให้มันคิด สมาธิจิตจึงปรากฏขึ้นก็ถอน
ออกทั้ง ๆ ที่จิตไม่อยากจะคิด ตอนนั้นอยากจะพักผ่อนเสียก่อน หรืออยากจะท�ำสมาธิเสียก่อน
อย่างนี้ เป็นต้น ถ้าเราไม่เข้าใจในจริตของตนเองเสียแล้ว การปฏิบัติภาวนาก็จะช้าลง หรือไม่เข้าใจ
ในกระบวนการหรือเอาแต่หลักการเดียว การปฏิบัติให้เข้าถึงก็คงเป็นไปได้ยาก ก็เพียงรู้ว่าจริตนิสัย
ของตนเป็นอย่างไร เป็นบุคคลที่ชอบคิดเรื่องความไม่จีรังถาวรหรือไม่ พิจารณาเห็นความทุกข์เกิด
ขึ้นในชีวิตหรือชีวิตประจ�ำวันหรือเปล่า
เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวหนังสือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสียงพูด พุทธะ
ไม่ใช่ตัวหนังสือ พุทธะไม่ใช่เสียงพูด พุทธะไม่ใช่คนพูด พุทธะเป็นกิริยาของจิตรู้ เป็นกิริยาของจิตรู้
ทีอ่ ยูใ่ ต้เบือ้ งลึกของจิตใต้สำ� นึก เขามาจากไหน เขามาจากจิตสูจ่ ติ ถึงจะทราบก็ไม่ตอ้ งท้าวความอะไร
ไปมาก ชีวิตประจ�ำวันของเราต้องพบเจออะไรกันบ้าง ความไม่จีรังถาวรในทุกสรรพสิ่ง ความผิดหวัง
ความพลัดพราก จะดูความพลัดพรากก็งา่ ย ๆ ตอนนีเ้ รานัง่ อยูด่ ว้ ยกัน ร่วมใจกันฟังธรรม ปรารถนาที่
จะรูแ้ นวทางปฏิบตั   ิ ตอนเรานัง่ อยูร่ ว่ มกัน เราสนทนากันหรือยอมรับฟังกัน เพือ่ จะศึกษาให้รใู้ ห้ทราบ
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อีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะลุกออกจากที่นี่ สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นอดีตไป เราก็ไปอยู่ที่อื่นไปท�ำหน้าที่ที่
อื่น แล้วเราก็จะเปลี่ยนไปที่ใหม่อีก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะตกเป็นเบื้องหลังหรือเป็นอดีตไปหมด เห็น
ไหมว่าเมือ่ พบเจอกันแล้วก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันไป ไม่วา่ จากเป็นหรือจากตาย นีค่ อื วิถที งั้ หมด จาก
ที่หนึ่งก็ไปที่หนึ่ง เมื่อกี้นี่คุณทั้งหลายนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ แต่ตอนนี้คุณมานั่งที่นี่แล้ว การ
รับประทานอาหารหรือสถานที่ที่นั้นคุณพลัดพรากมาจากที่นี่เสียแล้ว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องคิดเป็นเรื่องของธรรมดา แต่ที่จริงแล้วภาษาธรรมมาจากที่
หนึง่ มันก็ไปสูอ่ กี ทีห่ นึง่ พ้นจากทีห่ นึง่ มันก็ยา้ ยไปอีกทีห่ นึง่ นีค่ อื วัฏจักร นีค่ อื ความไม่จรี งั ถาวร เกิดขึน้
ตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและดับไป มีอะไรกันเล่าเป็นของเรา อะไรเป็นของเรากันนักหนา ท�ำไมเราต้อง
ตามหา ท�ำไมเราต้องอยากรู้ ท�ำไมเราต้องอยากเห็น ถ้าอยากรู้อยากเห็น เราก็ไม่สามารถรู้ได้ เพราะ
เรามองแต่เสียงอื่น เรามองแต่ผู้อื่น เรามองแต่อย่างอื่น เราไม่เคยมองความรู้สึกของเราเอง ในความ
รูส้ กึ กับจิต จิตใต้สำ� นึกไม่ตา่ งกันหรอก เป็นเรือ่ งเดียวกัน จะเรียกจิตก็ได้ จะเรียกจิตวิญญาณก็ได้
จะเรียกสังขารก็ได้ จะเรียกขันธ์ทั้ง ๕ ก็ได้ จะเรียกอายตนะสัมผัสถูกต้องก็ได้ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ กับ
อายตนะสัมผัส ก็คอื อารมณ์หลงความรูส้ กึ เรานัน้ แหล่ะ จะดูใจตัวเองก็ดคู วามรูส้ กึ นัน้ เถิด นัน่ แหละ !
คือบ้าน บ้านของธรรมะ นั่นคือตู้พระไตรปิฎก กายนี้เป็นตู้พระไตรปิฎก จิตนี้เป็นตู้พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกเกิดขึ้นอยู่ที่จิตของเราทั้ง ๘,๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่ต้องเอามาจากที่ไหนเลย เอา
มาจากกิริยาของจิต เอามาจากอาการของจิต
อยากทราบความเป็นจริงหรือไม่วา่ มีอะไรก็เป็นของเรา ทีค่ ดิ ว่าอะไรๆ ก็เป็นของเราไปเสียหมด
เป็นหมดร่างกายก็เป็นเรา จิตก็เป็นเรา ความรู้สึกก็เป็นเรา วิญญาณตัวรู้ก็เป็นเรา ผู้รู้คือปัญญาก็เรา
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็เรา รูป เสียง กลิ่น รส โผฐฐัพพะ เครื่องสัมผัสก็เรา ปรารถนาต้องการความ
สุขก็เรา ไม่ปรารถนาพบกับความทุกข์ก็เรา อุเบกขามันก็เรา ตึกรามบ้านช่องก็ของเรา ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองก็ของเรา มันเป็นของเราจริงหรือ
ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาดูเถิดว่า จักรวาลนี้ ในจักรวาลนี้ จักรวาลโลกในจักรวาลนี้ มีรปู ธรรม
นามธรรมอันเป็นสมบัติแต่ดั้งเดิมซึ่งมีอยู่แล้วในจักรวาล ทั้ง  ๒ ประการนี้ คือรูปธรรม นามธรรม
ในบรรดาที่ ๓ คือความว่าง ของสองประการนี้คือ รูปธรรมนามธรรม จะมีพลังงานที่เหมือน
แม่เหล็ก รูปธรรมไม่มชี วี ติ ไม่มคี วามรู้ นามธรรมไม่มชี วี ติ ไม่มคี วามรู้ เปรียบเสมือนแร่ธาตุอนั หนึง่ หรือ
สสารอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วในจักรวาลโลก ของสองสิ่งมีพลังงานเหมือนแม่เหล็กถูกผลักดันด้วยความ
ว่างในจักรวาล ท�ำให้เกิดการเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนไหว ท�ำให้สองสิ่งนี้กระทบกันหรือรวมตัวเข้าหา
กัน กลายเป็นดวงจิตคลอดออกมาเรียกว่า รูปธรรมนามธรรมในจักรวาล รวมตัวกันแล้วก็กลายเป็น
ตัวจิต อย่างเช่นเราทุบตีของแข็ง ๆ แล้วปรากฏแสงขึ้น รูปธรรมนามธรรมในจักรวาลนี่แหละ เป็น
ตัวผลิตตัวจิต จิตออกมาจากรูปธรรมนามธรรมของจักรวาลโลก ถ้ารูปธรรมนามธรรมมีพลังงาน
ของแม่เหล็กอย่างที่พูด พลังงานนี้ลึกลับมากน่าอัศจรรย์ใจมาก ถ้าผู้ภาวนาเข้าไปถึงหรือเข้าไปเห็น
แล้ว น่าทึง่ จริง ๆ กลใหญ่ของจักรวาลทีม่ คี วามว่างนัน้ เป็นพลังงานส�ำคัญเป็นผูผ้ ลักดันให้สองสิง่
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นี้หมุนตัวเข้าหากัน เมื่อรวมตัวกันแล้วจึงกลายเป็นตัวจิต กลายเป็นธาตุรู้ กลายเป็นสถานะจิตรู้
ขึ้น ไม่มีตัวตนดอก มีแต่ตัวจิต ตัวจิตที่เป็นธาตุรู้
ตรงนี้มองหาอะไรไม่เห็น เห็นแต่รูปธรรมนามธรรมนั้น ๆ จึงหลงเข้ากับรูปธรรมนามธรรม
นั้น ๆ ว่า เป็นตัวเราของเรา จนความรู้สึกของจิตจึงเรียกตัวนี้ว่า อวิชชาปัจจยา สังขารา (ความไม่รู้
เป็นปัจจัยให้เกิดการคิดปรุงแต่ง) เมื่อจิตมีความหลงให้ปรากฏขึ้นเสียแล้ว จิตถอดรูปเป็นวิญญาณ
ปฏิสนธิเข้ากับก้อนธาตุ อันเป็นรูปธรรมนามธรรมตามเดิมนั่นแหละ กลายเป็นรูปธรรมที่มีชีวิต
นามธรรมที่มีความรู้สึกอันไปเรียกว่า จิตวิญญาณ เป็นธาตุรู้ เรียกว่ารูปปรมัตถ์และนามปรมัตถ์
ก็หมายถึงความรู้สึกภายในจิตนั่นเอง ที่ยึดถือเอารูปธรรมนามธรรมเมื่อปฏิสนธิ เมื่อปฏิสนธิโดย
วิญญาณถอดรูปแห่งอ�ำนาจความหลงนั้นแล้ว จึงลงยึดติดเอารูปธรรมนามธรรมมาเป็นเรา ขยายรูป
ธรรมนามธรรมนั้นออกกลายเป็นขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)กลายเป็นอายตนะ ๖
(ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) กลายเป็นธาตุทั้ง ๔ (ดิน น�้ำ  ลม ไฟ) คือรูปร่างกายเรา สัตว์บุคคล และ
ดวงจิตที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสาร อันอยู่ในขอบจักรวาลนี้นั่นเอง เรียกว่าเป็นผู้หลงอยู่ในกลไกของ
จักรวาลโลก มายาโลกทั้งหมด
เมือ่ จิตนีห้ ลงเข้ามาปฏิสนธิในก้อนธาตุของบิดา (ธาตุดนิ ) มารดา (ธาตุนำ�้ ) นีเ้ สียแล้ว จึงสามารถ
ปฏิสนธิเข้าได้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความหลง ตั้งแต่ กลละ (น�้ำมันหยดเดียว) ค่อย ๆ เจริญขึ้นเป็น
อัมพุชะ (ก้อนเลือด) เจริญจากก้อนเลือดมาเป็นฆนะ (แท่ง) เมื่อกลายเป็นฆนะแล้ว ก็กลายเป็น
เปสี (ชิน้ เนือ้ ) ขยายออกเป็นตุม่ เป็นต่อม เป็น ปัญจสาขา เป็นแขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ เป็นเด็กทารกค่อย ๆ
ขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย ๆ ๆ จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันปฏิสนธิ
ตัง้ แต่วนั ก�ำเนิดเกิดของจิต ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหมุนเวียนไปเรือ่ ย ๆ มีการเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ
จนกระทัง่ เจริญวัยใหญ่โตขึน้ ก็เรียกว่ามันโตเร็ว แต่ธรรมะเสือ่ มลง เพราะนีค่ อื อนิจจังของสังขารเกิด
ดับอยู่ในฐานะของมันเอง เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ ๆ ๆ จนกระทั่งคลอดออกมาเป็นเด็กทารก ค่อย ๆ
โตขึ้นเป็นเด็กอนุบาล เป็นเด็กประถม เป็นเด็กมัธยม เป็นหนุ่มสาว เป็นคนวัยกลางคน และก็วัยแก่
ชราคร�่ำคร่าและก็ดับสลายตายลงไปสู่สสารอันเป็นสภาวะธาตุดั้งเดิม คือรูปธาตุ  
ดวงจิตซึ่งไม่ตายนั้นก็เริ่มหมุนตัวต่อไปอีก ด้วยอ�ำนาจแห่งกรรมและวาสนาของตนที่ได้ส่ังสม
เอาไว้ ก็ไปเกาะเอาสภาพใหม่ธาตุใหม่ตามแต่วบิ ากกรรมของตนเองได้สร้างไว้ ส่วนทีพ่ ดู ถึงนีค้ อื กลไก
ของบรรดาแห่งจักรวาลที่แบ่งเขตแดนกันไว้ใน ๓ ภพ เรียกว่า กามภพ รูปภพ และอรูปภพ อะไรเป็น
ของเรากันเล่า ในเมื่อรูปธรรมนามธรรมที่ตนยึดถืออยู่นี้ เป็นเพียงสมบัติของจักรวาลโลก รูปธรรมก็
สมบัตขิ องจักรวาลโลก นามธรรมก็สมบัตขิ องจักรวาลโลก จิตคือเราทีม่ อี ยูเ่ ดีย๋ วนีก้ ค็ ลอดออกมาจาก
รูปธรรมนามธรรมอันเป็นสมบัติของจักรวาลโลก
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า จิตไม่ใช่เรา จิตไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อย ร่างกายก็ไม่ใช่
ของเราเลย ถ้าว่าเป็นของเรา ก็ลองเอามือสัมผัสหนังของตัวเองดูแล้ว เอาจิตแห่งความรู้สึกถามว่า
หนังนีเ้ ป็นของข้าพเจ้าหรือไม่ หนังตอบไหมว่าข้าพเจ้าเป็นหนังของคุณ รับรองเลยว่าหนังไม่ตอบ เล็บ
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นี้ก็ไม่ตอบ คุณชื่อเล็บเหรอ เล็บในนิ้วมือนิ้วเท้ามันก็ไม่ตอบว่ามันเป็นเล็บ มันก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นเล็บ
อีกด้วย ผมเป็นผมของฉันหรือไม่ คุณชื่อว่าผมหรือไม่ แม้แต่เส้นผมในหนังศรีษะในเรา มันก็ไม่ได้พูด
ว่าข้าพเจ้าเป็นผมนะ มีชอื่ เรียกว่าผม ถามส่วนไหนในสภาพร่างกายอันเรียกว่าอาการ ๓๒ เขาไม่ตอบ
กลับ ไม่ยอมรับ มีแต่แก่เจ็บตายสลายลงไปในทีส่ ดุ เขาไม่ยอมรับว่า เป็นเราเป็นของเราเลยแม้แต่นอ้ ย
ท่านทัง้ หลายลองพิจารณาดูวา่ มันเป็นเราตรงไหน ห้ามการเปลีย่ นแปลงในวิถตี า่ ง ๆ ได้หรือไม่
ห้ามไม่ได้ ห้ามการเจ็บไม่ให้เจ็บได้หรือไม่ ห้ามความตายได้หรือไม่ ห้ามไม่ได้เพราะหน้าที่ของสสาร
หน้าที่ของธาตุ หน้าที่ของรูปร่างกายต้องหมุนเวียนไปตามวัฏฏะ มีอายุการใช้งานอย่างจ�ำกัด ด้วย
อ�ำนาจจิตของจิตมาปฏิสนธิประสานเข้ากับก้อนเนือ้ นี้ ร่างกายนี้ ก้อนธาตุอนั นี้ จึงเต็มไปด้วยความ
รู้สึก เมื่อถูกสัมผัสร่างกายทั้งหมดนี้จึงเรียกว่า จิตหลงจิต จิตหลงขันธ์ จิตหลงว่าเรา จิตหลงเอา
ก้อนกายเป็นเรา เพราะมีความรูส้ กึ มีความหิว มีความเจ็บ ธรรมชาติของมันต้องเป็นอย่างนัน้ เพราะ
มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะที่นามธรรมสมมติไว้ว่าแก่ ว่าเจ็บ ว่าตาย แต่สถานะต่าง ๆ เหล่า
นี้เราแก้ไขไม่ได้ ต้องยอมรับไปตามสภาพ สุดท้ายมันต้องแตกสลายลงสู่ธาตุ กลับคืนไปสู่สสารเดิม
คืนสภาวะรูปเดิม เรียกรูปธรรมและนามธรรมของจักรวาลโลก เต็มไปด้วยความไม่จีรังถาวรทั้งหมด
เราคือจิตทีค่ ลอดออกมาจากสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีแ้ ล้ว เรามาหลงยึดว่านีเ่ ป็นของเราทัง้ ๆ ทีว่ า่ มันเป็นกลไก
ของจักรวาลโลก เป็นมายาของจักรวาลโลก จริงอยู่แล้ว ที่เรียกว่า ธรรมนิยามตา คือพระพุทธเจ้า
จะเกิดก็ตาม ไม่เกิดก็ตาม สิ่งต่าง ๆ นี้ล้วนปรากฏขึ้นและมีขึ้นอยู่ในจักรวาลโลกเป็นอยู่แล้ว มี
อยู่แล้ว มีอยู่ดั้งเดิมด้วย
เรามาดูกนั เถิดว่ารูปร่างกายมันไม่ใช่ของเราอย่างทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ คนตายเผา
แล้วก็เป็นธาตุ เป็นดิน เป็นน�ำ 
้ เป็นลม เป็นไฟ คนยังไม่ตายก็จะต้องตายไปในที่สุด เมื่อเผาแล้วก็ลง
ไปสู่ธาตุเช่นเดียวกัน แสดงว่าเมื่อลงไปสู่ธาตุ ธาตุก็คือธาตุ จะตายแล้วหรือยังไม่ตายมันก็เป็นเพียง
แค่ก้อนธาตุที่มีรูปการใช้งานอย่างจ�ำกัดเท่านั้น ต้องสลายไปตามวาระตามหน้าที่ ตามกระบวนการ
ของมันตามความเป็นจริง
นีค่ อื ธรรมชาติ ! แต่จติ ไม่ทราบว่าร่างกายนีพ้ ดู โดยนามสมมติและความเข้าใจโดยตัวมันเอง มัน
ไม่ทราบว่านี่คือธาตุทั้ง ๔ ที่ประชุมกันเท่านั้น มันไม่ทราบว่าวัฏจักรของเขาเป็นอย่างไร ทุกอย่างมี
วัฏจักร อาคารหลังนี้เดี๋ยวก็ต้องพังลงไปสู่ธาตุ เรานั่งอยู่ที่ไหน นั่งอยู่ในพื้นบ้าน นั่งอยู่บนบ้าน นั่งอยู่
ในดิน นั่งอยู่ที่ไหน ก็นั่งอยู่ในธาตุอันเก่า และมีชื่อเรียกตามนามสมมติ มันก็เป็นเพียงก้อนดินเท่านั้น
เอาจิตถามดูสวิ า่ เธอเป็นของเราหรือไม่ รับรองมันไม่ตอบหรอก มันไม่พดู กลับไม่ยอมรับและก็ไม่ได้
บอกว่า มันเป็นของเราด้วย เป็นร่างกายเราด้วย มันไม่พดู ไม่พดู อะไร สักอย่าง แม้แต่เกิดแก่เจ็บตาย
ทีเ่ ขาพูดกัน มันรูเ้ รือ่ งหรือไม่ มันไม่รเู้ ลย มันไม่รวู้ า่ มันแก่ดว้ ย มันไม่รวู้ า่ มันเจ็บด้วย มันไม่รวู้ า่ มันต้อง
ตายด้วย มีแต่จติ ไม่รู้ มีแต่จติ รับทราบ และจิตโหยหาเพือ่ ได้เสวนากับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นีค่ อื สังขารร่างกาย
แต่มาดูร่างกายจริง ๆ จะพูดว่าแก่มันก็แก่กันทั้งโลก จะไม่พูดว่าแก่มันก็แก่แล้วทั้งโลก จะพูด
ว่าเจ็บมันก็เจ็บอยูท่ งั้ โลก ไม่พดู มันเจ็บมันก็เจ็บอยูแ่ ล้วทัง้ โลก จะพูดว่าตายมันก็ตายกันทัง้ โลก จะไม่
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พูดว่าตายเลยมันก็ตายอยู่แล้วทั้งโลก จะพูดว่าเป็นวัฏฏะหรือไม่พูดเลยมันก็เป็นของมันอยู่แล้ว นั่น
คือธรรมชาติของเขา เป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของวัฏฏะ เป็นเรื่องความไม่จีรังถาวรในทุกสรรพสิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นอะไร มีชื่อเรียกตามนามสมมุติ แต่มันไม่ได้เป็นไปตามสมมติทั้งหมด มันเป็นเพียงธาตุที่
รอการเปลี่ยนแปลงและดับสลายไป
รูปร่างกายไม่ใช่สมมุติ ตึกรามบ้านช่องไม่ใช่สมมติ สัตว์บคุ คลไม่ใช่สมมุติ ต้นไม้ภเู ขาไม่ใช่สมมติ
ดินฟ้าอากาศไม่ใช่สมมติ อะไรในโลกนี้ไม่ใช่สมมุติทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครอง
หรือไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครอง หรือมีชีวิตไม่มีวิญญาณครอง อย่างเช่นต้นไม้มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณ
ครอง อย่างเช่นคนและสัตว์มีชีวิตด้วยมีวิญญาณครองด้วย อย่างเช่นโต๊ะ เตียง ตั่ง ตึกราม บ้านช่อง
ิ ญาณครองด้วย เป็นเพียงวัตถุเป็นเพียงอุปกรณ์ เป็นเพียงรูปลักษณ์ เป็นเพียงของใช้
ไม่มชี วี ติ ไม่มวี ญ
แต่สุดท้ายแล้วสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะแยกจ�ำแนกไว้ตามบัญญัติของสมมุติ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้
เป็นสมมุติ มันเป็นเพียงวัตถุธาตุที่รอการเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปเท่านั้น
ร่างกายนี้จึงพูดได้ล้านเปอร์เซ๊นต์ว่า  มันก็ไม่ใช่สมมุติ แม้แต่หญิงแต่ชายมันก็ไม่ใช่สมมุติ รูป
ร่างกายไม่ใช่สมมุติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้พูดได้เลยว่า ไม่ใช่สมมติ เป็นวัตถุธาตุ ๆ ที่จิตโง่ เอามาสมมุติ
เท่านัน้ สมมุตวิ า่ สัมผัสว่า ด�ำริวา่ ด�ำริดว้ ยส�ำคัญด้วยตัวมันเอง ด้วยสิง่ อืน่ ด้วย ทัง้ ๆ ทีส่ งิ่ ต่าง ๆ เหล่า
นี้ไม่ใช่สมมติว่าเป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น เรามาพิจารณากันดูเถิดว่า ในเมื่อว่ามันแก่ มันเจ็บ มันตาย
มันสลายลงสู่ธาตุ ก็แสดงว่า ไหน ๆ ร่างกายนี้มันจะตายอยู่แล้ว ก็ให้มันตายไปเสียเลย มันแก่มันเจ็บ
มันตายก็ทราบ ทราบแล้วว่ามันเป็นของตาย เอาตายก็ตายกันไป เมือ่ ตายสลายลงสูธ่ าตุกไ็ ม่ตอ้ งบอก
ว่า เมือ่ ไหร่มนั จะตายก็ไม่ทราบ หรือกลัวตายก็ไม่ตอ้ งกระวนกระวายอะไรทัง้ สิน้ ทราบว่าไหนๆ ก็จะ
ต้องตายอยู่แล้ว ก็ตายไปเสียเลย ตายทั้ง ๆ ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละ ตายอย่างไรก็ตายออกจากใจ เอาจิต
ของเราให้รับทราบว่า ไหน ๆ มันจะต้องตาย ก็เขียนใบตายให้เสียเลย เมื่อตายแล้วร่างกายนี้ ตาย
ออกไปจากจิตแล้ว เพราะมันเป็นของตายอยู่แล้ว มันเป็นธาตุอยู่แล้ว ไม่ใช่อะไรเป็นอะไรสักอย่าง
เป็นเพียงวัตถุธาตุ เป็นเพียงสักแต่ว่า มันเป็นวัฏฏะจิต แม้ถือเขาอยู่ก็พึงทราบโดยความหมายในจิต
นั้นเองว่า ร่างกายเป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น เมื่อทราบก็ตัดปัญหาออกไป จึงมีความรู้แล้วว่าร่างกาย
เป็นเพียงวัตถุธาตุทั้งหมด ก็ย้อนเข้าไปสู่กิริยาของจิต ก็ถามจิตคือจิตใต้ส�ำนึก ความรู้สึก ความรัก
ความชอบ ความชัง ความหวงแหน ความโกรธ ความก�ำหนัดยินดี ความปรารถนาต้องการ สิ่งต่าง ๆ
เหล่านีล้ ว้ นปรากฏขึน้ ภายในจิตของเราทัง้ หมด อะไรกันเล่ามันเป็นเราได้ทไี่ หน สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ กิด
ขึ้นเพราะเรา ตัวเราจริง ๆ อยู่ที่ไหนกันเล่า เมื่อมีตัวเรา เราจะเกิดกิริยาก�ำหนัดยินดีและรักเรา เรียก
เป็นภาษาธรรมว่า ราคตัณหา
ราคตัณหานี้ อยู่ในหมวดของอุปาทาน อุปาทานจะแตกและแยกออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
กามราคตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาทัง้ หมดนีบ้ คุ คลทัง้ หลายคิดว่า คงจะเป็นแค่เรือ่ งระหว่าง
หญิงกับชายเท่านั้น แท้จริงไม่ใช่ ความพอใจในรูปการสัมผัสถูกต้องรูป เสียง กลิ่น รส โผฐฐัพพะ
เครื่องสัมผัส นี่คือกามราคตัณหา กิริยาของกามราคตัณหาก็คือจิตนั่นเอง ก็คือจิตที่มีความส�ำคัญว่า
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เป็นเรา เรายินดีในเราก่อน เข้าใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นตัวเราแล้ว จึงเป็น
เรือนร่างแห่งการยึดมั่น
เมือ่ เกิดความยึดมัน่ ขึน้ กิรยิ าของจิตตรงนัน้ จะมีความปรารถนาต้องการมาเพือ่ ตนเป็นของตน
จิตมีความรักตัวเองเสียแล้ว จึงมีความปรารถนาเอาผู้อื่น อย่างเช่นผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการให้
ผูห้ ญิงคนนีอ้ ยูด่ ว้ ย ผูห้ ญิงรักผูช้ ายคนนีก้ ต็ อ้ งการให้เขาอยูด่ ว้ ยกับเรา เป็นคูช่ วี ติ กับเรา มีความรักเรา
เกิดความหวงแหน เกิดความยินดีและมีความพอใจเมื่อเขาอยู่ใกล้ แต่เมื่อพลัดพลาดจากไปอยู่ที่อื่น
หรือจากไปที่อื่นหรือล้มหายตายจากเสียแล้ว ก็เกิดความว้าเหว่ว้าวุ่นสับสนกระวนกระวายเร่าร้อน
และมีความทุกข์ภายในจิต จิตเรานั้นคือจิตของเรานั่นแหละ จะมีความรู้สึกว่าว้าเหว่มากที่สุด เหงา
เศร้าคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะมีความปรารถนาต้องการให้บุคคลอันเป็นที่รักมาอยู่ใกล้เรา อยู่
กับเรา เอาใจเรา แล้วเราจะมีความสุขให้เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าหญิงหรือชายหรือรูปวัตถุหรือวัตถุ
สิ่งของที่เราชอบ รถ เครื่องประดับ ของใช้ เครื่องถือ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อไม่ได้ดั่งใจปรารถนาจึงเกิด
ความง้องอนกัน น้อยใจกัน โกรธเคืองต่อกัน แล้วพยาบาทต่อกัน จากความรักก็จะเปลี่ยนสภาพเป็น
ความโกรธทันทีให้ปรากฏขึน้ ไม่เกิดขึน้ จากอ�ำนาจของอุปาทานคือจิตรักตัวเองหรอกหรือ แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่รกั ผูอ้ นื่ ตัวเองรักตัวเองนัน่ แหละ อยากให้ตวั เองมีความสุข จึงพบกับความทุกข์ไม่มที สี่ นิ้ สุด อัน
นัน้ ก็เรา อันนีก้ เ็ รา แต่อนั ไหนกันเล่า เป็นของเราอย่างจริงแท้แน่นอน สุดท้ายต้องดับสลายไปเสียหมด
ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูเถิดว่า ความทุกข์จากการพลัดพรากทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ
คนอื่น ความเสียใจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่น ความพลัดพรากจากไป ความเศร้าความน้อยใจ และ
ความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่น ส่วนมากเราจะเข้าใจว่าเขาท�ำให้โกรธ แท้ที่จริงไม่ใช่ มันเกิดขึ้น
จากเรือนร่างของตัณหาและอุปาทานภายในจิตของเรา จิตเป็นผู้ส�ำคัญว่าเรา เพราะมีความไม่รู้เท่า
ไม่มีความรู้ตามจริง เมื่อรักตนเองเสียแล้ว ก็เกิดความหวังดีต่อตัวเอง เรียกว่าก�ำหนัดตนเอง โดย
กิรยิ าของจิตอันเป็นเรือนร่างของอุปาทานตัณหา นีแ่ หละเรียกว่า ตัณหา ๓ ครองใจ จากอ�ำนาจความ
หลงคืออวิชชา เป็นผู้บงการนั่นเอง ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่า เมื่อรักและหวังดีในตนเอง ก็
จะต้องการให้ตัวเองมีความสุข โดยเจตนาลึก ๆ ภายในจิตจะมีความปรารถนาต้องการอยากให้เรามี
ความสุข นีแ่ ท้แน่นอนทีเดียว ไม่มใี ครต้องการให้ตวั เองได้ความทุกข์หรอก ต้องการทีจ่ ะสมปรารถนา
ทัง้ หมด ต้องการทีจ่ ะดี อยากได้ความสุขดีสบายสะดวก และมีความสุขความผ่องใส ไม่ตอ้ งการความ
ยุ่งยากล�ำบาก แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นกลับเป็นเรื่องของความสับสนวุ่นวายและยุ่งยาก ความ
เศร้า ความพลัดพราก ความผิดพ้องหมองใจ ความโลภโมโทสันให้ปรากฏขึ้นภายในจิตเสมอ ความ
ทุกข์ทงั้ หมดทัง้ ปวงทีท่ ำ� ให้เกิดความเร่าร้อน เรากลับคิดว่าเขาท�ำให้เราเจ็บปวด เขาท�ำให้เราทุกข์ เขา
ท�ำให้เดือดร้อน แต่จริง ๆ ไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นตนเองนั่นแหล่ะ จิตโง่ จิตไม่รู้ เมื่อส�ำคัญตนเองขึ้นเสีย
แล้ว ก็เลยก�ำหนัดยินดีในตัวเอง เมือ่ ก�ำหนัดยินดีตวั เองแล้ว จึงเกิดเป็นภวตัณหาและต้องการอยากได้
อยากมี อยากเป็น มาเพือ่ ตน เมือ่ ต้องการให้เป็นอย่างทีต่ นต้องการภวตัณหาก็เกิดขึน้ แล้ว และกลาย
เป็นวิภวตัณหาในขณะเดียวกันคือไม่ตอ้ งการอยากได้ ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากแก่
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ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่อยากทุกข์ ไม่อยากพลัดพราก แต่กไ็ ม่สามารถจะเป็นไปได้ เพราะอยูใ่ ต้
กฎของอ�ำนาจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความแก่ ความเจ็บ และความตายและความเสือ่ มสลายในทีส่ ดุ
สามตัณหานี้จะเป็นที่ครองใจตกอยู่ในหมวดของเรือนร่างอุปาทาน อุปาทานอันไหนกันเล่า
ความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น อารมณ์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากเรือนร่างอุปาทานทั้งหมด เมื่อพอใจ
ก็ดใี จ มีความสุขใจ แต่เมือ่ ไม่ได้ดงั่ ใจ ความพอใจหายไป กลายเป็นความโกรธ กลายเป็นความน้อยใจ
กลายเป็นความเสียใจ กลายเป็นความอาฆาต กลายเป็นความอิจฉาพยาบาท กลายเป็นความทุกข์
ความเร่าร้อน ความรูส้ กึ จากความรักกลายเป็นความชังทันที เรียกว่าโทสะให้เกิดขึน้ ไม่เกิดขึน้ เพราะ
อ�ำนาจความหลง เกิดขึ้นเพราะอะไร หลงอะไร เมื่อมีความหลงว่ากายนี้เป็นเราหนึ่ง ก็มีความหลง
ว่าจิตเป็นเราหนึ่ง เรียกว่าสัญญา ๒ ประการ
ในสัญญา ๒ ประการนี้ ก็ประกอบไปด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ (เครื่องเชื่อมต่อภายใน
๖ คือตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เครือ่ งเชือ่ มต่อภายนอก ๖ คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์)
มีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในกิริยานั้น ๆ แสดงผลที่พูดออกไปในกิริยาของจิต สภาวะจิตก็คือความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน นี่คือ ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ที่ปรากฏขึ้นในความรู้สึกของเรา สัญญา
๒ ประการนั้น ก็คือรูปสัญญา มีความเข้าใจในรูปร่างกายเป็นเราหนึ่ง มีความเข้าใจว่านามสัญญา
คือกิริยาของจิตอันเป็นความรู้สึกไม่มีตัวตนเลยแม้แต่น้อยเป็นเราหนึ่ง
บุคคลที่จะบรรลุถึงอริยมรรคอริยผล ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด ก็คือต้องละสัญญา ๒ ประการ
นี้หนึ่ง การที่จะละสัญญา ๒ ประการนี้ ก็ต้องหมั่นศึกษาสัญญา ๒ ประการนี้ ว่าแท้จริงแล้วเป็นไป
อย่างไร รูปสัญญาเป็นรูปวัตถุ ก็คอื มีความเข้าใจว่ารูปร่างกายนีเ้ ป็นเราก็ใช่ มันสัมผัสถูกต้องมันมีความ
รูส้ กึ จับต้องได้ แต่ทา่ นลืมไปหรือไม่วา่ มันเป็นของตาย มันเกิดมาเพือ่ ตาย มันเกิดมาเพือ่ เปลีย่ นแปลง
เป็นทุกข์ เป็นอนิจจัง และก็ดับสลายลงดินในที่สุด รูปสัญญานี้คงไม่สงสัยกัน เพราะมีความตายให้
เห็นกันอยู่ ต้องพลัดพรากจากไป ต้องเสื่อมสลาย ตึกรามบ้านช่องต้องแตกร้าว ต้นไม้ต้องผุพังกัน
ไปสึกกร่อนกันไป อะไรกันเล่าที่เป็นรูปลักษณ์และมีความจีรังถาวร ไม่มีเลย ต้องเสื่อมสลายไปตาม
วาระ นี่คือวัฏจักรของชีวิต นี่คือวัฏจักรของทุกสรรพสิ่ง นี่คือวัฏจักรของธาตุที่รอการเปลี่ยนแปลง
และดับสลายไป
ตัวเราจริง ๆ อยู่ทไี่ หนกันเล่า ! เขาหรือเราหรือสัตว์บคุ คลหรือล้วนแต่เป็นวัฏจักรของธาตุ เป็น
เรื่องของวัตถุธาตุไปหมด แต่เราต้องการอะไรกันเล่า หมายถึงตัวจิตต้องการอะไรกันเล่า ความรู้สึก
ต้องการอะไร ไม่ชา้ ไม่นานก็ตอ้ งตายพรากจากกัน ต้องพบกับอะไรกันบ้าง ไม่ตอ้ งถามมีความตอบอยู่
แล้วภายในจิต ความเศร้าโศก ความวิปโยค ความอาลัยร�ำพัน ร้องไห้ร�่ำไรอาวรณ์ให้ต้องปรากฏขึ้น
และก็เคยมีปรากฏขึ้นอยู่แล้ว หรือยังไม่ปรากฎขึ้นมา อีกไม่ช้าไม่นานต้องปรากฏขึ้นเป็นแน่ ไม่เราก็
เขา ไม่คนรักเรา มันก็อาจจะเป็นเรา หรือญาติพี่น้องเรา หรือญาติสนิทของเรา เพื่อนสนิทมิตรสหาย
ของเรา ความเศร้าโศกปะปนอยู่ในชีวิตทั้งหมด อะไรกันเล่าท�ำให้จิตนี้ได้รับความทุกข์หาประมาณ
มิได้ ผิดหวังพลัดพราก ปรารถนาไม่สมหวัง โศกเศร้าปริเทวนาอาลัยร�ำพัน เป็นอยู่แล้วในชีวิตนี้
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จึงย้อนกลับไปที่จิตของเราคือจิตใต้ส�ำนึก และความรู้สึกจิตใต้ส�ำนึก และความรู้สึกนั่นแหละ
เป็นตัวบอกได้ดวี า่ น่าเบือ่ หรือไม่ ความทุกข์แห่งการพลัดพรากหรือการผิดหวังหรือความไม่จรี งั ถาวร
ในทุกสรรพสิง่ จิตจะได้รบั ค�ำตอบว่า ไม่ตอ้ งการเลยความทุกข์ประเภทนี้ หรือความทุกข์ซำ 
�้ ๆ ซาก ๆ
เจอแล้วเจออีก จนได้ค�ำตอบขึ้นแล้วว่า ความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเรา ตัวเราจะอยู่ที่ไหน พูดไป
พูดมาแล้วเหมือนจะวกไปวนมา แต่ที่จริงไม่ใช่ เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเอง แต่ตัวเราจริง ๆ
อยู่ที่ไหนกันเล่า
ธาตุของกายหรือก็เป็นธาตุของโลก เป็นสภาวะธาตุเป็นวัฏฏะของธาตุ และที่มีความแก่ ความ
เจ็บ และความตายสลายไป แม้มชี อื่ เรียกตามลักษณะอาการแห่ง ๓๒ อันมีรปู ร่างกายเรา ขาเรา แขน
เรา หรือยกกรรมฐาน ๕ ขึ้น มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อย่างนี้ เป็นต้น ก็เป็นเพียง
วัฏจักรของธาตุ เมือ่ สลายไปแล้วก็เสือ่ มสลายลงไปสูธ่ าตุ เอาจิตของท่านมองลงไปทีพ่ นื้ ดินตอนทีท่ า่ น
นัง่ อยูบ่ นดิน เมือ่ ตายแล้วก็เผาลงไปสูด่ นิ สัตว์ตายก็เน่าสลายลงสูด่ นิ คนก็เหมือนกันไม่ตา่ งกัน จะเอา
ไฟเผาหรือดินกลบหน้าก็สลายลงไปสูด่ นิ ทัง้ หมด คนตายแล้วเป็นดิน คนยังไม่ตายก็ไม่ตา่ งอะไรกับก้อน
ดิน เป็นเพียงดินเท่านัน้ ธาตุมอี ายุวฏั จักรการใช้งานอย่างจ�ำกัด อย่างทีพ่ ดู เป็นวัฏฏะเป็นสภาวะของ
ดินและเป็นสถานะของดิน เป็นธาตุดินเสียหมด ตัวเราอยู่ที่ไหนกันเล่า คนรักเราก็เช่นเดียวกัน สัตว์
บุคคลก็เช่นเดียวกัน ตึกรามบ้านช่องก็เช่นเดียวกัน เป็นวัฏฏะ เป็นสภาวะในการเปลีย่ นแปลงทัง้ หมด
ทีว่ า่ ตัวเราอยูท่ ไี่ หน ก็เพือ่ จะถามว่าต้นเหตุของเราทัง้ ปวงมาจากไหนกันเล่า ในเมือ่ ร่างกายเป็นเพียง
ก้อนธาตุทรี่ อการเปลีย่ นแปลง และดับสลายไป ทีจ่ ติ อาศัยกันอยูช่ วั่ ขณะเท่านัน้ แล้วก็ตอ้ งจากกันไป
ร่างกายก็จากไปด้วยความตาย จิตก็จากไปจุติในที่ใหม่ เหมือนกับเราก�ำลังจะจากกันในขณะนี้ อีก
ไม่กี่นาทีเราก็ลุกหนีไปจากที่นี่ ร่างกายก็ไม่ต่างกัน ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่ต่างกัน อันนี้ก็
ต้องพึงทราบและต้องเข้าใจได้ดีด้วย
สรุปว่าตายแล้วลงสูธ่ าตุไปหมด ความโศกเศร้า ความอาลัยร�ำพัน ความผิดหวังทีค่ งมีอยูภ่ ายใน
จิตออกมาจากที่ไหน เป็นมาจากอะไร เป็นมาจากเราอันไหนมันเป็นเรา ดูร่างกายสิ ร่างกายมันเป็น
ธาตุนะ มันไม่ใช่เราเลย แม้มีชื่อตามนามสมมุติ มันก็เป็นเพียงก้อนธาตุเท่านั้นจิตย้อนกลับมาถามที่
จิต มันไม่ใช่เราอันไหนก็ไม่ใช่เรา ภายนอกเป็นวัฏฏะไปหมดเป็นเรือ่ งของธาตุไปหมด ตัวเราอยูท่ ไี่ หน
ตัวเราจริง ๆ อยู่ที่ไหน ภายนอกไม่มี สถานะของจิตรู้ในรู้ จึงมีความรับทราบ จิตรู้ในรู้ จ�ำไว้ว่า จิต
รู้ในรู้ นั่นก็คือจิตใต้ส�ำนึก นั้นคือนะโมน้อมนึก นั่นคือสภาวะจิตอันเป็นพุทธะ สามารถรู้ว่าตัวเรา
จริง ๆ อยู่ที่ไหน ภายนอกเป็นเรื่องของธาตุเท่านั้น เมื่อจิตต้องการจะรู้เหตุผลของความทุกข์ทั้งปวง
ย่อมมีความเข้าใจเป็นแน่หรือปฏิบัติไปด้วยความเคารพอย่างแท้แน่จริงทีเดียว จึงถามว่าต้นเหตุของ
สมมุติมาจากที่ไหน ตัวเราเป็นอย่างไร ตัวเรามีลักษณะอย่างไร ร่างกายไม่ใช่แน่นอน เป็นธาตุอย่าง
แท้แน่นอนทีเดียวว่า เป็นธาตุไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลที่ไหน ที่ว่าตัวเรา ๆ นั้น อะไรคือเรา ความสุขมัน
เป็นเรา ความทุกข์มันเป็นเรา ความโหยหา ความหวงแหน ความก�ำหนัดยินดีก็มีอยู่แล้วในกิริยาของ
จิต หรืออย่างเช่นคิดถึงคนรัก เมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันจะโหยหากัน จนเกิดสภาวะความเศร้าให้เกิดขึ้น
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ภายในจิตนั่นเอง
ท่านทั้งหลายจงสังเกตดูเถิดว่า ความโหยหาห่วงใยหวงแหนคิดถึงเป็นสภาวะของความเศร้า
ในการพลัดพราก ต้องการที่จะให้เขาอยู่ด้วยกับเรา แต่ก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้ เพราะอยู่กันคนละ
สถานที่หนึ่ง หรือพลัดพรากจากกันไปหนึ่ง หรือตายจากกันไปเสียแล้วหนึ่ง น่าคิดมากความทุกข์
ทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ เอามาจากไหนกันเล่า เกิดแล้วเกิดอีก ๆ ภายในจิต ลืมไปบ้างชัว่ ขณะหนึง่ ด้วยการ
ด�ำรงชีวิตในรูปการสัมผัสถูกต้อง หรือด�ำเนินไปตามรูป เสียง กลิ่น รส แต่ก็วกมาเศร้าใหม่กันอีกใน
เรื่องเดิมนี้มันรักใคร มันมีความก�ำหนัดยินดีอะไร มันจะผูกเรื่องนั้นบ่อย ๆ และจะปรากฏความชอบ
ช�้ำอยู่ในจิตบ่อย ๆ ความเศร้าให้ปรากฏขึ้นมาในจิตเรื่อย ๆ จึงเข้าใจว่าความทุกข์ประเภทนี้ เกิดขึ้น
ซ�้ำแล้วซ�ำ้ อีก ๆ ภายในจิต ทุกข์เพราะอะไร เราคิดถึงเขา เขาพลัดพรากจากเราไปหรือตายจากเรา
ไปอย่างนี้ เป็นต้น ความทุกข์และความโหยหาที่ให้ปรากฏขึ้น จนกระทั่งจิตพิจารณาตีวนมาที่ชาติ
ความเกิด ชราความแก่ มรณะความตาย มีความสุขกันชั่วครู่ขณะหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันไป ใน
ที่สุดสุดท้ายแล้วก็ต้องตายจากกันไป ในเมื่อความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ เรามีความเศร้าเพราะ
อะไร เรามีความคิดว่าเป็นตัวเราได้อย่างไร จิตหนอจิต ท�ำไมมีความทุกข์เช่นนี้ ความทุกข์ทั้งหมดทั้ง
มวลนี้ออกมาจากอะไรกันเล่า ออกมาจากเราต้องการความสุขจากเขาให้เขาอยู่ด้วยแล้วจะมีความ
สุข แต่เขาก็ต้องตกอยู่ใต้ของกฏแห่งวัฏจักรในการเปลี่ยนแปลงพลัดพรากจากไปอย่างที่พูด เราเอง
ก็เช่นเดียวกันสังขารร่างกายก็เสื่อมไปเรื่อย ๆ และก็แตกสลายไปเรื่อย ๆ ความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล
นี้เกิดขึ้นเพราะเราต้องการความสุข ที่เราต้องการความสุขเพราะมันส�ำคัญว่าเรา อันไหนเป็นเรากัน
เล่า ร่างกายไม่ใช่แน่นอนจนกระทั่งจิตย้อนไปที่จิตภายในจิต ย้อนเข้าไปสู่จิตรู้
จิตรู้ของจิตเองนั่นแหละ ! จิตย้อนจิตเข้าสู่ฐานเดิมของจิตเรียกว่า จิตในจิต จิตจะถามจิตว่า
ภายนอกไม่ใช่เราเลย อารมณ์ต่าง ๆ นี้ออกมาจากไหน อารมณ์ต่าง ๆ นี้ออกมาจากอะไร มันจะได้
เห็นผลว่าก็เพราะว่าจิตไม่ทราบว่า ก้อนกายนั้นเป็นเพียงธาตุ ๔ ใส่ชื่อความหมายตามนามสมมุติว่า
เป็นตัวเรา ตัวเขา เป็นสัตว์บุคคล แต่มันเป็นเพียงก้อนธาตุเท่านั้น อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวล ความทุกข์
เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการท�ำเพื่อเรา แต่ก็ต้องพลัดพรากจากตัวเราไป ความทุกข์ประเภทนี้เกิดขึ้น
จากอ�ำนาจสมมุติ จิตสมมุตวิ า่ นีเ่ ป็นเรา นีเ่ ป็นเขา นีเ่ ป็นสัตว์บคุ คล แต่ได้ให้ความหมายว่าเป็นเขา เขา
ก็เป็นเพียงธาตุ เราก็เป็นเพียงวัตถุธาตุ เป็นเพียงก้อนธาตุเท่านั้น ตัวเราถูกสมมุติเกิดขึ้นจากจิตโง่
ซึ่งไม่รู้ว่านี่คือก้อนธาตุ จึงด�ำริว่า หมายว่า ส�ำคัญว่า ด�ำริว่าเป็นตัวเอง จิตเป็นผู้ด�ำริ ความรู้สึก
เป็นตัวเองขึ้น เมื่อด�ำริตัวเองขึ้นแล้ว จึงก�ำหนัดยินดีตัวเอง โดยความรู้สึกนั้นเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ก�ำลัง
สมมุตอิ ยูน่ นั้ เป็นเพียงก้อนธาตุหนึง่ หรือเป็นเพียงนามสัญญาหนึง่ ทีจ่ ติ มีความหลงอันเป็นอวิชชาเป็น
ผู้บงการให้เกิดขึ้น เมื่อมีความรู้แล้วและทราบว่า ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นเพราะสมมุติ สมมุติ
ภายในจิตเป็นผู้สมมุติขึ้นนั่นเอง ด�ำริว่า หมายว่า ส�ำคัญว่า จึงเกิดกิริยาแห่งความรู้สึกว่าเป็นเราและ
ยินดีในเรา เมือ่ มีความยินดีในเราเรียกว่า กามราคตัณหาหรือความก�ำหนัดยินดีของใจ ก�ำหนัดตัวเอง
ให้มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นเรา จึงมีความต้องการเพือ่ เรา แล้วก็พบกับความทุกข์ เหตุเป็นเช่นนี้ สุดท้ายแล้ว
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ความทุกข์ทงั้ หมดทัง้ มวลก็ไม่เกิดขึน้ ทีเ่ ขา ได้เกิดขึน้ เมือ่ สมมุติ จิตสมมุตวิ า่ เป็นเราของเรา จิตก�ำหนัด
ตัวเราเอง เมื่อก�ำหนัดยินดีตัวเราเองแล้ว จึงต้องการให้เขาอยู่ด้วยกับเรา แต่ไม่สามารถจะเป็นไปได้
เห็นการพลัดพรากด้วยกฎอนิจจังจึงเกิดความเศร้า ความอาลัยอาวรณ์ให้ปรากฏขึ้น ความทุกข์นี้ได้
เกิดขึ้น แล้วเราไม่ต้องการความทุกข์นี้แล้ว
ความทุกข์นเี้ กิดขึน้ อย่างมากภายในจิตทีไ่ ม่ทราบความเป็นจริงทัง้ หมด จึงด�ำริวา่ เป็นตัวเราของ
เรา กายเป็นเพียงเรื่องของธาตุ จิตไม่รู้ว่านี่คือธาตุดังเดิม จิตจึงสมมุติว่า เป็นตัวเราบ้าง รูปเราบ้าง
สัตว์บุคคลบ้าง เราทราบแล้วหนอ เราทราบแล้วว่า อ�ำนาจอุปาทานทั้งหมดเกิดขึ้นที่จิตนี้เอง กิเลส
ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหน กิเลสไม่ใช่สมมุติ จิตโง่ต่างหากเป็นผู้สมมุติขึ้น สมมุติว่านี่คือเราของเรา จึงเกิด
ความก�ำหนัดยินดีขนึ้ ในเรา และจึงเกิดการพลัดพรากขึน้ ในชีวติ ของเรา เราร้องไห้วปิ โยคโศกศัลย์และ
ผิดหวังร�่ำไรร�ำพันหาที่สุดประมาณมิได้ อ�ำนาจกามกิเลส อ�ำนาจราคตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
เกิดขึ้นจากความรู้สึกของจิตทั้งหมด จิตเป็นผู้สมมุติตัวเองขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกแห่งขันธ์ ให้
ความส�ำคัญว่า เป็นตัวเราของเรา
เท้าความไปถึงวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ ใต้ต้นโพธิ์พระองค์ทรงเยาะเย้ยตัณหาว่า ...
“ดูกร ! นายช่างคือจิต อันเป็นตัณหาเอ๋ย ดูก่อนนายช่างผู้เป็นตัณหาเอย บัดนี้ เราตถาคต
ได้เห็นเธอแล้ว เธอเป็นนายช่างผูส้ ร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตถาคตอาศัยอยู่ บ้านเรือนทีเ่ ธอสร้าง
นั้น เราตถาคตได้ทำ� ลายเสียหมดสิ้นแล้ว ดูก่อนนายช่างผู้เป็นตัณหาคือจิตนี้เอย เธอไม่สามารถ
จะสร้างบ้านเรือนให้เราได้อกี แล้ว เพราะเสาบ้าน ขือ่ บ้าน ฐานบ้าน ไม้ฝาบ้าน หลังคาบ้าน ประตู
บ้าน บันไดบ้าน ฉากบ้าน รัว้ บ้าน ทุกอย่างทีเ่ ป็นบ้านหรืออันเป็นเรือนร่างของอุปาทานตัณหานัน้
เราตถาคตได้รอื้ ทิง้ หมดแล้ว ดูกอ่ นนายช่างผูเ้ ป็นตัณหาคือจิตนีเ้ อย จากนีต้ อ่ ไปเธอจะไม่สามารถ
สร้างบ้าน สร้างเรือนให้เราอยูไ่ ด้อกี แล้ว เพราะจากนีต้ อ่ ไปจิตของเราตถาคตจะไม่ดำ� ริถงึ เธออีก”
ก็ได้ความหมายว่า ถ้าจิตมีความรับรูร้ บั ทราบว่า นีเ่ กิดขึน้ จากเราด�ำริในตัวจิตเองว่าเป็นเรา จึง
เกิดความก�ำหนัดยินดีในเรา และเกิดความปรารถนามาเพื่อเรา ต้องการมาเพื่อเรา ทั้ง ๆ ที่ร่างกาย
ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่สัตว์บุคคลที่ไหน เป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น รอการเปลี่ยนแปลงและ
ดับสลายไป ความทุกข์เพราะเศร้า ความทุกข์เพราะพลัดพราก ความทุกข์เพราะปรารถนาไม่สมหวัง
อาลัยอาวรณ์วิปโยคโศกศัลย์ เศร้าโศกเสียใจ เกิดขึ้นจากอ�ำนาจสมมุติภายในจิต อันเป็นผู้ไม่ทราบ
ความเป็นจริงทั้งหมด จึงสมมุติตัวเองขึ้นในกิริยาของจิตนั้น ๆ และสมมุติเอาก้อนกายนี้อีกด้วย จึง
มาปฏิสนธิในกาย จึงมายินดีในของที่มันเกิดมาเพื่อตาย จึงส�ำคัญว่าตัวเองเกิดแก่เจ็บและก็ตาย แต่
ที่จริงแล้วจิตมันไม่เกิด จิตมันไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ตัวท�ำให้แก่ให้เจ็บให้ตายท�ำให้เกิดใหม่ ก็คือ
ความหลงภายในจิต ทีห่ ลงอยูใ่ นอาการของจิตจึงเสกสรรปัน้ แต่งเป็นเรือนร่างของอุปาทานตัณหา
ขึ้น นี่คือเรือนร่างของอุปาทานตัณหา ราคตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวจิตนั้นเอง
เป็นผู้สมมุติขึ้น จึงได้คำ� ตอบว่าทุกอย่างไม่ใช่สมมุติ ร่างกายไม่ใช่สมมุติ ตึกรามบ้านช่องไม่ใช่สมมุติ
ดวงจิตโง่ต่างหากที่หลงเอาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อันเป็นเพียงวัตถุธาตุ สมมุติขึ้นว่า ส�ำคัญว่า ด�ำริว่า รวม
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ถึงตัวมันอีกด้วย มันจึงคิดว่า มันเป็นเรือนร่างของอุปาทานทีย่ ดึ อยูก่ บั จิตนัน่ เอง ท�ำให้เกิดอารมณ์สขุ
ท�ำให้เกิดอารมณ์ทุกข์ ท�ำให้เกิดอารมณ์ในความอยากได้ พลัดพราก ผิดหวัง อารมณ์ต่าง ๆ เหล่า
นี้นั่นแหล่ะ เรียกว่าภพชาติ เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิด การส�ำคัญตัวอยู่ในอ�ำนาจของภพชาติ
ต่าง ๆ หรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสมมุติ เรามาดูกันเถิดว่า ความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่จิต
เรา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่จิตเรา ความเป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเรา
ข้อสังเกตเบื้องหลังของความสุขมีอะไรบ้าง เบื้องหลังของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตมีอะไรบ้าง
เบือ้ งหลังของอุเบกขามันเกิดอะไรขึน้ บ้าง เบือ้ งหลังของความสุขก่อนทีจ่ ะสุขก็คอื จิตสมมุติ จิตสมมุติ
ขึน้ แล้วจึงมีความยินดีดว้ ย เบือ้ งหลังของสมมุตกิ ค็ อื จิตไม่รวู้ า่ สิง่ ทีก่ ำ� ลังสมมุตขิ นึ้ นัน้ เป็นเพียงก้อนธาตุ
ใส่ชอื่ นามตามสมมุตแิ ละให้ความหมายส�ำคัญ ตัง้ ค่าราคาขึน้ ให้อกี ด้วย และตามหาแสวงหาหวงแหน
และครอบครองอีกด้วย ทั้ง ๆ ที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเพียงวัตถุธาตุ เป็นเพียงวัฏฏะ
เห็นไหมว่า เบือ้ งหลังของความสุข ความทุกข์ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ก็คอื สมมุติ เบือ้ งหลังของสมมุติ
ก็คอื จิตโง่ ! ทีไ่ ม่ทราบว่าสิง่ ทีก่ ำ� ลังสมมุตขิ นึ้ นัน้ และพอใจนัน้ มันกลับเป็นเรือ่ งของธาตุทตี่ กเป็นเมือง
ขึน้ ของวัฏฏะ เกิดขึน้ ตัง้ อยูเ่ ปลีย่ นแปลงและดับสลายไป อะไรเป็นของเรากันเล่า เมือ่ ดับสลายไปก็ไป
สู่สสารดังเดิม เห็นไหมว่ากระบวนการทั้งหมดที่พูดมานี้คือกลไกของจักรวาลโลก ที่จิตหลงจิต เป็น
ผู้ก่อตัวขึ้น และถูกแบ่งเขตกั้นแดนไป แบ่งภพภูมิกันไปตามแต่อ�ำนาจบุญวาสนา ในอ�ำนาจสมมุติที่
บัญญัติขึ้นในตัวของมันเองทั้งนั้น
ในเมือ่ มันจบลงสูส่ สารอันเป็นรูปธรรมนามธรรมนัน้ เสียแล้ว แล้วตัวจิตจะเป็นอะไร มาจากไหน
มันเกิดมาจากรูปธรรมนามธรรมหนึ่ง มันเกิดขึ้นมาจากรูปธรรมนามธรรมอันเป็นสมบัติของจักรวาล
โลก ที่มีความว่างอันเป็นตัวผลักดัน สมบัติรูปธรรมนามธรรมนั้น เป็นสมบัติดั้งเดิมของโลก แล้วก็จบ
ลงทีพ่ นื้ ดิน และรูปธรรมนามธรรมของโลกอันเก่า กลายเป็นสสารทีม่ ชี วี ติ จบลงทีส่ สารทีไ่ ม่มชี วี ติ ดวง
จิตก็ล่องลอยท่องเที่ยวอยู่ใน ๓ ภพ อันเป็นกลไกของวัฏฏะ เพราะมีความเข้าใจว่านี่คือเรา ทั้ง ๆ ที่
รูปธรรมนามธรรมก็ไม่ใช่ของเราเลย จิตก็เกิดมาจากรูปธรรมนามธรรมนั้น ๆ ก็ไม่ใช่ของเรา เพราะ
เป็นส่วนของจักรวาลโลกส่วนหนึ่ง แม้เกิดสภาวะรู้หรือฐานะรู้ ก็ดึงเอาส่วนรู้ที่มีความฉลาดรอบรู้
ทราบว่าทุกอย่างนี้มันไม่ใช่เราเลยแม้แต่น้อย เป็นสมบัติดั้งเดิมของจักรวาลโลก ต้องขวนขวายหาไป
ท�ำไม ต้องสมมุตวิ า่ เป็นเราท�ำไม จึงเอาแต่ธาตุทบี่ ริสทุ ธิอ์ นั เป็นสถานะจิตรูแ้ ละเป็นอิสระ อันเรียกว่า
“พุทธภาวะ” ทีม่ คี วามฉลาดรอบรูแ้ ละเป็นอิสระกับทุกสิง่ เป็นธาตุบริสทุ ธิท์ มี่ อี ยูแ่ ล้วในจักรวาลโลก
ไม่ได้จดั อยูใ่ นรูปธรรมนามธรรมประเภทใด ไม่ได้จดั อยูใ่ นวงจรของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ได้ถกู ขับ
เคลื่อน ไม่ได้เปลี่ยนแปลง จึงเรียกสภาวะนี้ว่า “พระนิพพาน”
ความเคารพน้อมนบจิตใต้ส�ำนึกของเราที่เราจะเข้าถึงนี้ พระอาจารย์พูดเรื่องกิริยาของจิต
จิตดวงนี้ของเรามีลักษณะแบบนี้ ไม่ต้องคิดเองด้วยซ�้ำไป เพราะที่บรรยายในส่วนย่อ ๆ นี้ พยายาม
กลั่นกรองกิริยาอาการของมันและมันมีอยู่แล้วในหัวใจของทุกคน และเราสามารถรู้แล้วมันมีอยู่ใน
ใจของเรา เรื่องแบบนี้ ความรู้สึกนี้ มันเกิดอยู่ในเราแล้ว เราสามารถรู้ว่าลักษณะอาการของมันสลด
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สังเวชเป็นอย่างไร การวางอุเบกขาเป็นอย่างไร แล้วต้องเดินปัญญาต่ออย่างไร จุดแก้ไขมันอยู่ที่ไหน
แม้ไม่ทราบทัง้ หมด แต่กพ็ อเดาแนวทางได้ถกู ต้องว่ามันเป็นอย่างนี้ ๆ ไม่ตอ้ งงมทางกันไปอีก ไปอ่าน
หนังสือพระไตรปิฎกนี่ บางทีมันก็ไม่เข้าใจ ที่ไม่เข้าใจ เพราะว่าท่านพูดทิ้งไว้ ๆ และค�ำตอบส่วนที่
มันเป็นจริยาอันซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเอง เราก็ตีความหมายไม่ถูก อีกทั้งเมื่อเราปฏิบัติแท้จริงแล้ว
อาการต่าง ๆ มันน่าอัศจรรย์มาก มันชวนให้หลงใหลก็ได้ แม้ว่าจะมีครูบาอาจารย์คอยก�ำกับ คอย
ใกล้ชิดเรา เตือนเราว่านี่ ๆ เผลอยินดีแล้วนะ เราเผลอไปเป็นแบบนี้อีกแล้ว
นโยบายหลักที่เรานั่งภาวนากัน หรือปฏิบัติภาวนากันก็ต้องการความสงบ อยากสงบ อยาก
ภาวนาเป็น อยากได้ความสงบ นี่นักปฏิบัติภาวนาที่อยากจะบรรลุธรรม มันดีแต่มันผิด มันผิดที่เรา
อยากได้มนั ไม่ตอ้ งอยากได้ไหม ไม่ตอ้ งอยากเป็นอะไรทัง้ นัน้ เอาแค่รคู้ วามจริงตามกระบวนการแห่ง
วัฏจักรและเหตุปัจจัยของมัน ก็พอทราบว่าหน้าที่ของกายเป็นแบบนี้ หน้าที่ของจิตเป็นแบบนี้
แท้ทจี่ ริงแล้วกิเลสก็คอื ชือ่ กิเลสก็คอื จิตโง่ อวิชชาก็จติ โง่ อาสวะก็จติ โง่ ธุลกี จ็ ติ โง่ อุปาทาน
ก็จิตโง่ เครื่องรอยรัดก็จิตโง่ ไม่รู้ก็จิตโง่ โลภโมโทสันก็จิตโง่ ที่รวบรวมว่ากิเลส ที่จริงคือจิตโง่ ไม่รู้
เมื่อไม่รู้ก็ให้รู้เสีย เราเป็นคณาจารย์นักวิจัยกัน ไม่รู้เรื่องนี้ก็วิจัยเสียว่ามันเป็นแบบนี้ ๆ เมื่อวิจัยจบ
มันก็จบ ไอ้ความไม่รู้มันหายไปไหน หรือความสงสัยที่มันค้างคาอยู่ ไม่รู้มันหายไปตอนไหน ภาวนา
ก็เหมือนกัน ไม่ต้องไล่ให้มันหนี กิเลสความโง่ไม่ต้องไล่ให้มันหนี ศึกษาให้ทราบ ไอ้ที่มันไม่ทราบไม่รู้
ว่ามันหนีตอนไหน เมื่อมันทราบแล้ว อ๋อ ! มันเป็นแบบนี้ ๆ มันก็จะเบาบางลง จนกระทั่งมันกระจ่าง
แจ้ง เพราะเหตุปัจจัยเช่นนี้ อันนี้เราไปตั้งก�ำแพงไว้ กิเลสคืออันนั้น อนัตตาอันนี้
พระพุทธเจ้าสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นนั้ เป็นการแก้ไขกิรยิ าของจิตโง่ให้หมดไป คืออวิชชา
“อวิชชา” แปลว่า ไม่รู้ “วิชา” แปลว่ารู้ ไม่รู้ก็ให้มันรู้เสีย ที่จริงค�ำว่าร่างกายนั้น มันก็มีอายุการใช้
งานอย่างจ�ำกัด เมื่อตายก็ต้องเผาทิ้งกลายเป็นธาตุ คนตายเป็นธาตุ คนไม่เผามันก็เป็นธาตุอันเก่า
พวกนี้โต๊ะ เตียง ตั่ง ตึกราม บ้านช่อง มันก็เป็นธาตุอันเก่า ไม่มีชื่อเรียกตามนามสมมุติ มันก็เป็นเรื่อง
วัฏจักรของธาตุ ห้ามไม่ได้ ขัดขวางไม่ได้ ถึงกาลเวลาเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมไปตามสถานะของมัน หัน
มาเรือ่ งจิตความสุขมันอยูก่ บั เรา ความสุขมันเกิดขึน้ กับเรามันอยูน่ านไหม ความทุกข์เกิดขึน้ ในเรามัน
อยู่นานไหม ความเป็นอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตเรามันอยู่นานไหม ความคิดและปรุงแต่งมันปรุงแต่งด้วย
เรื่องเดียวไหม คิดได้เรื่องเดียวไหม ในแต่ละวัน ๆ มันปรุงแต่งหลาย ๆ เรื่อง
วัฏจักรของกาย คือเกิดแก่เจ็บตายสลายไป สุขทุกข์เป็นวัฏจักรของจิต พอคิดแล้วมันก็สขุ ความ
สุขเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วมันก็ดบั ไป แล้วมันก็เอาเรือ่ งใหม่มาคิดอีก เป็นอุเบกขาเกิดขึน้ ตัง้ อยูเ่ ปลีย่ นแปลง
แล้วดับไป เพราะอุเบกขาดับไป เอาเรือ่ งใหม่มาคิดอีก เกิดขึน้ ตัง้ อยูเ่ ปลีย่ นแปลงและดับไป เป็นทุกข์
อีก นี่คือจิต หมดจากเรื่องหนึ่งดับลง มันก็ไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง หมดจากเรื่องหนึ่งมันก็ไปเรื่องหนึ่ง นี่
คือวัฏจักรของเขา และความสงบที่เราอยากได้ มันสงบทั้งวันไหม มันก็ไม่สงบทั้งวัน ความสงบก็คือ
ความสุข ความไม่สงบก็คือความทุกข์ หรืออุเบกขาเฉย ๆ แต่เรานั่งภาวนาเราก็อยากให้สงบ อยาก
ให้มันสงบ อยากให้เป็นสมาธิ
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สมาธิที่แท้จริงไม่ได้มีความสุข สงบที่แท้จริงก็ไม่ได้มีความสุข ความสว่างก็ไม่มี ปีติก็ไม่มี
ความสุขก็ไม่มี ความผ่องใส่ก็ไม่มี เพราะสงบจากปีติ สงบจากวิตกวิจาร สงบจากสุข สงบจาก
ความผ่องใส สงบจากความสว่าง ตั้งอยู่ในฐานะรู้พร้อมปัญญาที่เห็นอยู่สถานะเปลี่ยนแปลงไป ถ้า
ยังมีวติ กวิจารจะสงบได้อย่างไร มีปตี ขิ นลุกขนพองจะสงบได้อย่างไร มันยังสัประยุทธิอ์ าการอยู่ ความ
สุขปรากฎเกิดขึน้ ในจิตก็ยงั สัประยุทธิอ์ าการอยู่ มันจะสงบได้อย่างไร สงบต้องระงับ ไม่ประภัสสรกับ
อาการใด ของจริงเป็นอย่างนัน้ แต่นปี่ ระภัสสรคือสัมผัสนี่ มันสัมผัสอยูน่ ี่ มันสัมผัสปีตนิ ี่ มันสัมผัสสุข
นี่ มันสัมผัสความเบากายเบาจิตนี่ แทนทีจ่ ะเห็นว่าสิง่ ต่าง ๆ นีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงและดับไป นีค่ อื สงบ
จริง ๆ “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง” หมายถึง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบระงับที่ไม่ก�ำเริบอีก
ไม่สมมุติอะไรขึ้นมาให้เกี่ยวข้องกับจิตนั้นอีก อันนี้เรายังมีความสุขอยู่ ยังมีปีติอยู่ ยังมีสว่างอยู่ ยังมี
ตืน่ เต้นอยู่ มันก็ไม่สามารถสงบจริง ๆ เพราะจิตยังเสวยอาการใดอาการหนึง่ ให้ปรากฏอยู่ แล้วอาการ
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่นั้นไม่ออกมาจากจิตในจิตที่สมมุติว่าเป็นเรา มันมาจากไหน มันไม่ได้ตกอยู่ใน
อ�ำนาจเรือนร่างของอุปาทานมาจากไหน มันละเอียดนะ มันละเอียดมาก มันไม่ง่ายเลย สุขุมนุ่มลึก
มาก จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ไม่ยากไม่ง่าย ไม่ใกล้ไม่ไกล มันอยู่ที่ใจของเราเอง
นี่คือวัฏจักรของจิต ! สุขเกิดขึ้นสุขดับไป ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดับไป อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้น
อุเบกขาดับไป สงบก็จัดในความสุขเสีย ไม่สงบก็จัดในความทุกข์กระวนกระวายเสีย อุเบกขาก็เข้าใจ
อยู่แล้วว่าเฉย ๆ นี่คือวัฏจักรของจิต กายก็มีวัฏจักรของมัน กายก็มีวงล้อของมัน จิตก็มีวงล้อของมัน
ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลงของจิต ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลงของกาย พระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้ ความสงบ
ก็เท่านัน้ แหละ ความไม่สงบมันก็เท่านัน้ แหละ จะอยากได้ไปท�ำไม ในเมือ่ เป็นเพียงอาการของจิต เกิด
ขึน้ แล้วก็จะหายไป ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลงของความสงบหนึง่ ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลงของความไม่สงบ
หนึง่ เกิดขึน้ ตัง้ อยูเ่ ปลีย่ นแปลงและดับไป ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลง เรียกว่า มัชฌิมาปฎิปทา เรือ่ งตาย
ไม่ต้องพูดถึง ตายก็เผากันอยู่ แต่เรากลับยึดอาการของจิต สุขทุกข์หรือความสงบ เมื่อสิ่งต่างๆ เหล่า
นี้มันทราบ สงบก็เท่านั้นไม่เที่ยง ไม่สงบก็เท่านั้นไม่เที่ยง สุขก็เท่านั้นไม่เที่ยง ทุกข์ก็เท่านั้นไม่เที่ยง
อุเบกขาก็เท่านั้นไม่เที่ยง
ท�ำไมพระโสดาบันท่านถึงมีเพียง ๗ ชาติ ท่านไม่มีชาติที่ ๘ พวกเราอยากรู้กันไม่ใช่หรือ
ว่า ต้องการให้เข้าถึงอริยมรรค อริยผล เพราะท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิต ท่านเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของกาย แต่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิต เราเห็นแต่การเปลี่ยนแปลงของกาย
อย่างเดียว เราไม่เห็นการเปลี่ยนเแปลงของจิต แต่เรากลับอยากได้ความสงบของจิต ทั้ง ๆ ที่จิตเอง
ก็ไม่เที่ยง แต่ท�ำไมเราไม่เห็นตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงด้วย เราเห็นไปหมดว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป
เพราะสภาวะจิตเกิดภพ แต่เรากลับหวังลงสูส่ ถานะของความไม่จรี งั ถาวรไม่เป็น จิตไม่เห็นตัวจิตเอง
เห็นทุกอย่างไปหมด แต่มันไม่เห็นตัวมันเองว่าตัวมันเองก็เปลี่ยนแปลงไป แต่จะพูดก็พูดว่า สิ่งที่
พูดนี้สุขหรือ ทุกข์หรือ ความคิดหรือ ขันธ์ ๕ หรือ ล้วนไม่ใช่จิต ความรู้สึกที่เรามีกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่
จิต ล้านเปอร์เซ๊นต์ ขอเอาคอเป็นประกันเลยก็ได้ ไม่ใช่จิต เป็นเพียงกิริยาหรืออาการของจิต เรียกว่า
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สังขาร ทุกอย่างที่เป็นกิริยาอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
เห็นไหมว่าความคิดของเราจึงไม่หยุดนิ่ง อารมณ์ของเราจะเปลี่ยนแปลงเสมอเมื่อมีความคิด
เกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่จิต จึงพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นตัวกับเงา อารมณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกนึกคิด
พวกนี้ไม่ใช่จิต ไม่ใช่ตัวจริงของจิต เป็นเพียงเงาของจิต เราก็ตามจับเงาอยู่เรื่อยแล้ว อยู่กับเงา
อยู่เรื่อย ก็เลยเข้าใจความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้ว เป็นเรา ๆ แล้วมันก็เปลี่ยนแปลง ๆ ไป แต่เราก็
ไม่ได้ศึกษาว่ามันเปลี่ยนแปลงท�ำไม ในเมื่อความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นเพียงอาการของจิต
ไม่ใช่ตัวจิต แสดงว่าความรู้สึกทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิต ไม่ใช่จิต ผู้รู้จากความรู้สึกคือจิต สมควร
เข้าไปหา นี่เรียก จิตในจิตหรือจิตสู่จิต หรือเรียกรู้ในรู้ ถ้าเข้าถึงสถานะนี้ไม่ได้ อย่าหวังว่าจะตก
อยู่ในกระแสของธรรมได้
ในสติปฏั ฐาน ๔ ท่านสอนให้มกี ารพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากายนัน้ นอกจาก
จะพิจารณากายนอกกายในแล้ว ต้องพิจารณากายในกาย และต้องเข้าถึงสถานะกายในกายด้วย ไม่ใช่
พิจารณาเห็นแต่กายนอกกายในแต่เพียงอย่างเดียว การพิจารณาเวทนา นอกจากพิจารณาเวทนา
นอกเวทนาในแล้ว ต้องพิจารณาเวทนาในเวทนา และเราต้องเข้าถึงสถานะเวทนาในเวทนาด้วย ไม่ใช่
พิจารณาเห็นแต่เวทนานอกเวทนาในแต่เพียงอย่างเดียว การพิจารณาจิต นอกจากพิจารณาจิตนอก
จิตในแล้ว ต้องพิจารณาจิตในจิต และต้องเข้าถึงสถานะจิตในจิตด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นแต่จิตนอก
จิตในแต่เพียงอย่างเดียว การพิจารณาธรรม นอกจากธรรมนอกธรรมในแล้ว ต้องพิจารณาธรรม
ในธรรม และต้องเข้าถึงสถานะธรรมในธรรมด้วย ไม่ใช่พิจารณาเห็นแต่ธรรมนอกธรรมในแต่เพียง
อย่างเดียว การเข้าถึงสถานะนี้ ถึงจะเข้าถึงกระแสพระนิพพานได้ ไม่ใช่แค่คิดขึ้นมาเอง กระท�ำโดย
นะโมนอบน้อมจิตใต้ส�ำนึกศึกษาด้วยความเคารพในตนเองที่จะรู้ความจริงคือพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า ความนอบน้อมจะประกอบไปด้วยความสุขุมคัมภีรภาพ
สุดยอดของศีลก็คือ เจตนาวิรัติ สุดยอดของสมาธิคือ อัปนาสมาธิ สุดยอดของปัญญาคือ
ความเป็นสุญญตาของจิต นะโมนอบน้อมท�ำให้เกิดความสุขุมคัมภีรภาพ ปีติปราโมทย์ ในคุณของ
พระพุทธเจ้าก็คือค�ำสอน ค�ำสอนก็คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเปลี่ยนแปลงพลัดพรากจากไป สลด
สังเวช พวกนี้อยู่ในอาการของจิตเราทั้งหมด อาการของจิตจะเข้าไปหาจิตได้ ต้องเข้าจากจิตสู่จิต ก็
ดูความคิด ความรู้สึก รู้ความคิด รู้ความรู้สึก เห็นความคิด เห็นความรู้สึก เห็นอย่างเดียวไม่พอ ต้อง
รู้จักด้วย
จิตเห็นจิต จิตรู้จักจิต จิตจี้จิต จิตจะแจ้งในจิต เห็นกิริยาของจิตว่า มีความรู้สึกอะไรบ้าง ก็
ศึกษาอากัปกิรยิ าของจิตทีป่ รากฏไปด้วยอะไรบ้าง ร่างกายอันเป็นรูปธรรมนามธรรม รูปสัญญา นาม
สัญญาทีต่ กอยูใ่ นฐานะของความไม่จรี งั ถาวรทัง้ หมด เมือ่ ทราบสถานะต่าง ๆ เหล่านีแ้ ล้ว จิตก็จะเลือ่ น
เข้าสู่ระดับความรู้ว่า กายไม่เที่ยง จิตไม่เที่ยง ก็คืออารมณ์ที่พูดถึง สุขไม่เที่ยง ทุกข์ไม่เที่ยง สงบไม่
เที่ยง ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยง จิตก็เข้าถึงสถานะของจิต
รู้จักจิตก็คือรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงหนึ่ง อารมณ์ของจิตก็ไม่เที่ยงหนึ่ง ผู้เห็นเป็นกลาง ทั้งที่
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สถานะผูเ้ ห็นเป็นกลางจะยังปรากฏความรูส้ กึ ทีห่ นาแน่นไปด้วยเรือนร่างของอุปาทานให้ปรากฏอยูใ่ น
จิต จิตจี้จิต หมายถึง การพิจารณาคัดแยกออกว่า ค�ำว่าเราอยู่ที่ไหน อันนี้จะท�ำให้ทะลวงเข้าไป
สูก่ ารทลายเรือนรังของอ�ำนาจอุปาทานตัณหา ซึง่ เป็นปัญหาของพระอนาคามี จนสามารถถอดถอน
อ�ำนาจอุปาทานตัณหาได้เป็นพระอนาคามี เมือ่ จิตจีจ้ ติ เข้าไปตามเหตุผลแล้ว จะแจ้งตามหลักเหตุผล
ตัง้ แต่หยาบ กลาง ละเอียด จนถึงทีส่ ดุ จะเข้าไปถึงสภาวะจิตทีม่ คี วามรูแ้ จ้ง คือพระนิพพานหรือนิโรธ
อ๋อ ! เป็นเพราะจิตเป็นต้นเหตุนเี้ อง คือจิตเป็นผูด้ ำ� ริ หมายมัน่ ส�ำคัญผิด ทัง้ ๆ ทีจ่ ติ ไม่ใช่เราตัง้ แต่ตน้
การพิจารณากายก็พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี่แหล่ะ พิจารณากายนอก เอาความ
นอบน้อมของจิตใต้ส�ำนึกมาพิจารณากาย กายนอกก็คือรูปลักษณ์กายภายนอกที่มองเห็นกัน แต่ละ
คนก็แก่ใกล้จะตาย พิจารณาไป ตายแล้วเป็นอย่างไร นีเ่ รียกว่ากายนอกมองเห็นกันด้วยตาเปล่า กาย
ในก็ต่อไปคือตับ ไต ไส้ ปอด นั่นแหละ หนังห่อหุ้มอยู่เข้าใจไหม กายในกายมันไม่มีรูปร่างกาย มีแต่
ความรู้สึก มีความรู้สึกว่านี่คือเรา
เวทนานอกก็คอื ความหิว ความเจ็บไข้ เจ็บแข้ง เจ็บขา ความทุกข์ ความกระหาย ถ่ายหนัก ถ่าย
เบา ทุกขเวทนา ปวดเส้น ปวดตามร่างกาย เป็นเวทนานอก ทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยนะ ทั้งอุเบกขาด้วยนะ
เวทนาแบ่งแยกออกทัง้ กายและจิต เวทนาทางจิตเวทนาใน เวทนาในก็คอื จิตก็มคี วามสุขความทุกข์ใน
จิต เวทนาในเวทนา สถานะของจิตเห็นตัวเวทนาไม่เที่ยง สงบไม่เที่ยง ทุกข์ไม่เที่ยง
จิตนอกก็คดิ ถึงเรือ่ งคนอืน่ คิดถึงเรือ่ งหน้าทีก่ ารงานหรือบุคคลอืน่ จิตในคิดถึงความรูส้ กึ นึกคิด
ของตัวเองเรือ่ งของเราเอง เรือ่ งของเรา เรือ่ งการปรุงแต่ง เป็นภาวะเกีย่ วกับเหตุผลจิตในจิต จิตในคือ
สภาวะจิตเองนั่นแหละ เป็นผู้ก่อเหตุทั้งปวง ท�ำให้เกิดตัวสมมุติคือตัวปัญหา ปัญญามันทันกันแล้ว
ก็จะท�ำลายรวงรังของอ�ำนาจ อวิชชาปัจจยา สังขาร (ความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดการคิดปรุงแต่ง)
ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง (สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา) การเกิดดับภายนอก
นี้เป็นสภาวะธรรม อะไร ๆ ก็ เป็นของเกิดดับไปหมด ความดีก็เป็นธรรมอันหนึ่ง อารมณ์สุขทุกข์ก็
เป็นธรรมอันหนึ่ง ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปวัตถุหรือนามวัตถุเป็นสภาวะธรรมไปหมด ที่มีการเกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงและดับไป
ธรรมภายนอก เช่น ต้นไม้มันตายก็เป็นวัฏจักรภายนอก เป็นสภาวะธรรมภายนอก ที่รู้ว่าตาม
จริงมันก็ต้องเป็นไป สังขารร่างกายมีการเสื่อมไป สภาวะธรรมภายในคืออารมณ์ทางจิตที่มีการเกิด
ขึ้นและดับไป เป็นสภาวะธรรมไปหมด สภาวะธรรมในธรรมละเอียดมาก นั่นเป็นประตูสุดท้ายเข้า
สู่พระนิพาน คือจิตท�ำลายตัวจิตเอง ผู้รู้ตัวเดียวกลายเป็นผู้หลง รู้อะไรเกิดดับปับ ๆ ๆ
ผู้รู้ตัวเดียวกลายเป็นผู้หลงโดยประการทั้งปวง เพราะในสถานะของตัวผู้รู้มีเรือนร่างของ
อุปาทานแทรกตัวอยู่ ท�ำให้ตัวรู้ในจิตผู้รู้ ชอบรู้ ชอบคิด ชอบหา แล้วมันจะมีข้อสงสัยอยู่ที่ตัวรู้ มัน
จะมีผู้สงสัยอยู่ในตัวมันเอง ท�ำไมมันต้องสงสัย เพราะมันไม่รู้   ในตัวรู้จึงซ่อนความโง่ไว้ ท�ำให้เกิด
ความคิด ความรู้เกิดขึ้นจากความคิด ท�ำไมต้องคิดเพราะมันไม่รู้จึงคิด ก็คืออวิชชา ความไม่รู้
บันดาลให้เกิดความคิดเพื่อจะรู้ เราก็คิดว่าเป็นตัวรู้ ที่จริงแล้วมันเป็นตัวโง่ทั้งตัว เพราะความ
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ไม่รู้จึงคิด แต่ถ้ามันรู้ไปหมดทั้งโลกเป็นสุญญตาไปหมดก็ไม่ต้องคิด เหมือนของในบ้านมีอะไรอยู่
บ้าง วางตรงนั้นตรงนี้รู้ไปหมดก็ไม่ต้องคิดล�ำบากอะไรกับมัน มันหลงไปทั้งตัวของมันเองว่าร่างกาย
เป็นเรา วัฏจักรของมันก็ตาย จิตหลงจิต มันหลงตัวของมันเอง จับต้องได้ไหม เป็นจิตความรู้สึกจับ
ต้องไม่ได้ หาตัวตนไม่ได้
ค�ำว่า “เรา” พอเราเอาไปฝากไว้ในกาย เพราะเราส�ำคัญว่ากายเป็นเรา กายกับต้องตายไปเสีย
เมือ่ ตายไปแล้วมันก็ฝากไม่ได้ มันต้องสลายลงธาตุ แล้วคน ๆ นัน้ หายไปแล้ว เอาค�ำว่า “เรา” ไปฝาก
ไว้กับจิต จิตกลับหาตัวตนไม่ได้ ไม่มีตัวตนว่างเปล่าไปหมด จิตหาตัวตนไม่ได้ ไม่มีตัวตน มีความรู้สึก
แต่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตน กายมีตัวตนจับต้องได้แต่ต้องตายไป แสดงว่ากายเป็นของว่าง จิตมีความ
รูส้ กึ ไม่มตี วั ตน อุปาทานว่าเราไปฝากไว้ในกาย กายกลับต้องตายทิง้ อุปาทานยังคงอยูก่ เ็ อาเราไปฝาก
ไว้กบั จิต จิตกลับหาตัวตนไม่ได้ ตายแล้ว ๆ ๆ มันเป็นของว่างอยูด่ งั เดิม แต่จติ ในจิตโง่เอง สร้างเรือน
ร่างของอุปาทานขึ้น เพราะมันไม่รู้ว่ากายเป็นของว่าง จิตก็เป็นของว่าง
พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านโมฆราชว่า  โมฆราช ! โมฆราช ! โมฆราช ! “สุญญโต โลกัง” ดูโลก
สลายเป็นของว่าง เธอเมื่อเห็นโลกสลายเป็นของว่างเสียแล้ว พึงถอนอัตตานุสัย (อัตตาตัวตน) เสีย
แสดงว่าความรู้สึกส�ำคัญว่าเรา เป็นเพราะความโง่ของจิตที่ไม่รู้ว่าจิตหาตัวตนไม่ได้แต่ดั้งเดิม เป็น
ความโง่ของจิตที่ไม่รู้ว่าร่างกายเป็นของตายลงสู่ธาตุ เป็นเรื่องของธาตุล้วน ๆ จึงด�ำริเป็นเราขึ้นมา
ในตัวของมันเองในอณูของจิตแห่งความรู้สึกแห่งความหลง เป็นผู้บงการทั้งหมด ความด�ำริอันที่จริง
เป็นสมมุติ เพราะความไม่รู้จึงสมมุติตัวมันขึ้นทั้งๆ ที่มันไม่เคยมีตัวตนเลย จึงเรียกสถานะนี้ว่า
รูปขันธ์ นามขันธ์
“ขันธ์” อ่านเป็นภาษาบาลีอ่านว่า “ขัน-ทะ” ขัน แปลว่า ทรงไว้   “ธะ” แปลว่า ว่างเปล่า
จิตไม่รู้ว่า ๒ อย่างนี้ คือรูปขันธ์ นามขันธ์นี้ เป็นของว่าง จึงสมมุติตนเองขึ้นโดยความรู้สึก จึงเรียกว่า
อุปาทานยึดมั่นถือมั่น เพราะสมมุติขึ้นมาแล้วด้วยความหลง จึงยึดถือว่าเป็นตัวเราและของเรา และ
ก็อยากได้มาเพื่อเรา แล้วก็เกิดความผิดหวังในเรา ...
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เทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
ติดอันไหนเป็นทาสอันนั้น จิตเกาะอยู่ตรงไหนเป็นทาสอันนั้น ยินดีตรงไหนเป็นขี้ข้าตรงนั้น
หยุดอยู่ตรงไหนก็ติดตรงนั้น เมื่อจิตอยู่ตรงนั้นก็เป็นทาสของสิ่งนั้น จิตก็เป็นทาสของสิ่งนั้น รับวิบาก
จากสิ่งนั้น ติดกับกายเป็นทาสของกาย ติดกับจิตเป็นทาสของการรู้เห็น เป็นทาสของการสัมผัสถูก
ต้อง จิตจะรู้ เทียววิ่งแจ้นหาอยู่ ติดกายเป็นทาสของกาย ติดจิตเป็นทาสของจิต ติดรู้เป็นทาสของรู้
ติดผัวเป็นทาสของผัว ติดเมียเป็นทาสของเมีย ติดลูกเป็นทาสของลูก ติดของรักเป็นทาสของรัก ติด
อันไหนเป็นทาสอันนัน้ รูท้ งั้ รูว้ า่ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูท้ งั้ รูว้ า่ ทุกอย่างมันเปลีย่ นไปตามวิถี ทีไ่ ม่
ยอมเข็ดหลาบ หรือไม่ยอมปล่อยวาง ทั้ง ๆ ที่รู้แล้วก็ยังยึดอยู่ เพราะไม่แจ่มแจ้งในผลของการวิมุตติ
คือความทุกข์ติดกับคนอื่น อันเรียกว่าเป็นทาสหรือขี้ข้ารับใช้ของความหลง ติดตรงไหนเป็นทาสตรง
นั้น เป็นที่รองรับอารมณ์ตรงนั้น เป็นที่รับวิบากตรงนั้น ก็เกิดจากตรงนั้น เกิดจากสิ่งนั้น เป็นผลจาก
สิง่ นัน้ เป็นวิบากจากสิง่ นัน้   เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จตุ กิ บั สิง่ นัน้ เพราะติดกับสิง่ นัน้ เกิดกับสิง่ นัน้ เพราะ
เราไม่พิจารณาให้เป็นสารธรรม ให้เป็นสารธรรม พอเห็นปั๊บ ก็ยึดปั๊บ สภาวะสารธรรม กิริยาของ
ธรรม สภาวะธรรม หากจิตพิจารณาเห็นเป็นสารธรรม ก็จะเข้าถึงตัวธรรมได้ ติดกับกาย ก็ได้ผลกับ
กาย โอดโอยกับแก่ โอดโอยกับเจ็บ โอดโอยกับตาย กระวนกระวายเศร้าหมอง เพราะไม่ทราบความ
เป็นจริงของกาย ติดกับจิตก็เป็นบ้ากับจิต บ้าอดีต บ้าอนาคต บ้าปัจจุบัน เป็นทาสของความคิด เป็น
ทาสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิด  เพราะไม่รู้จักวิถีของจิตอย่างแท้จริง จิตรู้ เป็นบ้าต่อการคิด
พิจารณาแบบไม่ยอมหยุด ผลที่ได้ก็คือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป สว่างบ้าง ว่างบ้าง ผ่องใสบ้าง
ปีติบ้าง สุขุมคัมภีรภาพ ปราโมทย์บ้าง อุเบกขาบ้าง อนัตตาบ้าง สิ่งที่พูดมานี้ก็ล้วนแต่สับเปลี่ยนกัน
อยูใ่ นกิรยิ าของจิต หรือเศร้าหมอง อ่อนก�ำลังลงบางครัง้ แต่ธาตุรกู้ แ็ สวงหาความ..สุข เพราะมันไม่รจู้ กั
ตัวของมันเอง ติดญาณเป็นทาสของญาณ ติดกรรมเป็นทาสของกรรม ติดตรงไหนเกิดตรงนั้น เพราะ
ไม่แจ่มแจ้งในทีน่ นั้ ๆ ในสภาวะนัน้ ๆ ในการสัมผัสถูกต้องในความรูส้ กึ นัน้ ๆ เมือ่ ไม่แจ่มแจ้งในสิง่ นัน้
ก็หลงสิ่งนั้น  เมื่อไม่แจ้งในสิ่งนั้น หลงสิ่งนั้น ก็ติดสิ่งนั้น เกิดกับสิ่งนั้น แก่เจ็บตายกับสิ่งนั้น อนิจจัง

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม (หนุ่ม วรธัมโม) วัดป่าธัมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร เทศนาอบรมลูกศิษย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
336 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

ทุกขังอนัตตา เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะสิ่งนั้น ๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง
และดับไป มีอะไรเป็นของเราบ้างไหม แต่ใจนีม้ นั ไม่รจู้ กั ว่ามันไม่ใช่ของเรา ก็เป็นของเราอยูเ่ รือ่ ยไป ถ้า
จิตพิจารณาสิ่งที่ผิดอยู่หรือปรากฎขึ้นอยู่ นักปฏิบัติที่คอยสอดส่องดูตนเอง และเห็นตนเอง สิ่งไหนที่
กระเทือนอยู่ในจิตใจของตัวเอง สิ่งนั้นจะเป็นที่ที่ภาวนา สถานที่นั้น เหตุการณ์นั้น ๆ อาการนั้น เป็น
จุดที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ พอใจหรือไม่พอใจอุเบกขาเฉย ๆ หรือสักแต่ว่า อะไรปรากฏขึ้น อันไหน
กระเทือนอันนั้นเป็นหมายเหตุ เป็นนิมิตหมายที่ต้องพิจารณา ฟังแต่ว่าความเป็นอิสระกับทุกสรรพ
สิ่งรวมอยู่ที่ตัวมันเอง แต่ติดตรงไหน ช้าอยู่ตรงไหน ติดตรงไหนต้องได้รับผลตรงนั้น ผลของการได้
รับผล ผลของการได้รับผลเป็นเหตุมาจากความหลง ผลของการได้รับผล  เป็นเหตุมาจากความหลง
หลงตรงไหนที่สติปัญญามันไม่รู้เท่าทัน ก็ต้องสังเกตดูว่าขณะที่มีความรู้สึกรู้ หรือมีความรู้สึกอยู่กับ
ตัวของเรา มันมีความรู้สึกรอบกาย มันติดกับกายไหม มีความรู้สึกอยู่กับจิต จิตมันติดกับความคิดที่
จิตมันคิดขึ้นไหม มันอยู่กับจิตรู้ มันติดอยู่ที่จิตรู้นั้นไหม มันติดตรงไหนมันไปเกิดอยู่ตรงนั้น มันเป็น
อิสระกับสิ่งนั้นหรือไม่ มันติดเพราะเหตุใด เพราะไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง ผลของการติดได้รับวิบากนั้น
ได้รบั วิบากของจิต วิบากของจิตก็คอื อารมณ์นอ้ ยใหญ่ทเี่ กิดขึน้ จะเป็นอารมณ์หยาบ ๆ แบบสุข แบบ
ทุกข์ ตามแต่รูปแบบของทุกข์ หรือจะเป็นอารมณ์แบบกลาง ๆ อารมณ์ละเอียด จะเป็นสภาวะไหนก็
ช่าง หยุดอยู่ตรงไหน เกิดอยู่ตรงนั้น
ในเมือ่ มันหยุดอยูต่ รงไหน มันติดตรงไหนก็แก้มนั ตรงนัน้ วิธแี ก้ตรงนัน้ ก็ใช้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ในสิง่ นัน้ ๆ ในวิถนี นั้ ๆ ธรรมชาติของจิตมันไม่เคร่งอยูแ่ ล้ว ธรรมชาติของการแก่ การเจ็บ การตายตาม
สถานะ ธรรมชาติของจิตมันคิด มันนึก มันปรุง มันแต่ง มันสัมผัสถูกต้อง มันรับรู้ มันจดจ�ำ ธรรมชาติ
ของลูกเป็นนักรู้ รู้เกิด รู้ดับ  รู้เกิด รู้ดับ และสิ่งที่มันรู้ ๆ ๆ มันมีตัวไม่รู้แทรกอยู่กับตัวรู้ มันจึงส�ำคัญ
มั่นหมายกับสิ่งที่รู้ ในสิ่งที่สัมผัสถูกต้อง จะระดับจิตไหน ๆ ทั้งหยาบ ทั้งละเอียด ทั้งผู้ปฏิบัติใหม่
ผู้ปฏิบัติเก่า หรือผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแล้ว หรือมีความละเอียดละออแล้ว ต้องสังเกตกิริยาอาการของจิต
เมื่อมีการสัมผัสถูกต้อง และปรากฏเป็นอารมณ์ใดให้เกิดขึ้น แต่ที่จริงแล้วอารมณ์ต่าง ๆ มันตัดออก
ไม่ได้ เหตุของอารมณ์ก็ตัดออกไม่ได้ กิเลส ๆ ๆ คือสมุทัย ๆ ผลของความทุกข์ ผลของเหตุ ผลของ
ความสุข ผลของเหตุ ผลของการไม่รู้ ผลของความพอใจ จะเป็นอารมณ์อารมณ์อจิ ฉา หรือว่าอารมณ์
อนิจจัง อารมณ์พอใจกับอารมณ์ไม่พอใจ เหตุตา่ ง ๆ เหล่านีไ้ ม่เคยหายไปไหน และไม่เคยดับ ไม่มใี คร
สามารถจะตัดออกได้ ความโกรธตัดออกไม่ได้ ราคะตัณหาตัดออกไม่ได้ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทุกอย่างยังครบหมด ไม่มใี ครสามารถตัดออกได้ ตัดความคิดก็ไม่ได้ ตัดเหตุของการด�ำริไม่ได้ ไม่
ให้เกิดขึน้ ไม่ได้ การสัมผัสถูกต้องเกิดขึน้ ไม่ให้เกิดขึน้ เมือ่ เหตุของความไม่ดมี นั ก็ไม่เกิด เหตุของความ
ไม่ดจี ะไม่มเี ลยก็ไม่ได้ เหตุของความดีจะไม่มเี ลยก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่แจ่มแจ้งในการสัมผัสถูกต้อง หรือเหตุ
ทั้งสองประการ โลกียะ เหตุของโลกียะ และผลของโลกียะ เหตุของโลกุตระ และผลของโลกุตระ ถ้า
เราไม่แจ่มแจ้งในเหตุทั้ง 2 ประการอันนี้ จะเรียกนิโรธ ๆ ๆ คือความแจ้งชัดในหลักเหตุผลไม่ได้ เรา
ไม่รจู้ กั ซ้อมเหตุหรือไม่รจู้ กั พิจารณาในสิง่ ทีม่ นั ติดข้องอยู่ แม้ขณะทีอ่ ารมณ์ของจิตมันทรงตัวอยูเ่ ฉย ๆ
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มันทรงตัวอยู่เฉย ๆ มันติดอิสระจากเฉยไหม มันเป็นอิสระจากรู้เฉยไหม มันเป็นอิสระจากความเฉย
หรือมันเป็นอิสระจากรูเ้ ฉยไหม ไม่มี มันทรงตัวอยูใ่ นความว่างเปล่า มันเป็นอิสระความว่างเปล่าไหม
แม้แต่มันทรงตัวอยู่ในเหตุของความคิด มันติดความคิด มันติดรู้อยู่กับคิด จิตติดไปกับความคิดไหม
เหตุของโลกียะมีอยู่เป็นปกติ ไม่เคยมีใครสามารถดับออกได้ ไม่เคยมีใครสามารถละทิ้งได้
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรามีความรู้เท่าทันในเหตุ และผลนั้น ๆ ด�ำริเหตุได้ผล
หลงติดปุ๊บได้ผล หลงติดตรงไหนเป็นทาสของตรงนั้น เหตุต่าง ๆ มีอยู่ ผลต่าง ๆ มีอยู่ ถ้ามีผู้ด�ำริเหตุ
หรือติดอยู่กับเหตุนั้น ๆ ต้องเสวยผลนั้น นี่คือกรรม และผลของกรรม ก็เป็นตัวที่สร้างอารมณ์ขึ้นอยู่
กับจิต แต่ถ้าจิตของเราใช้สติปัญญาในการกลั่นกรอง หรือพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ สุขุม
คัมภีรภาพ ตามหลักกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในสภาวะนั้น ๆ ในอาการต่าง ๆ ตามเหตุ และผล
นั้น ๆ ปรากฏขึ้น จิตจะรับทราบทันทีเลยว่า นั่นเป็นวิถีของเขา เป็นธรรมชาติของเขา รับรู้แต่ไม่บอก
เพราะปัญญากลั่นกรอง เรียกว่ามันจะมีความรู้อย่างแจ่มแจ้ง แล้วมีอาการต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น หรือ
ในสภาวะต่าง ๆ ที่สัมผัสต้องอยู่กับกายกับจิตของเรา รับรู้ได้หมด แต่ไม่เอาสักอย่าง เพราะทราบว่า
นั่นเป็นธรรมชาติของเขา จิตที่มันหลงติดอยู่ตรงไหนมันเป็นอารมณ์ตรงนั้น จิตที่มันหลงติดตรงไหน
มันเป็นทาสอารมณ์ ทาสอาการ ทาสสภาวะนั้น ๆ มันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งนั้น ๆ จิตของเรา
จึงมีความโอนเอียงไปกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง ตามกฎอนิจจังในหมวดนั้น ๆ เช่น กายมันแก่
มันเจ็บ มันตาย ร่างกายมันแก่ มันเจ็บ มันตาย เมื่อจิตเข้ามาเสวยอยู่ในกาย รับรู้อยู่ในสภาวะของ
กาย โดยทีจ่ ติ มันไม่มคี วามแจ่มแจ้งในธาตุรา่ งกายว่า มันเป็นเพียงวัตถุธาตุ หรือเป็นเพียงสภาวะธาตุ
เท่านั้น หมายถึงจิตที่พิจารณาโดยผิวเผิน หรือพิจารณารู้อยู่แล้วว่ามันแก่ มันเจ็บ มันตาย แต่ไม่ได้
แจ่มแจ้งในกิริยาอาการ จิตจะเข้าไปเสวยอากัปกิริยาอาการของความเจ็บ ความหิวกระหาย ความ
เหนื่อย ความเมื่อย ความแก่ ความชราคร�่ำคร่า แม้ที่สุดทุกข์เวทนาที่เกิด จนเจียนตาย จิตจะรู้สึก
เสวยอารมณ์ จิตจะรู้สึกเสวยเวทนานั้น ๆ และจะเกิดกิริยาอาการของสังขารที่เกิดและเกี่ยวข้อง
จึงได้รับผล สุข ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหนังร่างกาย จิตจึงเป็นธาตุทุกข์ ธาตุสุขที่สมมุติขึ้นจากการติด
อยูก่ บั เนือ้ หนังร่างกาย ติดเนือ้ หนังร่างกายเป็นอะไร เป็นธาตุนี่ เป็นวัตถุธาตุนี่ มันจะแต่ง มันจะแบ่ง
เป็นรูปลักษณ์ไหนก็ช่าง สุดท้ายมันก็เป็นธาตุที่ประชุมกัน แล้วมันจะตายลงไปสู่ธาตุ สลายไปสู่ธาตุ
อย่างนี้เป็นต้น ก่อนที่มันจะสลายไปสู่ธาตุมันก็ผ่านกระบวนความแก่ ความเจ็บ เจ็บเจียนตาย เจ็บ
จนกระทั่งตาย ตายแล้วมันก็จะเน่าเปื่อย ก็แค่นี้เอง เรื่องของกายก็แค่นี้ แต่จิตที่ชอบเข้าไปติดอยู่ใน
อาการของร่างกาย อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันสัมผัสกาย เพราะมันอาศัยอยู่ในกาย มันต้องได้รับ
ผลของกายอย่างแน่นอน ค�ำว่าได้รับผลหมายถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงทางกาย แต่ท�ำไมไหนกัน
เล่า จิตจึงเข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งเกิดอารมณ์กับกาย อนิฏฐารมณ์กับกาย สุข สบาย ยินดีกับกาย
ทุกข์ กระวนกระวาย เร่าร้อนกับกาย จิตผิด จี้ลงไป จี้ลงไปนี่ ที่มันอาศัยก้อนกายอันนี้ ที่มันเป็นธาตุ
อันนี้ ขณะที่ด�ำรงชีวิตอยู่อะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนอน ทั้งนั่ง ทั้ง
อะไรต่าง ๆ ทั้งถ่ายหนัก ถ่ายเบา ทั้งหิวกระหาย ทุกอิริยาบทยืน เดิน นั่ง นอนอะไรต่าง ๆ มีอะไร
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ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมันรับทราบอยู่ในกาย จิตมันกระวนกระวาย เป็นสุข เป็นทุกข์อยู่กับกายไหม
อะไรเกิดขึ้นอยู่กับจิตระหว่างการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงของกาย กายมันเหนื่อยยิ่ง จิตมันเหนื่อยไหม
กายมันเจ็บยิ่ง จิตมันเจ็บกับกายไหม ก็นี่ ติดตรงไหนก็เป็นทาสตรงนั้น ค�ำว่าเป็นทาสหมายถึงเสวย
ผลกับการติดนั้น ๆ อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการยึดติดตรงนั้น แล้วมันเป็นอิสระจากตรงนั้นไหม วัดกัน
ให้ชัด ๆ ปัจจุบันต่อปัจจุบัน จิตต่อจิต ทุกขณะจิตต่อขณะจิต ทุกลมหายใจต่อลมหายใจ มันติดตรง
ไหนเป็นทาสตรงนั้น มันติดกายเป็นทาสของกาย จิตจะเสวยทุกขเวทนาทางกาย ค�ำว่าทุกขเวทนา
ทางกายนี้มันต้องเกิดตลอด บางทีมันก็เป็นปกติดี บางทีมันก็ปวดขี้ ปวดเยี่ยว บางทีมันก็เจ็บหนัก
เจ็บเบา บางทีมนั เจ็บแข้งเจ็บขา บางทีกไ็ ม่รสู้ กึ เจ็บเลย ในอริยบท 4 แต่ขณะทีม่ นั เกิดการเปลีย่ นแปลง
จิตต่อจิต จิตต่อจิตที่กลั่นกรองโดยสติปัญญาดีแล้ว จิตตรงนี้เสวยผลกับกายนั้นหรือไม่ จิตตรงนี้เป็น
ทาสของกายหรือไม่ ถ้าเป็น ต้องซ้อมเหตุผลใหม่ทั้งหมด เหตุ ความเสื่อม ความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย มีเป็นปกติจนกระทัง่ วันตาย แต่จติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเนือ้ หนังร่างกายอันนี้ จิตอันนีเ้ สวยผลจากความ
เสือ่ มนัน้ ๆ การทีม่ นั เป็นเหตุเป็นปัจจัยทีม่ นั อาศัยกัน มันต้องรับทราบกัน มันรับทราบกันเฉย ๆ หรือ
มันโอนเอียงไปกับการเปลีย่ นแปลงของกาย วัดกันให้ชดั ๆ นักปฏิบตั ทิ แี่ จ่มแจ้งในฐานะรูเ้ ท่าทันแล้ว
จะไม่เอนเอียงไปในฐานะของความเจ็บความปวด แม้มคี วามเจ็บความปวดปรากฏขึน้ เป็นปกติ แต่จติ
ภายในลึก ๆ จะทราบแก่จิตว่า นั่นเป็นหน้าที่ของกาย เป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงและ
ก็จะแตกสลายไปในวันใดวันหนึ่ง ความเสื่อมได้เกิดขึ้นแล้วในเรา ความเจ็บได้เกิดขึ้นแล้วในเรา
ความฉลาด ไม่ฉลาดได้เกิดขึน้ แล้วในเรา โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้เกิดขึน้ แล้วในเรา ความแก่ได้ปรากฏ
ขึ้นแล้ว ความจะต้องตายจะปรากฏขึ้นในวันใดวันหนึ่งเป็นแน่แท้ จิตจะรับทราบอยู่แค่นี้ แต่ไม่
กระวนกระวายเร่าร้อนกับตาย แต่รับทราบทุกอย่าง ทั้งเจ็บ ทั้งปวด ทั้งหมด แต่จิตสงบเยือกเย็นอยู่
ภายใน โดยฐานะแห่งการรู้เท่าทัน แม้มีการสัมผัสถูกต้อง หรือสัมปยุตกัน แต่ไม่หลงกัน การสัมผัส
ถูกต้องทางกายมีเป็นปกติ แต่เนื่องจากที่จิตไม่หลงเข้าเกี่ยวข้อง จึงไม่เป็นทาสต่อกายนั้น จึงไม่เกิด
อารมณ์สุข อารมณ์ทุกข์ อารมณ์ดี อารมณ์ชั่ว อารมณ์ใคร่ อารมณ์ปรารถนา ไม่ปรากฏ เพราะจิตไม่
ได้เสวยผล หรือจิตไม่ได้สมมุติว่าเป็นตัวตนของตน ผลของสมมุติคือสุข คือทุกข์ คืออารมณ์ต่าง ๆ
นา ๆ จึงไม่เกิดขึน้ กับการนัน้ ๆ เช็คดูจติ ของเราว่า นักปฏิบตั อิ ย่างเรา เข้มงวดกวดขันพิจารณาดีแล้ว
เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือได้ค�ำตอบชัด ๆ ว่า เนื้อ
หนังร่างกายเป็นธาตุตายตัวอยูแ่ ล้ว แต่พอเจอเข้ากับสถานการณ์จริง จิตมันเกิดความอ้อยอิง่ กับสังขาร
ร่างกายนั่นเอง นี่ จิตต่อจิต ลมหายใจต่อลมหายใจ ความรู้สึกต่อความรู้สึกทุกขณะ ๆ ไป ที่จิต
เหตุต่าง ๆ มากมาย การตามความคิดขึ้นมาในจิต จิตดูจิต จิตดูจิต อะไรเกิดขึ้นในจิต กายจะเกิดขึ้น
ในจิตหรือไม่ การสัมผัสถูกต้องทางตา หรือจมูก ลิ้น กาย ใจ ตาเห็นรูปเกิดขึ้นในจิตหรือไม่ หูได้ยิน
เสียงเกิดขึ้นในจิตหรือไม่ จมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นในจิตหรือไม่ มีสัมปยุตเกิดขึ้นในจิตหรือไม่ การสัมผัส
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง ละมุนละไม หรือการสัมผัสกายในความแก่ ความเจ็บ ความตายกระเทือนอยู่กับ
จิตหรือไม่ อารมณ์ไหนกระเทือนอยู่ สุขกระเทือนอยูห่ รือไม่ ทุกข์กระเทือนอยูห่ รือไม่ พอใจ ไม่พอใจ
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสถูกต้อง อยู่ในกายและอยู่ในกายในจิต อยู่ในรูปธรรม นามธรรม อยู่ในรูป
สัญญา นามสัญญา อยู่ในจิต จิตในจิตอันเป็นมโนวิญญาณ อันเป็นสถานีกลางแห่งการรับสัญญาณ
ทุกอย่าง มีอารมณ์ไปผสมปนเปอยู่หรือไม่ เกิดขึ้นแล้วรู้ทันภายหลัง หรือรู้เท่าทันแล้วไม่เกิดขึ้นเลย
เช็คดูเดีย๋ วนี้ เพราะเหตุเดีย๋ วนี้ ย้อนตีกลับเข้า ติดตรงไหนเป็นทาสอันนัน้ สมมุตอิ นั ไหนเป็นตนตัวกับ
อันนั้น สมมุติอันไหนเกิดกับอันนั้น และสมมุติขึ้นพร้อม ๆ ในเมื่อกายนี้เป็นธาตุ ในเมื่อจิตเป็นเพียง
สภาวะกิริยาอาการ นักคิดนักนึก นักจดนักจ�ำ นักสัมผัสถูกต้อง ก็เป็นเพียงธรรมชาติ หรือคุณสมบัติ
ของจิตทีม่ นั ท�ำงานของมันตามปกติแห่งวิถขี องจิตอยูแ่ ล้ว แล้วเราไปสนใจไปคิดท�ำไม เราไปใส่ใจความ
คิดท�ำไม เราไปติดความคิดท�ำไม ท�ำไมเราไม่เพียงแต่รบั ทราบเฉย ๆ เราตามความคิดท�ำไม ตามอดีต
ที่คิดขึ้นท�ำไม ตามอนาคตที่คิดขึ้นท�ำไม ตามปกติปัจจุบันที่สัมผัสถูกต้อง คือส�ำนึกอยู่กับจิต เป็น
อารมณ์ผิดอารมณ์ชอบ อนิฏฐารมณ์ ไม่ชอบ ติดอยู่กับจิตเป็นทาสของจิต ติดอยู่กับจิตเป็นทุกข์กับ
จิต เพราะเป็นสมมุติ อยู่กับจิต เป็นอารมณ์อยู่กับจิต เป็นกรรม และผลของกรรมทางจิต จิตติดอยู่
กับจิต จิตอันนี้มันติดอยู่กับอาการของความคิดของจิต จิตมันติดอยู่ในกิริยาอาการของความคิดใน
จิต มันสร้างสมมุติขึ้นในจิต มันติดจิต จิตมันสมมุติ จิตมันก็เลยติดอยูกับความคิด และสัมผัสถูกต้อง
กลายเป็นตัวตนของตน เป็นเขา เป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล มันก็เลยเกิดกับจิต เป็นธาตุของจิต ก็เกิด
อารมณ์ตา่ ง ๆ ขึน้ อีก คิดดีได้เป็นคนดี คิดชัว่ เป็นคนชัว่ คิดสุขเป็นคนสุข คิดทุกข์เป็นคนทุกข์ คิดคาด
หมายไปวิตกกังวล คิดถึงอดีตอาลัยอาวรณ์ แม้แต่กระทั่งปัจจุบันเอง มันก็ยังรู้ไม่เท่าทัน อันไหนมัน
จะเกิดขึน้ ก็ตอ้ งสังเกต ท�ำเหมือนกับว่าจิตต่อจิต ลมหายใจต่อลมหายใจ ความรูส้ กึ ต่อความรูส้ กึ ขณะ
จิตไหนขณะจิตไหน ถ้านักสังเกตคือสติปัญญามันหมุนได้รอบ มันสร้างตัวมันเอง แล้วท�ำไมเมื่อมัน
เกิดสภาวะต่าง ๆ เหล่านีป้ รากฏขึน้ สภาวะทางกายปรากฏขึน้ ความแก่ ความเจ็บ โดยทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทุกกิรยิ าอาการทีป่ รากฏขึน้ มันต้องกระเทือนอยูก่ บั จิตแน่นอน แต่จติ นีก้ ระเพือ่ มตอบรับ หรือสัมปยุต
ตัวเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหรือไม่ เมื่อสัมปยุตขึ้นแล้ว ผลของสุข หรือทุกข์ ยินดียินร้าย รักชอบเกลียด
ชังในสิ่งนั้น ๆ ปรากฏ อารมณ์ปรากฏขึ้นตรงไหน ก็คือเป็นทาสของตรงนั้น เป็นทาสของสิ่งนั้น เป็น
กรรมวิบากของสิ่งนั้น เป็นกรรมและผลของกรรม กรรมวิบากในสิ่งนั้น ก็จะเกิดในภพภูมินั้น ๆ ติด
ท�ำไม ในเมือ่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นวัตถุธาตุ ในเมือ่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นวิถขี องธรรมชาติ จะบังเกิดขึน้
ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไป จะว่ากายเรา ๆ ๆ มันเป็นกายเราหรือไม่ ไม่เป็น มันก็เป็นธาตุอยู่แล้ว
มันประกอบขึ้นมาจากธาตุ มันประชุมกันโดยธาตุให้เห็นเป็นรูปร่างคน รูปร่างสัตว์ มันก็จบลงไปที่
ธาตุ มันไม่เป็นอะไรอย่างอื่นเลย แต่จิตรู้ไม่เท่าทัน คอยจะกระเพื่อมตัวกับอากัปกิริยาอาการต่าง ๆ
อยู่ในกิริยานั้น ๆ ก็ยังติดกับอาการนั้น ๆ เป็นอารมณ์เกิดขึ้น สิ่งต่าง ๆ นั้นจะไม่หายไปไหน เหตุของ
สมมุติจะไม่หายไปไหน ผลของสมมุติจะไม่หายไปไหน ถ้าปัญญามันรู้แจ้ง ถ้าสติปัญญารู้แก่ใจ
พิจารณาอย่างคล่องแคล่ว หรือช�ำนาญแล้ว สิ่งไหนสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นในจิต มันจะทราบ สังเกตเลย
ว่า ถ้าเราตามสิ่งนี้ จะได้ผลอย่างนี้ ตามท�ำไมมันคือผลของสมมุติ สมมุติขึ้นท�ำไมมันเป็นผลสมมุติ
และผลของสมมุตจิ ะดีแค่ไหนมันก็สมมุตขิ นึ้ จะเลวแค่ไหนมันก็สมมุตขิ นึ้ จะตามไปสุขไปทุกข์กบั มัน
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ท�ำไม มันก็ประสาของสมมุติ ประสาของสมมุตทิ มี่ นั ตกเป็นเมืองขึน้ ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ติดต่อ
จิต เช็คดูว่า วันนี้ร่างกายของเรามันเหนื่อย มันเมื่อย มันเจ็บ มันปวด จิตมันโอดโอยต่อการเจ็บ การ
ปวดนั้นหรือไม่ นี่คือสถานะของจิต มันเป็นผู้รู้เท่าทันอาการ เมื่อรู้เท่าทันอาการแล้วมันก็สักแต่ว่า
อาการ หรือนอนนานไปก็เหนื่อย นั่งนานไปมันก็เหนื่อย เปลี่ยนอิริยาบถไปมันก็หายก็คลาย ส�ำคัญ
คือจิตรู้จักกิริยาอาการที่สัมผัสถูกต้องนั้นไหม แล้วมันเกิดเป็นอารมณ์ติดสมมุติหรือไม่ หรือมัน
ปราศจากกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อมีอากัปกิริยาอาการใดปรากฎขึ้น แม้เจ็บแม่ปวดอยู่ในขณะนั้น ๆ จิต
ไม่เสวยผล แต่มันทราบว่า มันเสื่อมไปตามวิถีของมัน ก็จบกัน จิตไม่ติดแต่รับรู้ไปหมด เมื่อไม่ติดก็ไม่
ต้องเสวยผลกระวนกระวาย สุขไม่เกิดขึ้น ทุกข์ไม่เกิดขึ้น สภาวะจิตเหมือนกัน เมื่อไม่ติดกับความคิด
คิดหมดทุกอย่าง แม้ไม่ได้ตั้งใจคิดเรื่องนั้น แต่ผุดเรื่องนั้นขึ้น มันก็รับทราบเพราะคิดเรื่องนี้ คิดอดีต
คิดอนาคต ทีค่ ดิ ปัจจุบนั สัมผัสถูกต้องหรือความรูส้ กึ คิดขึน้ ในขณะนัน้ จะเป็นฝ่ายโลกก็ดี จะเป็นฝ่าย
ธรรมก็ดี อันไหนปรากฏขึ้นอยู่กับจิตอันนั้น ความคิดก็มี ตรงนี้ละเอียดอ่อนมาก เพราะมันหาตัวตน
ไม่ได้ มีแต่ความรู้สึกคิด มีแต่ความรู้สึกคิดถึง มีแต่อาการของความคิดรับรู้อยู่ในนั้น อดีตเกิดขึ้น
จิตติดจิต รู้ว่าความคิดในอดีตเกิดขึ้น จิตโหยหาเรื่องราวในอดีตนั้น ๆ จิตอาลัยอาวรณ์วิปโยคไหม
หรือรับทราบว่านี่กำ� ลังคิดถึงเรื่องอดีตนั้น มันเป็นเพียงสภาวะจิตที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเพียง
กิรยิ าอาการของจิต นีแ่ หละการคิดต่าง ๆ เหล่านีแ้ หละ คือขันธ์ ในจิตจะประกอบด้วย 4 ขันธ์ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนรูปธาตุนนั้ ตัดไปอยูใ่ นหมวดของกายแล้ว แต่ในรูปสัญญาภายในจิตก็จะ
ประกอบด้วยขันธ์ 5 ในจิต ซึ่งไม่มีตัวตนจะปรากฏเป็นรูปลักษณ์ รูปของคนคนนั้น ในเรื่องราวใน
อดีตจะประกอบไปด้วยผูค้ นเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เหล่านัน้ เหล่านีเ้ ป็นต้น นีแ่ หละคือขันธ์ ขันธ์มนั บังธรรม
ขันธ์มนั บังจิต จิตมันบังธรรม เพราะอ�ำนาจสมมุติ ในเมือ่ มันไม่รจู้ กั ไม่รเู้ ท่าทันอาการแล้ว นัน้ ท�ำความ
คิดต่าง ๆเหล่านี้ มันเป็นวิถีของจิต ครั้นแต่ว่าวิถีของจิตหรือสมบัติของจิต เรียกว่าสติสัมปฤดี คือ
ธรรมชาติของธาตุรู้อันที่สมมุติว่าจิต หรือเป็นจิตวิญญาณของเรา หรือจะเรียกว่าเป็นจิตใจของเรา
นี่แหละคือสติสัมปฤดี เมื่อเข้ามาเกิดอยู่ในเนื้อหนังร่างกายเป็นทาสแห่งการรับรู้ หรือเป็นชีวิตคน
อย่างเราที่มันรับรู้ทุกอย่างไปหมด รับรู้เร็วด้วย ตาเห็นรูปจ�ำรูปได้ หูได้ยินเสียงจ�ำเสียงได้ จ�ำรูป
จ�ำเสียง จ�ำกลิ่น จ�ำรส จ�ำเรื่องราวต่าง ๆ ได้จ�ำพูด จ�ำคนได้ จ�ำดีจ�ำชั่วได้ จ�ำเหตุดีจ�ำเหตุชั่วได้ จ�ำสุข
จ�ำทุกข์ได้ จ�ำความพอใจได้จำ� ความไม่พอใจได้ จ�ำเกลียดโกรธได้ โลภโมโทสันปรากฏขึน้ ได้ ภาพของ
ความจ�ำ จ�ำอย่างนี้ หมายอย่างนี้ เรียกว่าขันธ์ทั้ง 5 ขันธ์ทั้ง 5 ความคิดทั้งหมดเป็นขันธ์ทั้ง 5 เพราะ
ในความคิด เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสังขาร วิญญาณ และประกอบไปด้วยการสัมผัสถูกต้อง ความคิด
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอาการของจิต ความคิดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของจิต จิตเป็นตัวคิดจิตเป็น
ตัวรู้ ท�ำไมจึงเรียกว่าขันธ์ ความคิดมันบังจิต ความคิดของจิต ความกลัวของจิต ความคิดต่าง ๆ การ
สัมผัสถูกต้องต่าง ๆ อันนี้ เป็นคุณสมบัติของจิต เป็นหน้าที่ของจิต จิตมันมีหน้าที่คิด ใจมันมีหน้าที่รู้
แต่ส่วนมากแล้วใจมันไม่ค่อยรู้จักใจหรอก ใจมันไม่ค่อยรู้จักใจตนเอง เพราะมันไม่เคยไปมองตัวเอง
ไม่เคยสังเกตตัวเอง  จิตทีม่ นั รูจ้ กั ความคิด มันรูจ้ กั กิรยิ าอาการของตัวมันเอง มันจะรูจ้ กั ว่ามันคิดเรือ่ ง
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อะไร แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ดูผู้ดูดอก มันเป็นผู้คิดไปเลย มันจึงเรียกว่าขันธ์บังจิต ความคิดบังธรรม
ไปหมด ขันธ์มนั ธรรมไปหมด เพราะผูด้ นู นั้ มันเป็นธรรม ผูเ้ ห็นการเปลีย่ นแปลงของจิต ผูเ้ ห็นคุณสมบัติ
ของจิตอันประกอบด้วยรูปสัญญา นามสัญญา ประกอบด้วยความคิด หลงอยูก่ บั จิต ติดอยูก่ บั จิต เป็น
ทาสของความคิดทั้งหลาย สุขกับความคิด ทุกข์กับความคิด เศร้ากับความคิด ก�ำหนัดยินดีกับความ
คิด รักชอบเกลียดชังกับความคิด ยินดียินร้ายกับความคิด เป็นบาปเป็นบุญกับความคิด เป็นโลภโม
โทสันกับความคิด เป็นก�ำหนัดยินดี เพลิดเพลินหัวเราะกับความคิด กับความรู้สึกสัมผัสถูกต้อง พวก
นี้เป็นภพเป็นชาติที่เกิดขึ้นจากจิตโง่สมมุติขึ้นทั้งนั้น พูดแล้วน่าโมโห ถ้าไม่ศึกษาว่า นี่มันเป็นเพียง
กิริยาอาการของจิต เป็นธรรมชาติของจิต จิตเป็นนักคิดค้นอยู่แล้ว จิตเป็นนักสัมผัสถูกต้องอยู่แล้ว
เป็นธาตุรู้อยู่แล้ว จิตรู้จักตัวมันเอง มันติดกับความคิดอันนั้น ๆ เพลินไปกับความคิดนั้น พอใจกับ
ความคิดนั้น ๆ ค�ำว่าความคิดไม่ใช่ว่าอะไรทั้งนั้น ค�ำว่าความคิดหมายถึงว่าความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นมัน
เป็นเหตุของความคิดทัง้ นัน้ ความรูใ้ นอดีต ความรูส้ กึ ในอนาคต ทุกขณะจิต จิตต่อจิต จิตต่อจิต หรือ
จิตต่อจิตเป็นทีส่ งั เกตของจิตในจิต อันเป็นผูร้ จู้ กั อาการของตัวมันเอง ในเมือ่ มันคิดขึน้ มันจะรูต้ วั เอง
ว่านี่คือธรรมชาติของสติสัมปฤดี หมายถึงตัวจิตที่มันรับทราบทุกอย่างตามปกติของมันอย่างน่า
ปาฏิหาริย์ ค�ำว่าปาฏิหาริยแ์ ปลว่าการรับรูไ้ ว และมันดับไว มันรับทราบมาหมด รับทราบรูป รับทราบ
เสียง รับทราบกลิ่น รับทราบสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ ดับพร้อม หันไปหันมาสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้น ดับพร้อม นี่คือ
ความปาฏิหาริย์ของธาตุรู้ ที่มันมีสัญญาณแห่งการรับรู้ไวที่สุด ไวกว่าแสง ไวกว่าเสียง ขณะจิตตก
ขณะจิตนิ่ง รู้ปั๊บ ๆ ๆ ๆ อดีตอนาคต ส�ำคัญคือใจในกายเรา เมื่อมีสภาวะความคิดต่าง ๆ เหล่านี้เกิด
ขึ้น นี่เป็นภาพของจิต เมื่อมีสภาวะความคิดหรือความรู้สึกต่าง ๆ ปรากฏขึ้น จิตมีหลงจิตกับความ
คิดนัน้ ไหม กินกับสิง่ ทีค่ ดิ หรือเปล่า นัน่ กินปุบ๊ เกิดอารมณ์ปบ๊ั เป็นทาสของความคิด เป็นทาสของจิต
นั้น เพราะจิตโง่ไม่รู้จักตัวจิตตนเอง เพราะจิตโง่ไม่รู้จักหน้าที่ของจิต มันจึงเหมาเอาความคิดอัน
ประกอบด้วยขันธ์ 5 เป็นตัวตนของตน มันจึงเป็นรูปตัวตนภายในจิต รูปแห่งความเข้าใจ ค�ำว่ารูป
แห่งความเข้าใจไม่มรี ปู หรอก มีแต่ความรูส้ กึ ว่าเรานีแ่ หละเป็นทีต่ งั้ ของอุปทานตัณหา มันยึดเอาความ
คิดต่าง ๆ จึงเรียกว่า รูปปู าทานักขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ ถือรูป อุปทานขันธ์ 5 เป็นตัวทุกข์
การที่ความคิดต่าง ๆ ไม่ใช่กิเลสทางความคิดต่าง ๆ ไม่ใช่ทุกข์ แต่ความคิดต่าง ๆ เป็นเหตุของทุกข์
ก็ได้ เป็นที่ตั้งของกิเลสก็ได้ เพราะจิตโง่เข้าไปยึด ใครคิดหลงติดกับความคิดจึงเป็นทุกข์กับความคิด
จึงเป็นทาสของความคิดอยูร่ ำ�่ ไป นัน่ หมายถึงจิตหลงจิต จิตยึดถือเอาความคิดเป็นตน เป็นของตนเสีย
หมด ย้อนตีกลับเข้า ขณะนี้มันก็คิดอยู่ แว๊บไป แว๊บมาอยู่นี่ ตั้งใจฟังอยู่นี่ รับรู้ได้อยู่นี่ ความรู้สึกที่มัน
รับรู้อยู่ตรงนี้ มันจะประกอบด้วยการพิจารณาตามเสียงพูดก็มี หรือมันได้ไม่สนใจการพิจารณาเสียง
พูดก็มี มันสนใจอยูใ่ นเรือนร่างก็มี มันสนใจอยูใ่ นเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยก็มี สนใจอดีตหรืออนาคตก็มี นีแ่ หละ
คือขันธ์ทั้งหมด เป็นจิตคิด และจิตอันนี้ก็เป็นนักคิดทั้งนั้น ขนาดความรู้สึกที่มันคิดอยู่นี้ ความคิดอัน
หนึ่ง ผู้รู้จักความรู้สึกอันหนึ่ง ความคิดเป็นกิริยาของจิต ผู้รู้จักเป็นกิริยาของจิต ความคิดเป็นกิริยา
ของจิต ผู้เฝ้าดูความคิดหรือจดจ้องดูอันนี้เป็นสติปัญญา เรียกว่า ผู้รู้ เป็นกิริยาของจิตอันหนึ่ง ก็ใช้
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กิริยาของจิตอันเป็นจิตนักรู้ดูจิตอีกทีหนึ่ง ว่าหลงเข้าเกี่ยวข้องไหม หรือรับทราบว่า อ๋อ จิตเกิดขึ้น
นี่นะ นี่คือหน้าที่ของจิต มันคิดตามธรรมชาติของมันนะ มันท�ำงานตามธรรมชาติของมัน จิตรู้ ๆ ๆ
จิตรู้ความคิดตรงนั้น จิตรู้ความคิดตรงนั้น จิตรู้จักจิต จิตรู้จักจิต จิตเห็นจิต จิตรู้จักจิต จิตเห็นความ
คิดในจิต จิตเห็นจิตหนึ่งเป็นจิตคิด จิตหนึ่งเป็นเป็นดูความคิด เรียกว่าจิตในจิตเรียก หรือจิตซ่อนจิต
ั ญา เป็นสติปญ
ั ญา เป็นสภาวะรูธ้ าตุทมี่ นั เห็น
หรือเรียกว่ารูใ้ นรู้ เป็นสภาวะธาตุรอู้ นั เรียกว่าเป็นสติปญ
ตัวจิตเอง เรียกว่าใจ จิตเป็นตัวคิด และเป็นตัวรู้ ส�ำคัญที่ใจ ส�ำคัญที่ใจ ตัวคิดไม่ค่อยเห็นกันดอก
ตัวคิดมันก็คิดไปตามคุณสมบัติของมัน จิตมีหน้าที่คิดมันก็คิดไปตามคุณสมบัติของมัน ใจรู้ ๆ ๆ ใจ
รู้จักความคิด ๆ  ในใจตรงนั้นมันหลงความคิดจนท�ำให้เกิดอารมณ์น้อยใหญ่หรือไม่ นี่ ตรงนี้ ส�ำคัญ
จุดนี่ จุดรู้ในรู้ มันคิดขึ้นมันติดกันหรือไม่ หรือมันรับทราบ ถ้าจิตที่มันมีความแจ่มแจ้งในอาการของ
จิต คือมันเข้าใจในวิถีของจิต จิตจะไม่ยึดถืออากัปกิริยาอาการใด ๆ ที่ปรากฎขึ้น เหตุมีอยู่ผลมีอยู่
เหตุของสมมุติมีอยู่ ผลของสมมุติมีอยู่ แต่จิตไม่เอาด้วย เหตุต่าง ๆ ที่ปรากฎขึ้น ความคิดต่าง ๆ ที่
ปรากฎขึ้น มันก็คิดเฉย ๆ แล้วก็ดับลง ไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับคิด ไม่มีรักไม่มีชอบ ไม่มีเกลียดไม่มีชังกับ
คิด มันก็สักแต่ว่าคิด คิดแล้วรู้จักความคิด  มันไม่ตามไปมากกว่านั้น จบอยู่แค่ความคิดต่าง ๆ ที่คิด
ขึ้นก็ดับตัวลง สุขไม่มี ภพของสุขไม่มี ภพของทุกไม่มี ภพของรักไม่มี ภพของชังไม่มี ภพของเจ็บของ
ปวดไม่มี ภพของโลภโมโทสันไม่มี ภพของความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มี ไม่อยากได้ไม่อยากมี
ไม่อยากเป็นไม่มี พอใจไม่มี ไม่พอใจไม่มี ราคะไม่มี เพราะทุกสภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นอาการของ
จิต อ๋อ มิน่าจิตมันคิดอย่างนี้ จิตหลงจิต จิตก็จะเป็นทาสของจิต ค�ำว่าทาสของจิต ทาสของจิต เมื่อ
ปรุงแต่งขึ้นในความหลงของจิตนั้นแล้วจึงเกิดสุขทุกข์ คือเอาอารมณ์ของกิเลส หรือวิบากกรรมหรือ
ภพของมันต้องเกิดนี่แหละคนที่ไม่รู้จักความคิดของตัวเอง หรือไม่ศึกษาพินิจพิจารณาถึงมรรค ก็จะ
หลงอาการของขันธ์ เรียกว่า รูปูปาทานักขันธ์ ขันธ์อนั เป็นทีต่ ั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป เวทนูปาทานัก
ขันธ์ ขันธ์อนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือเวทนา สัญญูปาทานักขันธ์ ขันธ์อนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่
คือสัญญาความจ�ำ  สังขารูปาทานักขันธ์ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณูปาทา
นักขันธ์ ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ อาการของความคิด รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ คือจิตคิดทัง้ หมด คือขันธ์ จัดอยูใ่ นโหมดของปัญจขันธ์ทงั้ นัน้ หรือมันจัดอยูใ่ นหมวดของจิต
คิด ถ้าหลงจิตคิดเมื่อไหร่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้น สุขทุกข์อันนี้เป็นภพที่จะไปเกิดใหม่ ทุกข์เป็นภพที่
จะไปเกิดใหม่ คิดให้รัก โหยหา เวทนาเท่าไหร่ เกิดสภาวะแห่งความรักใคร่ยินดี ไปเกิดใหม่ โลภโม
โทสัน หวงแหน อิจฉา พยาบาทเกิดขึน้ ตามหลังไปหมด ในหนึง่ ภพทีต่ อ้ งเกิด ส�ำคัญคือเมือ่ จิตมีความ
รูส้ กึ คิดถึงผูใ้ ด หรือปรากฏสิง่ ใดปรากฏ ฟังว่าอะไรมันจะเกิดขึน้ จิตต่อจิต อารมณ์ของเราสะเทือนขึน้
ไหม มีอารมณ์สุขทุกข์ชอบเกลียดชังอะไรปรากฏขึ้นไหม หรือเผลอยินดียินชั่วแป๊บหนึ่งไหม นั่นคือ
เชื้อที่จะท�ำให้เกิดทุกข์ นั่นคือภพใหม่ นั่นคือการสร้างก�ำบังจิต สร้างก�ำบังความคิด เพราะจิตสมมุติ
ความคิด เพราะจิตหลงจิต จิตจึงเป็นทาสของความคิดในจิตและขันธ์ทั้ง 5 ในจิต การหลงขันธ์ทั้ง 5
นีแ่ หละเป็นปฏิกริ ยิ าการท�ำให้เกิดใหม่ในภพต่อไป ตามวิบากของกรรมคือผลของอารมณ์ทมี่ นั สมมุติ
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ขึ้น ทั้งดี และชั่ว ตายอีกแน่ ๆ จะเอาอีกก็ได้อีก เหตุต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่ เพราะสภาวะต่าง ๆ ไม่เคย
หายไปไหน อย่างที่พูดไว้ในข้างต้น ซ้อมเหตุ ๆ ซ้อมเหตุซ้อมผล พิจารณาเหตุผล ปัจจัยต่อกัน มันมี
เหตุมปี จั จัยต่อกัน ยึดสิง่ นีเ้ ป็นปัจจัยให้เห็นถึงสิง่ นี้ เป็นวิบากในสิง่ นี้ จุตใิ นจุดนี้ เสวยผลกัน นีค่ อื ทาส
จิตติดตรงไหนเป็นทาสตรงนั้น เป็นทาสตรงไหนเกิดตรงนั้น เอ้า เป็นทาสตรงไหนเกิดตรงนั้น ถ้าจิต
ไม่แจ่มแจ้งในเหตุผล อย่างที่บอกไว้ว่า เหตุต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่หายไปไหน เหตุของสมมุติคือกิเลสก็
จะไม่หายไปไหน ผลของกิเลสที่สมมุติขึ้นก็ไม่หายไปไหน ผลของสมมุติคือกิเลส ผลของสมมุติของ
กิเลสทีส่ มมุตขิ นึ้ ก็คอื สุข และทุกข์ ดีและชัว่ ก็คอื ภพทีจ่ ะต้องไปเกิดใหม่ ไปไหนไปไหนไม่มใี ครสามารถ
ดับเหตุต่าง ๆ นี้ออกได้ ไม่มีใครสามารถตัดผลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ แต่รู้เท่าทัน และไม่ยึดถือได้ เหตุ
ต่าง ๆ นี้จะปรากฏขึ้นตลอด ทุกลมหายใจเข้าและออก
มีคนถามว่า พระอริยเจ้าท่านมีความโกรธหรือไม่ ท่านมีอารมณ์ตา่ ง ๆ หรือไม่ มีหมด เหตุมหี มด
ผลมีหมด มีหมด แต่ท่านไม่เอา เพราะท่านทราบว่านั่นเป็นสมมุติ นั่นเป็นเหตุที่สมมุติขึ้น และผลที่
สมมุตขิ นึ้ มันก็แค่สมมุติ ผลทีส่ มมุตขิ นึ้ คือความทุกข์ และเร่าร้อน อีกทัง้ ก็ยงั เปลีย่ นแปลง แปรปรวน
และแปรผันตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงไม่น่าชื่นชมเหตุนั้น ไม่น่าตามเหตุนั้น และไม่เสวยผล
นั้น ๆ แต่รับทราบเหตุที่เกิดขึ้นในจิตของท่านเสมอ เช่น ความคิดในชาติก�ำเนิด ท่านก็คิด คิดในอดีต
อนาคตก็คิด คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็คิด สมัยเด็กของท่านเป็นยังไงก็คิด เคยพบปะผู้คนผู้ใดก็คิด เคยรัก
ใครเคยชอบใครท่านคิดไปหมด แต่ทา่ นรับทราบ เพราะรูด้ ว้ ยว่านัน่ เป็นเพียงกิรยิ าอาการของสัญญา
ทางจิต หรือคุณสมบัติของจิตที่มันจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของท่าน เป็นขันธ์ท�ำงาน เป็นจิต
ท�ำงาน แต่จิตในจิตอันเป็นผู้ทรงธรรมอยู่ รู้สภาวะทั้งหมดไปหมด ท่านถึงไม่ตาม จึงหยุดอยู่แค่การ
รับทราบ แต่ไม่ตาม เมื่อไม่ตามและไม่สมมุติขึ้น เสวยผลของการสุข ทุกข์ที่จะท�ำให้เสวยผลก็ไม่เกิด
ขึ้นกับท่าน ภพใหม่จึงไม่เกิดขึ้นกับท่าน ทุกอย่างมีหมด มีเหมือนเดิมหมด ไม่มีอะไรหายไปไหน แต่
ท่านจะทราบทุกขณะจิต จิตต่อจิต ลมหายใจต่อลมหายใจ รูต้ อ่ รู้ สติจะแนบแน่นอยูก่ บั การสัมผัสถูก
ต้องทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในสรีระร่างกายของท่าน รู้หมด ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของท่าน รู้หมด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสภาวะรู้ท่านก็รู้หมด แต่ไม่ตามซักสถานะ
เดียว สถานะใดสถานะหนึ่งไม่มีอิทธิพลต่อท่าน เหตุต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นมีอยู่ อายตนะ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจท�ำงานเหมือนเดิม ตาเห็นรูปเหมือนเดิม หูได้ยินเสียงเหมือนเดิม จมูกได้กลิ่นเหมือนเดิม
ลิ้นสัมผัสรสเหมือนเดิม กายสัมผัสเย็น ร้อน อ่อน แข็ง ละมุนละไมหมือนเดิม การแก่ การเจ็บ การ
จะต้องตายเหมือนเดิม ยืน เดิน นั่ง นอนเหมือนเดิม ชราคร�่ำคร่าเหมือนเดิม เจ็บปวดมีไข้เหมือนเดิม
หิวกระหายเหมือนเดิมทุกอย่าง เวทนาภายนอกนีต้ อ้ งเยียวยากันไปตามสถานะ แต่เวทนาทางจิตอัน
เป็นภพใหม่ไม่มี เวทนาอันเกิดผล เวทนาอันเป็นอารมณ์ เวทนาติดอยู่กับอารมณ์ อารมณ์ดีอารมณ์
ชั่ว อารมณ์สุขทุกข์ไม่มี อารมณ์แห่งสมมุติไม่มี แต่การสัมผัสถูกต้องมีหมด แต่อารมณ์แม้แต่เสี้ยว
วินาทีหนึ่งก็ไม่มีในจิตของท่าน เพราะจิตของท่านรับทราบเป็นสติถาวร ที่ท่านไม่เกาะเกี่ยวหรือไม่
ยึดถือ จึงเป็นผู้รับทราบ แต่เป็นอิสระจากสิ่งที่รับทราบ ท่านสมมุติสิ่งใดเลย นั่นหมายถึงปัญญาที่
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มีความแจ่มแจ้ง และผู้รู้แก่ใจ จึงไม่หลงเข้าไปในอาการของจิต หรือสภาวะจิต ไม่ว่าจะสิ่งใดปรากฏ
ขึ้นตามธรรมชาติของจิตที่เป็นนักคิด นักจดนักจ�ำ มันก็ท�ำงานของมันไป จิตก็ท�ำงานของมันไป ขันธ์
ก็คือขันธ์ มันก็ท�ำงานกันไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ มีชีวิตอยู่ตรงไหน มีจิตอยู่ตรงไหน มีขันธ์อยู่ตรงนั้น มี
ขันธ์อยูต่ รงไหน มีการสัมผัสถูกต้องอยูต่ รงนัน้ ทรงอยูใ่ นชีวติ ตรงไหน มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ตรงนัน้ ท่าน
รับทราบไปหมด แต่ไม่เอา ค�ำว่า ไม่เอา แปลว่า ไม่ยึด จิตเราต่างกัน เมื่อมันเกิดอะไรปรากฏขึ้นคิด
ก็หลบ คิดอะไรปรากฏขึ้น ก็หลบ กว่าจะรู้เท่าทันนี่มันกินอารมณ์ไปแล้ว มันเป็นอารมณ์เบื่อพอแรง
แล้ว มันไปเกิดพอแรงแล้ว เกิดกับอารมณ์นนั้ พอแรงแล้ว กว่าจะรูท้ นั อีกทีหนึง่ มันเป็นไม่เทีย่ ง มันไม่
เทีย่ ง มันเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา หรือมันเป็นแค่กริ ยิ าของจิต มันจะดับลง สุดท้ายไม่ใช่ มันดับลงแค่นนั้   
มันเกิดยึดถือตัวมันเอง อันมีรูปผลรวมรวมของวิญญาณเข้าถึงตัวตนของตน อันเป็นจิตอันหน้าโง่ตัว
เก่า พี่พูดอย่างนี้เพื่อเทียบเคียงให้ทราบว่า มีสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นหรือเกิดขึ้น ไม่สมควรยึดถือ แต่ถ้า
มันเกาะเกี่ยวหรือมันยึดขึ้นมาในจิต ต้องเบือนเหตุนั้น ๆ ตามที่จิตนั้น ๆ สมมุตินั้น ๆ สมมุติปุ๊บได้ผล
ปั๊บทันที ผลนั้นถึงปุ๊บ ผลนั้นก็ได้สมมุติ สมมุติเป็นของจริงไหม เรื่องสมมุติเป็นเรื่องจริงไหม สมมุติก็
คือสมมุติ จริงก็คือจริง สมมุติขึ้น มันก็เป็นอารมณ์ที่ยินดีกับของเขา แต่ของจริงมันไม่ใช่ของเรา เป็น
อารมณ์ที่ยินดีเอาของเขามาเป็นของตัว แต่ของจริงที่ไม่ใช่สมมุติมันไม่ใช่ของตัว แล้วจะเสียเวลาไป
สมมุติทำ� ไม จะเสียเวลาไปยินดีท�ำไม จะเสียเวลาไปเกาะเกี่ยวท�ำไม จะเสียเวลาไปเกิดด้วยท�ำไม ก็รู้
อยูแ่ ล้วมันท�ำให้เกิด ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย ก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์หาประมาณ
ไม่ได้ ไม่รู้จักทุกข์ ก็ย้อนดูสิ ทุกข์กับลูกยังไง ทุกข์กับผัวอย่างไร ทุกข์กับเมียอย่างไร ทุกข์กับใช้เงิน
ใช้ทองอย่างไร ทุกข์กบั หนี้สนิ อย่างไร ทุกข์กบั การเป็นอยูท่ กุ วันนีอ้ ย่างไร ทุกข์กบั การยืนเดินนั่งนอน
ทุกข์ขี้ทุกข์เยี่ยวยังไง มันทุกข์จนตาย ไม่มีจุดตรงไหนจะมาแสดงผลความสุขเลย แม้แต่ความสุขที่ได้
จากการเกิดความพอใจ ความสุขรื่นเริงบันเทิงใจที่ในสิ่งได้มานั้น ความสุขความพอใจที่ได้ในสิ่งที่มา
บ�ำรุงบ�ำเรอจิตนั้นเป็นความสุขที่เจือไปด้วยความยึดมั่น และวิตกกังวล จึงไม่ได้เรียกว่าเป็นความสุข
ที่แท้จริง จิตมันหลงจิต จิตจะเป็นทาสของจิต ก็เป็นทาสของความคิด ก็เป็นทาสของอารมณ์ในที่คิด
ขึ้น เพราะสมมุติความคิด เพราะจิตไม่แจ่มแจ้งว่า นั่นเป็นธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของมันต้องรับ
รูอ้ ยูแ่ ล้ว ธรรมชาติของมันต้องเป็นนักคิดอยูแ่ ล้ว ธรรมชาติของมันเป็นนักจดนักจ�ำอยูแ่ ล้ว นี่ เป็นนัก
ปฏิบัติอย่างเรา ไม่ได้เรียนรู้วิถีของจิตหรือหน้าที่ของจิตอย่างถี่ถ้วน ก็เลยคอยที่จะหลงเข้ากับอาการ
ของความรู้สึก หรือที่เรียกว่าจิตหลงขันธ์ เมื่อจิตให้ความสนใจในขันธ์ คือความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น
ค�ำว่า ขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในความคิดจะประกอบด้วยรูป ในความคิดจะ
ประกอบด้วยความจ�ำเรือ่ งราว ในความคิดจะประกอบด้วยความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ เป็นหมวด
ของเวทนาทั้งนั้น ในความคิด คิดต่อไปว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ๆ เป็นสังขารวิญญาณตัวรับทราบ รับ
ทราบอยูท่ กุ กระบวนการ มันคิดเรือ่ งราวในอดีตทีผ่ า่ นมาแล้วทีเ่ คยสัมผัสอยูใ่ นชีวติ ของเรา หรือเรือ่ ง
ปัจจุบันที่สัมผัสอยู่ในการใช้ข้าวของเครื่องใช้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฐฐัพพะ เครื่องสัมผัสภายนอก
เป็นของใช้ เครื่องอ�ำนวยความสะดวก โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ยูทูป อะไรต่าง ๆ เหล่า
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นี้ในสมัยนี้ มันเป็นเครื่องผูกจิตทั้งนั้น เมื่อเข้าไปชื่นชมดูแล้วก็หัวเราะ เกิดคล้อยตามมัน ยินดีตาม
มัน เป็นทุกข์อันหนึ่งที่ต้องไปเกิด เพราะนั่นเป็นอารมณ์ เพราะนั่นเป็นนิวรณ์ นั่นเป็นเครื่องกั้นจิต
จิตไม่เป็นอิสระกับสิ่งที่สัมผัสถูกต้อง ยูทูปมีอะไร มีหนัง มีเพลง มีอะไรเต็มไปหมด เมื่อคล้อยตาม
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว มันจะเป็นอิสระได้ยังไง มันเป็นนิพพานกับสิ่งต่าง ๆ หรือ นิพพานแปลว่า
ไม่ยดึ ถือ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ จิตก็ยดึ เป็นธาตุอารมณ์กบั สิง่ นัน้ ปับ๊ ไปเกิดอีก นัน่ เป็นเรือ่ งเล็กน้อยเมือ่ ไหร่
กัน จึงเป็นเครื่องผูกจิต นี่ จะไปถามเอาฌานสมาธิ จะไปถามเอาสติ มหาสติ มหาปัญญา จะไปถาม
เอากับมัน อย่าถาม เตรียมไปตายได้เลย ไม่อยากเกิด ๆ ก็ได้เกิดอยูด่ ี ก็สร้างแต่การเกิดสร้างแต่ภพอยู่
เรือ่ ย ๆ ไม่รจู้ กั ตืน่ ว่าเกิดตาย ๆ มันทุกข์เท่าไหร่ ลมหายใจจะค่อยหมดไปเรือ่ ย ๆ ขณะทีอ่ ายุมากขึน้
อายุอานามมากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น แต่เวลาที่เหลืออยู่น้อยลง แล้วเวลาที่เหลืออยู่น้อยลง
จิตของเราจะคลายความหลงจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ยอมเด็ดเดี่ยวหรือไม่ยอมขบเคี่ยว
เจ้าของให้ละเอียดละออกับสิง่ ต่าง ๆ นีต้ อ่ จิต จิตต่อจิตแล้ว ไม่มที างเด็ดขาด จิตจะเป็นผูต้ ามเหตุ และ
เป็นผูเ้ สวยผลในสิง่ นัน้ ๆ ตามเหตุของสมมุตบิ ญ
ั ญัตทิ จี่ ติ มันหลงเข้ากับอากับกิรยิ า รูป เสียง กลิน่ รส
โผฐฐัพพะ เพราะจิตมันหลงจิต อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อย มันไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่
มาก มันเป็นเรื่องที่จะต้องท�ำให้เกิดต่ออีก จะเรียกว่าไปนิพพิทาได้ไง เบื่อหน่ายได้ไง มันก็ติดอย่างนี้
แหละ จะเรียกว่าหลุดพ้นมันเป็นไปไม่ได้ หลุดพ้นได้ไง ติดอยู่นี่ ชอบนี่ เพลิดเพลินนี่ สนุกนี่ ชั่วคราว
เหรอ อารมณ์ชั่ววูบชั่วคราว แต่กลับเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นทุกข์นานาประการ
จงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นการกระท�ำของเธอ ระวังการ
กระท�ำของเธอ เพราะการกระท�ำของเธอจะท�ำให้เกิดความเคยชินของเธอ ระวังความเคยชินของ
เธอ เพราะความเคยชินของเธอนั้นจะเป็นนิสัยของเธอ ระวังนิสัยของเธอที่เธอเป็นอยู่นั้น มันจะเป็น
อุปนิสัย มันจะดองสันดานลงไปเรื่อยเรื่อย เมื่อกลายเป็นอุปนิสัยก็ข้ามภพข้ามชาติ ลากจิตนี้ไปเกิด
ให้พบกับความทุกข์อยูร่ ำ�่ ไป เพราะมันหลงติดกับสิง่ ต่าง ๆ รูป เสียง กลิน่ รส โผฐฐัพพะ เครือ่ งสัมผัส
ท�ำให้เกิดอารมณ์ จิตเป็นอิสระหรือไม่ ในโหมดของจิตนีล้ ะเอียดละออมาก อะไรทีป่ รากฏขึน้ หรือเกิด
ขึน้ ถ้าไม่ปฏิบตั เิ ด็ดเดีย่ วหรือไม่ขบเคีย่ วจริง ๆ แล้ว จะเผลอเข้ากับกิรยิ าอาการทัง้ หมด นีแ่ ค่การสัมผัส
ถูกต้องเบื้องต้น หรือความรู้สึกภายในจิตเบื้องต้น เราก็ยังไม่สามารถจะไปแตกได้ จะข้ามไปถึงความ
เป็นอิสระของจิต เป็นไปไม่ได้ ตัง้ แต่เรียนรูว้ ถิ ขี องสิง่ ต่าง ๆ เรานี้ ติดเหมือนเดิม ติดตรงไหนก็เป็นทาส
ตรงนั้น ถ้าจิตมันติดสิ่งนี้มันเป็นทาสของสิ่งนี้ ก็อ้างว่าต้องใช้ประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วเราเป็นทาสของ
มันต่างหาก อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น คอยสังเกตจิตบ้างหรือไม่ มันวางการกระท�ำหรือ
ไม่ หรือสักแต่ว่าเป็นของใช้ หรือสักแต่ว่าดู สักแต่ว่าเห็น แปลว่าได้ยิน สักแต่ว่าสัมผัสถูกต้อง มีการ
เพลินไปกับมันไหม นี่คือก�ำหนัดยินดี นี่คือราคะตัณหา นี่คือภวตัณหา นี่คือวิภวตัณหา จึงท�ำให้เกิด
ยินดีไม่ยินดี พอใจไม่พอใจ ราคะกับปฏิฆะ เห็นไหม ราคะกับโทสะ เมื่อไม่พอใจก็หงุดหงิด เมื่อไม่ได้
ใช้ก็หงุดหงิด จิตมันจะรู้สึกไม่สบายขึ้น รู้สึกกระวนกระวาย เพราะมันชิน เคยสังเกตจิตของเราบ้าง
หรือไม่ นี่ ผู้ที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ว่า ก็ผ่านไป แต่คอยสังเกตดูว่าเหตุผลต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นนี้มันเป็น
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อะไรกันบ้าง เคยสังเกตดูกิริยาอาการตามเหตุผลนี้หรือไม่ ที่พูดไม่ได้ประจานอะไรทั้งนั้น พยายาม
ที่จะพูดให้เห็นว่า การสร้างภพสร้างชาติของจิต ที่มันเข้าไปติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อารมณ์ต่าง ๆ
เหล่านีเ้ ป็นกรรมเป็นเวร อารมณ์ตา่ ง ๆ นีเ้ ป็นภพเป็นชาติ อารมณ์กบั กรรมก็เป็นอันเดียวกัน อารมณ์
กับภพกับชาติอันเดียวกัน มันไม่ติดอาการต่าง ๆ เหล่านี้มันก็ไม่เป็นอารมณ์ เป็นสภาวะว่างไปหมด
อย่างนี้เป็นต้น จิตอยู่กับจิต จะหลงอาการของขันธ์ตามจิต จะหลงการสัมผัสถูกต้อง เพราะจิตนี้
เพราะมันเป็นศูนย์รวม ศูนย์รวมทั้งกาย กายมันสัมผัสทางกาย กายมันลากเข้าหาจิต สัมผัสทางตา
มันลากเข้าหาจิต สัมผัสทางหูมันลากเข้าหาจิต สัมผัสทางจมูกมันลากเข้าหาจิต สัมผัสทางลิ้มรสมัน
ลากเข้าหาจิต
สิทธิ์ที่ 1 กายในกาย คือ ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกสัมผัสกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็น
ร้อน อ่อนแข็ง มันมีอยู่ในบุคคลที่มีชีวิตอย่างเรา
สิทธิ์ที่ 2 คือ กายในใจ คิดเมื่อมันได้รับการสัมผัสถูกต้อง คือทุกความรู้สึกที่สัมผัสถูกต้องกับ
อะไร ใช้อะไร ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน จิตมีความปฏิพัทธ์กับสิ่งใด นั่นคือกิเลสทั้งหมด พอใจ
เป็นกิเลสไม่พอใจเป็นกิเลส เพราะจิตสมมุติขึ้นให้พอใจแล้ว  เพราะจิตสมมุติขึ้นให้ไม่พอใจแล้ว
สิทธิ์ที่ 3 เมื่อมีการสัมผัสถูกต้องด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องมาด้วยดี นักปฏิบัติภาวนาอย่างเรา
กลัน่ กรองไปหมด อะไรเกิดขึน้ ในจิต อะไรสัมผัสถูกต้องในจิต ลากเข้าไปหาจิตตรงนัน้ ลากเข้าไปหาม
โนวิญญาณ เป็นสัญญาความจ�ำแห่งผูร้ บั การสัมผัสถูกต้อง แต่ไม่มเี วทนาใดปรากฏขึน้ เลย เห็นสักแต่
ว่ารับรู้ ไม่สุขด้วย ไม่ทุกข์ด้วย ไม่กระวนกระวายเร่าร้อนด้วย ไม่เกิดอารมณ์อิจฉา เป็นสักแต่ว่าไป
หมด ในระดับที่ 2 นั้น หมายถึง มโนวิญญาณ การรับรู้การสัมผัสทุกอย่าง ในนั้นจะมีรู้ในรู้ ประกอบ
เข้าด้วยการพิจารณา การภาวนาอย่างเรา เมื่อทราบการสัมผัสถูกต้อง จิตจะยิ้มได้จากสัมผัสถูกต้อง
เพราะจิตไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่สัมผัสถูกต้อง เป็นสักแต่ว่าไปหมด จิตนั้นจะยึดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เพราะ
ไม่ยนิ ดีกบั สมมุตทิ งั้ ปวง เป็นอิสระกับสิง่ ทีส่ มั ผัสถูกต้อง และสิง่ ทีป่ รากฏขึน้ ในจิตนัน้ ๆ เป็นสักแต่วา่
การสัมผัสถูกต้องทัง้ หมด พบทีไ่ หนมันจะเกิด จิตตรงนี้ มันเป็นอย่างนี้ มันเกิดอย่างนี้ เราผูเ้ ห็นภัยใน
วัฏสงสาร อยูต่ รงไหน ในเมือ่ จิตตรงนีม้ นั เกิดตรงนี้ เราเป็นผูเ้ ห็นภัยในวัฏสงสาร เป็นนักบวช เป็นนัก
ปฏิบตั ภิ าวนา เป็นนักรือ้ ภพรือ้ ชาติ ไปอยูต่ รงไหน ท�ำไมตรงนี้ ไม่เห็นชาติไม่เห็นภพตรงนี้ ไม่เห็นเกิด
ไม่เห็นแก่ ไม่เห็นเจ็บ ไม่เห็นตาย จิตหัดดูไว้ ลากคอไปเกิดนี่ นี่คือสมมุติ นี่คือเครื่องปลูกจิต นี่คือภพ
ใหม่ที่ต้องไปเกิด จากการสัมผัสถูกต้อง ตาเห็นลากลงไปที่จิต หูได้ยินลากลงไปที่จิต จมูกลากลงไป
ที่จิต กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งลากลงไปที่จิต จิตที่ได้รับการสัมผัสถูกต้องจากการลากลง ๆ ไปนี้
พอใจไหม เพลิดเพลินไหม กระวนกระวายไหม หงุดหงิดไหม นีก่ เ็ กิด จะดูวา่ จิตนีม้ นั เกิดมันจะไปเกิด
ใหม่อีก หรือจะไปดูให้มันเห็นภพใหม่ ก็ดูในมโนวิญญาณอันเป็นที่สัมผัสกัน จากที่ที่รับการสัมผัสถูก
ต้อง จิตตรงนั้นมันแจ่มแจ้งชัดจากการสัมผัสถูกต้องทุกอย่างหรือไม่ จนกระทั่งไม่ยินดีอะไรเลย หาก
รับทราบทุกอย่างทีส่ มั ผัสขึน้ แต่ไม่มภี พให้เกิดขึน้ เพราะไม่สมมุตสิ งิ่ นัน้ ๆ นักปฏิบตั ทิ จี่ ะมุง่ หวังทีจ่ ะ
ไม่เกิดอีก เช็คดูสิ จิตเข้าถึงสภาวะ เป็นสถานะของจิต ยิ้มได้โดยธรรมชาติ เพราะไม่สมมุติสิ่งใดให้
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เกิดขึน้ อีกเลย เห็นจิตทีอ่ สิ ระจากสิง่ สัมผัสถูกต้อง และเป็นอิสระจากสิง่ ทีร่ ู้ ไม่เป็นทาสของการสัมผัส
ถูกต้อง ไม่เป็นทาสของความรู้สึกรับรู้ ไม่เป็นทาสของความรู้สึกคิด เพราะไม่สมมุติสิ่งใดขึ้นอีกเลย
เคลียร์ เดี๋ยวนี้ให้หมด ตีกลับเข้าไป เผลอยึดตามเหตุผลที่เกิดขึ้น ก็เป็นอารมณ์แบบที่เป็นนี่เลย แล้ว
สิ่งที่เผลอเข้าไปยึดด�ำริแล้ว สิ่งนั้นเป็นอะไร อุปทานขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไร มันเป็นเขาเหรอ มันเป็น
เราเหรอ มันเป็นธาตุนี่ ท�ำไมต้องด�ำริให้มันเป็นสุขล่ะ ท�ำไมต้องด�ำริให้มันเป็นทุกข์ล่ะ ท�ำไมต้องด�ำริ
ให้เพลินใจล่ะ ท�ำไมต้องด�ำริให้ชอบใจไม่ชอบใจล่ะ เอ้า นั่นเป็นอะไร ตีกลับเข้าไป ซ้อมเหตุผลเดียว
นี้ เมื่อติดตรงนี้จึงได้ผลอย่างนี้ เมื่อด�ำริสิ่งนี้จึงเกิดอย่างนี้ อารมณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นแบบนี้ เพราะเรา
สมมุติสิ่งนี้ จึงเป็นอย่างนี้ สิ่งนี้มันเป็นสมมุติ และสิ่งที่สมมุติเป็นอะไร ของตายนี่ ย้อนตีกลับเข้ามาที่
จิต ไม่รู้จักเบื่อบ้างเหรอ ติดอยู่กับอารมณ์สมมุติ รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นสมมุติ และมันก็ไม่หยุด และมันก็
เป็นภพใหม่ที่ไปเกิด ก็ไปอยู่นั่นแหละ ไม่รู้จักเข็ดหลาบ ไม่รู้จักเบื่อหน่าย จะเอาอยู่นั่น เพลิดเพลิน
อยูน่ นั่ ไม่รวู้ า่ มันเป็นอารมณ์คราวเดียวแต่ขณะทีห่ ายใจ มันเป็นอารมณ์คราวเดียวแต่ขณะทีเ่ รามีลม
หายใจอยู่ มันเกิดขึ้น และมันดับไป มันจะทรงตัวได้วันสองวัน หรือแม้นที่สุดก็ไม่ถึงวัน มันดับไป มัน
เป็นคราวเดียว มันเกิดขึน้ คราวเดียว และมันดับลงในคราวเดียว มันดับมันเกิดขึน้ บ่อยแล้วมันดับบ่อย
ในฐานะที่เป็นมนุษย์นี่หรอก แต่ถ้าลมหายใจในฐานะของมนุษย์ผ่านไป จิตคาบเกี่ยวในอารมณ์ไหน
มันไปเกิดเป็นขั้น ๆ จิตมันต้องรู้จักวิถีของมัน สมมุติสิ่งนี้แล้ว จึงเป็นอารมณ์อย่างนี้ สมมุติความคิด
ติดความคิด ทั้ง ๆ ที่ความคิดนั้นไม่เป็นสังขารตามจิต ทั้ง ๆ ที่ความคิดต่าง ๆ นี้เป็นหน้าที่ของจิตที่
ต้องคิด แต่ท�ำไมถึงไปยึดเอาความคิดต่าง ๆ นี้เป็นตัวเรา ทั้ง ๆ ที่ตัวมันเองก็หาตัวตนไม่ได้เลย เป็น
หน้าที่ของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นหน้าที่ของขันธ์ เป็นหน้าที่ของจิต ที่มันต้องรับรู้
รับทราบตามปกติของมัน ผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนจึงมักที่จะหลงอาการของขันธ์ จึงเรียกว่า รูปารานักขันธ์
ขันธ์อนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือรูป ทีจ่ ริงรูปมันตัง้ อยูต่ รงนัน้ เฉย ๆ แต่จติ โง่นไี้ ปยึดเอา เวทนามัน
ตัง้ อยูเ่ ฉยเฉยก็จติ โง่นไี้ ปยึดเอา สัญญาความจ�ำมันต้องอยูเ่ ฉยเฉยแต่จติ นัน้ จิตโง่นไี้ ปยึดเอาเอาเป็นว่า
เราจ�ำได้เราสุขเราทุกข์รูปมันเป็นเรา คน เขา สัตว์ บุคคลมีความหมายไปหมด สังขารความคิดมันก็
คิดเฉยเฉย มันไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ แต่มันพลาดเอาเป็นว่าเราคิด วิญญาณมันก็รับทราบอากับกิริยา
อาการอะไรต่าง ๆ ทัง้ ภายนอกภายในตาหูจมูกลิน้ กายใจและหรือเรือ่ งทีม่ นั ปรากฏขึน้ หรือความรูส้ กึ
ทั้งหมดที่มันเป็นผู้รับรู้รับทราบอยู่นั้นมันก็ตั้งของมันอยู่เฉย ๆ แต่จิตโง่มันไปหมายเอาว่าเป็นจิต
วิญญาณเรา ขันธ์จึงบังจิตไปหมด ความคิดจึงบังจิตใจนี้ไปหมด เพราะมันไม่เคยฝึกการรู้ในรู้ มันจึงรู้
เท่าทันอากัปกิริยาอาการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ ขันธ์ต่าง ๆ นี้ตัดออกไม่ได้ หน้าที่ของมันในการรับรู้ก็มี
เป็นปกติ หน้าที่ของการคิดก็มีเป็นปกติ สัญญาแห่งการรับทราบ การคิด การเกิด การด�ำริอนาคต
มีอยู่ปกติ แม้แต่พระอริยะเจ้า พระอรหันต์ก็มีอดีตเหมือนกัน มีอนาคตเหมือนกัน มีความรับรู้ใน
ปัจจุบนั เหมือนกัน ชาติกำ� เนิดของท่านเป็นใครใครก็คดิ ถึงเหมือนกัน อนาคตเป็นอย่างไร วันนัดหมาย
ต้องไปที่นั่นที่นี่ ท่านเกิดร�ำลึกถึงเหมือนกัน เหตุทุกอย่างมีหมด ผลทุกอย่างมีหมด แต่ท่านไม่ยึดถือ
เพราะท่านทราบว่า นัน่ เป็นอาการของมัน ส�ำคัญคือท�ำไมเราถึงก็เผลอยึด ไม่รจู้ กั เข็ดหรือ เมือ่ จิตหลง
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จิตติดอยูก่ บั จิต จึงเป็นทาสของอารมณ์ทางจิต เป็นภพใหม่นแี่ หละ เรียกว่ามันเป็นภพทีจ่ ะต้องไปเกิด
ใหม่ จากอ�ำนาจของจิตหลงจิต คือตัววิญญาณชอบทีจ่ ะปฏิสนธิกบั อารมณ์อยูเ่ รือ่ ย จุตกิ บั อารมณ์นนั้
จุติกับอารมณ์นี้ จะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือ เล็กน้อยขณะที่เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ เพราะมัน
เกิดขึ้นคราวเดียวแล้วก็รู้ทันแล้วมันก็หายไป แต่ถ้าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ขาดโดยสิ้นเชิง แล้วเมื่อลม
หายใจขาดมันค้างอยู่ในสมมุติอารมณ์ มันจะไปเกิดท�ำนองนั้น คุ้มค่าเหรอ ปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกิดต่อ
ไปไม่ใช่เหรอ ไม่รู้จักเบื่อ ไม่รู้จักความจริง พอรู้จักความเป็นจริงของจิต และขันธ์ มันท�ำงานของมัน
อย่างนี้ เรียกขันธ์ก็ได้ จะเรียกจิตก็ได้ จะเรียกสังขารก็ได้ เมื่อสมมุติเข้าเกี่ยวข้องแล้ว ต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นตัวตนไปหมด มีกายเป็นที่ตั้งของอารมณ์ไปทุกอย่าง แต่ถ้าเรารู้จักวิธีของมันธรรมชาติของมัน
มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่าง มันจะคิดอะไรขึ้นก็ช่าง รับทราบแต่ไม่เกี่ยวข้อง ถ้าตามเหตุนี้ต้องทุกข์นะ
ถ้าตามเหตุนี้ต้องดีนะ ถ้าตามเหตุนี้ต้องชั่วนะ รับทราบเหตุ และผลขณะเดียวกันนั้น ๆ ท่านก็ไม่ด�ำริ
ทีท่ ำ� อยูท่ กุ วันนีก้ ท็ ำ� เพือ่ ประโยชน์ ความอยากได้มาเพือ่ ประโยชน์ แต่ไม่เคยสนองความต้องการตาม
อ�ำนาจของการยึด เพราะจิตของท่านนี้ไม่อุปทาน อย่างนี้เป็นต้น เรียกว่าจิตไม่หลงจิต ก็ไม่เป็นทาส
ของจิต จึงต้องศึกษาพิจารณาให้ถ่องแท้ เรื่องจิตนี้เป็นเรื่องละเอียดละออมากเลยทีเดียว ทบทวนดู
ถ้าเราไม่หลงกายก็ไม่เป็นทาสของกาย จิตไม่สมมุติกายเป็นเรา มันก็ไม่มีตัวตนในกาย อารมณ์ทาง
กายทีเ่ กิดขึน้ ก็ไม่เกิดขึน้ ทุกขเวทนาจะเกิดขึน้ เฉพาะความเจ็บ ความแก่ ตามวิถขี องความเสือ่ มทีม่ นั
จะเกิดขึ้นจนวันตาย แต่ความกระวนกระวายที่จะเกิดขึ้นจากการยึดถือไม่มี จิตไม่สมมุติ กายก็เป็น
วิมุตติจากกาย จิตไม่สมมุติกายก็เป็นนิพพานจากกาย เป็นอิสระจากกาย จิตไม่สมมุติจิต คิดเฉย ๆ
ไม่สมมุติว่าเรา เขา สัตว์ บุคคล ก็คิดถึงเฉย ๆ ไม่มีอารมณ์สุขทุกข์ จึงไม่เป็นทาสของอารมณ์จาก
ความคิด ไม่เกิดอารมณ์ คิดแต่ไม่เกิดอารมณ์ จึงไม่สามารถเป็นทาสของภพคืออารมณ์ใหม่ ภพใหม่
หรืออารมณ์ที่ท�ำจะไปเกิด จิตไม่สมมุติจิต พอจิตไม่ติดจิต เพราะจิตรู้จักจิตโดยแท้จริงแล้ว มันเป็น
เพียงสภาวะหนึง่ ของธาตุรู้ ทีม่ ชี อื่ เรียกตามสมมุตวิ า่ จิต หรือจิตเรา แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเพียงสภาวะ
เป็นอาการ เป็นขันธ์ เป็นการท�ำงานของชีวิต เป็นหลักการท�ำงานของสิ่งมีชีวิตอย่างเรา ที่มันต้องใช้
การสื่อสารรับรู้ รับทราบ คิดและปรุงแต่งตามปกติของมัน จิตมันท�ำงาน รับทราบแต่ไม่ยึดถือ ความ
คิดทุกอย่าง แม้คิดขึ้นก็ไม่มีผลอะไรกับจิต เพราะจิตไม่หลงจิต จิตไม่ยึดติด ก็เป็นจิตที่หลุดพ้นออก
จากจิตนัน่ เอง ไม่สมมุติ ก็เป็นวิมตุ ติจากสังขารความคิด แม้มขี นั ธ์ทงั้ หมดก็เป็นวิมตุ ติจากขันธ์ เพราะ
จิตเข้าใจอาการของขันธ์ได้ดี เมื่อเป็นวิมุตติจากกันก็ไม่มีสมมุติ เป็นสักแต่ว่างไปหมด มีเหมือนเดิม
แต่ไม่ยดึ ถือกัน สิง่ ต่าง ๆ นีม้ อี ยู่ แต่กไ็ ม่มอี ทิ ธิพลอะไรกับจิต ไม่มสี ขุ ไม่มที กุ ข์ รับทราบไปหมด เพียง
แต่ไม่สุขไม่ทุกข์เท่านั้นเอง เพราะไม่สมมุติอะไรขึ้นมา ไม่สมมุติว่าจิตเป็นเรา ไม่สมมุติความคิดเป็น
เรา อย่างนีเ้ ป็นต้น จึงไม่เป็นทาสของจิตนัน้ ๆ เมือ่ ไม่สมมุติ กายก็ขาดสะบัน้ ออกจากจิต เมือ่ ไม่สมมุติ
ความรู้สึกคิดต่าง ๆ เป็นตัวเราของเรา ก็ขาดสะบั้นจากเรือนร่างของอุปาทานยึดถือ ขาดลง สภาวะ
จิตนี้ว่างเปล่าไปหมด ความว่างนี้ เป็นสภาวะธรรมอันละเอียด ละเอียดไปเรื่อย ๆ ผ่องใส เบากาย
เบาจิต ความเบากายเบาจิตก็ยังเป็นส่วนของจิตที่ละเอียด จะพูดว่าสนิมส่วนใหญ่ที่มันเป็นเกล็ดถูก
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ค้อนเคาะ ร่วงหมด สนิมที่เกาะอยู่เป็นเกล็ดๆ ก็หลุดออกจากเหล็กไปหมด เหลือแต่สนิมเล็ก ๆ
น้อย ๆ ต้องใช้การขัดเกลาให้เหล็กนั้นมันเงาวับขึ้น ปราศจากตัวสนิม และใช้สีอย่างดีเคลือบ อย่างนี้
เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ หรือความเบากายเบาจิต ความว่างเปล่า ความปีติปราโมทย์เป็นสนิมภายในเหล็ก
ที่มันเป็นส่วนละเอียดที่มันติดเหล็ก ก็หมายถึงอาการของจิต อันเป็นสารธรรมที่ประณีต เป็นสภาว
ธรรมทีป่ ระณีต เป็นอารมณ์ธรรมทีป่ ระณีต ก็ยงั เป็นอารมณ์นนั้ อยูเ่ หมือนกัน อย่างนีเ้ รียกว่า รูปราคะ
อรูปราคะ ก็ยงั มีราคะติดอยูใ่ นความเบากายเบาจิต ติดอยูใ่ นความว่างเปล่า ติดในปีติ ติดในความสุข
ชื่นชมยินดีว่าเราไม่ยึดติดภายนอกแล้ว ยังมายึดภายในแทน สภาวะต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสภาวธรรม
ท�ำยังไงถึงจะเข้าถึงตัวธรรม ก็ต้องไต่เต้าจากสภาวธรรม อันไหนเป็นสภาวธรรม นั่นคือสังขารธรรม
ทั้งหมด ไม่ใช่ตัวธรรม แต่ต้องไต่เต้าจากการพิจารณาสภาวธรรม เรียนรู้วิถีของสภาวธรรมอันเป็น
อาการของจิตที่เกิดขึ้นในตัวจิตเอง มีฐานะของการเปลี่ยนตัวมันเอง ความว่างเกิดขึ้น ความว่างดับ
ไป ความสว่างเกิดขึน้ ความสว่างดับไป ความคิดพิจารณาธรรมทัง้ หลายในหมวดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แม้กระทั่งความว่างที่เป็นอนิจจัง ความผ่องใสเป็นอนิจจัง ความเบากายเบาจิตเป็นอนิจจัง ปีติเป็น
อนิจจัง สุขเป็นอนิจจัง คิดนึกปรุงแต่ง อุเบกขาเป็นอนิจจัง หรือความเศร้าเสือ่ มลงบางขณะเป็นอนิจจัง
ทุกขณะจิตจึงเห็นการเปลีย่ นแปลงในขณะนัน้ ๆ สิง่ ไหนจะเกิดขึน้ จะประณีตแค่ไหนก็ชา่ ง จะละเอียด
สุขุมแค่ไหนก็ช่าง จะหยาบแค่ไหนก็ช่าง มันจะปรากฏขึ้นในรูปแบบแห่งการสัมผัสถูกต้อง จิตมัน
สัมผัสธรรม อยูใ่ นการพิจารณาธรรม หลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะหมุนตัวไปเรือ่ ย ๆ และอาการ
ของการพิจารณาธรรม ผลของการพิจารณาธรรม จะเกิดสภาวะความแช่มชื่น เบิกบานไปเรื่อย ๆ
นีเ่ ป็นกิเลสฝ่ายดีทมี่ คี วามสุขมุ มาก มีความละเอียดละออมาก ถ้าหลงติดเมือ่ ไหร่ เกิดเมือ่ นัน้ หลงติด
ตอนไหนเกิดตอนนั้น
นี่แหละ จึงเรียนรู้วิถีของจิตที่ละเอียดเข้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งทราบว่า อารมณ์นี้เกิดขึ้น
อารมณ์นี้ดับไป แม้จะประณีตแค่ไหนก็ช่าง อย่ายุ่ง ท่องดัง ๆ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดปรากฎขึน้ สิง่ นัน้ ดับไปเสมอ อย่ายุง่ ทรงความรูเ้ อาไว้ ไม่ใช่บน่ นะ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ ในความรูจ้ ะมีสงิ่
ต่าง ๆ เหล่านั้นปรากฏขึ้น คิดแล้วเกิดดับ ปุ๊บปั๊บ ๆ จนกระทั่งการเกิดการดับของสภาวะจิตนั้นไว
ขึ้น ๆ เพราะจิตมันดับด้วยความรู้ชัดในหลักอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา จะประณีตแค่ไหนมันก็ดับไปหมด จนกระทั่งจิตพบจุดสังเกต หรือเรียกว่าผิด
สังเกต ท�ำไมจิตนี้ไม่อยู่เฉย เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว เดี๋ยวว่างเดี๋ยวสว่าง เดี๋ยวคิดเดี๋ยวดับ อะไรเกิดขึ้นดับไป
หมด ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ การดับของจิตนี้จะเร็วมาก ยิ่งสติปัญญาจดจ้องเท่าไหร่ ทุกสภาวะแห่งรู้ก็ดับ
ไปดับไป ความว่างดับไป ความสุขดับไป ความอุเบกขาดับไป มันจะเกิดเป็นพัก ๆ หรือจะเกิดเร็ว
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของบุคคลคนนั้น นี่แหละ เมื่อจิตเรียนรู้วิธีต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งไหนสิ่งหนึ่ง
ปรากฏขึ้น สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้น ละเอียดละออแค่ไหนปรากฏขึ้น มันปักลงในหลักอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตาทั้งหมด จนกระทั่งมันรู้แก่ใจ ทุกอย่างนี้เป็นของเกิดดับเท่านั้น แต่เมื่อมันเกิด มันจะไม่สนใจ
อาการของความว่าง จิตนี้จะตั้งจดจ้องอยู่ในความสงสัย เรียกว่าผู้รู้ แม้แต่ในนามอย่างนี้เป็นต้น มี
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อะไรอีก มันต้องมีอะไรอีกสักอย่าง อย่างนี้เป็นต้น มีแง่แห่งความสงสัยปรากฎขึ้นในจิตรู้ มันจะแจ้น
หาความจริงจนได้ นี่แหละ สิ่งใดปรากฏขึ้น พัดผ่านเข้ามาในอณูของรู้ ในสภาวะรู้ มันจะตัดโอกาส
ของการเกิดดับไปหมด ผูใ้ ดเข้าถึงสภาวะนีจ้ ะต้องเร่งหนี มันจะหมุนตัวไปเรือ่ ย ๆ นีแ่ หละ จนกระทัง่
มันเข้าใจทุกอย่างว่ามันเป็นของเกิดดับไปหมด นีแ่ หละ มันจะจับจุดของตัวมันเอง เอ๊ อย่างไรนะ มัน
มีอะไรอีกนะ มันเหมือนสงสัยอยู่นี่นา อย่างนี้เป็นต้น จนกระทั่งทุกอย่างก็ทราบไปหมดแล้ว จะตาม
แค่ไหนมันก็ดบั จะพิจารณาละเอียดละออแค่ไหนมันก็ดบั ว่างแค่ไหนมันก็ดบั ดับอยูเ่ รือ่ ย อันนี้ เรือ่ ง
การเกิดดับนี้ไม่สงสัย แต่มันจะต้องลงในจุดรู้ นี่แหละ หลงรู้ จิตรู้หลงรู้ จะเป็นทาสของความสงสัย
จิตตัวรู้จะเป็นทาสของตัวรู้ มันจะผลักไสให้เกิดความอยากรู้ นักแสวงหา อยากรู้อันนั้นอันนี้ไปหมด
ไม่ยอมหยุด เหมือนมดแดงไต่ขอบโต๊ะ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีจุดจบ อย่างนี้เป็นต้น หมดอันหนึ่งไป
อันหนึ่ง แต่ที่สงสัยอย่างนั้นแหละ นี่แหละ จิตติดจิตรู้ จิตหลงจิตรู้ จิตหลงจิตติดจิตรู้ เป็นทาสของรู้
มันจะผลักให้หาอยู่ไม่ยอมหยุด มันจะผลักให้วิ่ง เมื่อไม่รู้มันอยากรู้ มันอยากรู้มันจะคิด มันคิดมันจะ
ใช้ผู้รู้นั่นแหละหา นี่แหละเรียกว่า อวิชชาปัจยา สังขารา อวิชชาปัจจะยา สังขารา สังขาระปัจจะยา
วิญญานัง วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง สะฬายะตะนะปัจจะยา
ผัสโส ผัสสะปัจจะยา เวทนา เวทะนายะปัจจะยา ตัณหา ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง อุปาทานะปัจ
จะยา ภะโว ภะวะปัจจะยา ชาติ ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา
สา สัมภะวันติ เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ
อวิชชาคือความไม่รู้ ที่มันแฝงอยู่ในตัวรู้ ตัวรู้นี้มันเป็นนักหา ถ้าเราติดตัวรู้ ยึดตัวรู้นี้ มันจะ
ถอดรูปออกมาในลักษณะตัวจิตหลง ถอดรูปเป็นวิญญาณปฏิสนธิ ตัววิญญาณตัวนี้มันจะเป็นนักหา
จิตรู้ตัวนั้นมันมีวิญญาณแทรกอยู่ มันจะหามันจะสงสัย แต่มันจะเด่นชัดเราจะจับมันไม่ได้ ในฐานะที่
เราจับมันไม่ได้ มีสติปัญญารู้เท่าทันตัวรู้ไม่ได้ เพราะเหตุใด สติปัญญารู้เท่าทันตัวรู้ไม่ได้เพราะเรายึด
สิ่งที่รู้เรายึดตัวรู้เป็นหลัก เมื่อเรายึดตัวรู้เป็นหลักเราไม่ยอมตีกลับเข้ากับตัวของตัวเอง ตัวรู้นี้มันจะ
เป็นนักหา หาท�ำไม ดูทำ� ไมจะรู้ท�ำไม อยากรู้ท�ำไม เพราะมันไม่รู้มันถึงอยากรู้ ไม่รู้ แปลว่าไม่ รู้แปล
ว่าวิชา ไม่รู้คืออวิชชา มีอวิชชามาหนุนหลังมันถึงอยากรู้ ถ้ามันรู้ไปหมดตามแต่โลกธาตุมันจะต้อง
อยากรู้อะไรอีกบ้าง นี่แหละถ้าจิตหลงรู้เป็นทาสของรู้ จะผลักไสให้เกิดการแสวงหาอยู่เรื่อย  จะบ้า
หาเหตุผล เหตุผลไหนบ้างที่มันไม่หลงในหลักของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อมาพิจารณานั้นมันเกิด
ดับไปหมด นั่น ถ้ามันเกิดดับไปหมด สภาวธรรมต่าง ๆ เรานั้นเกิดดับไปหมด นั่นมันเป็นสังขารธรรม
ทีจ่ ติ อวิชชาสร้างกิรยิ าอาการขึน้ เรียกว่า กฎมารยาของจิต โลกมารยาของจิต แม้แต่เป็นสภาวะกรรม
หรือเป็นเรื่องราวของธรรมก็ช่าง เมื่อจบการพิจารณาแล้วก็ว่าง เป็นอารมณ์ของความว่าง ชื่นชมไป
อีก อย่างนี้เป็นต้น ปีติสว่างผ่องใสอย่างนี้เป็นต้น จนลืมสังเกตอยู่ นี่แหละ จุดรู้ตรงนี้แหละ มันซ่อน
ความไม่รเู้ อาไว้ ผูร้ ตู้ วั เดียวจะกลายเป็นผูห้ ลง ให้ยดึ ติดว่านัน่ เป็นจิตของเรา คือรูเ้ ป็นเราแล้ว ตายแน่
เสร็จแน่ มันจะลากเข้าไปในภพน้อยภพใหญ่ แม้มคี วามละเอียดละออก็ชา่ ง แต่จติ นัน้ มันเป็นภพของ
สมมุติ ที่อวิชชาสร้างกลมารยาอันเป็นภาพมารยาของจิต อันเป็นกิริยามารยาของจิต ที่หลอกให้นัก
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ปฏิบตั เิ ข้าหลงจิต มันจะเอาเรือ่ งดีเข้ามาเกีย่ วข้อง ทัง้ ความว่างเปล่าก็ได้ ทัง้ ความไม่มตี วั ตนก็ได้ ความ
ผ่องใสก็ได้ ไร้ตวั ตน ผ่องใสไปหมด ยิม้ ชืน่ ชม มีอย่างนีเ้ ป็นต้น วงเล็บผูร้ มู้ นี กั อยากรู้ ในผูร้ จู้ ะมีความ
อยากรู้ ในความอยากรู้ เพราะมันไม่รู้ ถ้ารู้หมดแล้วมันจะอยากรู้หรือไม่ ไม่อยากรู้ ถ้ารู้อยู่แล้วมันไม่
อยากรู้ นี่แหละ จี้ลงตรงนี้ การคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอยากรู้ และใช้ผู้รู้เป็นผู้หาเหตุผล
ออกมาจากจิตไม่รู้ จริงอยูท่ จี่ ติ ไม่รู้ จุดต่อมของผูร้ นู้ คี่ อื วิชานัน่ เอง เหตุปจั จัยไม่ผลักไสให้หา และเกิด
กับความว่าง ความสว่าง เพราะความไม่รู้นี่ จิตติดหลงความไม่รู้นี่เอง สร้างปฏิกิริยาการทั้งหลายทั้ง
ปวง เพราะจิตตรงนี้ ไม่รนู้ เี่ อง จิตไม่รู้ จิตไม่รู้ จิตไม่รู้ เห็นจิตหลงจิต เห็นจิตยึดจิตไม่รนู้ ี่ จึงกลายเป็น
นักรู้สอดส่องไปทั่วไปหมด ทุกอย่างที่เห็น เกิดดับไปหมด นี่เป็นจิตที่สร้างปฏิกิริยาการทั้งหมด เป็น
นักอวิชชาด้วยการคุมบังเหียนไปหมด เมื่อมีสิ่งนี้ตามสิ่งนี้ เมื่ออวิชาเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในจิตแล้ว จึง
เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารของความคิด ก็รู้นี่แหละเป็นสังขารของความคิด มันคิดหา มันเป็นผู้ปรุงแต่ง
ธรรมะขึน้ เรือ่ งราวของมันอยากจะรู้ อยากจะทดสอบมันอยูน่ นั่ นีแ่ หละ รูน้ แี่ หละเป็นสังขาร อวิชชา
ปัจยา สังขารา แตกรูปออกเป็นรูปปรมาณูของวิญญาณ วิญญาณสัมปยุตเข้ากับธาตุอนั น้อยใหญ่ เป็น
ตัวตนไปหมด จับจุดรูจ้ ดุ เดียวนีแ่ หละ อวิชชาคือจุดรูน้ ี้ มันไม่ใช่อะไรทัง้ นัน้ มันเป็นโรงงานผลิตความ
คิด จิตหลงจิต ไม่รจู้ กั อวิชชา จึงเป็นผูส้ ร้างเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ ตามสมมุตขิ นึ้ ผูอ้ ยากรูอ้ ยากเห็นอยู่
ตรงนี้เอง จิตนี้เอง เห็นกิเลสเสียเอง ความไม่รู้อยู่ในจิตนี้เอง แต่มันแสดงมาในรูปของนักรู้นักหา ตัด
นักรู้นักหาออก คือความไม่รู้นั่นเอง จี้เอาตรงนี้แหละ อยู่ตรงนี้นี่เอง จิตนี่มันโง่ มันยึดถือตัวเอง หลง
รู้ มันจึงเป็นทาส ตัดทุกอย่างออกหมด เหลือแต่จุดจุดเดียว นี่แหละจุดจบของทุกอย่างอยู่ที่นี่ เป็น
จุดหลง เป็นเราอยู่ในนั้น มันไม่ใช่ใคร ไม่อยากทุกข์ก็ไม่ต้องติดกับมัน นี่เองเป็นมูลเหตุของปัจจยา
การทั้งปวง จิตไม่ติดรู้ ก็ไม่เป็นทาสของรู  
้ เมื่อไม่ยึดถือตัวของมันเองมันก็เป็นอิสระจากตัวของมัน
เอง มันก็เป็นนิพพานกับตัวคือไม่ยึดติดตัวมันเอง มือไม่สมมุติตัวเองมันก็เป็นวิมุตกับตัวเอง ภพชาติ
ดับสลายไป การคิดการหาดับลงทีเดียว อวิชชาดับเท่านัน้ แหละ สังขารความอยากรูด้ บั ลง สังขารดับ
วิญญาณดับ นามรูปดับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดับ อุปทานการสัมผัสถูกต้องในรูป ในเสียง กลิ่น รสดับ
เมื่ออุปทานในการสัมผัสถูกต้องดับ เวทนาสุขทุกข์ที่เป็นผลจากการสมมุติดับลง อารมณ์สุขอารมณ์
ทุกอารมณ์ดีชั่วกรรมเวรทั้งหลายดับลง เมื่อเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับ อุปทาน
ดับภพดับ เมื่อพบใหม่ไม่มีแล้วจะเอาชาติก�ำเนิดมาแต่ไหน เมื่อไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตาย
ก็ดับ เมื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความโศกเศร้าจะเอามาแต่ไหน กามโลก รูปโลก อรูปโลก  
ถูกขังอยู่ที่นี่ มันเห็นมารยาที่เกิด ลองดูสามแดนโลกธาตุเป็นที่ตั้งของอุปทานตันหา อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อยู่ในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิด ที่ออกมาจากอ�ำนาจแห่งความหลง มองเห็นโลก โลก
สมมุติ โลกทีเ่ กิดขึน้ จากกฎของมารยาของกิเลสอวิชชา ทัง้ หมดทัง้ มวลนีเ้ ป็นกฎมารยาของจิต โลกทัง้
สามก็ดับลงมาเหลือแต่สภาวะบริสุทธิ์ เป็นสถานะของจิตที่เป็นอิสระ เชื่อมตัวเข้ากับสภาวะบริสุทธิ์
ที่มีอยู่ดั้งเดิมในจักรวาล อยู่นอกเหนือจากรูปธรรม นามธรรม รูปสัญญา นามสัญญา นอกเหนือจาก
กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงไม่ถูกกดขี่บังคับจากกฎของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งปวง เมื่อไม่ไปยึด
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เกาะกับสิ่งใดก็ไม่เป็นทาสกับสิ่งใด เมื่อไม่เป็นทาสกับสิ่งใดก็ไม่ไปเกิดกับสิ่งใด เมื่อไม่ไปเกิดกับสิ่ง
ใดก็ไม่ไปทุกข์กับสิ่งใด จึงเรียกว่า มิจตาอามิสจสุข เป็นสุขที่นอกเหนืออามิสทั้งปวง นั่นเรียกว่าหลุด
พ้น ท�ำไมถึงหลุดพ้น มันก็เป็นสิ่งที่น่าหลุดพ้น เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันเป็นที่ยึดได้ไหม มันเห็น
แจ่มแจ้งไปหมด จะไปยึดท�ำไม อยู่กับโลกไม่ติดโลก ท่านจึงไม่หลงเชื่อโฆษณา แม้นมีของให้เชื่อถือ
ต่าง ๆ ที่น่าเพลิดเพลิน ท่านรู้ว่ามีแค่ใช้จะให้ยินดีไม่มี จิตนิ่งสนิทถาวร ตลอดอนันตการไม่เคยดับ
ไม่เคยหลับไหล ร่างกายมันดับแต่จิตนี้ไม่ดับ มันจะรู้สึกเบิกบานมีสติถาวร สตินิพพานนั่นแหละ
นีแ่ หละตัวธรรมทีแ่ ท้จริง คือความเป็นอิสระของจิต คือฐานะของจิตทีห่ ลุดพ้นออกจากสมมุตทิ งั้ หมด
เป็นตัวธรรมที่แท้จริง นอกนั้นเป็นกิริยาของธรรมหรือเรียกว่าเป็นสภาวะ หรือเรียกว่าเป็นกิริยาของ
ธรรม สภาวธรรมจึงเรียกมันว่า สังฆธรรม มีเหตุปจั จัยให้เกิดขึน้ และดับ เหตุฉะนัน้ สภาวธรรมก็ดี กิรยิ า
ของธรรมก็ดี อาการของธรรมนั้นก็ดี สังขารธรรมนั้นก็ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงต้องตกเป็นเมืองขึ้นของ
อนิจจังทั้งหมด รวมถึงความว่างจากการพิจารณานั้น ก็เป็นเพียงกิริยาของธรรมเท่านั้น ความผ่องใส
เป็นกิริยาธรรมเท่านั้น ปีติปราโมทย์เป็นกิริยาของกรรมเท่านั้น ความเป็นอุเบกขาเฉย ๆ เป็นกิริยา
ของธรรมเท่านั้น รวมถึงการคิดถึงเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งต่าง ๆ นี้เป็นสังขารธรรม ที่จิตเป็น
ผู้ปรุงแต่งขึ้น แต่ก็ต้องปรุงแต่งขึ้น ถ้าเราไม่เท้าความไป หรือไม่ไต่เต้าไปจากสภาวะธรรม ไม่เรียนรู้
อย่างละเอียดละออแล้ว จะเข้าถึงตัวธรรมไม่ได้ เพราะสิ่งนี้เป็นทางลง เหมือนทางผ่าน เราต้องเจอ
อะไรทั้งนั้น แต่อย่าติดข้อง ทราบว่าเป็นทางผ่าน นี่แหละ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงกิริยาของธรรม
จ�ำให้ดวี า่ เป็นกิรยิ าของธรรม ไม่ใช่ตวั ตัวธรรม ตัวธรรมทีแ่ ท้จริงคือจิตทีเ่ ป็นอิสระกับทุกสิง่ นัน่ แหละ
จิตที่เป็นอิสระจากการไม่ยึดถือกิริยา จากการที่ไม่ยึดถือกิริยาสังขาร คือสังขารธรรมทั้งปวง มันจึง
วางอ�ำนาจอวิชาทัง้ หมด มันจึงถอนความหลงในตัวของมันได้ จิตนัน้ จะพบความเป็นอิสระแม้กระทัง่
ตัวมันเอง ยามว่างก็อย่าไปยุ่งเลย ยามว่างอย่าให้มันเกี่ยวข้อง แม้แต่ตัวมันเองมันยังไม่ยึดถือเลย
อิสระกับทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวมันเอง จะไม่มีว่าง ความว่าง ความสว่างผ่องใส เศร้าหมอง อุเบกขา
ปีติปราโมทย์จึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวง คืออนัตตาเป็นต้น คือ ทุกขัง
อนิจจัง อนัตตา เมื่อพิจารณาปุ๊บมันจะว่างสว่าง สิ่งต่าง ๆ นี้มันจะช่วยให้หลงไหล เป็นผลของการ
ปฏิบัติ เป็นผลของวิปัสสนา ถ้าเรายึดในค�ำว่าวิปัสสนา คือความไม่เที่ยง แม้แต่ความว่างก็ไม่เที่ยง
วิปสั สนาจะไม่เกิด ถ้าเรายึดผลของการพิจารณา  วิปสั สนูหมายถึงกิรยิ าของธรรมต่าง ๆ หลอกให้จติ
เข้าไปยึดถือ เข้าไปเกี่ยวข้อง จึงเป็นผู้หลงเข้าไปยึด และส�ำคัญตัวเองว่าเป็นผู้บรรลุธรรม หรือเป็น
ผู้หลุดพ้น ถึงขนาดยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้น ผู้ที่เข้าถึงแล้ว ท่านไม่พูด มันกระดากที่
จะพูด ไม่มีอะไรจะพูด มันไม่ต้องพูด ไม่รู้จะพูดท�ำไม
ความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนูคือการหลงผลของวิปัสสนา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นเพียงกิริยา
ของธรรมเท่านั้น จึงเป็นเพียงกิริยาของธรรม อาการของธรรม อย่าหลงเชื่อ อะไรเกิดขึ้นก็ช่าง มันจะ
ว่างแค่ไหนก็อย่าเชื่อ มันจะว่างเปล่าแค่ไหนก็อย่าเชื่อ มันจะสุขแค่ไหนก็อย่าเชื่อ สว่างแค่ไหน นั่น
แหละเป็นทีข่ งั สัตว์ เป็นทีต่ าย จะบอกว่าหลงตรงไหนมันเป็นทาสตรงนัน้ หลงชืน่ ชม เพราะว่าของจริง
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มันไม่ใช่ว่างอย่างนั้น ของจริงมันว่างจากสมมุติต่างหาก มันไม่ได้สว่างแบบนั้น มันไม่ได้ผ่องใสอย่าง
นัน้ พวกนีเ้ ป็นกิรยิ าอาการ เป็นรัศมีของกิรยิ าของธรรม จึงเรียกว่าเป็นปีตจิ ากการวิง่ หา แล้วมันก็จะ
ตกเป็นเมืองขึ้นของการเปลี่ยนแปลง มันก็เป็นอารมณ์ที่ประณีต เป็นอารมณ์ธรรมที่ประณีต แต่ก็ไม่
พ้นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นัน่ แสดงว่าอย่ายึด อย่าหลงติด อย่าจับต้อง เมือ่ ถึงตรงนีแ้ ล้ว ให้ศกึ ษาราย
ละเอียดละออ ร้อยละ 99.99 ติดหมด ผ่านได้แค่เปอร์เซ็นเดียวเท่านัน้ จ�ำให้ดี ตรงนีเ้ ตือนไว้นะ ผูท้ ี่
เข้าถึงแล้วอย่าติดเป็นเด็ดขาด ร้อยละ 99.99 ติดหมด ผ่านได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้น ผู้ที่ผ่านได้
ต้องท�ำอย่างไร ต้องส�ำรวมกายวาจาใจ และตัง้ อยูใ่ นฐานะของสัมมาสมาธิอนั เป็นสติทปี่ ระกอบไปด้วย
ปัญญา หรือเป็นมหาสติ มหาปัญญา กลัน่ กรองให้ถว้ นถี่ จนกระทัง่ เข้าถึงการหลุดพ้นทัง้ หมด หรือจุด
ส�ำคัญที่มันชนะกันได้ มันจะทิ้งทั้งหมดลงไป เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่ธรรม เป็นเพียงอาการของ
ธรรมเท่านั้น ความเป็นอิสระต่างหากที่เป็นตัวธรรม คือความเที่ยง เรียกว่า เที่ยง จิตเที่ยง นิพพาน
เที่ยง ธรรมเที่ยง เรียกว่าธรรมแท้ จะไม่อ่อนแอ จะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เกิด ไม่ดับ เรียกว่า อนันตการ
เรียกว่าสติถาวร หรือเรียกว่าความเป็นอิสระนั่นแหละ เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด ชัดแจ้งที่สุดแล้ว
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เทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
ไม่มอี ะไรอืน่ ดอก มีแต่วางอย่างเดียว วางมันอย่างเดียว วางอย่างเดียว เอวัง วางอย่างเดียว
รู้จริงนะมันวางหมด รู้วับ ๆ แวม ๆ มันจะเอาอีก รู้จริงหมดแล้ว วางหมด ไม่วางได้ไง มันไม่ใช่ของ
เราสักอย่าง จึงจ�ำเป็นต้องวาง หรือไม่ได้พูดว่าจ�ำเป็นต้องวาง วางโดยความเข้าใจว่าวาง ค�ำว่าวางไม่
สนใจ ไม่สนใจ จะดีเลิศประเสริฐแค่ไหนมันก็เป็นสมมุตทิ ง้ั นัน้ วางหมด อะไรปรากฏขึน้ ทีจ่ ติ วางหมด
ช่างหัวมัน วางหมด จะเป็นความรู้สึกประเภทไหน วางทั้งนั้น ถ้ารู้ชัดในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ในหลักธรรมชาตินั้น ๆ จะฝักใฝ่ ค้นคว้า แสวงหาสิ่งใดในโลกตัวนี้ จะมาบ�ำรุงเนื้อหนังร่างกาย บ�ำรุง
ครอบครัว ลูก ผัว เมีย ภรรยา ทรัพย์สมบัติ ข้าวของ เงินทอง หมู่เพื่อน สุดท้ายตายแล้วก็ไม่ได้เอา
อะไรไป มันเป็นของเราไหม จิตที่รู้แจ้งในธรรมชาตินี้ จึงทราบเหตุผลทุกอย่างว่า มันไม่ใช่ของเรา
มันเป็นของที่ค้างอยู่กับโลก เป็นสมบัติของโลก เป็นสมบัติของธาตุ เป็นสมบัติของอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เป็นวิถีของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าจิตมันรู้ชัด มันวางหมด มันรู้ชัดว่ามันไม่ใช่ของเรา
ไม่เอาอะไรสักอย่าง ไม่ตอ้ งฝืน ไม่ตอ้ งบังคับอะไรทัง้ นัน้ หรือไม่ตอ้ งควบคุมอะไรทัง้ นัน้ รูป้ บุ๊ สลัด
ปั๊บทันที จิตเป็นอิสระกับสิ่งนั้นทันที รับทราบแล้ว จะเอาอะไรกับโลก  ๓ แดนโลกธาตุตกเป็นเมือง
ขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สมบัติใน ๓ แดนโลกธาตุ หรือสิ่งใดใน ๓ แดนโลกธาตุนี้ ล้วนแต่เป็น
เมืองขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นของที่ประจ�ำอยู่ในวิถีนั้น ๆ ไม่ใช่ของเรา ไม่วางได้ไง มันไม่ใช่
ของเรา มีแต่พวกคนเขลาที่ไม่รู้จริง ไม่แจ่มแจ้ง ที่จะคอยยึดติดอยู่ในอากัปกิริยาอาการนั้น ๆ หรือ
สภาวะนั้น ๆ หรือการมีการเป็นนั้น ๆ หรืออยากมีอยากเป็นสิ่งนั้น ๆ หรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่ง
นั้น จิตทั้งนั้น วางอย่างเดียว รู้แล้ววางอย่างเดียว วางหมด ค�ำว่าวาง ไม่หยิบขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจิต
นี้อีก มันรู้แก่ใจนี่ มันไม่ใช่อะไร มันไม่มีอะไรเป็นของเรา มันเป็นของโลก มันเป็นของธรรมชาติ
ไม่มสี งิ่ ไหนหรือไม่มอี นั ใดน่ายึดติดหรือน่าเกีย่ วข้อง จะหยุดอยูด่ ว้ ยก็ไม่นา่ หยุด รูแ้ ก่ใจนี่ จะเอาอะไร
อีก ไม่เอา จะประเสริฐแค่ไหนมันก็เปลี่ยนแปลง อันไหนที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทิง้ หมด เพราะรูแ้ ก่ใจแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเลย เนือ้ หนังร่างกาย ไม่ใช่ของเรา เป็นของธรรมชาติ
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ตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สลายลงสู่ธาตุ มีใครคนไหนตายแล้ว
เอาร่างกายไปด้วยไหม ไม่มี เขาเผาทิ้งหมด ของที่หามาได้เอาไปด้วยไหม ไม่มี เปลี่ยนแปลงไป
ใหม่หมด ใครจะครอบครองมากมายแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้ ป่วยการที่จะต้องมานั่งเป็นอารมณ์กับ
สิ่งนั้น หรือยึดถือสิ่งนั้น ทั้ง ๆ ที่มันไม่ใช่ของเรา ผู้ที่มีความแจ่มแจ้งในธรรมชาตินี้แล้ว จะไม่
ค่อยใส่ใจดอก รับรู้หมดทุกอย่าง ชีวิตของท่านเปรียบเสมือนน�ำ้ ค้างอยู่บนใบบัว น�้ำที่ค้างอยู่ใน
ใบบัว น�้ำก็ไม่ซึมลงไปในใบบัว ใบบัวก็ไม่ซึมเข้ากับน�ำ้ อาศัยกันอยู่เท่านั้นแหละ รับทราบแต่ไม่
ยึด หยดน�้ำในใบบัวมีกายมายึดกาย มีทรัพย์มายึดทรัพย์ มีสิ่งใดก็มายึดสิ่งนั้น เพราะรู้แก่ใจว่าไม่ใช่
ของเรา จะดิ้นรนแสวงหาเท่าไหร่ สุดท้ายก็ไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่าง มันก็ประสาของค้างโลก แม้แต่
เนื้อหนังร่างกายมันก็เป็นของค้างโลก ชราธัมโมมหิ   ชะรัง อะนะติโต มันก็แก่ของมันธรรมดา เจ็บ
ของมันธรรมดา ตายไปตามของมันธรรมดา พลัดพรากจากสิง่ นัน้ พลัดพรากจากสิง่ นีไ้ ปเป็นธรรมดา
ไม่สมปรารถนา ไม่สมหวัง เพราะทุกอย่างมันเป็นของที่หมุนเวียนอยู่กับธรรมชาติ ไม่ใช่ของใคร ผู้ที่
มีความเห็นแจ่มแจ้งแล้ว ตามกฎธรรมชาตินนั้ ๆ จะไม่ยดึ ถือดอก รับทราบแต่ไม่เอา อะไรเกิดขึน้
รับทราบแต่ไม่เอา ไม่ติด แค่รับทราบเฉย ๆ ไม่อยู่ด้วยกับมันสักอย่าง ไม่ติดค้างกับมันสักอย่าง
เป็นอิสระกับสิ่งนั้น รู้จริงเท่านั้นแหละ ค�ำว่า วาง กับค�ำว่า อิสระ เหมือนกัน จะยึดท�ำไม มันไม่ใช่
ของเรานี่ เป็นวิบากขันธ์ที่ต้องรับทราบ การเจ็บ การป่วย ความเสื่อมทรุดของเนื้อหนังร่างกาย ก็รับ
ทราบ บรรเทากันไปตามฐานะ เพราะท�ำอะไรไม่ได้มากกว่านัน้ ควบคุมให้มนั อยูค่ งทนถาวรไม่ได้ ต้อง
ดับสลายไป ที่พูดก็หมายถึงว่า ถ้ารู้ชัดไปทุกอย่างแล้วมันไม่เอาอีกดอก มันวางจิตของมันเอง ถ้ามัน
รู้ชัดว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเลย มันไม่เอาด้วยซ�้ำไป จะสนใจท�ำไม มันก็ของคนอื่นน่ะ จะเอามา
เป็นของเราได้เหรอ มันก็ไม่ได้ ก็ของของเขา มันไม่ใช่ของเรา จิตจะต้องผูกพันธ์กบั สิง่ นัน้ ไหม จะต้อง
วิตกกังวลกับสิง่ นัน้ ไหม จะต้องมีอารมณ์กบั สิง่ นัน้ ไหม อารมณ์ดอี ารมณ์ชวั่ ต้องมีไหม อารมณ์ชอบกับ
ไม่ชอบ ไปชอบของเขานี่ ยังมีไหม ไม่มดี อก ของเขาก็ของเขา จิตทีม่ นั รูแ้ จ้งไปหมดแล้ว ไม่ตดิ ค้างกับ
สิ่งใดแน่นอน แต่ที่มันไม่รู้แจ้งมันชอบเอาเลย อะไรปรากฏขึ้นค้างอยู่ตรงนั้น ติดตรงนั้นเป็นทาสตรง
นั้น ติดตรงนั้นเสวยอารมณ์ตรงนั้น ติดตรงนั้นพอใจตรงนั้น เพลิดเพลินอยู่กับตรงนั้น แล้วก็ทุกข์อยู่
กับตรงนั้น วิตกกังวลกับเรื่องนั้น รับผิดชอบกับเรื่องนั้น เป็นภาระกับเรื่องนั้น ทั้ง ๆ ที่มันไม่ใช่ของ
เราสักอย่าง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่าจับต้อง มีอยู่จริง แต่หาสาระอะไรไม่ได้มากนัก อีกทั้งก็ไม่
คงทนถาวร เพราะต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา อันนั้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่ความว่างเปล่า
อนัตตาไม่ใช่ความว่างเปล่า อนัตตาเป็นของที่มีอยู่ เป็นตัวเรานี่แหละ โทนโท่อยู่นี่แหละ แต่หาความ
คงทนถาวรไม่ได้ เป็นของทีม่ อี ยู่ เป็นอยู่ แต่จะหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้มากนัก เพราะมันตายเป็น
เพราะมันเปลี่ยนแปลงเป็น มันก็สลายลงไปสู่ธาตุ จิตมันรู้ว่าไม่ใช่ของเรา นี่ มันจะเอาอีกหรือ ไม่เอา
วางหมด ค�ำว่าวางนี่แหละส�ำคัญที่สุด วางอย่างเดียว เอวัง จบทุกอย่าง ภายนอกก็วาง ภายในก็วาง
กายก็วาง จิตก็วาง รู้ก็วาง อัศจรรย์แค่ไหนก็วาง เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสังขารทั้งหมด จัดอยู่ใน
ปัญจขันธ์ทั้งนั้น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ จัดอยู่ในหมวดของ
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ปัญจขันธ์ทงั้ นัน้ จะหยาบ จะละเอียด จะสุขมุ คัมภีรภาพแค่ไหน เป็นสมมุตทิ งั้ นัน้ ถ้าจิตนีร้ จู้ กั ว่ากาย
นีไ้ ม่ใช่ของเรา ไม่ตอ้ งบอกซ�ำ้ หรอก วิธรี เู้ ท่านัน้ แหละ วินาทีแห่งความรูเ้ ท่าทัน วินาทีแห่งความรูค้ วาม
จริงจะปรากฏนี่ ไม่หยิบขึ้นมาอีกเลย ว่าด้วยจิตมันรู้เท่า เท่านั้นแหละ กายไม่ใช่ของเรา
ถ้าใช้เทคนิควิธีหรืออุบายวิธีตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า องค์พระบรมศาสดา พระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ชี้ไว้ชัดเจนแล้ว ถ้าเทียบกับของหยาบ ๆ นี่ สิ่งที่เราครอบครองนี่ สิ่งที่เรามี สิ่งที่เรา
เป็น และเนือ้ หนังร่างกาย ทรัพย์สมบัตพิ สั ถาน ครอบครัว คนรัก สิง่ ของอันเป็นทีร่ กั ตายแล้วเอา
ไปไม่ได้ ร่างกายนี้แตกสลาย แม้แต่ตัวจิตนี้ก็จะเอาร่างกายไปไม่ได้ ไปแต่จิตตัวเดียว ตอนมาไม่
ได้เอาอะไรมา ตอนไปไม่ได้เอาอะไรไป มันก็เท่าทุนแล้วไม่ใช่หรือ
ถ้ามันรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรา เมื่อตายไปแล้วทุกอย่างที่มีอยู่ แม้จะเป็นชื่อหรือ
กรรมสิทธิ์ของตน อะไร ๆ เท่าไหร่ก็ช่าง จะน้อยจะมากก็ช่าง เป็นโมฆะไปหมด มันไม่ใช่ของเรา
จะอยูท่ มี่ นั ไม่ใช่ของเรา มันไม่สามารถจะเอาติดตัวไปได้ซกั สตางค์แดงเดียว นีอ่ ปุ มาเป็นอย่างนัน้
มันก็แค่อยู่จนถึงวันตาย เมื่อจิตมันทราบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว มันแค่อยู่จนถึงวันตาย ไม่มีอะไร
ที่ต้องน่าเสียดาย หรืออาลัยอาวรณ์วิปโยค เพราะจิตมันรู้เท่าแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรา เป็นของ
อาศัยใช้อยูจ่ นถึงวันตาย แล้วก็ตอ้ งสลับกันไป เป็นโมฆะกันไป จะเป็นชือ่ ของคุณ จะเป็นกรรมสิทธิ์
ของคุณ พอลมหายใจขาดท�ำอะไรไม่ได้ สิทธิ์ของคุณก็หมดไป ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอยู่ในภพภูมิ
ไหน ๆ ขนไปไม่ได้ เป็นของทีป่ ระจ�ำอยูก่ บั โลก เป็นของทีค่ า้ งอยูใ่ นแผ่นดินอันนี้ ไม่มขี องใคร จิตมัน
รูว้ า่ ส่วนนี้ เนือ้ หนังร่างกาย และทรัพย์สมบัตพิ สั ถาน บุตร ลูก เมีย สามีภรรยา จิตมันรูว้ า่ เมือ่ ตาย
ไปแล้วต้องสละทิง้ หมดทุกอย่าง และก็ไม่สามารถจะเอาไปได้สกั อย่าง จะขวักไขว่ขวนขวายหนัก
แค่ไหนก็ช่าง ขยันหมัน่ เพียรแค่ไหน เก็บหอมรอมริบแค่ไหนก็ช่าง สุรยุ่ สุรา่ ยแค่ไหนก็ชา่ ง เอาติด
เนื้อติดตัวไปไม่ได้สักอย่าง จิตมันรู้ว่าตรงนี้ไม่สามารถจะเอาไปได้ นี่ ชัดอย่างนี้ แม้แต่เนื้อหนัง
ร่างกาย สิ่งของภายนอกต่าง ๆ เป็นอย่างนี้ โอปะนะยิโก น้อมเข้ามาสู่กายอันนี้ แม้แต่กายอันนี้ก็
ยังรักษาไว้ไม่ได้ ต้องทอดร่างกายลงสูพ่ นื้ ดิน แตกสลายลงสูธ่ าตุตามกาลเวลา จะมีคนฌาปนกิจให้
มีคนเผาให้ หรือจะมีคนเอาไปฝัง หมูห่ นอนหมูแ่ มลงวันก็ฌาปนกิจเอง สุดท้ายมันจะเหลืออะไรก็
ช่าง พังลงดินทัง้ หมด ดินถมดิน ดินทับดิน ธาตุทบั ธาตุ ก็เพราะว่าธาตุรา่ งกายต่าง ๆ เหล่านีส้ ลาย
ออกไปในทุกสรรพสิ่งในโลก มันไม่ใช่ของใครทั้งนั้น แต่จิตมันรู้แล้วนะ จะเอาอีกเหรอ นี่แค่เนื้อ
หนังร่างกายนะ ของใช้ที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็เหมือนกัน ก็เอาไปไม่ได้ แสดงว่ามันเป็นเพียงของใช้ที่
มีอายุการใช้งานอย่างจ�ำกัด ขนาดทีอ่ ายุอานามเรามากขึน้ แต่เวลาทีเ่ หลืออยูน่ อ้ ยลง มันจะกินไป
เรือ่ ย ๆ มันจะกินไปเรือ่ ย ๆ มันจะหมดไปเรือ่ ย ๆ หมดไปเรือ่ ย ๆ อายุลมหายใจจะหมดไปเรือ่ ย ๆ
อายุสังขารร่างกายจะหมดไปเรื่อย ๆ มันจะลดน้อยไปเรื่อย ๆ อายุเรามากขึ้นเท่าไหร่อายุที่เหลือ
อยูก่ จ็ ะน้อยลงเรือ่ ย ๆ ๆ ถ้าจิตอันนีร้ วู้ า่ กายอันนีไ้ ม่ใช่ของเรา โดยธรรมชาติแห่งอริยะ คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันชัดเจนอย่างนี้ จะต้องยึดกายไหม ไม่ต้อง หยด
น�ำ้ ในใบบัวอาศัยอยู่ในใบบัว หยดน�ำ้ อาศัยอยู่ในใบบัวแต่น�้ำไม่ติดในใบบัว ใบบัวก็ไม่ติดน�้ำ
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จิตอาศัยอยู่ในกาย เมื่อเห็นกายอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตก็ไม่ติดอยู่กับกาย อะไรเกิดขึ้นอยู่ในกาย
ก็ชา่ งมันเถอะ เยียวยารักษาได้กเ็ ยียวยา บ�ำรุงได้กบ็ ำ� รุง รักษาไม่ได้กต็ ายซะ ไหน ๆ มันก็เป็นของตาย
อยู่แล้ว แล้วมันก็ไม่ใช่ของเรา จิตมันปักลงในความเชื่ออย่างนี้ ตามสัมมาทิฏฐิที่องค์พระบรมศาสดา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ มีอะไรเป็นของเราจริง ๆ ไม่มี จิตมันก็วางกายลงได้ วางกายลงได้ด้วย
ความเห็นจริงตามหลักธรรมชาติ แม้จะใช้สิ่งใด แม้จะมีสิ่งใด ไม่จะเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นเยียวยาอะไรก็
แล้วแต่ในเนื้อหนังร่างกายหรือชีวิตประจ�ำวันที่ต้องใช้อะไร มันก็แค่ใช้ แต่จิตจะหวงแหนปฏิพัทธ์
อะไรไม่ได้ จะไปยินดีเพลิดเพลินเป็นไปไม่ได้ ถ้ามันแจ่มแจ้งแล้วมันจะรู้ทุกอย่าง ตามองปั๊บ มันพัง
ปั๊บ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันรู้แก่จิต ตามองรูปปุ๊บมันพังปั๊บ ตามองต้นไม้ ภูเขา เห็นวัฏจักรของ
ต้นไม้ มองเห็นบ้าน เห็นวัฏจักรของบ้าน มองเห็นผัวเห็นเมีย เห็นวัฏจักรของแก่ ของเจ็บ ของตาย
เป็นวัฏจักรของความเสื่อม เช่น มันรู้แจ้งนะว่าสิ่งนี้เอาไปไม่ได้ และสิ่งนี้ต้องตายค้างโลก มันเห็นปุ๊บ
มันพังปั๊บ เห็นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือก็พัง ของใช้ที่มันติดไม้ติดมือก็ชอบใจ มันใช้ถนัด
มือเดี๋ยวมันก็พัง มองเห็นรถ รถพัง ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในวัฏจักรนั้น ๆ มันชัดเจนนี้
คือจิต เพราะมันรู้เท่าทันนี่ มันมีส่วนไหนที่ต้องยึดไหม ขนาดที่มันหยิบจับอะไร ใช้อะไร สัมผัสถูก
ต้องอะไร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่มันแก่จิตแก่ใจ มันรู้แจ้งอยู่แก่จิตแก่ใจ ในธรรมชาติของความ
รู้เท่าทันนั้น มันประจักษ์ชัดขึ้นทันทีเลย สติหมุนตัวไปอัตโนมัติ สติปัญญารอบ สัมผัสปุ๊บรู้จักปั๊บ
เดี๋ยวมันก็พัง จะซื้อใหม่แค่ไหนก็ช่าง พังหมด มันมีช่องว่างของความยินดีตรงไหนไหม ไม่มี จับปุ๊บ
ยินดีปั๊บ เพลิดเพลินกับสิ่งนั้น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เครื่องสัมผัส มีประจ�ำอยู่กับโลก มันจะ
สวยวิเศษเลิศเลอขนาดไหน ปราณีตขนาดไหน สนุกสนานตามกระแสของโลกขนาดไหน มันจะมา
หลอกจิตไม่ได้ จิตอันนีไ้ ม่หลงเชือ่ โฆษณาของโลก ตามรูปฉบับของสมมุติ เพราะจิตอันนีป้ ระจักษ์ชดั
และแจ่มแจ้ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันดังอยู่กับจิตนี่ มันจะต้องติดไหม ไม่ติด มันรู้แก่ใจนี่ จะต้อง
ยินดีกันตรงไหนไหม ไม่ต้อง จะต้องหยุดค้างกับตรงไหนไหม จริงอันนี้จะต้องเกาะกับสิ่งใดไหม ไม่
ต้อง ค�ำตอบตายตัว ไม่ต้อง วาง มันวางตั้งแต่รู้เท่าทันว่ามันไม่ใช่ของเราหรอก มันเป็นของใช้ และ
มีอายุการใช้งานอย่างจ�ำกัดแล้วก็เสือ่ มสลาย และแตกดับลงไปสูก่ อ้ นธาตุในทีส่ ดุ นีค่ อื จิตมันแจ่มแจ้ง
ตั้งแต่เนื้อหนังร่างกายขยายออกมาในโลกทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิ่น เป็นรส อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา มันเข้าใจในวัฏจักรนัน้ ๆ และมันไม่เพียงเข้าใจในวัฏจักรนัน้ ๆ ด้วยหรอกว่า เราจะมัว
หวงแหนหรือมัวจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนหรือเป็นของของตน เป็นไปไม่ได้ มันใช้ไม่ได้ จะยึดถือก็
ไม่ได้ จะยึดถือก็มแี ต่จะเสือ่ มลงพังหมด ไม่ใช่ของเรานี่ ถ้าจิตมันลงความเห็นตรงนี้ ถ้าจิตมันลงความ
เห็นจุดตรงนี้ มันจะต้องเอาไหม มันจะต้องหยุดอยู่กับสิ่งนั้นไหม มันจะต้องหยุดอยู่กับรูปต่อไหม
มันจะต้องหยุดอยู่กับกลิ่นที่มันชอบไหม มันจะหยุดอยู่กับรสที่มันชอบไหม มันจะหยุดอยู่กับผิวหนัง
ร่างกายที่ชอบไหม มันจะหยุดกับรูปสวย ๆ งามๆ ที่มันชอบไหม มันจะเกาะกันไหม ไม่เกาะ สักแต่
ว่ารูแ้ จ้งไปหมด มันไม่มแี ม้กระทัง้ ช่วงเวลาทีจ่ ะสมมติสงิ่ นัน้ ขึน้ เพราะมันประจักษ์อยูใ่ นจิตว่ามันเป็น
แค่นั้นแหละ มันก็แค่นั้นเอง มันไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่านั้น สติถาวร สติถาวร ปัญญาถาวร สติปัญญา
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ถาวร คือความรู้รอบทุกอย่างที่ปรากฏขึ้น สติถาวรที่ฝึกเรียนรู้ในสติสัมปฤดี อันเป็นธาตุรู้ปาฏิหาริย์
สติถาวร สติปัญญาถาวรที่เรียนรู้ศึกษาพิจารณาในสติสัมปฤดี ธรรมชาติแห่งการสัมผัสถูกต้องอย่าง
รวดเร็ว คือความรูส้ กึ ทางจิตทีม่ คี วามไวมากกว่าแสง ความไว ความเร็วมากกว่าแสง รับทราบไปหมด
ั ญาถาวร ทีม่ คี วามฉลาดรอบรู้ ทีไ่ ด้จากการเรียนรูแ้ ละศึกษาสติสมั ปฤดี ค�ำว่าสัมปฤดี หมายถึง
สติปญ
การสัมผัสถูกต้องหรือธรรมชาติแห่งการรับรู้ คือ ธาตุรู้ รับรูจ้ ากตัวจิต หรืออาการรูล้ กึ หรือคุณสมบัติ
ของจิต สติสัมปฤดี คือธรรมชาติของจิต ธรรมชาติของจิต คือ ธาตุรู้มีความสัมผัสอย่างน่าปาฏิหาริย์
และมีการเกิดดับในตัวของมันเองอย่างปาฏิหาริย์
สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นคุณสมบัติของจิตดวงนี้ ท�ำไมจึงต้องฝึกสติปัญญา การเรียนรู้สติสัมปฤดี คือ
ธาตุแห่งการรับรู้ความปาฏิหาริย  ์ คือหมายถึงฝึกให้มีความรู้เท่าทันว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปหลงยึดไม่
ได้ในรูปการปฏิบัติถูกต้อง ทั้งฝ่ายรูปธรรม และนามธรรม ทั้งฝ่าย รูปสังขาร และนามสังขาร ทั้งฝ่าย
การสัมผัสภายนอก หรือสัมผัสภายใน ในส่วนของความคิดทางจิตเรียกร้องความรู้สึก นี่คือสติสัมป
ฤดี มันรู้สึกทางความคิดแป๊ปเดียว มันรู้สึกทางเนื้อหนังร่างกาย ว่าง่าย ๆ สติสัมปฤดี หมายถึงธาตุรู้
ที่ปาฏิหาริย์ ค�ำว่าปาฏิหาริย์ มันไม่ใช่เหาะเหินเดินฟ้าได้ หรืออะไรทั้งนั้น หมายถึง การรับทราบ
ทุกอย่างของมันได้เร็วมากกว่าแสง ความคิดการจดจ�ำอดีต ชาติก�ำเนิด หรือการสัมผัสถูกต้อง หรือ
ภาษาพูด หรือตาเห็นรูป หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ส่วนนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวมัน เป็นคุณสมบัติ
ของจิตดวงนี้ แต่ผิดที่มีอำ� นาจความหลงแทรกตัวอยู่ จึงส�ำคัญว่าเป็นตัวเราของเรา ท�ำให้เผลอยินดี
ในสิ่งที่มันสัมผัสถูกต้อง ปรากฏขึ้นแม้กระทั่งความรู้สึกที่ปรากฏในตัวมันเอง คัดกรองออก โดยสติ
ปัญญา หมุนตัวให้รอบ วางอย่างเดียว ค�ำว่าวางอย่างเดียวเป็นขัน้ ตอนสุดท้ายจากการศึกษาพิจารณา
ในจิตแล้ว ว่าสิง่ ต่าง ๆ ทีส่ มั ผัสถูกต้องหรือเป็นอยู่ มีอยู่ ความรูส้ กึ อันเดียวก็ไม่ยดึ ติด แม้กระทัง่ ความ
รู้สึกอันเดียวที่รู้ก็ไม่ยึดติด เพราะสิ่งต่าง ๆ นี้จัดอยู่ในรูปสังขาร และนามสังขารจัดอยู่ในหมวด
ปัญจขันธ์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่เป็นรูปสังขาร นามสังขาร หรือเป็นปัญจขันธ์ หรือเป็นอายตนะ จัด
อยู่ในรูปของปัญจขันธ์ทั้งนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอนิจจังในตัว เป็นทุกขังในตัว เป็นอนัตตาในตัว
ท้าวความไปในค�ำพูดเบื้องต้น ทุกอย่างไม่ใช่ของเรา และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเรา ความรู้สึก
ทางจิตก็ไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงกิริยาอาการของสติสัมปฤดี หรือหมายถึงกิริยาของจิตที่มีการสัมผัส
ถูกต้องอย่างน่าปาฏิหาริย์ นี่เป็นคุณสมบัติทางจิต แต่ไม่สมควรหลงใหล มันจะหยุดค้าง หยุดลง
รูไ้ หนก็ชา่ ง อาการไหนก็ชา่ ง สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีล้ ว้ นเปลีย่ นไป และก็ดบั ไป ความว่างก็เหมือนกัน ความ
เบาบางต่อจิตก็เหมือนกัน ปีติก็เหมือนกัน ขนลุกขนพองเหมือนกัน ความสุขเหมือนกัน อุเบกขา
เหมือนกัน ความคิดเหมือนกัน การอยากรูอ้ ยากเห็นเหมือนกัน ความโกรธความแค้นเหมือนกัน ความ
โกรธโมโหเหมือนกัน อารมณ์ไหนก็ช่าง อยากจะดังจะเด่น จะดีจะชั่วจะปราณีแค่ไหน จะเป็นความ
ว่างที่ปราณีแค่ไหนก็ช่าง มันก็แค่อารมณ์หรืออาการ ก็เหมือนกับอารมณ์ปกตินี่แหละ ความคิดทาง
ละความคิดแบบโลภ มันก็คิดแต่มันคิดคนละเรื่อง แต่ละเรื่องมันก็สร้างอารมณ์ เป็นคนละแบบกัน
เป็นการปรุงแต่งขึน้ ทัง้ นัน้ สัพเพ สังขารา อนิจจา สังขารทัง้ ฝ่ายดีและสังขารทัง้ ฝ่ายชัว่ สังขารอันเป็น
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บาปเป็นฝ่ายชั่ว สังขารอันเป็นบุญเป็นฝ่ายดี คืออารมณ์ดีนั่นแหละ อารมณ์ดีก็แยกไป อารมณ์ทาน
ศีลภาวนา อารมณ์สมาธิ อารมณ์ฌาน อารมณ์อาการเบาจิต อารมณ์ผอ่ งใส อย่างอารมณ์สขุ ใจ พอใจ
ในรูป พอใจในสิง่ ทีม่ ที เี่ ป็นอยู่ เป็นฝ่ายดีกอ็ ารมณ์มนั เกิดขึน้ จากความคิดไม่ใช่เหรอ นีส่ ติสมั ปฤดี ควร
ใช้สติปัญญากลั่นกลองและพิจารณา ค�ำว่าสติปัญญากับทุกขังอนัตตา มันอันเดียวกัน ผู้รู้เท่า พุทธะ
ผู้รู้ ผู้รู้กับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเดียวกัน ปัญญากับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเดียวกัน ก็รู้การ
เปลี่ยนแปลงของทุกอย่างนั้นแหละเรียกว่าปัญญา นั้นแหละเรียกว่ารู้เท่า นั้นแหละเรียกว่าพุทธะ
เป็นสภาวะพุทธะในจิตจะเรียกปัญญาก็ได้   ศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในพุทธะอันนี้ ผู้รู้เท่าทันรวมตัว
อยู่ในนี้ ความตั้งของจิตเป็นสภาวะรู้น่ะอยู่ตรงนี้ ใช้สติปัญญาที่ฝึกฝนมาด้วยดี ความเพียรสอนการ
สังเกต การสัมผัสถูกต้อง การสัมผัสถูกต้องคือสติสัมปฤดี คือธรรมชาติของการสัมผัสถูกต้องอย่าง
ปาฏิหาริย์ เมื่อมีการสัมผัสถูกต้องแล้ว ตามธรรมชาติของสติสัมปฤดีประเภทนี้ที่มันมีอยู่ทุกดวงจิต
เมื่อมีการสัมผัสถูกต้องแล้ว จิตของเราค้างอยู่ตรงไหน ติดอยู่ตรงไหนสุขอยู่ตรงไหน ทุกข์อยู่ตรงไหน
มีอารมณ์นอ้ ยใจเกิดขึน้ หรือไม่ แม้แต่เพียงอุเบกขาทีเ่ กิดขึน้ อารมณ์ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์  มีอปุ ทานเข้ายึดว่า
ความรูส้ กึ อันอุเบกขาเฉย ๆ เป็นเราหรือไม่ นัน่ ก็จดั อยูใ่ นหมวดของสังขารทัง้ นัน้ นัน่ ก็จดั อยูใ่ นหมวด
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นทุกข์ ตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น ไม่เป็นเพียงกาย
มันไม่ใช่ของเรา สิ่งต่าง ๆ ที่มันมีความรู้สึกของเรา แม้กระทั่งตัวรู้หรือผู้พิจารณาอันนี้ ก็เป็นเพียง
กิริยาอาการของจิตเท่านั้น เป็นอาการของจิต หมายถึง เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่จะช�ำระจิตใจของเรา
ให้เข้าถึงความรู้สึกอย่างแท้จริงได้ ผู้รู้คนนี้ก็ยังเป็นกริยาอยู่ ยังเป็นอาการของจิตหนึ่งอยู่ อาการของ
สติ อาการของปัญญานี้ จะเป็นอาการของจิตก็ใช้ผู้รู้ที่เป็นอาการของจิต ดูของจิตอีกที ดูภาพ จิตมัน
ติดค้างตรงไหน แม้กระทั่งความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเรา ความรู้สึกความคิดอะไรต่าง ๆ จะ
ละเอียดเข้าก็เป็นความรู้สึกที่ละเอียด ผ่านล�ำดับชั้นเข้าไป ความรู้สึกคิดต่าง ๆ เหล่านี้กับขันธ์ ๕
ภายในจิต ความคิดนี้รูปนี้ รูปวัตถุ รูปสัตว์ รูปบุคคล รูปคนรัก หรือคนเคยรัก หรือคนเคยเกลียด
ความคิดของเราจะประกอบไปด้วยเรือ่ งของคน ๆ นัน้ ในคน ๆ นัน้ ก็รปู คนนัน้ ปรากฏในเรือ่ งนัน้ หรือ
มีเราเข้าผสมโรงในนั้น จ�ำรูปเขาได้เป็นสัญญาปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนั้นสังขารวิญญาณรับ
ทราบอยูใ่ นตัวคิดถึงเรือ่ งนัน้ อดีตบ้าง อนาคตบ้างสร้างไป ปัจจุบนั รับทราบบ้าง อย่างนีเ้ ป็นต้น เวทนา
เรือ่ งคิดหรือโกรธไหม น้อยใจไหม มีความหวังไหม ชอบไหม เพลิดเพลินไหม ก็เนีย่ จิตหลงขันธ์ ๕ คือ
หลงความคิดนี่เอง หลงขันธ์ ๕ กับหลงกายอันเดียวกัน สัมพันธ์กันในความรู้สึกเดียว อย่างที่พูดไว้
ข้างต้น กายไม่ใช่ของเราจิต ก็วางกาย เพราะเข้าใจธรรมชาตินั้น ๆ จิตต้องเข้าใจตัวจิต เมื่อจิตดูจิต
จิตเห็นจิต จิตจะรู้จักตัวจิตได้ดีว่านี่เป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความรู้สึกและอารมณ์
ตัวจิตนี้จับตัวยาก เพราะมันไม่มีตัวให้จับ เป็นความหมายของนามธรรม อันมีกิริยาอาการของขันธ์
ทั้ง ๕ ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ในรูปนั้น ในรูปแห่งความรู้สึกนั้น ๆ เราควบคุมมันได้ไหม ไม่ได้ บังคับ
บัญชาการมันได้ไหม ไม่ได้ ให้มนั หยุดอยูใ่ นเรือ่ งเดียวทีม่ นั ปรากฏขึน้ มันได้ไหม ไม่ได้ บ้างมันยังคิดถึง
เรื่องอดีต บ้างมันไปคิดข้ามไปในอนาคต บ้างมันก็วิตก เรื่องที่มันก�ำลังสัมผัสอยู่ ปัจจุบันว่าคิดซ�้ำกัน
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ไปมาท�ำไม นามสัญญา เป็นกิรยิ าอาการของจิตคิดทัง้ นัน้ และสภาวะจิตต่าง ๆ เหล่านีเ้ มือ่ คิดขึน้ แล้ว
เป็นอารมณ์ไหน คิดนะ แบบโลกเป็นอารมณ์ ชังแบบโลกนะ คิดแบบธรรมเป็นอารมณ์บ้างเหล่านั้น
คิดเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สังโยชน์ สังเวช คิดถึงความทุกข์ซ�้ำซาก  สลดสังเวช จิตต้องวางอยู่ใน
อุเบกขา รูส้ กึ เบาบาง เบาหวิวขึน้ เพือ่ จะเป็นอารมณ์คนละอารมณ์นนั้ ปรุงแต่งเรือ่ งใดจะเป็นอารมณ์
แบบใด ปรุงแต่งเรือ่ งธรรมะเป็นอารมณ์แบบใด และการคิดสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีข้ นึ้ ไม่เป็นสังขารทีจ่ ติ มัน
สร้างขึ้นเป็นอะไร แต่ก็อาศัยการคิดแบบธรรมะเพื่อที่จะคลายอ�ำนาจแห่งความหลง ให้ค่อยหมดไป
แต่กอ็ ย่างลืมพิจารณาไปว่าสภาวะต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นอาการของจิต มันคิดแบบโลกมันได้อารมณ์แบบ
โลก คิดแบบสมมุติได้อารมณ์แบบสมมุติ คิดแบบเบื่อหน่ายสมมุติมันก็คลายความหลงในสมมุติ
อารมณ์ของการคลายความหลงมันก็เบากายเบาจิต ผ่องใส ว่างเปล่าไร้ตัวตน   ปีติปราโมทย์ สุขุม
เราก็บอกว่าเราบรรลุธรรมได้เลย สุดท้ายมันก็กินอารมณ์เหมือนเก่า ปรุงอาหารแบบชั้นดีก็กินแบบ
ดี ปรุงอาหารชัน้ เลวก็กนิ แบบเลว กินอารมณ์อนั เก่า จิตมันก็ไม่ใช่ของเรามันจะคิดเรือ่ งไหนมันก็หน้าที่
ของมัน หน้าที่ของเขาอย่างนั้น เขามีหน้าที่ท�ำอย่างนี้ เขาก็ท�ำอย่างนี้ จิตมีหน้าที่คิด ใจมีหน้าที่รู้ เรา
เรียนรู้ธรรมะก็คือเรียนรู้ธรรมชาติของเขา เรียนรู้วิธีของเขา วิถีของจิตมันเป็นนักคิดนักค้น แต่เมื่อ
ทราบถึงวิถีการคิดค้นแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาโดยรอบ จิตมันก็ท�ำหน้าที่ของมันอย่างนี้ มันไม่หยุด
จากการคิด มันไม่หยุดจากการรับรู้ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ใช่ตวั จิตด้วยซ�ำ้ ไป เป็นเพียงกิรยิ าเป็นอาการ
ขันธ์ ๕ เป็นอาการของจิต วิญญาณขันธ์ ๕ เป็นอาการของจิตวิญญาณทางตา หู จมูก ทางลิ้น กาย
ส่วนทางใจคือจิตนั่นแหละ มโน มโนวิญญาณตัวจิตนั้นแหละ เป็นอาการนั้น พูดให้เข้าใจง่าย ผู้ที่
สมควรเข้าใจง่ายก็คงจะเข้าใจง่าย ตื่นนอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ตอนเช้าตื่นนอนเมื่อรู้สึกตัว กับตอนนี้
มันคิดกี่เรื่องแล้ว มันสัมผัสกี่เรื่องในอิริยาบถทั้ง ๔ ตลอดทั้งวันจนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้ วินาทีแรก
ของการตื่นนอนมันคิดเรื่องอะไรบ้าง เท่าที่จ�ำได้เท่าที่เห็นความรู้สึกตลอดทั้งวันมันเคยหยุดอยู่สัก
เรื่องไหม มันทรง หยุดอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ หรือไม่มันก็จะมารู้จากการสัมผัส
ภายนอก นีค่ อื การท�ำงานของจิต มันไม่เคยหยุด มันไม่เคยนิง่ จิตนีไ้ ม่ใช่เรา นามสัญญาคืออาการของ
จิต นี่ไม่ใช่เรามันเป็นคุณสมบัติของจิต มันมีประจ�ำอยู่กับตัวจิต ความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นของจิต
ไม่ใช่เรา เราคือผู้รู้จักความคิด ทบทวนความคิดต่าง ๆ เราสามารถควบคุมความคิดหรือการรับรู้
ต่าง ๆ ให้มันหยุดอยู่นิ่ง ๆ ได้ไหม ไม่ได้ ที่พูดว่าไม่ได้แม้กระทั่งนักปฏิบัติภาวนาในสมถะ จิตที่มัน
สงบเยือกเย็นลงไว้สังขารความคิดทั้งหลายสงบตัวลงชั่วคราวเท่านั้น พอมันออกมาแล้วตัวสังขารคือ
การรูจ้ กั สัมผัสถูกต้อง คือสภาวะจิตนัน้ มันก็สมั ผัสนูน่ นี่ มันก็วงิ่ ไปทางรูปเสียงกลิน่ รส มันก็มกี ารสัมผัส
ถูกต้อง มันเคลื่อนของมันอยู่แล้ว มันไม่หยุดนิ่งหรอก เรียนรู้วิถีของจิต เรียนรู้ตัวจิตให้รู้จักตัวจิต จิต
มันก็คือจิต มันไม่ใช่ใครทั้งนั้น มันก็ท�ำงานมันอย่างนี้ มันก็เป็นของมันอย่างนี้มันจะจดจ�ำเรื่องอดีต
เอาเรือ่ งอดีตมาคิดหรือมันดิง่ ตรงไปในเรือ่ งอนาคตทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ตามวันนัดหมายคาดการณ์ไปก่อน
หรือปัจจุบันที่มันรับรู้อะไร รับทราบอะไร ชาตินี้ก็ช่าง อนาคตก็ช่าง ปัจจุบันก็ช่าง ความรู้สึก ความ
คิดรับรู้เคยยินดี หรือรับทราบเท่าทันมันเปลี่ยนตัวมันเสมอ นี่คือจิตมันไม่เพียงแต่ควบคุมไม่ได้ มัน
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ยังหาตัวตนไม่ได้อกี ด้วย เพราะเป็นของว่างเปล่า เป็นเพียงแต่ความรูส้ กึ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้แล้ว เป็นอนิจจัง
ในตัวของมันเอง ควบคุมไม่ได้ บังคับบัญชาการไม่ได้   จิตนี่มันมีวัฏจักรของการรับรู้ และเกิดดับใน
วาระนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ ความรู้สึกนั้น ๆ ทุกความรู้สึกที่ปรากฏขึ้น ทุกความรู้สึกนั้นจะดับไป เราผู้รู้ดู
สติปัญญาที่หมุนรอบ ที่เรียนรู้สติสัมปฤดีแห่งการรับทราบ แท้ที่จริงแล้วจิตมันก็ท�ำงานของมันอย่าง
นีเ้ ป็นปกตินี่ ไม่สามารถจะควบคุมได้ และไม่อยูเ่ ฉยด้วย เกิดขึน้ ตัง้ อยูเ่ ปลีย่ นแปลงและดับไป ทุกเรือ่ ง
ทีป่ รากฏในความรูส้ กึ จิตนีเ้ ป็นอนิจจังในมันเอง มันเป็นเพียงอาการของจิตหรือเป็นเพียงสภาวะหน้าที่
ของการท�ำงานเท่านัน้ จะยึดถือสิง่ ใด จะยึดถือเรือ่ งใด ความรูส้ กึ ใดทุกความรูส้ กึ ทีร่ สู้ กึ ดีขนึ้ ก็ตอ้ งดับ
เสมอ สมควรยึดว่าเป็นของเราไหม ยึดแล้วมันเป็นของเราไหมตลอดชีวิตหรือตลอดกลับตลอดกัน
สภาวะอาการทางจิตมันก็เป็นอาการของมันอย่างนี้ ผู้ที่ไม่มีความแจ่มแจ้งก็มักเกิดความรู้สึกนึกคิด
หรือความรูส้ กึ ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเป็นตัวตนเสมอทัง้ ๆ ต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นเพียงอาการของจิต หรือ
สติสัมปฤดีอันเป็นคุณสมบัติของธาตุรู้นั้น ๆ ที่เรียกชื่อสมมุติว่าจิตหรือขันธ์ทั้ง ๕ หรือความรู้สึก
ทุกความรู้สึกที่มีชีวิตอยู่ในเราตัวทุกลมหายใจเข้าและออก  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติจิต หรือ
เป็นอาการของจิต หรือเป็นธรรมชาติของจิต เขาก็เป็นของเขานั่นแหละ จิต ๆ ๆ ๆ ๆ เรา ๆ ๆ ๆ ๆ
จิตเรา จิตเรา อาการต่าง ๆ เหล่านีม้ วี ฏั จักรของการเกิดดับ ตามวิถขี องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อาการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ ความรูส้ กึ ทางจิตต่าง ๆ เหล่านี้ มีวถิ ขี องการเกิดดับตามกฎ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิต
อันนีท้ มี่ นั มีการเกิดดับ ทุกเรือ่ งราว ทุกความรูส้ กึ ทีป่ รากฎขึน้ ตลอดทัง้ วันยันค�ำ่ คืนยันรุง่ ทุกวัน ความ
รู้สึกในจิตใจของเรามันบอกว่ามันเป็นเราไหม ไม่บอก มันไม่สนใจสมมุติค�ำว่าลึกๆ มันไม่ได้บอกว่า
มันเป็นเราหรอก ขันธ์ตา่ งๆ เหล่านี้ อาการของจิตเหล่านีม้ นั ท�ำหน้าทีข่ องมัน และมันก็เกิดดับไปตาม
หน้าที่ของมัน และมันก็สร้างขึ้นใหม่ตามความรู้สึกและความคิดต่าง ๆ จึงเป็นอนัตตังอนัตตา ไม่ใช่
ของเรา แต่จิตโง่เขลาที่ไม่รู้เท่าทัน คอยที่จะจับจอง จะยึดถือเอาความรู้สึกเป็นของตัว จึงคอยที่จะ
หยุดอยู่กับตรงนั้น หรือติดพันกับตรงนั้น หรือยึดถือตรงนั้นเป็นตัวเรา จึงคอยยึดถือเอาความรู้สึก
และความคิดเป็นเรื่องของตัวส่วนเดียว กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้น กลายเป็นภพเป็นชาติ กลายเป็น
เรือ่ งเป็นราว กลายเป็นอารมณ์ดอี ารมณ์ชวั่ อิจฉา อารมณ์เกาะตรงไหนทาสอันนัน้ เกาะตรงไหนเป็น
อารมณ์นั้น เกาะตรงไหนเป็นกรรมตรงนั้น กรรมที่หลงไปตก หลงไปสมมุติ เมื่อเกาะสมมุติก็เป็น
อุปทาน อุปทานเป็นที่ตั้งของตัณหา กามตัญหา ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ยึดติดอยู่ในนั้น และ
เป็นผู้สมมุติ ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะจิต หรือเป็นอาการของจิตเท่านั้น แต่เรามักจะหลง
ความรู้สึกความคิดต่าง ๆ นี่แหละวิญญาณที่เข้าไปสิงสู่ หรือวิญญาณที่มันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นของ
อ�ำนาจของอวิชชาทาน ที่มันถอดตัวเป็นวิญญาณแล้วมันปฏิสนธิเข้า สัมปยุตเข้ากับขันธ์ทั้ง ๕  แตก
ตัวออกเป็นวิญญาณที่ ๕ คือรูปแบบแห่งความรูส้ กึ ทางจิต และความคิดของเราทัง้ หมดทัง้ หยาบ กลาง
ละเอียด และมันจึงเป็นตัวสร้างอารมณ์ต่าง ๆ หยาบแค่ไหน ละเอียดแค่ไหน ปราณีตอย่างไร แม้ทั้ง
อารมณ์ของฌานก็เกิดการปรุงแต่งหรือสร้างอารมณ์ขึ้นอีก ก็เกิดจากการจิต ก็เกิดจากจิตหลงจิต
ทัง้ นั้น ไม่รธู้ รรมตรงไหน จิตเป็นอิสระจากอาการต่าง ๆ เหล่านัน้ ไหม ทุกความรูส้ ึกจิตเป็นอิสระจาก
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ความรูส้ กึ ไหม ทุกความคิดจิตเป็นอิสระจากความคิดไหม ค�ำว่าอิสระจากความคิดมีความคิดเป็นปกติ
มีการสัมผัสถูกต้องเป็นปกติ แต่สติปัญญาที่หมุนตัวโดยรอบไปคัดกรองได้อยู่แล้วว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่า
นี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่ของเราที่ไหนเลย เป็นวัฏจักรของจิต เป็น
ธรรมชาติของจิต เป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่มีชื่อเรียกว่า จิตวิญญาณ แปลว่าเป็นอาการ
ของขันธ์ ขันธ์ทั้ง ๕ รูปสัญญา นามสัญญา หรือ อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ รวม ๆ แล้วสิ่งต่างๆ
เหล่านี้จะพูดว่าอัศจรรย์แค่ไหนก็ช่าง คือความรู้สึกอันเดียว ทุกลมหายใจของเรา ทุกความรู้สึก
ทุกความรูส้ กึ รู้ ๆ ๆ ๆ กับรูส้ กึ รูส้ กึ คิด รูส้ กึ จดจ�ำ รูส้ กึ สัมผัสถูกต้อง รูส้ กึ คิดในอดีต รูส้ กึ คิดในอนาคต
รู้สึกคิดอยู่ในปัจจุบัน หรือสัมผัสในปัจจุบัน รู้ ๆ ๆ ความรู้สึกอันหนึ่งผู้รู้จักความรู้สึกอันหนึ่ง ผู้รู้จัก
ความรู้สึกอันนี้ ฉลาดแล้วหรือยัง ผู้รู้จักความรู้สึกอันนี้ฉลาดหรือยัง ความรู้สึกคือสังขาร ความคิด
หรือขันธ์ทั้ง ๕ หรืออดีตและอนาคต หรือสติ คือธรรมชาติแห่งการรับรู้ไวและดับไว ความคิดอันหนึ่ง
ผู้รู้จักความคิดอันหนึ่ง ความรู้สึกทางกายอันหนึ่ง ผู้รู้จักความรู้สึกอีกอันหนึ่ง เรียก จิตในจิต หรือจิต
ซ้อนจิต คือรู้ในรู้ พุทธัง จิตเดิม พุทธัง ถ้าไม่มีความคิด จะมีความรู้สึกอยู่ มันสนใจการจับความรู้สึก
ทางกาย ผู้รู้จักว่าจิตก�ำลังรู้สึกทางกาย ความรู้สึกทางกายเป็นอายตนะ เป็นกาย เป็นรูปแบบในการ
สัมผัสถูกต้อง  ผ่านเนื้อหนังร่างกาย จิตก�ำลังรับทราบว่าร่างกายเราสัมผัสอากาศเย็นอยู่ ความรู้สึก
เย็นทั่วสรรพางค์กาย การเป็นขันธ์อันหนึ่ง เป็นกิริยาของจิต หรือเป็นอาการของจิตเป็นผู้รู้จักความ
เย็นที่สัมผัสทางกายนั้นเป็นผู้ระลึกรู้ คือผู้รู้ รู้ ๆ ๆ ๆ รู้ตรงนี้อิสระจากความรู้สึกนั้นหรือไม่ จิตตรงนี่
เป็นอิสระจากความคิดหรือไม่ จิตตรงนีเ้ ป็นอิสระจากความว่างหรือไม่ จิตตรงนีเ้ ป็นอิสระจากอารมณ์
ที่มันคิดขึ้นแล้วมันว่าง ความว่างที่มันเกิดจากการพิจารณาแล้วมันว่าง จิตตรงนี้รู้จักค�ำว่าง ในความ
ว่างจะมีพื้นที่ของผู้รู้จักความว่างอยู่ แต่นี่เราเสือกเข้าไปเสวยเลย ค�ำว่างจะรู้สึกเบาและสบายไร้
ตัวตน หรือปีตปิ ราโมทย์ อาการน้อยใหญ่ประณีตอยากจะเรียน ซัดให้หมดวางให้หมด เพราะสิง่ ต่างๆ
เหล่านีเ้ ป็นเพียงสังขารของจิต หรือสังขารของธรรมทัง้ หมด ทีต่ กเป็นเมืองขึน้ ของอนิจจังล้วน ๆ เป็น
ของเราไหม มันก็แค่เกิดขึน้ แล้วหายไป มันเกิดขึน้ แล้วก็ตอ้ งหายไปต้องหยุดอยูก่ บั มันไหม บ้าเหมือน
สังขาร บ้าเหมือนผลของสังขาร นี่จิตหลงจิตถ้าจิตตัวนี้มันรับทราบตามสัจจะความจริงว่า สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ปรากฏขึ้นเป็นเพียงกิริยาของจิต ไม่ใช่ของเรา เป็นเพียงเงา ไม่ใช่ตัวที่แท้จริง จะยึดมันเอาไว้
จะต้องอยู่กับความรู้สึกนั้น ไม่ วางจิต วางจิต ไม่สมมุติจิตนั้นเป็นเรา เพราะจิตนั้นเข้าใจวิธีของจิต
อย่างชัดแจ้งแล้ว ไม่สมมุติเอาความรู้สึกนั้นเป็นเราอีกด้วย ไม่ด�ำริว่า ไม่หมายว่า ไม่สมมุติกายเป็น
เราไม่สมมุติจิตเป็นเรา จิตอยู่กับจิต แต่จิตไม่เห็นจิตก็เหมือนหยดน�้ำในใบบัวเหมือนเก่า คิดในอดีต
ไม่มีอดีต คิดในอนาคตไม่เห็นอนาคต คิดในปัจจุบันไม่เห็นปัจจุบัน สัมผัสถูกต้องไม่ในปัจจุบันไม่ติด
กาลตลอด มีความคิดเป็นปกติไปหมด รับรู้รับทราบไปหมด แต่อิสระจากสิ่งนั้นไม่ยึดติด แต่นี้เรายึด
มันหมด ยึดแม้กระทั่งไอ้จิตเป็นนักคิด ไอ้จิตที่มันก�ำลังคิดก็ยึด ไอ้จิตที่มันก�ำลังฉุกคิดก็ยึด ไอ้จิตที่
มันก�ำลังจะปลง ไอ้จิตที่ว่างมันกลม เป็นอิสระตรงไหน เสวยอาการทั้งกลมท�ำไมไม่เป็นอิสระจาก
อาการ ถ้ารูจ้ ริงเห็นแจ้งแล้วไม่ตดิ หรอก รับทราบแต่ไม่เอา มันก็แค่สภาวะหนึง่ เท่านัน้ มันได้แค่อาการ
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หนึง่ เท่านัน้ มันก็เกิดขึน้ เป็นวาระหนึง่ เท่านัน้ ถ้ายึดเป็นอารมณ์กด็ ี เป็นอารมณ์กด็ ี เป็นภพก็ดี พอใจ
ไปเกิด ไม่พอใจก็ไปเกิด ความไม่พอใจเป็นอิสระไหม ถ้ามันแจ่มแจ้งแล้วว่าความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวล
นีเ้ ป็นคุณสมบัตขิ องจิตทีเ่ รียกเป็นภาษาธรรมว่า สติสมั ปฤดี การสัมผัสถูกต้องอย่างน่าปาฏิหาริย์ แล้ว
มันก็เกิดดับในตัวของมันเอง มันเป็นวงจรของสภาวะนัน้ ๆ มันไม่หยุดนิง่ เลยเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แต่เรามักจะยึดเอาความรู้สึกเป็นตัวเราของเรา ความรู้สึกทั้งหมดนี้จึงเป็นขันธ์ หรือสังขารขันธ์ หรือ
รูปขันธ์ นามขันธ์ ขันธ์และความรู้สึกนี้เป็นเงาของจิตอีกทีหนึ่ง ซึ่งจิตหลงไม่รู้จริงก็ยึดถือว่าเป็นเรา
ถ้านักปฏิบัติทั้งหลายไม่เข้าใจก็ยึดถือเอาความรู้สึกหรือขันธ์ มันอยู่กับขันธ์ มันดูแต่ขันธ์ มันดูแต่รูป
ขันธ์ นามขันธ์ มันดูแต่รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือรูปแห่งความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ทุกลมหายใจ
เข้าออก เป็นตัวเรา มันใช้จติ ตัวนี้ มันยึดเอาอาการของขันธ์เป็นหลัก ขันธ์จงึ บังจิต จิตทีป่ ระกอบด้วย
ขันธ์จึงบังธรรมชาติ เราจึงปฏิบัติไปแล้วหยุดอยู่แค่ขันธ์ หรือติดอาการของขันธ์ หรือถูกสังขารของ
จิต มายาของจิตหลอกให้หลงอาการอยู่รำ�่ ไป  เมื่อเราติดหรือหลงอาการต่าง ๆ เหล่านี้เราจึงเข้าถึง
ตัวธรรมที่ซ้อนตัวอยู่ในจิตลึก ๆ หรือรู้ในลึก ๆ ไม่ได้เรียกว่าสมมุติบังธรรม เพราะยึดเอาอาการของ
จิตเป็นเรา หรือผู้ดูเรา แต่มันไม่ดูตัวผู้รู้ คือผู้ระลึกรู้จักขันธ์หรือผู้รู้จักความคิด มันจึงยึดถือเอาความ
คิดและความรูส้ กึ เป็นพวกมันเสมอ นักปฏิบตั ทิ งั้ หลายทีต่ ดิ อยูต่ รงนีห้ าตัวเองไม่เห็นหรอก ค�ำว่าพุทธะ
ที่แท้จริงก็ไม่รู้  ถ้างั้นมีสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นเพียงอาการของจิต ไม่ใช่ตัวจิตด้วยซ�้ำไป
ไม่ใช่จิตเราด้วยซ�้ำไป เป็นอาการของจิต ถ้าจิตมันแจ่มแจ้ง มันไม่เป็นอาการของจิต เป็นวิถีของจิต
เป็นธรรมชาติของจิต ที่มันท�ำงานของมันอย่างนี้ และมันไม่เคยหยุดนิ่ง มันก็เป็นเพียงขันธ์ที่เกิดขึ้น
เปลีย่ นแปลงแล้วดับไป จิตจะยึดถือเอาความรูส้ กึ และคิดทุกลมหายใจเข้า และออกรับทราบการรูส้ กึ
คิดทั้งหมด แต่ไม่มีอารมณ์ร่วม ไม่อินไปกับความคิดนั้น ๆ เมื่อไม่อิน ไม่หมายมั่น ไม่มีความรู้สึกร่วม
ไม่จำ� ติด ไม่ยดึ ไม่หยุดอยูก่ บั มัน สุขทุกข์ ดีชวั่ จะเกิดไหม ไม่เกิด เมือ่ อารมณ์ดงั กล่าวนีไ้ ม่เกิดภพของ
อารมณ์นนั้ ภพ คืออารมณ์ ภพใหม่ชาติใหม่ทจี่ ะไปเกิด ก็ไม่มี เรารูไ้ ปหมดว่าสภาวะจิตอันนีเ้ ป็นเพียง
สภาวะ เป็นเพียงอาการหรือเป็นจิตท�ำงาน ผู้ที่รู้ชัดหรือที่ผู้พึ่งรู้ตัวหรือผู้ที่ดูไม่ออกเลย ก็ต้องศึกษา
ใหม่ ส่วนผู้ที่รู้ชัดแล้ว เมื่อลงหลักอนิจจังทุกขัง อนัตตา ดูเหมือนจิตจะมายึดตัวจิตเอง ผลของการรู้
ชัดจะเกิดความว่างเปล่าในความคิดหรือสภาวะจิต ความคิดทั้งหมดทั้งมวลจะว่างเปล่า ลงดิ่งลงสู่
ความว่าง และดิ่งลงสู่อุเบกขาไร้ตัวตน มันหนักไปทางความรู้ต่าง ๆ จิตก็จะชื่นชมความว่างอันเป็น
อารมณ์ทมี่ นั ปรุงธรรมะขึน้ เป็นอารมณ์แห่งความว่างทีม่ นั ปรุงขึน้ เป็นอารมณ์ธรรมอันละเอียดทีเ่ กิด
ขึ้นจากการพิจารณา ธรรมก็เป็นภพอันหนึ่งเหมือนกันที่หาตัวตนไม่ได้ ส่วนมากเราก็หยุดอยู่ตรงนี้
แต่ไม่เคยใช้ความรู้ที่เต็มก�ำลังของความว่างนี้ย้อนศรเข้าไปในจิตอีก และสังเกตการณ์ดูว่า อารมณ์
แห่งการเผลอเรอในการสัมผัสถูกต้อง หรือทุกสภาวะที่เกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่รู้จิตด้วยดี ทั้ง ๆ ที่รู้กายด้วย
ดี จิตมีอารมณ์ปฏิพัทธ์ในสิ่งนั้นหรือไม่ จิตมีอารมณ์ปฏิพัทธ์ พอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็พึ่ง
ย้อนตีกลับเข้าไป ด้วยวิปัสสนาญาณแห่งการพิจารณาในความไม่เที่ยงของจิต ในความไม่เที่ยงของ
สังขาร ในความไม่เทีย่ งของความรูปลักษณ์ ทุกความรูส้ กึ เป็นตัวการแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ย้อน
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เข้า ย้อนออก ทบทวนดูว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นจากความรู้สึกสมมุติ สมมุติว่าอะไร เรายึดถึงความคิด
เท่านั้น เรายึดถืออารมณ์แห่งความรู้สึกเป็นเราเท่านั้น เป็นเราตรงไหน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่หรือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นธาตุไม่ใช่หรือ การที่เราไม่ซักซ้อม ดูแค่คราว ๆ หรือ
พอเดาทางได้แล้ว ก็วางลงไป แล้วก็บอกว่าเราบรรลุธรรมแล้ว สิ้นกิเลสแล้ว ผ่านธรรมขั้นนั้น ขั้นนี้
แล้ว บ้าแล้วหรือ บารมีมากขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นประเภทอุคฆฏิตัญญูหรือ วิปัญจิตัญญู หรือผู้รู้ได้
เร็ว ถ้ารูถ้ งึ พระนิพพานเลย ไม่รจู้ กั เจียมตัวบ้างเลยเหรอว่าอยูใ่ นฐานะของนัยยะผูท้ ตี่ อ้ งซักซ้อมเหตุผล
บ่อย ๆ ถ้ามันคาดถึง ไม่เช่นนั้นหรอก อารมณ์พอใจไม่มีหรอก อารมณ์ไม่พอใจมันไม่มีหรอก แต่นี่ก็
รู้แล้ว มันก็มีอยู่ก็แสดงว่ายังโง่หลงติดอยู่ ถ้ามันแจ่มแจ้งแล้ว มันจะมีอารมณ์ไหม ไม่มี เพราะมันไม่
หยิบขึ้นมาอีก มันรู้ชัดแล้ว นี่มันไม่ใช่ของเรานี่ พันไปหมด แต่ไม่รู้ทั้งหมด รู้กระบวนการไปหมด แต่
ไม่รทู้ งั้ หมด รูก้ ระบวนการไปหมด แต่ไม่รทู้ งั้ หมดแล้วอวดว่ารู้ และยึดถือว่าเป็นตนเองบรรลุธรรมไป
เสียแล้ว นั่นโดนมายาของจิตหลอกให้ติดในอาการนั้นแล้ว สักพักเดี๋ยวมันก็คลายอารมณ์อยู่ได้ไม่กี่
เดือนหรอกอย่างมากหรืออย่างเร็วก็เปลี่ยนวันสองวันก็เปลี่ยน สุดท้ายมามันก็สุขทุกข์ก�ำหนัดยินดี
เหมือนเดิม เก่งนักนีป่ ญ
ั ญาแค่นเี้ หรอ มันไม่เก่งฉกาจจริง ๆ มันไม่หลอกจิตให้มาเกิดหรอก โง่นกั โดน
หลอกทั้งนั้นต้องทวนเหตุผลใหม่ทั้งหมด ถ้ามีอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากอ�ำนาจสมมติในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
แล้ว ต้องซ้อมไปในเหตุอันนั้น นี่ เรายึดสิ่งนี้นะถึงเป็นอารมณ์อย่างนี้ อ้าว! ยึดได้ไง นี่มันเป็นอาการ
ของจิตนะ มันเป็นธาตุนะ อย่างนี้เป็นต้น นั้นเมื่อเรายึดสิ่งนี้เราจะได้ผล ผลของการยึดเป็นสมมุติ
แบบนี้ อารมณ์อย่างนีต้ อ้ งไปเกิดในภพใหม่อย่างนี้ เวียนว่ายตายเกิดไม่สนิ้ สุด สมมติมนั เป็นแค่สมมติ
เป็นกฎมารยาของโลก เป็นกฎมารยาของกิเลส ที่หมุนเวียนอยู่ในสามภพ อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
จิตอันนี้ เกิดขึ้นเพราะยึดสิ่งนี้ ยึดอันไหนเป็นทาสอันนั้น ก็อย่างพูดไว้ในคราวก่อนนั่นจนกระทั่งจิต
มันซับซ้อนเหตุผลได้ด้วยดีแล้วว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่ของเราสมมุติขึ้นทุกหน่วยการ อารมณ์
ต่าง ๆ เกิดขึ้นเพราะสมมติ และอารมณ์ต่าง ๆ ก็เป็นภพใหม่ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของ อนิจจัง ไม่สิ้นสุด
เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด จิตจึงเบื่อหน่ายในเหตุของสมมุตินั้น แล้วไม่หยิบสมมุตินั้นขึ้นมาอีกโดย
ความเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา เป็นอนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เขาบ้าง อนัตตา ๆ ไม่ใช่ของเราแล้วจะ
ยึดถือเป็นของเราท�ำไม นีจ่ ติ ถึงจะเป็นอิสระจากความรูส้ กึ คิด จิตเป็นอิสระจากความรูส้ กึ คิด จิตเป็น
อิสระจากกาย จิตเป็นอิสระจากจิต มันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเห็นการเกิดดับอย่างชัดเจน ว่างเปล่า
เห็นการเกิดดับอย่างชัดเจน และก็ซ้อมเหตุผลไปเรื่อย ๆ ๆ เดินความคิดอันละเอียดเข้าไปเรื่อย ๆ ๆ
จับกิรยิ าอาการสัมผัสถูกต้องภายนอกและภายใน แต่สว่ นมากภายนอกไม่คอ่ ยใส่ใจเท่าไหร่นกั เพราะ
ภายนอกมันช่างมันรับทราบอย่างชัดเจนแล้ว ส่วนภายในจิตและความคิดมันก็เป็นเพียงแต่การ
พิจารณาธรรมแห่งการเกิดดับหมุนตัวเองไปเรื่อย ๆ ๆ ๆ ซักซ้อมไปเรื่อย ๆ ๆ สังเกตการณ์ไป
เรื่อย ๆ ทั้งอารมณ์อันละเอียดประณีต ความว่างเปล่าความผ่องใส ความไม่ยึดถือความเป็นอนัตตา
แต่จติ ก็จะพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีใ้ นฐานะของการเกิดดับอยูเ่ รือ่ ย ๆ คอยสังเกตการณ์เรือ่ ย ๆ หรือ
พิจารณาแล้วปล่อยวางลงไปในส่วนนั้น อนิจจัง หมายถึงเหตุการณ์เกิดดับในสภาวะนั้น ๆ และ
เทศนาอบรมลูกศิษย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 365

อารมณ์นั้น ๆ เมื่อเกิดสภาวะนั้น ๆ ตราบใดที่จิตยังไม่รู้ถึงที่สุดมันก็จะพยายามหาที่สุดของที่สุด ถ้า
จิตนัน้ มันสามารถละอุปทานแห่งความ ยึดมัน่ ในตัวผูร้ ไู้ ด้ การแสวงหาหรือการพิจารณาธรรมหรือการ
พิจารณาทุกอย่างในหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะจบตัวลงด้วยความรู้ที่ว่าแม้แต่ผู้รู้เองหรือผู้
พิจารณาอย่างละเอียด ผู้รู้อันเป็นกิริยาอาการอันละเอียดแทรกด้วยตัวสติปัญญา ผู้รู้คือปัญญามีตัว
ตนอยู่ใต้เบื้องลึก คืออวิชชาปัญญาการนั้นเอง จนกระทั่งจิตมันมีความเห็นว่าการที่มันยึดถือสิ่งนี้อยู่
มันก็จะตามหาสิง่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัย มีความว่าง มีความเป็นอนิจจัง ทุกอย่างทีป่ รากฏขึน้ เป็นกลมารยา
ของความปราณีตแห่งอารมณ์ของธรรม เป็นกลมารยาทีป่ ระณีตแห่งอารมณ์ของธรรม อันเกิดขึน้ จาก
สังขารธรรม   เรียกว่าสังขตธรรมหมายถึงการพิจารณาการเกิดดับ เป็นธรรมฝ่ายดีทั้งหมดและเป็น
ธรรมแห่งอนัตตาลึก ๆ  หลอกจิตให้หลงติดเข้าไปอีก ผูใ้ ดหลงเข้าไปในกลมารยานัน้ ก็ทำ� ท่าว่าบรรลุ
ธรรมแล้ว ไร้ตัวตนแล้ว แต่ที่จติ ก็เสวยกลมารยานั้นอีก เป็นผู้เสวยภพอันละเอียด สิ่งต่าง ๆ นี้เป็นผล
ของการพิจารณา ถ้าจิตติดอ�ำนาจของผู้รู้สภาวะการเกิดดับของจิต หรือสภาวะอารมณ์อันละเอียด
และประณีตก็จะแสดงตัวอยู่เรื่อยๆ แต่เนื่องจากสติปัญญาที่ฝึกซ้อมด้วยดีแล้ว เป็นนักสังเกตการณ์
อย่ า งสั ม ผั ส มั น จะเห็ น การเปลี่ ย นแปลงของตั ว มั น เองทุ ก ขณะ จนกระทั่ ง เกิ ด ข้ อ สงสั ย ว่ า การ
เปลีย่ นแปลงทุกอย่างนัน้ เกิดขึน้ จากอะไร สิง่ ทีค่ ดิ ขึน้ ดับไป อารมณ์ทปี่ รากฏขึน้ จากการพิจารณานัน้
ดับไป ว่างสว่างผ่องใส สุขทุกข์ เศร้าหมอง ดีชั่วจะตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่าง
เห็นได้ชัดนี่ มันคิดนะ เดี๋ยวความคิดก็จะดับตัวลง เกิดความเป็นอุเบกขานะ หรือเกิดความวางนะ
อารมณ์ตา่ ง ๆ เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั นักสังเกตการณ์จะมีความฉลาดรอบรู้ ไม่รหู้ ลงเข้าไปในกลมารยาของ
สภาวะจิตนั้น ๆ จะทราบและสังเกตการณ์ว่ามีอะไรปรากฏขึ้นในระดับธรรมขั้นนี้แล้วไม่น่าห่วงเลย
เพราะจิตซึมซับด้วยดีและพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ทีป่ รากฏขึน้ จนกระทัง่ มันเห็นว่าผลของการยึดถือตัวจิต
อันนี้ หรือผู้รู้นี้เป็นเหตุให้เกิดนักรู้และการพิจารณาอยู่ร�่ำไป มีอารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ละเอียดแม้เป็นอารมณ์ที่น่าอัศจรรย์ก็ช่าง แต่สิ่งต่างเหล่านี้ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจังไปหมด ไม่
สมควรยึดถือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากสิ่งไหนกันเล่า เกิดขึ้นจากรู้นั้นเอง รู้เป็นอะไร รู้ก็เป็นเพียง
กิริยาของจิตหรือเป็นเพียงสภาวะจิต ความรู้อันนี้ ถ้ายึดก่อนเสียแล้วก็จะเป็นภพหรือเป็นปัจจัยให้
เกิด สังขาร วิญญาณ นามรูป สังขาร วิญญาณ นามรูป สังขารความคิด วิญญาณตัวรับทราบก่อให้
เกิดนามรูป รูปในความรู้สึกคืออารมณ์อันเป็นภพที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของสังขารก้อนคิดนั้น ๆ
แม้จะเป็นอารมณ์ของธรรมก็ช่าง แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะวิ่งตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ยอมหยุด
มดแดงไต่ขอบโต๊ะไม่มีวันสิ้นสุด หมุนเวียนไปเวียนมา เกิด ๆ ดับ ๆ นี่หรือผลของการยึด อนิจจาเอ๋ย
จิตยึดจิตนี่เอง จิตติดจิตนี่เอง จิตหลงจิตว่าจิตนี้เป็นเรา จิตหลงจิตว่าจิตนี่เป็นเรา จิตหลงจิตว่าจิตนี่
เป็นเรา รู้นี่ จิตเป็นเรามันไม่ใช่จิต ค�ำว่าจิตนั้นเป็นสมมุติเรียกชื่อเฉย ๆ ในรูปแบบของความเข้าใจ
แท้ทจี่ ริงแล้ว มันเป็นเพียงสภาวะธาตุรู้ ไม่ตา่ งกับสิง่ อืน่ ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนทีไ่ หน มีสภาวะเกิดดับ
ในตัวมันเอง ดึงแต่สถานะของจิตที่มีความรู้เท่าทัน และไม่ยึดถือสภาวะจิตอันเป็นอิสระจากอ�ำนาจ
อวิชชา คือความรู้แยกออกโดยความไม่ยึดถือจิตที่แยกตัวออกจากจิตหลง จิตหลงจิต จิตหลงจิต
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ลักษณะการแยกตัวออกมา เป็นฐานะของตัวจิตที่มายึดถือตัวจิต ตัวจิตที่มายึดถือตัวจิตเป็นตัวจิตรู้
รู้ไม่ยึดคือรู้ รู้มันก็ไม่ยึดถือว่ามันเป็นจิตด้วย มันเป็นจิตอยู่กับจิตด้วย แต่รู้จนหมด แต่เป็นอิสระใน
ตัวมันทั้งหมด เพราะมันไม่ยึดถือตัวมันเอง เพราะมันเข้าใจแล้วว่านี่ก็ไม่ใช่เรา เขา สัตว์ บุคคลด้วย
ถ้าจิตมันมีความแจ่มแจ้งนี้ มันก็คงจะไม่ยึดสิ่งใดในสามโลก จะวิเศษวิโสแค่ไหนโลกจะเจริญแค่ไหน
สวยงามอย่างไร น่าทึ่งอย่างไร อัศจรรย์อย่างไร รูป เสียง กลิ่น รส จะประณีตพิสดารอย่างไร จิตนิ่ง
ก็ไม่หลงเชื่อโฆษณา เพราะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เต็มใจไปหมด กลายเป็นอนิจจัง กลายเป็น
ทุกขัง กลายเป็นอนัตตา จิตเป็นอนิจจัง จิตเป็นทุกขัง จิตเป็นอนัตตา ผู้รู้เป็นอนิจจัง ผู้รู้เป็นทุกขัง
ผู้รู้เป็นอนัตตา รู้อิสระ อิสระจากรู้ รู้อิสระจากจิต จากความรู้สึกทุกความรู้สึก รู้เป็นอิสระจากกาย
เป็นอิสระจาร รูป เสียง กลิ่น รส กายเห็นรูปกายเป็นอิสระจากรูป หูได้ยินเสียงเป็นอิสระจากเสียง
จมูกได้กลิ่นเป็นอิสระจากกลิ่น ลิ้นสัมผัสรสเป็นอิสระจากรส กายสัมผัสเย็นร้อนที่ผ่านผิวหนังเป็น
อิสระจากรูปถูกต้อง ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ ไม่มีเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ ไม่มีความชอบใจ ไม่มีความไม่ชอบใจ
เพราะไม่กำ� หนัดสิ่งใดอีกแล้ว เพราะเป็นผู้รู้เท่าทันว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรา วางหมด วางไปหมด รับ
ทราบหมดก็วางหมด จิตมันวางแล้ว มันก็เลยว่างจากสมมุตสิ มมุติ จิตว่างเพราะวางกาย จิตว่างเพราะ
ไม่สมมุติ ว่างจากสมมุติไม่ใช่ว่างเปล่า ว่างจากสมมุติบัญญัติ จึงเป็นวิมุตติ วิมุตติจากทุกสิ่งรวมถึงตัว
มันด้วยเป็นสภาวะทีไ่ ม่มชี อื่ ไม่มชี อื่ เรียกชัดเจนในความรูส้ กึ แห่งอิสระ อิสระกับทุกสิง่ ทีส่ มั ผัสถูกต้อง
อิสระจากตัวของมันเองรับรู้ไปหมด รับทราบหมดทุกอย่าง อดีต อนาคตปัจจุบันเรื่องราวในอดีตที่
เกิดขึน้ เช่น ชาติกำ� เนิดหรืออนาคตในวันนัดหมายทีจ่ ะประสบพบเจอ รับงานนิมนต์ไว้เช่นนี้ หรืองาน
ไปทีน่ นั่ ทีน่ กี่ เ็ หมือนคนทัว่ ไป แต่จติ เพียงแต่รบั ทราบแต่ไม่มคี วามอาลัยอาวรณ์ หรือยึดโลก ไม่มคี วาม
วิตกกังวล ไม่มคี วามยึดติดสัมผัสอิสระถูกต้อง เป็นอิสระทุกอณู เป็นอิสระทุกความรูส้ กึ จิตนัน้ จึงพบ
ความบริสุทธิ์ที่แท้จริง พอจิตที่เป็นอิสระไม่มีอะไรแปดเปื้อน เพราะไม่ได้เกาะติดกับสิ่งใด ทุกสิ่งจะ
ประณีตแค่ไหน จะหยาบแค่ไหน จะอัศจรรย์แค่ไหน ตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจังไปหมด ทุกสภาวะที่
เกิดขึ้นเป็นอนิจจัง เมื่อจิตเป็นอิสระกับทุกสิ่ง แม้มีอนิจจังอยู่ประจ�ำโลก แต่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คือไตรลักษณ์นั้น วัฏจักรนั้น ๆ ไม่สามารถจะควบคุมจิตได้ พอจิตอยู่เหนือซึ่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพราะการไม่ยึดถือสิ่งที่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าเป็นตัวตนของตน การเกิดขึ้นและดับไปในจิต
จึงไม่มีอีกเลย เป็นจิตที่เที่ยงตลอดอนันตกาล เป็นอนัตตาธรรม เป็นจิตเที่ยงเป็นธรรมแท้ไม่ตกเป็น
เมืองขึน้ ของรูปสังขาร ไม่ตกเป็นเมืองขึน้ ของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ตกเป็นเมืองขึน้ ของความเสือ่ ม
สลาย ไม่เกิดไม่ดับความเป็นอิสระกับทุกสรรพสิ่ง สว่างเหมือพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนพระอาทิตย์
เจิดจ้า ไม่เคยเสื่อมถอยลง จิตที่เป็นอิสระทุกลมหายใจเข้าและออกเป็นสติถาวร สตินิพพานรับรู้ทุก
อย่างแต่ไม่เอาสักอย่าง ไม่ยึดติดกับอะไรสักอย่างแม้กระทั่งรู้ทางรวย อาจรู้ทุกอย่างแต่ไม่ติด เป็น
สภาวะจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยความเป็นอิสระไม่แปดเปื้อนสิ่งสมมุติ ไม่มีสมมุติ ไม่มีชื่อที่เข้าถือครองมีแต่
ความเป็นอิสระทีโ่ ดดเด่นกับทุกสรรพสิง่ รวมถึงตัวมันเอง นิพพานัง ปรมัง สุขงั สุดยอด ๆ หาสุขแบบ
สมมุตไิ ม่มเี ป็นความสุขทีป่ ราศจากสมมุติ เป็นความสุขทีป่ ราศจากการยึดติด ความสุขอันนีก้ ค็ อื ความ
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เป็นอิสระไม่ยึดติด นั่นแหละ เรียกความสุขแท้จริงที่ ไม่มีการเกิดขึ้นและดับไปอีกเลย จึงเป็นภพ
บริสุทธิ์ เป็นสภาวะจิตบริสุทธิ์ที่ซึมซับรับรู้ได้อยู่แล้วนั้น นั่นเรียกว่าวิมุติหลุดพ้น

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=4WIGzpcELBU
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สนทนาธรรมระหว่าง พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
และ อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
อ.พรรณรัศมิ์ กราบเรียนพระอาจารย์ว่า เช้าวันนี้ พระอาจารย์เทศน์ถูกใจ และถูกจุดปัญหา
ของโยมที่ยังหาทางออกให้ตนเองไม่ได้เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ก็เทศน์โยมพรรณรัศมิ์นั่นแหละ จ�ำโยมได้นะ ตอนไปเทศน์ที่เชียงใหม่ แต่ไม่มี
เวลาได้คุยกัน เป็นอย่างไรล่ะ มาที่นี่ คุ้มไหม ๆ
อ.พรรณรัศมิ์ สุดคุ้มเลยเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เราไม่ได้สนใจพิจารณาจิตปัจจุบนั ทีม่ นั ยังมีความหลงติดในสมมุตอิ ยู่ แต่กลับไปยก
เอาหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณา มันเป็นธรรมเมา เป็นธรรมปลอมส�ำหรับเรา เพราะมันไม่ได้พิจารณา
จิตปัจจุบันว่ามันยึดติดอะไรอยู่ ต่อไปให้กลับมาพิจารณากาย และจิตในปัจจุบันของเรานี้แหละ เอา
จิตมาดูกาย ดูซิว่ากายมันเป็นอย่างไร มันเป็นอะไร กายมันเป็นธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ มาประชุมรวมตัว
กันมิใช่หรือ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ คนเป็นหรือคนตาย สุดท้ายมันก็เป็นก้อนดิน ๆ ๆ ค�ำว่าเรา ๆ ๆ นั้น
เราตรงไหนที่เป็นเรา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นเราหรือ
ถามหนังซิว่าเขาเป็นเราไหม ถามทั้งร่างเลย เอาจิตถามว่าคุณเป็นร่างกายของเราไหม ให้จิต
ตอบ ถามเล็บว่าคุณเป็นเล็บของเราหรือ เล็บก็ไม่ตอบ เล็บก็ไม่สนใจสิ่งนี้เลยใช่ไหม และเขาไม่รู้
จักสิ่งนี้ด้วย มันท�ำงานต่างกัน มันอาศัยกันแต่ทำ� งานต่างกัน จิตรู้กาย รู้กาย ๆ ๆ จิตสมมุติว่าเป็น
กาย ๆ เมื่อมีชีวิตอยู่เซลส์เม็ดเลือด เซลส์ทุกเซลส์ในร่างกายนี้ เขาไม่รู้จักจิตเลย เขาเกิดแล้วดับไป
ใช่ไหม
เอาล่ะร่างกายมันเป็นธาตุ ในเมื่อมันเป็นธาตุ มันเป็นธาตุ ค�ำตอบคือธาตุอันเก่า ธาตุอันเก่า  
สภาวะธาตุอันเก่า จิตรู้ธาตุ ๆ ๆ อะไร ๆ ทุกอย่างเป็นธาตุหมด จิตรู้ ๆ ๆ  จิตรู้ว่ากายนี่คือเป็นธาตุ
นะ สมมุติว่ามันกายเรานะ ไอ้ธาตุก้อนนี้มันเป็นกายเราจริงไหม จิตสมมุติว่านี่ธาตุของฉันนะ ไอ้ก้อน
นี้เป็นกายเรานะ แต่ก้อนนี้เป็นกายอย่างที่จิตพูดไหม
อ.พรรณรัศมิ์ กายมันไม่รับรู้อะไรเลย แต่จิตโง่ มันไปสมมุติขึ้นเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ นั่น ๆ ถูกต้อง ๆ เอาจิตสมมุติกายซิ  กายมันเป็นธาตุอยู่แล้วนะ ใส่ชื่อว่ามันเป็น
กายของฉันนะ กายจริง ๆ มันพูดว่าเป็นกายไหม มันไม่พดู มันเป็นธาตุอนั เก่า มันก็พงั ดังเก่านัน่ แหละ
เอาจิตสมมุติว่ากายนี้เป็นเรา แต่ธาตุก้อนนี้บอกว่าเป็นของเราไหม
อ.พรรณรัศมิ์ กายนี้มันไม่รู้ กายมันก็เป็นสักว่าก้อนธาตุเจ้าค่ะ
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์เกียรติศกั ดิ์ วรธัมโม และ อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์ววิ ฒ
ั น์ ณ วัดป่าธัมมปาล
วนาราม บ้านป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 (วันที่ 12 กันยายน 2562 นาน 36 นาที)
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พระอาจารย์ เอ้า ! วกมาไปที่จิต ที่จิตรู้ จิตรู้ ๆ ๆ รู้อยู่นี่คือเรานะ เราที่ไหน ๆ นั่นธาตุนะ ให้
เป็นเราโดยความเข้าใจ มันเป็นธาตุนะ เป็นกายจริง ๆ ก็ไม่ใช่นะ นั่นคือเขา เขาก็เป็นธาตุนะ เป็นเรา
เขาเพราะอะไรกันเล่าๆ
วกไปที่จิตอีกรอบหนึ่ง ตัวเราจริง ๆ ก็ไม่ใช่นะ มันเป็นธาตุนะ ตัวเขาจริง ๆ ก็ไม่ใช่นะ เป็นธาตุ
นะ เป็นธาตุที่ต้องพังทลายไปหมด  ย้อนกลับไปจะสมมุติว่าเป็นเขาเราแค่ไหน มันก็เป็นก้อนดินอัน
เก่า ๆ ก้อนเก่า จะมีชีวิตหรือตายก็เป็นก้อนดินอันเก่านั่นแหละ สมมุติแล้วมันไม่เคยเป็นตามสมมุติ
เลย มันก็เป็นธาตุอันเก่านั่นแหละ
ค�ำว่าเราเกิดขึ้น เพราะอะไรกันเล่า ๆ ค�ำว่าเรา ๆ ความรู้สึกว่าเป็นเรา ๆ เราไม่เข้าใจ เอาจิต
สมมุตวิ า่ ร่างกายเป็นเรา ๆ เมือ่ สมมุตวิ า่ ร่างกายเป็นเรา มันไม่เป็นตามสมมุตเิ ลย เพราะมันก็เป็นธาตุ
ใช่ไหม เอาล่ะ ๆ ก�ำ้ กึ่ง จะสมมุติแค่ไหนก็เป็นธาตุอันเก่า ๆ ใช่ไหม ความเข้าใจของเราที่ว่าเป็นตัวเรา
มาแต่ดงั้ เดิมตัง้ แต่ออกมาจากท้องแม่ เพราะไม่รจู้ กั เรือ่ งธาตุไม่ใช่หรือ จึงท�ำให้สมมุตวิ า่ นัน่ คือเรา เมือ่
มีเราจึงมีของเรา มีเขา มีสัตว์ เมื่อมีเราตามสมมุติจึงมีโลก มันเริ่มจากเราสมมุติว่ามีเรา เราเป็นเราได้
อย่างไร มันเป็นธาตุหมด เพราะความไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน จิตจึงเข้าใจผิดไม่มีอิสระเลย ทั้ง ๆ ที่มันไม่
ได้เป็นอะไรเลย และมันก็ไม่เที่ยง เพราะคิดว่าธาตุนี้คือเรา ด้วยความไม่รู้นี้เอง มันจึงเกิด ๆ ตาย ๆ
กองกันอยูใ่ นโลกนี้ ด้วยความไม่รเู้ รือ่ งอย่างนี้ ไม่เคยรูช้ ดั เจนอย่างนี้ จึงสมมุตวิ า่ นีค่ อื เรา นึกออกไหม
ด้วยความไม่รู้นี้เอง จึงสมมุติขึ้นอย่างนี้
บัดนีร้ แู้ ล้ว จะสมมุตแิ ค่ไหนมันก็ไม่เคยเป็นใครเลย อารมณ์ทงั้ หลายทัง้ ปวงเกิดขึน้ เพราะว่าเรา
สมมุตสิ งิ่ นี้ มีเราก่อน ยินดีในเราก่อน ส�ำคัญว่าเป็นเราก่อน จึงพบประสบพบเจอแต่สงิ่ ต่าง ๆ มากมาย
ก่ายกอง จึงเกิด ๆ ตาย ๆ เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ในเมื่อสมมุติแล้วไม่ใช่ หรือให้ความหมายแต่ไม่
ได้เป็นอย่างที่หมาย มันก็เป็นของมันอย่างเก่านั่นแหละ เมื่อจิตสมมุติว่ามีเราเมื่อไหร่  สุดท้ายสมมุติ
ว่าเรามันก็ไม่ได้เป็นเราอย่างที่เราสมมุติ เพราะจิตมันไม่รู้จึงสมมุติใช่ไหม แต่เมื่อรู้แล้วมันก็ไปสมมุติ
อีกท�ำไม
เอ้า ! ในเมื่อมันยังเซ่ออยู่ ยังไม่แจ่มแจ้ง ดูเหมือนจะชัดเจน แต่ก็ยังไม่ชัดเจน ยังคลุมเครืออยู่
บ้าง กลับไปยังผู้รู้ใหม่ให้ชัด ไปยังจิตใต้ส�ำนึก จิตใต้ส�ำนึก ช้า ๆ เอาจิตรู้อย่างเดียว ๆ ตอนนี้เอาจิต
รู้อย่างเดียว เดี๋ยวพระอาจารย์จะสอนให้ เอาจิตเข้าไปรู้ ถ้าตามไม่ทัน จับรู้อย่างเดียว  จิตรู้ ๆ ๆ ๆ
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดับไป เนี๊ยะ เรื่องราวต่าง ๆ มันเป็นอย่างนี้ จับจิตรู้ไว้ ๆ เข้าใจแล้วว่าธรรม
ต่าง ๆ เราไปให้ความหมาย  เรา ๆ ๆ รู้ ๆ ๆ ๆ จับผู้รู้ไว้ สมมุติว่ากายนี้เป็นเรา เอาจิตสมมุติว่านี่
กายเรานะ ๆ เอาจิตระลึกขึ้นว่านี่กายเรานะ เป็นตัวเรานะ จิตรู้จะบอกว่าไม่ใช่ มันเป็นธาตุนะ เห็น
ไหม ๆ ตามทันไหม ๆ ทันไหม จับจิตรู้ ๆ ให้ชัด รู้ให้ชัด สติระลึกรู้ต้องชัด ชัดต้องไวด้วย ไม่ไว
ไม่ได้ มันไม่ขาดนะ  สมมุติแล้วมันเกิดเป็นเราไหม เอาจิตนั้นตั้งขึ้น ขึ้นในองค์ของความรู้นั้น แล้วให้
มันส�ำคัญกายว่า นี่คือเรา
อ.พรรณรัศมิ์ จิตมันว่าง มันไม่คิดอะไรเจ้าค่ะ
370 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

พระอาจารย์ ช่างมัน ๆ ตอนนี้มันว่าง เพราะมันเห็นครั้งเดียว แล้วมันก็ไม่เอาอีกเลย เรียกว่า
หายวับไปเลย นั่นเป็นแค่ความเข้าใจเป็นบางจุดเท่านั้น อย่าโง่ ๆ มันจะไม่ขาด  เอาล่ะ ๆ มันว่าง ๆ
ในความว่างยังมีความรู้ชัดอยู่ใช่ไหม
อ.พรรณรัศมิ์ มันเห็นจิตอยู่ในกายเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ นั่นแหละ ๆ เอา ๆ เอาแค่เห็น รูปใดก็ช่าง ๆ รูปกายก็ช่าง รูปคิดก็ช่าง รูปใน
ความรู้สึกก็ช่าง แต่จิตรู้ว่ารูปนั้นปรากฏขึ้นอยู่ ใช่ไหม แต่มันจะหนักไปในความว่าง แต่ในจิตยังมี
มโนภาพแทรกอยู่ ใช่ไหม ๆ
อ.พรรณรัศมิ์ ใช่เจ้าค่ะ มันเห็นกายตนเองแทรก มีจิตอยู่ภายในร่างกาย และมันไม่คิดอะไร
เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เออ ! มันไม่คิดเพราะว่าอะไร เพราะมันเข้าใจอะไร เอาความเข้าใจ ๆ ว่าที่มันไม่
คิดว่ากายเป็นอะไร เพราะมันเข้าใจอะไรอยู่แล้ว  
อ.พรรณรัศมิ์ มันเข้าใจว่ากายเป็นธาตุเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ กายเป็นธาตุ เอาล่ะ ๆ จิตเห็นกาย ๆ จิตรู้กายนั่นแหละเป็นรูปกรรมฐาน ย�้ำลง
ไปอีกว่านี่รูปนี้ ๆ เป็นเราหรือ ๆ ย�้ำลงไปอีก ๆ จนกระทั่งรูปนั้นดับไป ดับไปด้วยความไม่ยึดถือ กลับ
ที่จิตรู้ จิตรู้บอกไม่ใช่ ๆ รูปเป็นธาตุ ๆ รูปที่เป็นธาตุอยู่ในจิต หรือเป็นมโนภาพอยู่ในจิต เกิดความ
เข้าใจภายในจิตเพื่อจะดับตนเอง เหลือแต่รู้ ๆ ๆ ๆ ใช่ไหม
อ.พรรณรัศมิ์ เจ้าค่ะ เหลือแต่จิตรู้อย่างเดียวเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เอาล่ะ ๆ รูอ้ ย่าเพิง่ ไปยุง่ มัน ยุง่ อยูก่ บั เรือ่ งรูปกรรมฐาน รูปสมมุติ รูปธาตุ รูปวัตถุ
อะไรปรากฏขึน้ ในรูปของธาตุแล้ว ให้จำ� ไว้ ๆ ๆ แล้วย�ำ้ เข้าไปอีกว่า มันเป็นเราหรือ ๆ ถ้าจิตไม่ดำ� ริรปู
ก็หายไป ตั้งขึ้นปุ๊บ จิตไว ต้องไว ยกรูปขึ้นปับ จิตไม่เอาด้วย รูปดับไปปั๊บ ยกขึ้นมาอีกดับปั๊บ ๆ ๆ ๆ
ซ้อมอยูอ่ ย่างนี้ เอาจนกระทัง่ ด�ำริสงิ่ ใดไม่ปรากฎรูปลักษณ์อะไรขึน้ มาอีกเลย เพราะจิตไม่ดำ� ริถงึ สิง่ ใด
เลย อันนีจ้ ะทราบด้วยสติปญ
ั ญาของเรา เพราะความหลงเกิดขึน้ ภายในจิตเรา รูเ้ มือ่ ไม่สมมุติ และมัน
ไม่สมมุติ จิตบอกสมมุติท�ำไม มันเป็นธาตุ จริงไหม ๆ ยังมีภาพสมมุติขึ้นอีกไหม
อ.พรรณรัศมิ์ ไม่มีเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ไม่มี เอาล่ะ ระลึกขึ้นให้มี ๆ ถ้ามันยังมีอยู่ ท�ำลายรูปอีก ๆ ท�ำลายสมมุตินั่นอีก
นัน่ รูปนัน่ แม้แต่ความรูส้ กึ เพียงเสีย้ วเดียว นัน่ ก็เป็นรูปเหมือนกัน นัน่ เป็นรูปละเอียด เป็นรูปกรรมฐาน
เอาจิตนิ่งพิจารณาดูว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ สิ่งนี้ ๆ เมื่อเราไม่ให้ความหมาย ไม่ให้ความส�ำคัญมันก็ดับ
ตัวลง มันเป็นแต่สมมุติ สมมุติท�ำไม มันไม่ใช่ของเรา โอเคไหม รูปยังมีอยู่ไหม ยังมีไหม
อ.พรรณรัศมิ์ ไม่มีเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เอาล่ะ ! ก�ำหนดให้มี ๆ ต้องใช้ให้ท�ำงานให้ได้ ถ้าท�ำไม่ได้ ถ้าให้มันเป็นอยู่อย่าง
นี้ เดี๋ยวมีตีกลับหมดทั้งร่างเลยนะ ไม่ไม่ขาดนะ เพราะยุคเราเป็นยุคของเนยยะ มันไม่ใช่อุคฆฏิตัญญู
วิปจิตัญญู ผู้รู้ได้เร็ว มันต้องซักซ้อมเหตุผลให้ขาดสะบั้นไปในจิต อันนี้เห็นแค่รอบเดียวไม่ได้ เห็นแค่
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แป๊บ ๆ ๆ แล้วหยุดไม่ได้ ต้องย�้ำ  ๆ ๆ พร้อมเหตุผล จนกระทั่งมันไม่เอากันจริง ๆ เลย เนี๊ยะมันจึง
จะได้ ไม่ใช่เห็นว๊อบ ๆ แว๊บ ๆ แล้วเฉยอย่างนี้ไม่ได้ โอ้ยไม่ได้เรื่องหรอก สุดท้ายมันก็ตีตลบกลับหมด
เพราะยุคของเรามันบุญน้อยวาสนาน้อย อยู่ในยุคของเนยยะ ไม่ใช่อุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู ผู้รู้ได้เร็ว
ผู้เข้าถึงนิพพานเร็ว มันต้องท�ำบ่อย ๆ ซ้อมบ่อย ๆ จนมันขาดกันไปเลย มันจึงจะได้ เข้าใจไหม
อ.พรรณรัศมิ์ เข้าใจเจ้าค่ะ จิตรู้ว่ารูปเป็นสักแต่ว่าธาตุเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เออ ! ใช่ ๆ ๆ ๆ จิตรูร้ ปู รูปนัน้ คืออะไร ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ ทัง้ หมด แม้จะเป็นมโนภาพ
ก็ช่าง แต่มันมาจากที่นั่น เรา ๆ ที่ไหนนะ เอ้อ ไม่ใช่แค่ภายในเท่านั้นนะ เอ้าภายนอกด้วย นี่คืออะไร
อย่างเนี๊ยะ คือ บุษบก บุษบกนะ ใส่สมมุติเข้าไป ๆ สมมุติในจิตมันยอมไหม จิตมันยอมให้สมมุติไหม
มันไม่ยอม ตึกรามบ้านช่องก็เหมือนกัน ผู้คนก็เหมือนกัน มองปุ๊บ จะกี่ครั้ง ๆ มีชื่อตามสมมุติ เมื่อ
จิตทราบว่าเป็นสมมุติปุ๊บ จิตภายในมันรู้ มันเป็นธาตุนะ มันไม่ยอม จนกระทั่งมองเห็นอะไรปุ๊บมันก็
คว�่ำลงไปที่จิต นั่นล่ะอุปาทานที่ตั้งของตัณหาที่เกิดดับ เออ ไม่อย่างนั้นมันจะลากคอลงมาเกิดอีกนะ
ไม่ได้นะ อันนี้ล่ะของจริง อันที่มานั่งนึก ไม่ได้นะ ไม่ได้ ๆ ต้องท�ำอย่างนี้ ๆ
อ.พรรณรัศมิ์ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนให้พิจารณาธรรมเจ้าค่ะ ในขณะที่โยมพิจารณา
ธรรมอยู่ มันไม่มกี เิ ลสเลยเจ้าค่ะ จิตมันโล่ง โปร่ง ว่าง เบาสบาย สงบ เบิกบานและผ่องใส แต่พอออก
จากการพิจาณาแล้ว มาส�ำรวจจิตของตนเอง ก็เห็นว่ามันยังมีกเิ ลสอยู่ ยังมีความยินดียนิ ร้ายอยูเ่ จ้าค่ะ
โยมถึงทางตัน หาทางทางออกให้ตนเองไม่ได้เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เออ ! ที่ไม่ได้เพราะมันคิดตัวธรรม มันไม่ได้คิดตัวจริงแบบนี้ เข้าใจไหม เนี๊ยะ
การพิจารณาธรรมจริง ๆ อย่างนี้ ซักซ้อมเหตุผลอารมณ์ภายในจิตอย่างนี้ ว่าอันนั้นคืออะไร อันนี้คือ
อะไร ท�ำไมจึงไปยึด ไปยึดท�ำไม ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ๆ จนกระทั่งมันไม่ยึดอะไร เพราะไม่ต้องการ
ได้อารมณ์แบบนี้ อารมณ์กเ็ กิดจากการคิดปรุงแต่งขึน้ เกิดจากการสมมุตขิ นึ้ เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ อ๋อ! บ้า
หลงความเกิดดับ อันนีเ้ รานัง่ หลับตาไปพิจารณาไป คิดหัวข้อธรรมะเข้าไป แต่จติ ตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั เป็น
อย่างไร ไม่ได้ดู ว่ายึดติดอยู่กับอะไร วิตกอยู่กับอะไร เป็นเรื่องอะไร ยึดถืออะไร จึงไม่ถูกต้อง เพราะ
มันแก้ไม่ได้โดยตรง เนี๊ยะ แก้กิเลสต้องท�ำอย่างนี้  
การไม่พิจารณาดูจิตปัจจุบัน แต่กลับไปยกเอาหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณานั้น เป็นสัญญา เป็น
สังขาร เป็นธรรมเมา เป็นธรรมปลอม แก้กิเลสให้หมดไปไม่ได้ ต้องพิจารณาให้เห็นความจริงของรูป
สัญญา นามสัญญาที่เราหลงยึดถือว่าเราไม่มี เขาก็ไม่มี มีแต่ธาตุที่จิตไปสมมุติว่า เขาเป็นนั่น เป็นนี่
เขาเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดดับ ๆ อยู่ตลอดเวลา
อ.พรรณรัศมิ์ โยมมีปัญหาอย่างที่พระอาจารย์พูดทุกอย่างเจ้าค่ะ จึงแก้ปัญหากิเลสภายในจิต
ของตนเองไม่ได้ตรงนี้แหละเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เออ ! ถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นนะ เรา ๆ ตรงไหน ถามตัวเอง อย่าเอาอะไรมาใส่ ๆ
ไม่ต้องใส่อะไรหรอก เอาที่มีอยู่แล้วนั่นแหละตัวธรรมะ อย่าคิดเอาอะไรมาใส่ แก้มันเลย ดูมันเลย
ในตอนนั้น ขณะจิตเดียวตั้งขึ้นเป็นมโนภาพขึ้นมา ระลึกถึงลูกสามีภรรยา ติดเรื่องไหนยกเรื่องนั้น
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ขึ้นมา เรื่องนั้นต้องมีรูปร่างล่ะ ต้องเกี่ยวกับใครสักคนล่ะ ยกขึ้นมา รักชอบมันนักหรือ จึงเศร้ากับ
มันนัก กังวลกับมันนัก นี้ยกขึ้นมาดูซิ มันมีอะไรพิเศษนักหนานี่ ไอ้พวกนี้ ไอ้สิ่งนี้นะ ยกขึ้นมาปั๊บนะ
เป็นรูปเป็นความคิดถึงเลย สัญญาความจ�ำนะ ลากเข้ามาเลย เขาหรือร่างนี้ จิตเอาด้วยไหม เอ้า เขา
เป็นเขา รักเป็นรัก ชังเป็นชัง จิตยอมรับไหม ไม่ยอม รักเขาท�ำไม เป็นของตาย เขาเป็นธาตุ นี่ก็ธาตุ
นั่นก็ธาตุ จนกระทั่งรูปนั้นดับปั๊บลงไป ดับแล้วยังไม่แล้วนะ ยกรูปนั้นขึ้นมาใหม่แล้วให้มันดับลงไป
้
อีก จนกระทัง่ ไม่มรี ปู ใดปรากฏขึน้ จิตไม่สมมุตเิ พราะเข้าใจแจ่มแจ้ง มันไม่เอาด้วย มันเป็นธาตุดนิ น�ำ 
ลมไฟ ของเกิดดับ แม้กระทั่งความรู้สึก ความรู้สึกหรือมโนภาพแห่งความรู้สึก แม้กระทั่งรู้ในความ
รู้สึกนั้นด้วย และมิใช่สิ่งนั้นอย่างเดียวนะ ภายนอกด้วยนะ ของใช้เครื่องถือ ตึกรามบ้านช่อง มองปุ๊บ
พังปั๊บ จิตไม่สมมุติในสิ่งนั้น ถึงโลกจะพูดก็พูดไปเถอะ แต่จิตไม่พูด สิ่งเหล่านั้นเป็นของตาย ตึกราม
บ้านช่องของใช้เครือ่ งถือ มองปุบ๊ พังปับ๊ ไปทันทีเลย จิตมันรูค้ วามจริง จิตไม่สมมุติ ถ้าไม่อย่างนัน้ แล้ว
มันก็จะหลงเอาอีก ทุกวันนี้ถึงบอกว่าสิ่งต่าง ๆ มันมีมากมายก่ายกอง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย
ทั้งนั้น สุดท้ายมันก็เป็นของตายเป็นของที่ต้องดับสลาย
อ.พรรณรัศมิ์ มันหลงยึดถือทั้ง ๆ ที่รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ก็ยังแก้กิเลส
ภายในจิตให้หมดไปไม่ได้เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ เอ้า ! ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ๆ
พระอาจารย์ ตอนนี้ จิตมันว่างไปหมดเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ว่างไปหมด ! เออมันมีอะไรต้องยึดไหม
อ.พรรณรัศมิ์ ไม่มีอะไรน่ายึดถือเลยเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ มันคิดอะไรขึ้นมาเป็นมโนภาพทั้งนั้นแหละ นั่นแหละ ! เขา เราอยู่ตรงนั้นแหละ
มันไม่ได้อยู่ตรงเนื้อหนังร่างกายนี้เลย ตัวเขาก็เป็นมโนภาพ มันเป็นมโนภาพในจิตนั้นแหละ รู้จัก
มโนภาพในจิตไหม มันบ้ากันทั้งนั้นแหละ สมมุติเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้น เขาเราก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น สมมุติ
มโนภาพภายในจิตเป็นเขาขึ้นมา เป็นเขาเป็นเรา ๆ เอ้อนั่นนะสมมุติบ้า
อ.ชัชวดี ถามหน่อยนะคะ ที่จะคิดว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ย เราจะคิดพิจารณาอย่างไรคะ
พระอาจารย์ ก็ให้จติ เห็นการเปลีย่ นแปลงของตัวจิตเอง เพราะทุกครัง้ จิตคิดอะไรขึน้ มาจิตจะ
มีการเปลีย่ นแปลง เอาพระธรรมเทศนาทีเ่ คยเทศน์ เรือ่ งรูปสัญญานามสัญญา นามสัญญาก็หมายถึง
จิตนัน่ แหละ ทุกอย่างเป็นจิตทัง้ หมด เราควบคุมจิตได้หรือไม่ ไม่ได้ เราควบคุมไม่ให้มนั รับรูไ้ ด้ไหม ไม่
ได้  ควบคุมไม่ให้มันจดจ�ำได้ไหม ไม่ได้  ควบคุมไม่ให้มันคิดได้ไหม ไม่ได้ ที่ควบคุมมันไม่ได้นั่นแหละ
เป็นอนัตตา เพราะมันท�ำงานของมันอย่างนั้น จะให้มันเป็นอะไร มันก็คือจิต มันไม่ใช่ใครทัง้ นั้น มันก็
คือจิต จิตมันท�ำงานของมันแบบนัน้ มันมีวถิ ขี องมันอย่างนัน้ ตัดออกก็ไม่ได้ ควบคุมก็ไม่ได้ มันท�ำงาน
ของมันแบบนั้น มันเป็นเราที่ไหนล่ะ ที่มันจ�ำขึ้นมา มันคิดขึ้นมา มันก็ดับหายไป ความคิดไม่ใช่กิเลส
แต่จิตโง่ภายในไปยึดถืออาการของมัน ไปยึดถืออาการของมัน มันก็ว่านั่นคือเรา เป็นอาการของจิต
โง่มายึดจิตคิด ก็เลยกลายเป็นกิเลส
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แต่ถา้ จิตมันรูว้ า่ จิตก็คอื จิต มันท�ำงานของมันอย่างนัน้ จิตนีม้ ใิ ช่เราเป็นอนัตตา นามสัญญานีจ้ งึ
ไม่ควรยึด มันไม่ต่างอะไรกับร่างกาย ร่างกายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับสลายไป จึงให้วางสัญญา
สองประการนี้เสีย คือรูปสัญญาว่านั่นเป็นกายเรา นามสัญญาว่านั่นเป็นจิตเรา เพราะเราควบคุมมัน
ไม่ได้ หาประโยชน์มากกว่านัน้ ไม่ได้ มันเป็นของทีห่ าสาระมิได้ เพราะมันเกิดขึน้ แล้วดับไปตามประสา
ของมัน ผู้โง่เขลาเข้าไปยึดจึงกลายเป็นผู้มีทุกข์แท้อยู่ในมัน จะตัดออกได้ไหม ไม่ได้ จะท�ำลายได้ไหม
ไม่ได้ จะให้มันไม่มีได้ไหม ไม่ได้ เพราะเขาต่างอันต่างจริง ทั้งฝ่ายของรูปธรรมทั้งฝ่ายของนามธรรม
ต่างอันต่างจริงนั่นแหละ แต่จิตไปสมมุติว่านั่นคือเรา นี่คือเราเอง
อ.ชัชวดี ถ้ารู้ว่าจิตมิใช่เรา กิเลสมันจะหมดไปเองใช่ไหมคะ พระอาจารย์
พระอาจารย์ ถ้าจิตมิใช่ของเรา ก็ไม่ตอ้ งยึด ถ้าไม่ยดึ มันก็ไม่มอี ะไร กิเลสมันก็ไปตามกิเลส กิเลส
มันมีกเ็ พราะมันยึด ถ้าไม่ยดึ มันก็ไม่มี มันยึดอยูใ่ ต้กน้ บึง้ ของหัวใจโน่น ทีม่ อี ารมณ์กเ็ พราะมันยึดอันนี้
แหละ จิตต้องว่างจากการยึดถือรูปสัญญา และนามสัญญา รูปสัญญา นามสัญญาก็คือรูปขันธ์ นาม
ขันธ์ ที่จิตไปยึดถือว่านั่นคือเรา ของเรา แต่สุดท้ายมันก็เป็นของเกิดดับ
ที่สอนในวันนี้ ไม่ใช่มีแค่นี้นะ ต้องไปซ้อมอีกนะ เข้าใจไหม พอเห็นรูปปุ๊บให้ดับปั๊บ ๆ ๆ เลย
สมมุติท�ำไมมันเป็นธาตุนะ จนจิตเห็นอย่างแจ่มแจ้ง ถ้าผ่านจุดนี้ได้แล้วค่อยกลับมาหาพระอาจารย์
อีก เดี๋ยวจะบอกวิธีการปฏิบัติในขั้นต่อไปให้
อ.พรรณรัศมิ์ โยมต้องน�ำค�ำสอน ค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์ไปปฏิบัติต่อที่บ้านเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้นะ ขีเ้ กียจไม่ได้ ไม่งนั้ ไปนิพพานไม่ได้นะ ต้องตายจากกิเลสก่อน
นิพพาน ต้องซ้อมตายก่อน จงท�ำจิตให้เหนือจิตเถิด ใจเป็นใจแล้วก็ท�ำใจเหนือใจเถิด ไม่อย่างนั้นมัน
จะแตก มันจะแตกออกนอก เดีย๋ วมันจะตามเหตุ จิตต้องเหนือจิต คือจิตทีพ่ บความเป็นอิสรภาพจาก
กิเลสและสิง่ ทัง้ ปวง จิตเป็นจิตยังไม่พอใช้  จิตเป็นจิตยังไม่เทีย่ งพอ จิตอยูใ่ นจิตยังไม่เทีย่ งพอ ต้องจิต
เหนือจิตถึงจะเที่ยงถึงที่สุด
อ.ชัชวดี แล้วจะท�ำให้จิตเหนือจิตได้อย่างไรคะ พระอาจารย์
พระอาจารย์ ก็ต้องเห็นความจริงของตัวจิตเอง จิตก็คือจิต มันไม่ใช่ใครทั้งนั้น จิตเหนือจิตก็
ไม่ถือว่าจิตเป็นเรา จิตไม่ยึดรูปเป็นเรา จิตไม่ยึดถืออะไรที่เกิดในจิตเป็นเรา แม้กระทั่งตัวรู้เอง ค�ำว่า
เทีย่ งในทีน่ ไี้ ม่ใช่อยูเ่ ฉย ๆ นะ ค�ำว่าเทีย่ งในทีน่ ี้ ไม่ใช่หยุดอยูน่ งิ่ นะ ค�ำว่าเทีย่ งในทีน่ ี้ มันหยุดนิง่ มิใช่นะ
ค�ำว่าเทีย่ งในทีน่ ี้ หมายถึงจิตเป็นอิสระจากทุกสิง่ ต่างหาก เพราะความเป็นอิสระ ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั อะไร
เป็นอิสระแม้กระทัง่ ตัวของมันเอง เพราะความเป็นอิสระนัน่ แหละ เป็นธาตุบริสทุ ธิ์ เป็นภาวะบริสทุ ธิ์
จิตเป็นอิสระจากรู้ จิตเป็นอิสระจากเนือ้ หนังร่างกาย จิตเป็นอิสระจากขันธ์ทงั้ ๕ จิตเป็นอิสระจากตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตอยู่กับกายไม่ติดกาย จิตอยู่กับขันธ์ ๕ ไม่ติดขันธ์ ๕ จิตอยู่กับโลกไม่ติดโลก
อ.ชัชวดี พระอาจารย์คะ จิตเป็นพลังงานใช่ไหมคะ
พระอาจารย์ จิตก็เป็นธาตุหนึง่ ในจักรวาล แต่มนั เป็นธาตุบริสทุ ธิ์ ธาตุบริสทุ ธิท์ ปี่ ราศจากเครือ่ ง
ร้อยรัด ปราศจากจุดมืดบอด มันมีธรรมชาติของผูร้ ู้ มันเกิดจากการรวมตัวกันของรูปนามของจักรวาล
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นั่นแหละ แต่ไม่จัดเป็นรูปธรรมนามธรรม
อ.ชัชวดี ที่เรียกว่านิพพาน คือจิตบริสุทธิ์หรือคะ
พระอาจารย์ ในความบริสุทธิ์ จะโด่ดเด่นในเรื่องของความเป็นอิสระ เป็นอิสระจากรูปขันธ์
นามขันธ์ หรือรูปธรรมนามธรรม ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของอนิจจัง ทุกขัง อนันตา มันอยู่นอกเหนือของ
การเปลี่ยนแปลง
โยมพรรณรัศมิ์อย่าทิ้งเรื่องที่บอกนะ อย่าทิ้งเรื่องที่พระอาจารย์สอนในวันนี้นะ อย่าทิ้งนะ
อ.พรรณรัศมิ์ ไม่ทงิ้ แน่นอนเจ้าค่ะ ทิง้ ไม่ได้เจ้าค่ะ เท่าทีป่ ฏิบตั มิ าโยมถึงทางตัน ตัดกิเลสทีม่ อี ยู่
ไม่ขาด ไม่ทราบจะหาทางออกให้ตนเองอย่างไรเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ถ้าไม่ทิ้งเรื่องที่สอนในวันนี้ ไม่ทิ้งตัวนี้ไปได้ แต่ถ้าทิ้งตัวนี้ไปไม่ได้ เดี๋ยวมันตีกลับ
หมด ถูกใจไหม พอใจไหมที่พระอาจารย์เทศน์ให้ฟังในวันนี้ ถ้าหาทางเองจะเจอไหม
อ.พรรณรัศมิ์ ถ้าไม่ได้ฟังเทศน์จากพระอาจารย์ในวันนี้ โยมคงหาทางออกให้ตนเองคงไม่เจอ
แน่นอนเจ้าค่ะ โยมติดอยู่ตรงนี้แหละเจ้าค่ะ เท่าที่ผ่านมาโยมชอบพิจารณาธรรม ในขณะพิจารณา
ธรรมจิตมันว่างไปหมด ไม่มีกิเลสตัวใดโผล่ให้เห็นเลย แต่ในขณะที่ไม่ได้พิจารณา มาส�ำรวจดูภาวะ
จิตปกติของตน ก็รู้ว่ายังมีกิเลสอยู่ ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ โยมไม่ทราบว่าจะ
จัดการกับมันอย่างไรดีเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ นั่น ! เพราะมันยังมีสมมุติ ถ้ามันมีผู้สมมุติว่านั่นคือเรา ถ้าไม่ท�ำลายตัวสมมุติ
มันก็จะมีสมมุติขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นทุกอย่างมันว่างไปหมด ว่างไปหมด สุดท้ายแล้วมัน
ก็ยังมีกิเลสเหมือนเก่า ถ้าไม่โยกอย่างนี้ หรือไม่ย้อนเข้าย้อนออกอย่างนี้ แล้วใครเป็นผู้สมมุติกันเล่า
อ.พรรณรัศมิ์ จิตโง่เจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ที่สอนในวันนี้ใครเป็นผู้ด�ำริ ด�ำริท�ำไม มันเป็นธาตุนะ ต้องย�้ำตัวเห็น ไม่ใช่ท�ำ
แค่รอบเดียวนะ ที่จะตัดขาดออกไปได้ ต้องท�ำทุกลมหายใจเข้าออก จนกระทั่งมันกระจ่างแจ้งในจิต
อย่างแน่นอนว่าไม่ยดึ ถือกันอีกแล้ว ไม่สมมุตขิ นึ้ มาอีกแล้วในเรือ่ งนี้ มันก็จะเหลือแค่สงั โยชน์เบือ้ งต�ำ่
นั่นแหละ ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องท�ำกันจนตายนั่นแหละ เนี๊ยะ ถ้าจิตยังสมมุติ อาการเป็นอย่างนี้นะ สมมุติ
ว่าเป็นนั้น ๆ เกิดความรู้สึกอยู่อย่างนี้นะ เป็นมโนธาตุขึ้นมา ความจริงก็คือกิเลสนั่นแหละ แต่ถ้า
ท�ำลายมันเสียได้จากการพิจารณา มโนภาพก็เกิดดับ รูปภาพต่าง ๆ เป็นรูปภาพภายนอก แต่มันดัน
มาปรากฏในจิต ทัง้ นอกทัง้ ใน ทัง้ มโนภาพภายในคือความจ�ำรูปได้ ทัง้ ภาพภายนอกก็เหมือนกัน ต้อง
ท�ำลายลงไปให้ได้ เป็นเรื่องเดียวกัน ห้ามไม่ให้มันจ�ำได้ไหมล่ะ
อ.พรรณรัศมิ์ ห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะ เพราะมันไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจการควบคุมของเรา
พระอาจารย์ นั่นแหละ ! แล้วจะไปหลงท�ำไมล่ะ เมื่อรู้ชัดเจนอย่างนี้แล้ว ไม่เอากันอีกแล้ว
อย่ามาหลอกฉันเลย ฉันรู้แล้ว เนี๊ยะ เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ละวาง ให้ละวางอย่างนี้
เมื่อก่อนฉันไม่รู้ก็คิดว่ามีเรา ๆ ๆ เมื่อรู้ชัดก็ไม่เอาอีกแล้ว ชาตินี้ฉันไม่ยุ่งแล้ว เธอไม่ต้องมาหลอกฉัน
เสียให้ยาก แม้จะมีอยู่ก็ช่าง ฉันไม่ยึดถือแล้ว เพราะเธอมิใช่ตัวฉัน เป็นดินทั้งนั้นเลย บอกมันอย่างนี้
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ซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆ ความทุกข์ ความเศร้าโศก ความกังวล ความอยากได้ ความเสียดาย อาลัยอาวรณ์
ต่าง ๆ เคยเกิดขึ้นแล้ว เคยเกิดขึ้นตลอดชีวิตของฉันแล้ว และเคยเกิดขึ้นตลอดภพตลอดชาติที่ผ่าน
มาแล้ว เพราะฉันไม่รู้ความจริงอย่างนี้เอง จึงสมมุติคุณ ๆ ทั้งหลายว่านั่นเราเขาขึ้น บัดนี้ความเห็น
ได้แจ้งประจักษ์ที่ใจ ฉันจะไม่สมมุติคุณขึ้นมาอีก
นี่คือจิตที่มีปัญญา โอเคไหม ๆ เมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว จะต้องเศร้าไปท�ำไม จะต้องวิตก
กังวลไปท�ำไม จะต้องเดือดร้อนไปท�ำไม จะต้องร้องไห้น้อยใจไปท�ำไม จะต้องหวงแหนอะไร ในเมื่อ
ไม่มีเราก็ไม่มีเขา ชีวิตที่เป็นอยู่ก็ใช้มันไปให้มันเกิดประโยชน์ แต่ไม่ยึดถือ การด�ำรงค์ชีวิตเหมือนเดิม
แต่จะเปลี่ยนจากเดิม จากทัศนคติที่เห็นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จบกันไป ของที่มีอยู่ เช่น ทรัพย์
สมบัติข้าวของเงินทอง ก็จงใช้ในเรื่องเอื้อประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และไม่ยึดถือว่าเป็น
เราของเรา โอเคไหม
ตีกลับไปที่จิตเดี๋ยวนี้ ว่าง ! ไม่มีการเกิด ไม่มีเนื้อหนังร่างกาย มีเหมือนไม่มี ใช่ไหม เอาจิตว่าง
นั้น ดูกายอีกรอบหนึ่ง มันก็เป็นธาตุที่จิตเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใช่ไหม ตีกลับไปเข้าไปที่ความว่าง ความ
รู้สึกเอิมอิ่มปราโมทย์ไร้ตัวตนว่างเปล่า ไม่หนักหน่วงเนื้อหนังร่างกายอีกต่อไป ใช่ไหม รู้สึกเบากาย
เบาจิต เบาจิตเบากาย จิตเบากายก็เบา เพราะไม่ยึดถืออะไร อยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดถือกัน แต่ทีนี้ในจิต
ในจิตยังมีจุดอยู่นะ ยังมีธรรมอะไรในจิตเรา อยากรู้ไหม ๆ
อ.พรรณรัศมิ์ อยากทราบเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ อยากทราบไหม จีล้ งไปในจิตดูซิ ความรูส้ กึ ปีตปิ ราโมทย์ และยิม้ กับผลการปฏิบตั ิ
ก็เกิดความยินดีอย่างละเอียดสุขมุ ความว่างนีเ้ ป็นอะไร ไอ้วา่ งนีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง ความสุขมุ นีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง นีต่ วั
ตนทีไ่ ปยินดีนนี่ ะ เป็นความยินดีอย่างละเอียดด้วย ผิดแล้ว ๆ บ้าแล้วหรือ ยินดีทำ� ไม ทุกอย่างไม่เทีย่ ง
มิใช่หรือ ไอ้ว่างนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละ
อ.พรรณรัศมิ์ แม้แต่ความว่าง ก็ต้องละออกไปให้หมดใช่ไหมเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ต้องละให้หมด ละการยึดออกไปให้หมด ไม่ให้เหลือเลยทั้งหยาบ กลาง และ
ละเอียด นี่อย่างกลางนะ ยังมีละเอียดกว่านี้อีก ที่ท�ำให้ติด (หัวเราะ) หื้อ ๆ ใช่ไหม แสดงว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อถือ ภายหลังเมื่อรู้ความจริงทั้งหมด เรื่องมี เรื่องไร้ตัวตน เป็นเรื่องของ
วิปัสสนูกิเลส เป็นอันตรายหมด
แต่ตอ้ งท่องดัง ๆ เมือ่ ออกจากทีน่ ไี่ ปแล้ว ทุกอย่างเกิดขึน้ ไม่สมควรยึดถือทัง้ นัน้ ทุกอย่างทีเ่ กิด
ขึ้นจะดี เลิศเลอ ประเสริฐแค่ไหน ไม่สมควรยินดี เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันคือใคร มันยึดคือจิต
จิตมันเป็นอะไร
อ.พรรณรัศมิ์ จิตมันไม่ได้เป็นอะไร เพราะมันว่างเปล่า ไม่มีตัวตนเจ้าค่ะ
พระอาจารย์ ถูกต้อง ๆ จิตมันมีอาการเกิดดับ ๆ จากวันนี้จนถึงวันตาย จงท่องให้ขึ้นใจว่า ทุก
อย่างทีเ่ กิดขึน้ โดยความรูส้ กึ นี้ มันไม่เทีย่ ง ไม่สมควรยินดีแม้เพียงเสีย้ วเดียว หือ้ เข้าใจบ่อ ในเรือ่ งของ
มโนภาพที่มีขึ้นน่ะ เออ ! เอาแค่นี้ก่อนนะ …
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วิธีพิจารณา วิปัสสนาญาณ
พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ
วันนี้วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขออ�ำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ
พระองค์ มีองค์สมเด็จ องค์พระปฐม เป็นต้น ขอให้พระพุทธองค์ดลบันดาลให้การแสดงธรรมในคราว
ครั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับฟังทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรม เข้าใจหลักธรรมค�ำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องชัดเจน แจ่มใส และมีกำ� ลังใจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั เิ พือ่ นิพพานในชาตินเี้ ท่านัน้
ไม่มจี ติ วอกแวก ย่อท้อต่ออุปสรรคทัง้ ปวงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภายภาคหน้า และบรรลุมรรคผลนิพพานโดย
ฉับพลันในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทอญ
ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีพิจารณาวิปัสสนาญาณเพื่อพระนิพพาน อาตมาก็จะขอกล่าวว่า เกือบ
ทุกครั้งที่อาตมาแสดงธรรมทางอินเตอร์เน็ตก็ดี ญาติโยมมาที่ส�ำนักก็ดี จะอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้า
ทุก ๆ พระองค์ มีสมเด็จองค์พระปฐม เป็นต้น อย่างนีท้ กุ ครัง้ ไป เพราะก�ำลังจะบอกญาติโยมว่า อาตมา
ไม่ได้มาเทศน์หรือแสดงธรรมเป็นพิธี ไม่ใช่ อาตมาเทศน์ และแสดงธรรม เพือ่ ให้ทกุ คนนิพพานชาตินี้
จริง ๆ เพราะฉะนัน้ ญาติโยมทีร่ บั ฟังแล้ว เมือ่ ฟังแล้วก็ขอให้ตงั้ ใจจริง ๆ อย่าฟังเล่น ๆ เป็นพิธแี ค่เข้าหู
เราต้องฟังและเข้าใจ และต้องมีใจเข้มแข็ง อย่าเหยาะแหยะในการปฏิบตั ิ แต่กอ็ ย่าตึงเครียดจนเกินไป
ธรรมะก็คือธรรมชาติให้เราท�ำแบบกลาง ๆ ตามจริตของตน ไม่ใช่หมายถึงว่า ใครปฏิบัติ
เคร่งเครียดมากแล้ว ก็ต้องไปเครียดตามเขา ไม่ใช่ เราปฏิบัติแล้วมีความสบายใจแบบไหนก็ทำ� ไป แต่
ให้เป็นความสบายใจระดับกลาง ๆ ถ้าปฏิบัติแล้วไปติดสบายเกินไป เราก็บรรลุไม่ได้ ไปติดทรมาน
ร่างกายเกินไป เราก็บรรลุไม่ได้ ขอให้เราปฏิบัติแบบกลาง ๆ อันนี้ก็ขอเกริ่นไว้ ว่าทุกครั้งเวลาอาตมา
เทศน์จะอธิษฐานแบบนี  ้ เพราะไม่ได้เทศน์เป็นพิธี ตัง้ ใจให้ทกุ คนอยากไปนิพพานชาตินจี้ ริง ๆ เพราะ
ฉะนั้น ญาติโยมที่ฟังทุกคน ที่ต้องการนิพพานชาตินี้ก็ขอให้ปฏิบัติจริง ๆ จัง ๆ อย่าเหยาะแหยะ อย่า
กลัวอุปสรรค ถ้ากลัวอุปสรรคคราวใด ไม่ว่าชาติไหนปีไหน โยมก็นิพพานไม่ได้ เพราะเราไม่ตั้งความ
ปรารถนาแบบจริงจังไว้ อธิษฐานปรมัตถบารมีก็จะไม่เต็ม ให้เราเข้าใจตรงนี้
ต่อไปนี้จะขอเข้าเรื่องเลย วิธีพิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙ เพื่อการบรรลุพระอรหันต์ วิปัสสนา
ญาณ ๙ เป็นภาษาบาลีแปลตรงตัวว่า ความรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง นี่คือความหมายของ
วิปัสสนาญาณ ๙ และเหตุผลที่ต้องพิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙ คือ เพื่อเป็นอุบายท�ำให้เกิดปัญญา
เห็นตามความเป็นจริงในธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงต่าง ๆ ว่า ทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่ในสภาพที่ไม่
เที่ยง และก็เป็นทุกข์เป็นโทษ เกิดภัยแก่เรา จึงไม่ควรไปยึดติดทั้งหลาย ไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของทั้ง
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ฑิจถากร อาจิตปุญโญ นิพพานธรรมสถาน ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
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มีชีวิต และไม่มีชีวิต นี่คือความเป็นจริงของโลก โดยการที่ให้เราพิจารณาเป็นหลักด้วยสมาธิฌาน
๑ ขึ้นไป การที่เราตั้งใจพิจารณาหรือคิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง อันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแล้ว เรียกว่า
ฌาน ๑ แล้ว ถ้าเราพิจารณาอะไร หรือคิดเรื่องใด และไม่เกิดความร�ำคาญในเสียงรอบข้าง และก็อยู่
กับเรื่องนั้นได้ตลอดไม่วอกแวก อย่างนั้นเขาเรียกชั้น ๑ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาวิปัสสนาญาณ
ด้วยฌาน ๑ ขึน้ ไป ก็สามารถบรรลุพระอริยะขัน้ ต่าง ๆ หรือบรรลุพระอรหันต์ได้เลยไม่จำ� เป็นต้องท�ำ
สมาธิถงึ ฌาน ๒, ๓, ๔ ก็ได้ แต่การบรรลุกจ็ ะช้าหน่อย เพราะปัญญาน้อยกว่าบุคคลทีม่ ฌ
ี าน ๒, ๓, ๔
วิปสั สนากรรมฐานนัน้ คนส่วนใหญ่คดิ ถึงวิปสั สนาญาณ ๙ เท่านัน้ และคิดว่าเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับ
คนทั่วไปที่ไม่ใช่พระ แต่ความเป็นจริงแล้ววิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายท�ำให้เกิดปัญญา เห็นตาม
ความเป็นจริงของธรรมชาติ ของสิง่ ทัง้ ปวงต่าง ๆ ด้วยการพิจารณา ท�ำกันได้ทกุ คน ไม่จำ� เป็นต้องเป็น
พระก่อน ในสมัยพุทธกาลหรือในพระไตรปิฎก อาตมาอ่านมาแล้วก็วิเคราะห์มา
๗๐% เขาบรรลุก่อนเข้าบวช บรรลุแล้วจึงขอพุทธเจ้าบวช
๓๐% เท่านั้นที่บวชแล้วก็บรรลุพระอรหันต์
ขอให้เราเข้าใจตรงนี้เสียใหม่ ไม่ใช่ว่าการเป็นฆราวาสจะบรรลุยากกว่าเสมอไป ไม่ใช่ และการ
พิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙ จริง ๆ แล้วเราเอาธรรมข้อไหนที่เราชอบมาพิจารณาก็ได้ เช่น เอาเรื่องศีล
มาพิจารณาก็ได้ เอาเรือ่ งความเมตตามาพิจารณาก็ได้ เอาเรือ่ งความไม่เทีย่ งมาพิจารณาก็ได้ เอาเรือ่ ง
อุเบกขาความวางเฉย เอามาพิจารณาก็ได้ เอาเรือ่ งอาหารทีเ่ รากินทุกวันเนีย่ มาพิจารณาก็ได้ เป็นต้น
แต่วนั นีจ้ ะกล่าวถึงให้เราพิจารณาโดยตรงเลย คือวิปสั สนาญาณ ๙ ตรง ๆ ไปเลย ว่าต้องเริม่ พิจารณา
แบบไหน และควรคิดเช่นไร
เข้าหัวข้อเลย คือการเริ่มพิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙
ข้อที่ ๑ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ
ภาษาบาลี อาตมากล่าวไว้เฉย ๆ โยมไม่ตอ้ งไปจ�ำ และสนใจทัง้ สิน้ ให้จำ� ความหมายอย่างเดียว
ข้อหนึง่ ให้พจิ ารณาอะไร ให้พจิ ารณาว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง เช่น ร่างกาย และความสุข ความทุกข์ เป็นต้น
มีเกิดขึ้นและดับไปจริงหรือไม่ เราลองถามตัวเอง และหาค�ำตอบให้ได้ว่าจริงหรือไม่
ข้อที่ ๒ ภังคานุปัสสนาญาณ
คือทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น ร่างกาย และความสุข ความทุกข์ เป็นต้น ต้องดับหมดไม่มีเหลือจริง
หรือไม่
ข้อที่ ๓ ภยตูปัฏฐานญาณ
ให้พจิ ารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่วา่ คนหรือสัตว์ หรือสิง่ ของ ทัง้ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ
มีร่างกาย และความสุข ความทุกข์ เป็นต้น เป็นของน่ากลัวจริงหรือไม่ ให้ถามตนเอง
ข้อที่ ๔ อาทีนวานุปัสสนาญาณ
ให้พจิ ารณาว่าทุกสิง่ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ ทัง้ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ มีรา่ งกาย และความสุข ความ
ทุกข์ เป็นต้น เกิดอันตรายแก่ตวั มีโทษกับตนเอง และหาทีพ่ งึ่ จริง ๆ จัง ๆ ไม่ได้กบั สิง่ เหล่านีจ้ ริงหรือไม่
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ข้อที่ ๕ นิพพิทานุปัสสนาญาณ
เราได้เกิดความเบือ่ หน่ายในทุกสิง่ อย่าง เช่น ร่างกาย ทรัพย์สนิ เงินทอง และสภาวะสิง่ แวดล้อม
ทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตแล้วหรือไม่ ถามตัวเองตรงนี้ให้ได้
ข้อที่ ๖ มุญจิตุกามยตาญาณ
เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายไปแล้วในข้อ ๕ ข้างต้น เราอยากพ้นทุกข์หรือพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่าง
บนโลกใบนี้แล้วหรือไม่
ข้อที่ ๗ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
เมือ่ เราอยากพ้นทุกข์ตามข้อที่ ๖ แล้ว เราก�ำลังหาหนทางเพือ่ พ้นทุกข์ และไม่อยากเจอสภาวะ
แบบนี้เหมือนกับที่เราเกิดมาในครั้งนี้อีกแล้วอยู่หรือไม่ และเราเริ่มรู้หรือยังว่า การพ้นทุกข์ทั้งปวงก็
คือการนิพพานชาตินี้ คือการไม่กลับมาเกิดอีกหรือไม่
ข้อที่ ๘ สังขารุเปกขาญาณ
เมื่อเราหาวิธีพ้นทุกข์แล้วจนรู้ว่าต้องนิพพานชาตินี้ คือการไม่กลับมาเกิดอีก เราเริ่มวางเฉยกับ
การปรุงแต่งก็ดี กับร่างกาย กับสิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ และเรือ่ งทีม่ ากระทบเราทัง้ เรือ่ งดี และไม่ดแี ล้ว
หรือไม่ เราวางเฉยได้หรือยัง
ข้อที่ ๙ สัจจานุโลมิกญาณ
ข้อที่ ๙ นี้จริง ๆ แล้วมันจะเกิดขึ้นเอง เมื่อเราผ่านวิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ ได้แล้วด้วยใจจริง คือ
อยู่ในจิตใต้ส�ำนึกจริง ๆ วางเฉยกับการปรุงแต่ง วางเฉยกับอารมณ์ที่มากระทบต่าง ๆ นา ๆ ได้จริง
ตัวที่  ๙ นี้มันจะโผล่ขึ้นมาเอง แต่นี่จะอธิบายเป็นวิชาการไปก่อน ว่าสัจจานุโลมิกญาณ คือมีจิตมุ่ง
ตรงต่อนิพพานเท่านั้นโดยไม่พะวง และกังวลกับสิ่งใดที่อยู่ภายหลัง จนหยั่งรู้อริยสัจ ๔ ว่าสิ่งใด
เป็นทุกข์ เป็นเหตุของทุกข์ และสิ่งใดเป็นวิธีดับทุกข์ และการดับทุกข์ทั้งปวงกระท�ำเช่นไร และ
เราปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นวิปัสสนาญาณ ๙ คือความรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ  ๙ อย่าง ให้เราพิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙ นั้น ในระหว่างวัน ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้ เรา
ว่าง ๆ ตอนไหนก็พิจารณาได้ หรือเราจะนั่งสมาธิอยู่แค่ฌาน ๑ และพิจารณาไปก็ได้ หรือถ้าใครท�ำ
สมาธิไปแล้ว อยู่ฌาน ๑, ๒, ๓, ๔ พอถึงเข้าฌาน ๔ แล้วมันรู้สึกสบาย ๆ แล้วไม่รู้ว่าจะต้องท�ำอะไร
ต่อ ก็พิจารณาต่อไปก็ได้ ส�ำหรับคนที่อธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ท่านไม่ได้เสด็จมาบ้าง หรือว่า
เราไม่ได้ไปปรากฏต่อหน้าพระองค์บ้าง เราก็พิจารณาวิปัสสนาญาณ ๙ ทั้ง ๙ ข้อนี้ไปเลย ให้จ�ำแบบ
ตามความเข้าใจของเรา ถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนีใ้ ห้มารับเอกสารในไลน์ จะมีเอกสารเป็น เอ ๔ ให้ แค่
๑ แผ่น และรายละเอียดอยู่แค่ครึ่งแผ่นเท่านั้น ให้เราพิจารณา และจ�ำแบบง่าย ๆ
ธรรมะนีม่ นั ไม่ได้ยากอย่างทีเ่ ราคิด สามารถบรรลุนพิ พานกันในชาตินไี้ ด้ทกุ คน ถ้ายังไม่ได้ทำ�
อนันตริยกรรม ๕ อย่าง คือ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำพระพุทธเจ้าห้อเลือด และยุยงสงฆ์
ให้แตกแยกกัน หรือถ้าเป็นพระยังไม่ปาราชิก ถ้า ๖ อย่างนีเ้ รายังไม่เคยท�ำ ให้ญาติโยมทุกคนรูไ้ ว้
ว่า ทุกคนมีสิทธิ์นิพพานในชาตินี้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าคนจน คนรวย คนอ่านหนังสือออก หรืออ่าน
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หนังสือไม่ออก แต่ขอให้เรายึดมั่นในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ในธรรมะ แล้วก็ในครูบาอาจารย์ที่
เขามาสอนเรา แต่ถ้าเราฟังธรรมจากใครแล้ว ไม่เชื่อมั่นครูบาอาจารย์องค์ไหนเลย หรือเชื่อมั่นแต่ไม่
เคยท�ำความเคารพเลย ไม่ได้ใส่ใจเลย อันนี้เราก็ไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้ วิปัสสนาญาณ ๙ นั้น ถ้าเกิด
อาการหรือความรู้สึกดังที่กล่าวมาแล้ว ๙ ข้อ ด้วยจิตใต้ส�ำนึกจริง ๆ ก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้
เลย ถ้าเข้าใจจริงทัง้ หมด  ๙ ข้อ เพราะการปฏิบตั ติ อ้ งไปจบทีอ่ ริยสัจ ๔ ไม่ใช่ไปจบทีไ่ ตรลักษณ์ความ
ไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราอยู่ที่วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ ที่กล่าวไปแล้ว คือวางเฉย
กับอารมณ์ที่มากระทบเรา และวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ และค�ำว่าวางเฉยกับทุกสิ่งทุก
อย่าง ไม่ได้หมายความว่าให้เราเลิกท�ำงาน เลิกมีทรัพย์สิน ไม่ใช่ หมายถึงให้เราอยู่กับธรรมชาติแบบ
ปกติ ท�ำงานหาเงินเหมือนเดิม แต่อย่าไปโลภเกินไป แต่ไม่ใช่อยูด่ ี ๆ บอกวางเฉยแล้ว ฉันไม่อยากรวย
แล้ว ไปบริจาคทรัพย์มนั ให้หมดตัวเลย อันนัน้ ไม่ถกู ต้อง นัน่ ไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมะหรือธรรมชาติตอ้ ง
ไม่เบียดเบียนตนเอง และคนอื่น นี่คือธรรมะ แต่ถ้าเราไปบริจาคทรัพย์หมดตัว ตัวเราจะอยู่ยังไง ลูก
สามี ภรรยา พ่อแม่เราจะอยู่ยังไง เพราะเรามีหน้าที่เลี้ยงเขา ดูแลเขา ธรรมะบอกแล้วให้อยู่กลาง ๆ
อย่าติดสุขเกินไป อย่าติดสบายเกินไป และอย่าลืมธรรมะของพระพุทธเจ้าหนึ่งค�ำ ว่าธรรมะทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่น แปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกธรรมะ เราต้องไปประยุกต์ใช้ ไม่ใช่หมายความว่า
เราไปยึดถือมั่นจนเกินไป เช่น พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้คบคนพาล แต่พอเราไปเจอเจ้านายที่นิสัยไม่ดี
เป็นคนพาล เราก็เลิกคบเขา ไม่ยุ่งกับเขา อย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเลือกปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เพราะถ้าเรา
มีเจ้านาย และเราไม่คบเขา ไม่ทำ� งานกับเขา ไม่ยนื กับเขา ไม่พดู คุยกับเขา เดีย๋ วโยมก็ตอ้ งโดนไล่ออก
แต่เราคบคนพาลได้เฉพาะในหน้าที่เท่านั้น เมื่อหมดหน้าที่แล้วเราก็จะไม่สนิทสนมเป็นส่วนตัว
นี่คือการมีธรรมะแบบไม่ยึดมั่นที่ถูกต้อง นี่คือธรรมะแบบธรรมชาติ และวิปัสสนาญาณทั้ง ๙
ข้อนี้ ให้เราพิจารณาทวนไปทวนมาในระหว่างวัน ตอนหลับตาท�ำสมาธิก็ได้ หรือว่าไม่ได้หลับตา ว่าง
อยู่ตอนไหนเราก็พิจารณาได้ เพราะเดี๋ยวในเวลาที่เราพิจารณาน่ะ มันจะเกิดสมาธิฌาน ๑ ขึ้นมาเอง
ถ้าจิตใจมันไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นนะ มันจะเกิดสมาธิฌาน ๑ ขึ้นมาเอง แต่เมื่อเราพิจารณาไปแล้ว
เราเข้าใจข้อไหนแล้วไม่ต้องไปพิจารณาซ�้ำ  เช่น ข้อที่ ๑ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ มีร่างกาย และ
ความสุข ความทุกข์ เป็นต้น มีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป ถ้าเราเข้าใจข้อนี้แล้วไม่ต้องไปพิจารณาใหม่
แปลว่าเราผ่านข้อนั้นมาแล้ว ข้อที่ ๒ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องดับหมดไม่มีเหลือ ถ้าเราเข้าใจ
แล้วไม่ต้องกลับไปพิจารณาใหม่ ข้อที่ ๓ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของน่ากลัว ถ้าเราเข้าใจแล้ว
ไม่ตอ้ งกลับไปพิจารณาใหม่ ข้อที่ ๔ ทุกสิง่ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ เกิดโทษ เกิดอันตรายกับตน และเป็น
ที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้ ถ้าเรารู้ความหมาย และเข้าใจมันจริง ๆ แล้วไม่ต้องกลับไปพิจารณาใหม่ อันนี้
ตัวอย่าง ๔ ข้อต้น แต่ถ้าเราคาอยู่ตัวไหนแล้ว ให้เราพิจารณาตัวเดิมซ�้ำ  ถ้ามันยังคิดอย่างนั้นไม่ได้
จริง ๆ เช่น บุคคลส่วนใหญ่จะมาคาอยู่ที่วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ คือ สังขารุเปกขาญาณ คือการวาง
เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ จะคาอยู่ตัวนี้ บางคนจะคาอยู่   คาอยู่หมายถึงอะไร เวลาใครว่า
เรา กระทบเรา เราก็ไปโกรธเขา ไปเกลียดเขา มันไม่ผ่าน  ถือว่าไม่ผ่าน แปลว่าเรายังไม่ได้วางเฉย
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จริง ๆ เราไม่ได้เข้าใจความจริงของโลกจริง ๆ มันเลยยังไม่สามารถวางเฉยได้ เพราะการที่ใครมาว่า
เรา ให้เรานึกไว้เลยว่า เราคงเคยท�ำเขาไว้ในชาติใดชาติหนึ่ง หรือให้คิดว่า ทุกคนบนโลกใบนี้เขาไม่ใช่
อรหันต์นะ เขาจะต้องมาท�ำดีกับเรา ต้องมาพูดดีกับเรา หรือให้คิดว่า สิ่งเหล่านี้เขามาลองเรา ว่าเรา
ตัด โกรธ โลภ หลง ได้จริงหรือไม่ ให้คิดแบบนี้ ใจเราจะได้วางเฉยได้ บางคนส่วนใหญ่จะคาตรงนี้ คือ
วางเฉยกับความจริงของโลกไม่ได้ ยังรับไม่ได้ ใครมากระทบหน่อยเราก็กระทบตอบเลย อันนี้ก็ถือว่า
ไม่ผ่าน วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ ก็จะไม่ผ่าน จะคาอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราคาอยู่ในเรื่อง
วิปัสสนาญาณ ๘ ก็ขอให้เราพิจารณาแค่วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘  เท่านั้น ไม่ต้องกลับไปพิจารณาตั้งแต่
ตัวที่  ๑-๘ ใหม่อีกทีหนึ่ง ไม่ต้อง และบุคคลไหนที่ยังมีความเบื่อหน่ายอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง แปลว่า
ยังไม่เข้ามาในวิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ คือการวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่าง ให้บอกตนเองไว้เลยว่าตัวเอง
ยังไม่ได้วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ เลย ก็ให้เราพิจารณาวิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ ต่อไป ให้เรารู้ตรงนี้ เพราะ
เมื่อบุคคลที่ได้วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ แล้ว คือความวางเฉยกับอารมณ์ที่มากระทบเรา และกับทุกสิ่ง
ทุกอย่างบนโลกใบนี้ มันจะไม่รู้สึกเบื่อแล้ว มันจะเฉย ๆ ไม่เบื่อด้วย ไม่ชอบด้วย ไม่เกลียดด้วย แต่
ถ้าเรายังเบื่ออยู่อย่างเดียวเลย อันนั้นยังเป็นกิเลส เราก็ยังไม่สามารถบรรลุได้ เราต้องวางเฉยได้แล้ว
พระที่เขาอรหันต์แล้ว เขาไม่เบื่อเรื่องอะไรทุกเรื่องบนโลกใบนี้ เขาไม่เบื่อแล้ว ไม่ได้โกรธ ไม่ได้
เกลียด ไม่ได้เบื่อ แล้วก็ไม่ได้สุข ไม่ได้ทุกข์ เฉย ๆ ยิ้ม ๆ ด้วยซ�้ำไป ในใจมันจะยิ้ม ๆ เฉย ๆ เห็นใคร
มาว่าเรา ท�ำอะไรเรา มันก็จะยิ้ม ๆ ในใจว่า เอ่อ! สงสัยมาลองแฮะคนนี้ หรือว่า เอ่อ! เราคงท�ำเขาไว้
เขาคิดแค่นี้ ไม่มีโกรธ ไม่มีเกลียดอะไร เฉย ๆ แต่ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ใครมาว่าเรา กระทบเรา เราดันไปยิ้ม
ใส่หน้าเขา หัวเราะ เอ่อ! ฉันไม่โกรธหรอก เธอด่าฉันมาเหอะ เราท�ำอย่างนั้นไม่ได้ อันนั้นก็ไม่ใช่พระ
อรหันต์แล้ว พระอรหันต์เขามีความรู้ มีปัญญา เขารู้ว่าการกระท�ำอย่างนั้นเป็นการยั่วยุหรือบันดาล
โทสะ ก็จะท�ำให้คนตรงข้ามเราหมั่นไส้ขึ้นมาอีก เผลอ ๆ ควักปืนมายิงเลย แสกหน้าเลยท�ำไง เขา
โกรธ ด่าว่าเราอยูเ่ ราดันไปยิม้ หัวเราะ ท�ำชอบใจ พอใจ มันไปบันดาลโทสะ แล้วก็โดนยิงแสกหน้าแล้ว
ถ้าเขามีปืนอยู่ เลยให้เข้าใจค�ำว่าวางเฉยให้ดี วางเฉยแล้วก็ต้องมีสติปัญญาด้วย ไม่ใช่วางเฉยแบบ
ท�ำให้ตนเองล�ำบาก คนอื่นรอบข้างล�ำบาก เช่น ไปบริจาคทรัพย์จนหมดตัวเลย ลูกเต้าอยู่ยังไง พ่อ
แม่อยูย่ งั ไง คนอืน่ จะคิดยังไง ธรรมชาติทางโลกมันยังต้องมีตงั ค์ ใช้ตงั ค์อยู่ ไม่ได้เหมือนพระนะ ให้เรา
เข้าใจความจริงของทางโลกด้วย และเมือ่ เราวางเฉยเป็นวิปสั สนาญาณตัวที่ ๘ จนเป็นประจ�ำแล้ว จน
มันอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกแล้ว ค�ำว่ามันอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกแล้วหรือยัง ไปทดสอบในฝัน ถ้าในความฝันเรายัง
โกรธเกลียดใครอยู่ ยังคิดอะไรทีเ่ ป็นกิเลสอยู  ่ แปลว่าเรายังตัดกิเลสเรือ่ งนัน้ ๆ ไม่ได้ ให้เราทดสอบกัน
ในฝัน ถ้าภายนอกไม่มอี ะไรมากระทบแล้วนะ แต่ถา้ ภายนอกยังมีสงิ่ อะไรมากระทบ แล้วเรายังข่มไม่
ได้โดยอัตโนมัติ เราก็ยังไม่ผ่านข้อที่ ๘ วิปัสสนาญาณตัวที่ ๘ และวิปัสสนาญาณตัวที่ ๙ มันจะเกิด
ขึน้ เองอัตโนมัติ ถ้าเราผ่านตัวที่ ๘ แล้ว มันจะเกิดขึน้ เองเลยอัตโนมัติ คือจิตมุง่ นิพพานอย่างเดียว
จะนึกถึงนิพพานอย่างเดียวเป็นอันดับ ๑ เลย ไม่คิดจะคิดเรื่องอะไรอีกแล้ว จิตมันจะขึ้นอย่างนั้น
เลย และจะเข้าใจความจริงของโลกทันที คืออริยสัจ ๔ ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ และอะไรคือเป็นสาเหตุ
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ของทุกข์ และต้องดับทุกข์ด้วยวิธีใด และเราควรท�ำการดับทุกข์ทั้งปวงด้วยวิธีใด มันจะรู้ของมัน
เองอัตโนมัติ รู้ทั้งเรื่องของเรา และเรื่องของคนอื่นด้วย ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปรู้ใจใคร มีญาณเจโต
ปริยญาณ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกัน ถึงให้เป็นพระอรหันต์สุกขวิปัสสโกที่ไม่มีญาณทิพย์ ไม่รู้ใจใคร เห็นเทพ
เทวดา เห็นผีไม่ได้ อรหันต์ประเภทแรกก็สามารถรู้อริยสัจ ๔ ทั้งของตนเอง และของคนอื่น ว่าคน
ไหนก�ำลังทุกข์อยู่ และทุกข์เพราะอะไร สาเหตุคอื อะไร และต้องแก้ดว้ ยวิธใี ด โดยทีไ่ ม่ตอ้ งนึกเลย คน
ที่จะเข้าใจอริยสัจ ๔ เข้าใจแบบจริง ๆ ๑๐๐% มีแค่พระอรหันต์ขึ้นไปเท่านั้น ตราบใดที่ไครยังไม่ใช่
บรรลุอรหันต์ ก็ไม่สามารถเข้าใจแบบ ๑๐๐% ได้กข็ อให้เราตัง้ ใจ และอย่าไปเคร่งเครียดอะไรกับการ
ปฏิบัติมากมายนะ ขอให้เน้นศีล ๕  ขึ้นไปเป็นหลักไว้ แล้วเดี๋ยว โกรธ โลภ หลง มันลดเอง ถึงโยมไม่
เข้าใจเรื่องวิปัสสนาญาณที่พูดมาทั้งหมด ถ้าฟังแล้วมันงง ๆ ก็ไม่ต้องสนใจมัน ไม่ผิดอะไร ขอให้มีศีล
เป็นหลักไว้ และปรารถนานิพพานชาตินไี้ ว้ เดีย๋ วโยมท�ำอะไรอยู่ เดีย๋ วมันเข้ามาในวิปสั สนาญาณ ๑-๙
อัตโนมัติเอง แต่วันนี้ที่มาเทศน์ เพราะมีญาติโยมส่วนน้อยถามขึ้นมา ก็เลยต้องมาเทศน์เพื่อแสดงให้
บางคนที่เขาสนใจเรื่องวิปัสสนาญาณ  ๙ โดยตรง ให้เขาได้ฟัง ให้พอเข้าใจกันบ้าง แต่ใครที่ฟังแล้ว
มันมึน มันงง ก็ไม่ต้องสนใจ เราถือศีล ๕ ไป มีเป้าหมายเพื่อนิพพาน และลดโกรธ โลภ หลง ให้ได้
เดี๋ยวนิพพานได้เหมือนกัน  ๙๙%  แน่นอน ถ้าใจยังไม่ท้อถอย ยึดอุดมการณ์ของเราไว้ สุดท้ายนี้ขอ
ให้ญาติโยมคิดเสมอว่า ถ้าเราเป็นอะไรไป ใกล้ตายก็ดี หรือเหมือนจะตายก็ดี ให้นึกถึงภาพพระพุทธ
รูปองค์ทเี่ ราชอบขึน้ มา แล้วคิดอย่างเดียวว่าขอนิพพาน ไม่ขอกลับมาเกิดอีกแล้ว และโยมจะนิพพาน
ได้ในที่สุด เป็นพระอรหันต์หรือนิพพานแบบที่ ๒ คือ อนุปาทิเสสนิพพาน
ขออ�ำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จองค์พระปฐม บุญกุศลใดทีข่ า้ พเจ้าได้กระท�ำ
แล้วในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติ ที่ส�ำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้า ขอจงส�ำเร็จแก่พรหมเทพ
เทวดา และญาติโยมทั้งหลาย ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีฐานะมั่งคั่ง
โดยฉับพลัน และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลัน ในชาติปจั จุบนั กาลนีด้ ว้ ยเทอญ ขอให้ทกุ คนเป็น
คนดี มีศีล ๕ ขึ้นไป ลดโกรธ โลภ หลง ได้ทุกวัน โชคดี

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=aTpZnf2zMk8
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แก้ถูกจุดต้องแก้ที่จิต
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม*
“วิกฤตทางคุณธรรม” เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีน่ บั จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เริม่ ตัง้ แต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคม แต่แนวทางแก้ปัญหามักจะแก้ที่ปลายเหตุ แก้ปัจจัย
ภายนอก แก้ทางอ้อม มากกว่าจะแก้ทตี่ น้ เหตุทแ่ี ท้จริงคือ “จิต” ซึง่ ในทางพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญ
เป็นอันดับ 1 เพราะ ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ เริ่มที่จิต
ในการแก้ปัญหา พุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขภายในมากกว่าการแก้ไขปัจจัย
ภายนอก นัน่ คือการแก้ไขตนเองซึง่ กระท�ำได้งา่ ยกว่าการแก้ไขคนอืน่ แก้ไขสิง่ แวดล้อมหรือเหตุปจั จัย
อื่น ๆ ภายนอก
เมื่อตีวงแคบเข้ามา การแก้ไขตนเองต้องเริ่มที่ “จิต” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองข้าม ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาทุจริตในวงการต่าง ๆ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแม่วัยใส และการ
ท�ำแท้ง ฯลฯ ล้วนเกิดจากต้นตอเดียวกันคือ จิตที่อ่อนแอ ขาดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง เมื่อเจอสิ่งเร้าหรือ
สิ่งยั่วยุให้กระท�ำความผิดก็จะยับยั้งชั่งใจไม่ได้
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ วัดวะภูแก้ว มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไข
วิกฤตคุณธรรมในสังคม ด้วยการจัดการอบรมพัฒนาจิตหรือค่ายธรรมะ โดยใช้หลักไตรสิกขา (ศีล
สมาธิ ปัญญา)  เน้นการ “ฝึกจิต” ให้มีพลังตั้งมั่น มีความสงบ โดยยึดหลักการทางพุทธศาสนาว่า
เมื่อจิตสงบ ส�ำนึกทางคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ง่าย

จิตนั้นส�ำคัญไฉน
ชีวิตมีองค์ประกอบของธาตุ 2 ส่วน คือ ร่างกาย และจิตใจ โดยหลักวิทยาศาสตร์ ร่างกายจัด
อยูใ่ นพวกสสาร ซึง่ โดยธรรมชาติจะเป็นรูปธรรมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงได้ มีความเสือ่ ม และสูญสลาย
ไปในทีส่ ดุ ส่วนจิตใจเป็นพลังงานซึง่ มองไม่เห็นเป็นรูปร่าง แต่กเ็ ป็นสภาพทีม่ อี ยู่ และไม่อาจถูกท�ำลาย
ได้ ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะต้องมีความสมบูรณ์ และแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ ซึง่ คุณภาพชีวติ ดังกล่าว
สามารถสร้างขึ้นได้โดยการบริหารกาย และบริหารจิต

*ผูอ
้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครูภมู ปิ ญ
ั ญา

ไทยด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี รุ่นที่ 2
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โดยสภาพที่เป็นอยู่ มนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับกายมากกว่าจิตหลายเท่า และมีจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ใส่ใจกับเรือ่ งของจิตเลย วิถชี วี ติ จึงเกิดความไม่สมดุล มุง่ เน้นการบ�ำรุงบ�ำเรอความสุขทาง
กาย ทุม่ เทเงินทองเพือ่ ความสวยงามของร่างกาย และความมัง่ มีดา้ นวัตถุจนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว
และสังคมหลายด้าน ความเสือ่ มโทรมด้านจิตใจคือคุณธรรมนัน้ จะนับว่าอยูใ่ นขัน้ วิกฤตก็วา่ ได้ การแก้
ปัญหาดังกล่าว หากยังละเลยเรื่องของ “จิต” ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด เพราะ “จิต” หรือ
“ใจ” เป็นบ่อเกิดของความดี และความชั่วทั้งปวง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจ
เป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยใจ การพัฒนาจิตจึงเป็นรากแก้วของการพัฒนา
ทุกเรื่อง” ดังที่มีผู้กล่าวว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้อง
พัฒนาคน การพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์) ต้องเริ่มที่การพัฒนาจิต จะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิต
ไม่พัฒนา” ดังนั้น งานพัฒนาจิตจึงมีความส�ำคัญอย่างมากที่ทุกคนควรจะน�ำไปใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
การปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาจิตให้มปี ระสิทธิภาพ ต้องท�ำความเข้าใจเรือ่ งของจิตให้ชดั เจน มี
จุดมุง่ หมาย และหลักการทีต่ รง และถูกต้อง ตลอดจนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาจิตอย่างกว้างขวาง

ท�ำความเข้าใจกับเรื่องของจิต
ศาสนาหลักของโลกทุกศาสนา สอนให้คนละชั่ว ท�ำความดี ซึ่งความดี ความชั่วจะปรากฏให้
เห็นเป็นรูปธรรมจากพฤติกรรมทางกาย และวาจา ส่วนพฤติกรรมทางจิตหรือใจนั้นยากที่จะวัดได้
สังเกตได้ หลักค�ำสอนในบางศาสนาจึงมีแต่เรื่องของ “ศีล” คือความปกติทางกาย และวาจาเท่านั้น
บางศาสนาก็พัฒนาไปถึงเรื่อง “สมาธิ” คือความสงบทางใจ แต่มีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ก้าว
ล�้ำไปถึงขั้น “ปัญญา” ที่ใช้ในการแก้ทุกข์ และถอดถอนกิเลสตัณหาอุปาทานออกจากจิตได้โดย
สิ้นเชิง ดังนั้น การน�ำหลัก “ไตรสิกขา” (ศีล สมาธิ ปัญญา) ไปเป็นหลักในการพัฒนาจิต เพื่อแก้
ปัญหาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล แก้ปญ
ั หาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาสังคมจึงเป็น
แนวทางที่ครบวงจร และมีประสิทธิภาพที่สุด
1) “จิต” ตามความหมายในพระพุทธศาสนา
“จิต” ตามค�ำนิยามที่ปรากฏในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ คือ ธรรมชาติที่รู้
อารมณ์สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ และฉบับประมวลธรรม อธิบายว่า จิตมีไวพจน์ คือค�ำที่ต่างเพียง
รูป แต่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน ใช้แทนกันได้หลายค�ำ  เช่น มโน มานัส หทัย บัณฑร
มนายตนะ มนินทรีย์ และวิญญาณ เป็นต้น
จิตเป็นนามธาตุ ไม่มรี ปู ร่าง อาศัยอยูใ่ นคูหากาย มีหน้าทีส่ งั่ กาย ให้ทำ 
� พูด คิด ดังนัน้ พฤติกรรม
ทางกาย วาจา และแม้แต่ความคิด ล้วนออกมาจากการสั่งการของจิตทั้งสิ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัส
ว่า “เรามีใจเป็นนาย มีกายเป็นบ่าว”
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จิตเป็นธาตุรู้ แต่ถา้ จิตไม่ได้รบั การฝึกฝนไว้ดแี ล้วจะเป็นจิตทีร่ หู้ ลง รูผ้ ดิ และมักจะสัง่ กาย วาจา
ให้ทำ� ชัว่ แต่ถา้ จิตนีไ้ ด้รบั การฝึกฝนอบรม และพัฒนาดีแล้ว ก็จะรูถ้ กู มากขึน้ พฤติกรรมทางกาย และ
วาจาก็จะดีตามไปด้วย ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “จิตที่ฝึกดีแล้วน�ำสุขมาให้”
องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตรัสว่า
“จิตเป็นธาตุรู้ แต่ยังเป็นรู้หลง รู้ผิด เพราะยังมีอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะ เป็นเครื่องปิดบัง
จิตที่เป็นธาตุรู้ จึงรู้ผิดรู้หลง อันเรียกว่า อวิชชา ฉะนั้น สิ่งที่รู้อยู่อันเป็นรู้ผิดรู้หลงนั้นจึงผิดไปจาก
สัจจะ พระพุทธเจ้าได้ทรงก�ำจัดอวิชชา ธาตุรู้ของพระองค์จึงเป็นธาตุรู้ที่ถูกต้องตามสัจจะ ดังที่เรียก
ว่า ตรัสรู้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความรู้ถูก จึงถูกต่อสัจจะ ค�ำสั่งสอนของพระองค์ก็เป็นค�ำสั่งสอนที่ถูก
คือสัจจะ ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องการขัดเกลาอวิชชาจากจิต สมควรที่จะสดับฟัง และพิจารณาตาม
สัจจะที่ทรงสอน แม้จะขัดต่อความรู้เห็นของตน แต่เมื่อได้ปฏิบัติขัดเกลาไป ธาตุรู้ก็จะรู้ถูกต้องขึ้น
และก็จะรับเอาสัจจะตามที่ทรงสอน”
2) การศึกษาค้นคว้าเรื่องพลังจิตในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ทางจิตยุคปัจจุบนั ให้ความสนใจกับเรือ่ งของพลังงานทีแ่ ฝงอยูใ่ นกายหรือ “จิต”
เป็นอย่างมาก มีการค้นคว้าวิจยั เรือ่ งนีอ้ ย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในสหภาพโซเวียต ผลการวิจยั ได้ขอ้
สรุปที่สอดคล้องกับค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ในหนังสือทศวรรษใหม่แห่งการค้นคว้าพลังจิต
และพลังลึกลับในสหภาพโซเวียต ได้กล่าวถึงการค้นคว้าเรื่องพลังจิตของ ศาสตราจารย์ ดร.เจนาดี
เซอร์จีเยฟ ซึ่งกล่าวถึงการค้นคว้าของเขาว่า
“ผมใช้เวลาศึกษาค้นคว้าพลังชีวภาพหรือพลังจิตมนุษย์ รวมทัง้ วิธวี ดั และประเมินผลด้วยเครือ่ ง
มืออันทันสมัย... ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าคนเราแผ่พลังมากน้อยไม่เท่ากัน ผู้ที่รู้จักวิธีพัฒนาอย่าง
สม�่ำเสมอ ก็สามารถเพิ่มความเข้มข้นของพลัง และเก็บรักษาไว้ได้นาน อีกทั้งยังน�ำไปใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์ และมีคุณค่ามหาศาล”
ดังนั้น การพัฒนาจิต หรือ การบริหารจิต คือกระบวนการเพิ่มพลังจิตเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างกว้างขวาง

อย่างไรคือการพัฒนาจิต
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาจิต ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องการท�ำสมาธิภาวนา และเมื่อกล่าวถึง
เรื่องการท�ำสมาธิภาวนา ก็จะนึกถึงภาพการนั่งขัดสมาธิ หลับตา บริกรรมภาวนา การที่คนส่วนมาก
มีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิต และการท�ำสมาธิภาวนาในลักษณะนี้ท�ำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่
เรื่องของชีวิตประจ�ำวันหรือเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วไปจะท�ำได้ เพราะเป็นเรื่องยาก ลึกลับซับซ้อน ต้อง
มีเวลาว่าง ต้องอาศัยสถานที่เงียบสงบ เช่น ต้องไปวัด เป็นต้น จึงเห็นว่างานนี้สมควรเป็นงานของ
พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาที่แก่วัด ความเข้าใจดังกล่าวนับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
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และอยู่ในวงแคบเกินไป จึงสมควรท�ำความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาจิตให้ถูกต้อง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวว่า “ถ้าใครยังคิดว่าสมาธิ ต้องนั่งขัดสมาธิ
หลับตาภาวนา คนนั้นยังโง่อยู่ ถ้าผู้ใดเข้าใจว่า สมาธิเราท�ำได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจ ผู้นั้นเข้าใจ
ถูก สมาธิคือการก�ำหนดสติรู้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน ในปัจจุบันตลอดเวลา” ท่านได้ให้นิยามของค�ำว่า
“สมาธิ” ไว้ว่า “การท�ำสมาธิ คือ การท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก หมายความว่า เมื่อจิตของ
เรานึกถึงสิ่งใด ให้มีสติสำ� ทับไปตรงนั้น”
พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้กล่าวในพระธรรมเทศนา
เรือ่ ง “การพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนา” ว่า “จิตใจเป็นรากฐานส�ำคัญทีจ่ ะแสดงออกในอากัปกิริยา
ตลอดหน้าที่การงาน... ใจเมื่อได้รับการอบรมย่อมมีสติ ย่อมมีความฉลาดรอบคอบในความคิดความ
ปรุงของตน คิดดีคดิ ชัว่ คิดผิดถูกประการใด สติยอ่ มมียอ่ มรู้ แล้วก็ทำ� ตามสิง่ ทีเ่ ห็นว่าถูกต้องดีงาม งด
เว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้น ท่านเรียกว่า พัฒนาจิต”
การพัฒนาจิต หรือ การท�ำสมาธิ นั้น เป็นงานหรือกิริยาของจิต กายจะอยู่ในอิริยาบถหรือ
ท�ำการงานใดอยู่ก็ได้ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด หากท�ำไปด้วยความมี
สติสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวทั่วพร้อม มีใจจดจ่ออยู่กับงานหรืออาการนั้น ถือว่าเป็นการท�ำสมาธิทั้ง
สิ้น ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวว่า
“สมาธิเป็นกิรยิ าของจิต เมือ่ เรามีสติกำ� หนดรูจ้ ติ ของเราอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเรานัง่ ก�ำหนดรูจ้ ติ ของ
เราเรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่านั่ง แต่เวลาเรายืนก�ำหนดจิตของเรา เรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่ายืน เมื่อ
เรามีสติกำ� หนดรูจ้ ติ ของเราในท่านอน เรียกว่าปฏิบตั สิ มาธิในท่านอน เวลาเดินจงกรม เรามีสติกำ� หนด
รู้จิตของเรา เรียกว่า ปฏิบัติสมาธิในท่าเดิน ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นเพียงอิริยาบถบริหารร่างกายเพื่อ
มิให้สว่ นใดส่วนหนึง่ ถูกทรมานมากจนเกินไป เพราะฉะนัน้ สมาธิจงึ ไม่ใช่เพียงเรือ่ งการนัง่ สมาธิอย่าง
เดียว แม้แต่การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ พูด คิด ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราก็ได้
ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา”
นอกจากนี้ ท่านยังเน้นว่า “สมาธิแบบพระพุทธเจ้า การก�ำหนดรู้เรื่องชีวิตประจ�ำวันนี้เป็นเหตุ
ปัจจัยส�ำคัญ ส�ำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ” กล่าวโดยสรุป สติ-สัมปชัญญะ คือกลไกที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการพัฒนาจิตหรือการท�ำสมาธิ

ฝึกจิตให้ถูกทิศทาง
การปฏิบัติสมาธิมีหลายวิธี และมุ่งไปสู่จุดหมายที่หลากหลาย หากผู้ปฏิบัติต้ังจุดหมาย และ
ยึดหลักการที่ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้ได้ประโยชน์น้อยหรืออาจเสียประโยชน์เลยก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติ
ได้ประโยชน์สูงสุด จึงควรมีจุดหมายและหลักการที่ถูกต้อง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
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“ปัญหาส�ำคัญของการฝึกสมาธินี่ บางทีเราอาจจะเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักความจริง
สมาธิอย่างหนึ่ง เราฝึกเพื่อให้จิตสงบนิ่ง
สมาธิอย่างหนึ่ง เราฝึกเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ รู้ทันเหตุการณ์นั้น ๆ ในขณะปัจจุบัน
สมาธิบางอย่างเราปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความรูเ้ ห็นภายในจิต เช่น รูเ้ ห็นมหัศจรรย์ตา่ ง ๆ รูเ้ รือ่ งอดีต
อนาคต รู้อดีต หมายถึง รู้ชาติในอดีตว่าเราเกิดเป็นอะไร รู้อนาคต หมายถึงว่าเมื่อเราตายไปแล้ว เรา
จะไปเป็นอะไร อันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้
ทีน่ เี้ รามาพิจารณากันจริง ๆ อดีตเป็นสิง่ ทีล่ ว่ งไปแล้ว อนาคตเป็นสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ ดังนัน้ เรามา
สนใจอยู่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันดีไหม
...ที่ครูบาอาจารย์สอนว่า ท�ำกรรมฐานไปเห็นโน่นเห็นนี่ นี่มันใช้ไม่ได้ ให้มันเห็นใจเราเองซิ
...อย่าไปเข้าใจว่า ท�ำสมาธิแล้วต้องเห็นนรก ต้องเห็นสวรรค์ ต้องเห็นอะไรต่อมิอะไร สิ่งที่เรา
เห็นในสมาธิมนั ไม่ผดิ กันกับทีเ่ รานอนหลับแล้วฝันไป แต่สงิ่ ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องรูเ้ ห็นนีค่ อื เห็นกายของ
เรา เห็นใจของเรา
ดังนัน้ การพัฒนาจิตหรือการปฏิบตั สิ มาธิทเี่ ป็นหนทางของสัมมาสมาธิ จะต้องยึดถือจุดหมาย
หลักการดังต่อไปนี้
1) เป็นการปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้าง และเพิม่ พูนพลังสติสมั ปชัญญะ เพือ่ ให้เกิดปัญญา ดังนัน้
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด หรือท�ำการงานใดอยู่ ให้มีสติรู้อยู่กับอิริยาบถหรือการงานนั้น พลัง
สติสัมปชัญญะจะก่อให้เกิดปัญญา และเป็นพลังควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ท�ำ พูด คิด ในสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงาม เป็นเสมือนเบรกห้ามล้อที่จะหยุดกาย วาจา ใจ ไม่ให้ทำ 
� พูด คิด ในสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื่น
พระราชสั ง วรญาณ (หลวงพ่ อ พุ ธ ฐานิ โ ย) กล่ า วว่ า “สมาธิ ใ นสายของพระพุ ท ธเจ้ า
บ�ำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนา เพื่อจะได้น�ำประสิทธิภาพของพลังงานคือ
สติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจ�ำวัน แก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลส และอารมณ์ของ
ตนเองได้”
2) เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้กาย รู้จิตของตนเอง การละชั่ว ประพฤติดี การแก้ไขพฤติกรรมของ
ตนเอง จะต้องเริ่มที่การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ “กรรมฐาน” แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน งานนั้นคือ
งานดูกาย ดูจิตนั่นเอง การปฏิบัติเพื่อต้องการรู้เห็นสิ่งอื่น เช่น รู้จิตใจผู้อื่น เห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็น
ภูตผีปศี าจ ล้วนเป็นการปฏิบตั แิ บบส่งจิตออกนอก ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ทุกข์เพิม่ ปัญหา มากกว่าการแก้
ทุกข์แก้ปัญหา ดังที่พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) กล่าว่า
		“จิตที่ส่งออกนอก
เป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์
จิตเห็นจิต
เป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต
เป็นนิโรธ”
แก้ถูกจุดต้องแก้ที่จิต 387

นอกจากนี้ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ยังกล่าวว่า
“ความรู้เห็นดวงดาวดวงเดือนอะไรต่าง ๆ อย่าไปสนใจ ใครจะรู้วิเศษเท่าไร ไม่ประเสริฐเท่ารู้
ใจตนเอง ความมีอิทธิฤทธิ์หรืออะไรต่าง ๆ อย่าไปสนใจ เราจะพูดอะไรไม่เป็น รู้เห็นแล้วไม่รู้ว่าอะไร
เป็นอะไร เป็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร...ช่าง ขอให้มีอันรู้จิตของเรานี่”
“พยายามก�ำหนดพิจารณารู้เรื่องของจิตของกายนี้ให้รู้ชัดเจนลงไป อย่ามัวแต่มุ่งที่จะรู้โลก
หน้าโลกอืน่   รูแ้ ล้วก็ไม่มปี ระโยชน์อะไร ถ้าภาวนาไปแล้วไปเห็นเทวดา เทวดาเขาก็ไม่มาช่วยขัดกิเลส
ให้เราหรอก ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรก เราจะเอาน�้ำทองแดงในหม้อนรกมาช�ำระล้างกิเลส ก็เป็นไป
ไม่ได้ เห็นพระอินทร์ พระพรหม ท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้”
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กล่าวถึงเรื่องของการอบรมจิตและการภาวนาไว้ว่า
“จิต เป็นสมบัติสำ� คัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี ควรสนใจ
รับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือ ภาวนา ฝึกหัดภาวนา
ในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่อง และเสียไป จะได้ซ่อมสุขภาพจิต คือ นั่งพิจารณาดู
สังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิต ว่าคิดอะไรบ้าง ในวัน และเวลาที่นั่ง นั่งมีสาระประโยชน์
ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม... การภาวนา คือ
วิธีเตือนตน สั่งสอนตน ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง”
ดังนั้น การพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ จะมองข้ามเรื่องของกาย และจิต
ของตนเองไปไม่ได้เลย ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าวไว้ว่า “คนภาวนาไม่เห็น
หัวใจ มันถึงสวรรค์นพิ พานไม่ได้หรอก ต้องดูใจของตัวเองให้รกู้ อ่ น ว่าใจเราด�ำ ใจเราขาว ใจเรามีกเิ ลส
โลภ โกรธ หลง ใจมีราคะ โทสะ โมหะ ต้องดูกันที่ตรงนี้ก่อน”
3) การก�ำหนดรูป้ จั จุบนั เป็นหลักการส�ำคัญ ธรรมชาติของจิตจะเกิดพลังเมือ่ มีสติสมั ปชัญญะ
รู้พร้อมอยู่ที่ปัจจุบัน การส่งจิตไปในเรื่องของอดีตหรืออนาคต เป็นการส่งจิตออกนอกเช่นเดียวกัน
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ให้หลักในการภาวนาไว้ว่า
“ภาวนา พุทโธ ในทีน่ หี้ มายความว่า ให้ละอดีตทีล่ ว่ งมา ... อันองค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคห้าม
ทีเดียว ห้ามน้อมนึกเอาอดีตทีล่ ว่ งมาแล้วมาทับปัจจุบนั มันยกจิตไม่ขนึ้ นะ จิตไม่สว่างไสว อนาคตทีย่ งั
มาไม่ถงึ นัน้ อย่าคิดอย่านึกนะ สิง่ ใดยังไม่ถงึ เราอย่ากล่าว เขาเรียกว่าสมบัตบิ า้ นะ และคิดถึงอนาคต
ข้างหน้านั้นมาทับปัจจุบัน มันยกจิตไม่ขึ้นนะ”
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า ความเข้าใจว่าการท�ำสมาธิภาวนา คือ การนั่งขัดสมาธิ
งมงาย หลับตา หนีทุกข์ หนีปัญหานั้น เป็นความเข้าใจที่ผิดจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง หากผู้
ปฏิบตั ยิ ดึ จุดหมายหลักการทีถ่ กู ต้องแล้ว จะพบว่าการภาวนาคือการสร้างจิตให้เป็น พุทธะ คือ รู้ ตืน่
เบิกบาน เกิดปัญญาที่จะแก้ไขทุกข์ แก้ไขปัญหาภายในจิตใจของตนเอง ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งสิ่งภายนอก ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าว่า “การปฏิบัติธรรมตามแนว

388 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

พระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังเข้มแข็ง มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่
ตัวเอง สามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดเวลา ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร”

ท�ำสมาธิได้ที่ไหน อย่างไร
การพัฒนาจิต ไม่ใช่การนั่งหลับตาบริกรรมภาวนา การฟังธรรม การเดินจงกรมเท่านั้น และ
ไม่ใช่การผูกขาดของชาวพุทธ แต่เรื่องของสมาธิเป็นสากล ดังที่พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ
ฐานิโย) กล่าว่า “เรื่องของสมาธิไม่ใช่มีเฉพาะในบ้านเมืองเรา เรื่องสมาธิไม่ใช่เฉพาะจะมานั่งหลับตา
หรือฟังธรรมกันในวัด เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสากล สมาธิไม่ใช่ของศาสนาใด ไม่มีศาสนาใดผูกขาด
สมาธิเป็นทั้งของคนมีศาสนา เป็นทั้งของคนไม่มีศาสนา”
หากเรายึดหลักที่ว่า “การท�ำสมาธิภาวนา คือการท�ำจิตให้มีสิ่งรู้ ท�ำสติให้มีสิ่งระลึก” เมื่อ
ใดที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นเราท�ำสมาธิภาวนาอยู่ เราจึงสามารถท�ำสมาธิได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ทุกการงาน ทุกอิริยาบถ
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) แยกสมาธิเป็น 2 แบบ คือ
1) สมาธิในวิธกี าร หมายถึง การปฏิบตั สิ มาธิทมี่ รี ปู แบบ มีวธิ กี ารทีเ่ ป็นกิจลักษณะ เช่น การนัง่
ขัดสมาธิ ก�ำหนดลมหายใจ บริกรรมภาวนา การเพ่งกสิณ การเดินจงกรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ค่อนข้างอยู่ในวงจ�ำกัด กล่าวคือ ต้องอาศัยสถานที่สงบเงียบเป็นส่วนตัว เช่น วัดหรือห้องพระ ต้อง
ว่างจากภาระงานอื่น ๆ
2) สมาธิในชีวติ ประจ�ำวันหรือสมาธิสาธารณะ เป็นการปฏิบตั สิ มาธิในชีวติ ประจ�ำวัน ด้วยการ
ก�ำหนดสติอยู่กับงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด ซึ่ง
เป็นการปฏิบตั ทิ อี่ ยูใ่ นวงกว้างขึน้ สามารถท�ำได้ทกุ สถานที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ เช่น ผูท้ อี่ ยูใ่ นวัย
ศึกษาเล่าเรียน สามารถท�ำสมาธิในการเรียนได้ ด้วยการเพ่งสายตา และจิตใจไปที่ครูผู้สอน เมื่ออ่าน
หนังสือ ใจจดจ่ออยู่ที่หนังสือ ใครมีภาระการงานใด ก็ท�ำงานนั้นด้วยความมีสติ และจดจ่ออยู่กับงาน
อย่างไรก็ตาม หากไม่มเี วลาในการปฏิบตั สิ มาธิในวิธกี าร ก็ควรปฏิบตั สิ มาธิในชีวติ ประจ�ำวันให้
มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาก ดังที่พระราชสังวร
ญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) กล่าว่า “สมาธิแบบพระพุทธเจ้า การก�ำหนดรู้เรื่องชีวิตประจ�ำวัน นี่เป็น
เหตุเป็นปัจจัยส�ำคัญ ส�ำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ”
กล่าวโดยสรุป สมาธิในวิธีการเป็นการฝึกฝนภาคปฏิบัติ เพื่อน�ำมาใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา
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ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
การพัฒนาจิตในแนวทางที่เป็น “มรรค” คือ มีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการท�ำสมาธิภาวนาไว้ 4 อย่าง คือ
1) การอบรมสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
2) การอบรมสมาธิเพื่อญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็น
3) การอบรมสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ
4) การอบรมสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย
การปฏิบัติสมาธิในแนวทางของพระพุทธศาสนา เน้น “ปัญญา” เป็นหลัก เมื่อจิตมีพลัง
สติสัมปชัญญะมาก จะก่อให้เกิดปัญญาในระดับต่าง ๆ ได้แก่
ปัญญาระดับสูง การรู้เท่าทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน จนสามารถตัดอาสวกิเลสได้
ปัญญาระดับกลาง เป็นความชาญฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือการรูเ้ ท่าทันจิต มีภมู ติ า้ นทานต่อ
สิ่งยั่วยุ และสิ่งกระทบต่าง ๆ เมื่อมีสิ่งยั่วยุ (จากภายในหรือภายนอกก็ตาม) ให้ท�ำหรือพูดที่เป็นการ
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ประพฤติผิดท�ำนองคลองธรรม สติสัมปชัญญะจะเป็นเสมือนห้ามล้อไม่
ให้กระท�ำตามสิ่งยั่วยุนั้น เมื่อเกิดความ รัก โลภ โกรธ หลง แม้จะหยุดที่ใจไม่ได้ ก็สามารถหยุดกาย
วาจา ไม่ให้กระท�ำผิดศีล 5 ได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือความทุกข์ในชีวิต เช่น ความพลัดพราก ความผิด
หวังเสียใจ หรือถูกกระทบด้วยโลกธรรมทั้งฝ่ายยินดี (อิฏฐารมณ์) และฝ่ายยินร้าย (อนิฏฐารมณ์)
สามารถประคองจิตให้อยู่ในความเป็นกลาง หรือควบคุมตนเองให้อยู่ในความปกติได้ แม้อาจมีความ
หวัน่ ไหวหรือกระเพือ่ มบ้างก็เพียงเล็กน้อย ไม่ยนิ ดีหรือยินร้ายจนควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือทนต่อความ
ทุกข์ไม่ได้จนต้องหาที่พึ่งในทางที่ผิด เช่น มั่วอบายมุข เสพสารเสพติด หรือหาทางออกในทางที่ผิด
เช่น ฆ่าตัวตาย
ปัญญาระดับต้น เป็นความชาญฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ที่ใช้ในการเรียนและการงานต่างๆ
ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จสูง มีความผิดพลาดน้อย

การจัดค่ายคุณธรรม ณ วัดวะภูแก้ว
วัดวะภูแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวะภูแก้ว ต�ำบลมะเกลือใหม่ อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็น
วัดที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สร้างขึ้นเป็นวัดแรกในชีวิตของท่าน เมื่อการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้ว
เสร็จไปประมาณ 80% ในปี 2532 ได้เริ่มอบรมสมาธิข้าราชการครูเป็นรุ่นแรก จากนั้นได้มีการ
อบรมนักเรียน ข้าราชการ ภาคเอกชน อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ 10,000 คน มี
ผูผ้ า่ นการอบรมไปแล้วกว่า 300,000 คน ประมาณ 1,000 กว่ารุน่ จนปรากฏในค�ำขวัญของอ�ำเภอ
สูงเนินว่าเป็น “แดนธรรมวะภูแก้ว”
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วันที่ 20 มกราคม 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานการจัดอบรมของศูนย์พัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถท�ำ “คน” ให้เป็น “มนุษย์” เปลี่ยนเด็กเกเรให้เป็นเด็กดี และเปลี่ยนเด็กเรียน
อ่อนให้เรียนเก่งขึ้นได้เป็นจ�ำนวนมาก
ความส�ำเร็จที่ได้ต้องผ่านการลองผิดลองถูก ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรและคณะท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องเผชิญกับอุปสรรค และข้อจ�ำกัดหลายประการที่จะต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อ
ให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง
1) อุปสรรคและข้อจ�ำกัด
1.1 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ (80% - 90%) มาเข้าอบรมเพราะถูกบังคับ จึงเกิดการต่อ
ต้าน เห็นว่าการเข้าวัดหรือการปฏิบตั ธิ รรมเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ เห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ขียน
ในวันปิดอบรม มักจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึก ทางลบ เช่น
“ก่อนจะมา ดิฉันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ลงชื่อมาที่นี่เพราะหน้าที่ มาให้จบจะได้แล้วไป เพราะ
วัดไหน ๆ ก็คงสอนเหมือน ๆ กัน...”
“การมาค่ายนี่ก็เป็นธรรมดาของคนไกลวัดทั่วไป โอดครวญ ไม่อยากจะไปแต่ก็ต้องมาเพราะ
โรงพยาบาลบังคับให้มา”
“การมาอบรมครั้งนี้ผมไม่ได้มาด้วยความสมัครใจเลย ทางหัวหน้าของผมเป็นคนส่งรายชื่อ
บังคับให้มา ผมกับเพื่อนไม่อยากมาเลย เลยตกลงวางแผนไว้ว่าเมื่อเขาให้เซ็นชื่อแล้วเราจะพากันหนี
กลับ เพราะคิดว่าการอบรมก็คงเหมือนที่อื่นทั่วไปที่น่าเบื่อ...”
1.2 ผู้อบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม และท�ำสมาธิ มีอคติ และเห็นว่าเป็นเรื่อง
งมงาย และน่าเบื่อ
1.3 ระยะเวลาอบรมจ�ำกัดเพียง 3-5 วัน เพราะถ้าให้เวลายาวกว่านี้จะส่งผลกระทบกับการ
งาน หรือการเรียนของนักเรียน
2) หลักการและจุดมุ่งหมาย
ศูนย์พัฒนาจิตฯ วัดวะภูแก้ว ยึดหลักการทางพุทธศาสนาว่า เมื่อท�ำจิตให้สงบ ส�ำนึกทาง
คุณธรรมจะเกิดขึน้ ได้งา่ ย จึงเน้นกิจกรรมการเจริญสติ ท�ำสมาธิ เพือ่ ให้เกิดปัญญารูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดี คือ
หลักไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง
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3) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และได้คุณภาพสูงสุด
การท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ บนพืน้ ฐานของปัญหาอุปสรรคหลายอย่างดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
จะต้องใช้การบริหารจัดการทีแ่ ยบยล และคอยสังเกตผลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปแก้ไข และพัฒนางาน
ให้ดียิ่งๆ ขึ้น การบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดมีกระบวนการดังนี้
3.1 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบของจิต
- บรรยากาศ และสิง่ แวดล้อมในวัด เป็นต้นทุนทางธรรมชาติทไี่ ด้เปรียบมาก คือ ความเงียบสงบ
ห่างไกลจากชุมชน แวดล้อมด้วยต้นไม้ มองเห็นสีเขียวโดยรอบ ซึ่งตามหลักจิตวิทยา การมองสีเขียว
โดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยคลายเครียด และสร้างความสงบในใจได้ดี นักเรียนคนหนึ่งบรรยาย
ความประทับใจว่า “รู้สึกชอบบรรยากาศที่ร่มรื่น มองไปมีแต่สีเขียว ใบไม้พัดพลิ้ว ลมพัดเย็นสบาย
บางครั้งถ้าเงียบมากจะได้ยินเสียงนกร้อง เป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายมาก ท�ำให้สมองโล่ง ปลอดโปร่ง
พร้อมจะรับสิ่งดี ๆ ที่ท่านอาจารย์มอบให้”
- สร้างข้อตกลงไม่ให้ใช้เสียงคุยกันซึ่งท�ำให้จิตกระเพื่อมได้ง่าย แต่ใช้เสียงได้เต็มที่ขณะ
สวดมนต์ และการตอบค�ำถาม
- ไม่ให้เดินเข้าออกพลุกพล่านขณะปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น ถ้ามีความ
จ�ำเป็นจะเข้าห้องน�้ำ  อนุญาตให้ลุกออกไปครั้งละ 1 คน และรอจนกว่าคนนั้นจะออกไปพ้นศาลา
คนต่อไปจึงจะลุกได้
3.2 การสร้างแรงจูงใจ เพื่อลดแรงต่อต้าน และมีก�ำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติธรรม
- วันแรกของการอบรม ให้อ่านประสบการณ์ของผู้ผ่านการอบรมรุ่นก่อน ๆ ทั้งนักเรียน ครู
ต�ำรวจ ผู้ต้องขัง ซึ่งมักเริ่มด้วยความรู้สึกต่อต้าน ไม่อยากมาเข้าอบรม แต่จบด้วยความพึงพอใจมาก
และไม่อยากกลับ ตัวอย่างเช่น :
“ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าท�ำไมต้องมาอยู่ค่าย อยู่ท�ำไมตั้ง 5 วัน ครูไม่เสียดายเวลาหรือ...จนมา
วันที่ 3 นี่แหละ หนูเข้าใจแล้วว่านั่งสมาธิแล้วได้อะไร หนูมาอยู่ที่นี่ได้ทั้งเปลี่ยนความคิด และฝึก
ความอดทน”
“ก้าวแรกที่เข้ามาอบรมในโครงการ “เรือนจ�ำ-เรือนธรรม” ผมคิดว่าท�ำไมต้องเป็นผมด้วย
เพราะผมยังเป็นวัยรุ่น ไม่สนใจธรรมะ และพุทธศาสนาสักเท่าไร... ผมนับถือพุทธแต่ไม่เคยมีความ
รู้เกี่ยวกับศาสนาอย่างลึกซึ้งขนาดนี้ พระพุทธศาสนามีเหตุผล สามารถพิสูจน์ได้ จนท�ำให้ผมละอาย
ต่อบาป ไม่กล้าท�ำบาป กลัวตกนรก...”
- ให้รางวัลผูท้ นี่ งั่ สมาธิได้ดี และให้เล่าประสบการณ์ และให้กำ� ลังใจเพือ่ น ๆ ตัวอย่างเช่น ความ
คิดเห็นของผูร้ บั การอบรมคนหนึง่ กล่าวว่า “ตอนแรกเราเป็นคนไม่ชอบไม่อยากนัง่ สมาธิเลย แต่เมือ่
ได้รบั แรงเสริมจากเพือ่ นทีน่ งั่ สมาธิได้นานมาเล่าประสบการณ์ให้ฟงั ท�ำให้เราได้รวู้ า่ คนอืน่ เขาก็เมือ่ ย
ก็ปวดขาเหมือนเรา แต่เขาอดทนทีจ่ ะท�ำได้ จึงเป็นแรงกระตุน้ ให้เรานัน้ อยากจะท�ำให้ได้เหมือนคนอืน่
รู้สึกชอบเทคนิคนี้ เพราะท�ำให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น”
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3.3 การให้ธรรมะ
3.3.1 การปูพื้นฐานเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
สมาธิ ตลอดจนการน�ำธรรมะไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การศึกษาเล่าเรียน การปฏิบตั งิ าน นักศึกษา
คนหนึ่งแสดงความเห็นไว้ว่า :
“ที่นี่เป็นที่ฝึกปฏิบัติที่เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นและเด็ก ๆ ที่ไม่มีความรู้ และประสบการณ์ เป็น
ที่ที่ปูพื้นฐานให้เราน�ำไปปฏิบัติต่อแบบเข้มข้นขึ้น”
3.3.2 ก�ำหนดหัวข้อธรรมะที่จะปลูกจิตส�ำนึก และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้สอดคล้องกับ
วัยและหน้าที่การงาน ได้แก่ สร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส ทุกข์เพื่อสุข (อิทธิบาท 4) กฎแห่งกรรม
ตายแล้วไปไหน พลังบุญ-พลังบาป พระคุณอันยิง่ ใหญ่ เสพติดพิษมหันต์ เขาสุข-เราสุข เศรษฐกิจของ
ความพอเพียง ดังความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมดังนี้ :
“...คนที่มีโอกาสเหมือนพวกผม จะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิม เป็นคนดี
ของสังคม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ วัดนี้ท�ำให้คนเป็นคน และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ผมกล้าพูด
เลยว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริง ๆ”
“...วันที่ 1, 2, 3 ผ่านไป ข้าพเจ้าเป็นอะไรไป ท�ำไมจึงพบกับสิง่ แปลกใหม่ในชีวติ ทีผ่ า่ นมาแล้ว
ถึง 42 ฤดูฝน คือมีความสงบในความคิด แยกแยะปัญหา และก�ำหนดสติในการท�ำอะไรต่อมิอะไรได้
ดีขึ้น ที่ส�ำคัญคือข่มใจ ก�ำหนดให้อุปสรรคเป็นความพ่ายแพ้ได้”
3.3.3 เน้นการเจริญสติ และท�ำสมาธิในกิจกรรมทีห่ ลากหลาย : การท�ำวัตรเช้า-เย็น เดินจงกรม
นั่งสมาธิ ฟังบรรยาย จดบันทึก อ่านหนังสือ บริหารกายประกอบสติ ซึ่งเป็นการท�ำสมาธิทั้งแบบใน
วิธีการ และสมาธิสาธารณะ (สมาธิในชีวิตประจ�ำวัน) ดังที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้จ�ำแนกไว้ข้างต้น
การจัดกิจกรรมท�ำสมาธิที่หลากหลายท�ำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่เกิดความเพลิดเพลินใน
ธรรม โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้การตลกคึกคะนองซึ่งท�ำให้จิตหยาบ และกระเพื่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ท�ำจิตให้สงบ
ผู้เข้าอบรมจะได้รับธรรมะผ่านกิจกรรมต่อไปนี้
• ฟังธรรมขณะนัง่ สมาธิ ซึง่ เป็นแนวทางการปฏิบตั สิ ายพระป่า ดังทีห่ ลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เทศน์ไว้ว่า การฟังธรรมขณะภาวนาถือเป็นอันดับ 1 ดีกว่าการนั่งเงียบ ๆ
นักเรียนคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เราว่าการฟังเทศน์ท�ำให้ได้สมาธิง่าย จิตนิ่งเร็วมาก
เพราะมีสมาธิกับการฟัง”
• การฟังบรรยาย โดยวิทยากรจะบรรยายชัดเจน มีขั้นตอน ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นว่า
ธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมดังนี้
“วิทยากรได้ชี้แจงให้แจ้งกระจ่างกว่าทุกครั้ง ทุกที่ ซึ่งมันคือความจริง เป็นความเชื่อที่ไม่ได้
กล่าวอ้างลอย ๆ”
“วัดนี้ปฏิบัติจริง ชัด และเข้าใจง่าย”
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“ได้รับการอบรมจากอาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นอย่างมาก เรื่องที่ไม่เข้าใจก็
เข้าใจมากกว่าเดิม... เรื่องธรรมะก็สอนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่าง
ดีมาก ๆ เลยครับ”
“อาจารย์ถา่ ยทอดได้ดมี าก ๆ เข้าใจขัน้ ตอนดีมาก เป็นความเข้าใจการท�ำสมาธิครัง้ แรกในชีวติ ”
“การปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีรูปแบบ และขั้นตอนที่ดีมาก ท�ำให้ข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงธรรมอย่างมาก”
“เมื่อผมได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง ความคิดของผมกับเพื่อนเปลี่ยนไปเลย ไม่มีใครอยากหนีกลับ
เพราะการปฏิบัติในครั้งนี้มีประโยชน์มาก สอนให้รู้จักมีจิตใจที่หนักแน่น มีสติในการแก้ปัญหา รู้จัก
การช่วยเหลือเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์...”
“พอมาถึงวัดรู้สึกเฉย ๆ ผมคิดไว้แล้วแหละ วัดไหน ๆ ก็เหมือนกัน แต่พอได้ฟังเนื้อหา กลับ
รู้สึกแปลก ๆ เนื้อหาสาระมันเย้ายวนชวนให้อยากฟัง”
• การอ่านหนังสือ เพือ่ เป็นการปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน ฝึกสมาธิในการอ่านซึง่ เป็นงานทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นที่ต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และการท�ำงาน
หนังสือที่จัดให้อ่านเป็นหนังสือที่แฝงธรรมะ ที่เน้นเรื่องเล่าหรือประสบการณ์จริง ท�ำให้เกิด
ความเพลิดเพลิน และได้สมาธิในการอ่าน  ได้แง่คิดที่จะน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตายแล้วฟื้น
ผลบุญผลบาปติดตามพระพุทธเจ้า 108 วิธีมอบน�้ำใจให้แก่กัน พระในบ้าน เด็กหญิงของเรา ฯลฯ
กิจกรรมนี้ท�ำให้เด็ก ๆ ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมาสนใจการอ่านมากขึ้น สังเกตได้ว่าพอถึงช่วง
อ่านหนังสือ   ผู้เข้าอบรมจะเงียบกริบ ใจจดจ่อกับการอ่านอย่างจริงจัง ดังประสบการณ์ของเด็ก
นักเรียนต่อไปนี้:
“ผมเป็นเด็กเกเร ไม่ตงั้ ใจเรียน หนังสือก็ไม่เคยอ่าน... ขนาดสอบกลางภาค ปลายภาค หยิบจับ
หนังสือยังไม่เคย แต่พอได้อา่ นหนังสือทีว่ ทิ ยากรแจก เนือ้ หาน่าอ่านมาก อ่านแล้วท�ำให้อยากอ่านต่อ”
“รูส้ กึ ว่าการเข้าค่ายนีม้ สี าระ ท�ำให้ผมได้คดิ ถึงบุญคุณของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ ... จากคน
ทีไ่ ม่อา่ นหนังสือเลย แม้จะจับก็อา่ นได้ไม่ถงึ 2 หน้า แต่มาอยูท่ นี่ ที่ ำ� ให้ผมรักการอ่านอย่างมาก ท�ำให้
ผมรู้ว่าการอ่านหนังสือท�ำให้เรามีความรู้รอบตัวมากขึ้น
“ชอบกิจกรรมอ่านหนังสือ นอกจากจะฝึกการอ่านแล้วยังท�ำให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง พิจารณา
เรื่องราวที่สื่อความให้เราทราบถึงข้อคิดที่มีอยู่ในหนังสือแต่ละเล่ม หนังสือแต่ละเล่มมีข้อคิดดี ๆ
สอนคุณธรรมที่แตกต่างกันไป”
• การจดบันทึกธรรมะขณะฟังบรรยาย เพือ่ ให้ตงั้ ใจฟัง ไม่งว่ ง และฝึกทักษะการเขียน ได้ธรรมะ
ไว้เตือนความจ�ำ
นักเรียนคนหนึง่ แสดงความเห็นว่า “เวลาฟังบรรยาย ก็ไม่ได้ฟงั เฉย ๆ แต่ทา่ นสอนให้เราจดตาม
ที่ท่านบรรยาย ซึ่งเคยเข้าค่ายธรรมะที่ไหน ไม่ค่อยจะมีให้เขียนบันทึกความรู้แบบนี้”
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3.4 ละเลิกสิ่งผิด
กิจกรรม “สัญญาใจ” จัดให้เฉพาะกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา เป็นการน�ำประสบการณ์ที่ได้
ปฏิบัติทั้งศีล สมาธิ ซึ่งก่อให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ คือเกิดส�ำนึกผิดชอบชั่วดี มีความกตัญญู ความรับ
ผิดชอบ ความมีวินัย มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 นั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
3.4.2 ส�ำรวจตัวเองว่ามีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง หรือความดีที่จะต้องเพิ่มพูนอะไร
บ้าง
3.4.3 เขียนสัญญาใจ 3 ข้อ ลงในแบบฟอร์มที่จัดท�ำไว้ให้ 2 แบบ
- แบบที่ 1 ส�ำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
- แบบที่ 2 ส�ำหรับครูที่ปรึกษา
หมายเหตุ แนะน�ำให้นักเรียนเขียนเป็นความเรียงซึ่งสมารถแสดงความรักหรือขอโทษในสิ่งที่
ได้ท�ำผิดต่อท่านเหล่านี้ ซึ่งท�ำให้เกิดความประทับใจมากกว่า
3.5 การต่อยอดเพื่อให้พฤติกรรมที่ยั่งยืน
ส�ำนึกผิดชอบชัว่ ดี และแรงบันดาลใจทีจ่ ะแก้ไขหรือพัฒนาตนเองอาจไม่ยงั่ ยืน ถ้าทางบ้านหรือ
โรงเรียนไม่สานต่อ ดังนั้นในแบบฟอร์ม “สัญญาใจ” จึงมีจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ปกครองและคุณครู
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการรับช่วงต่อ ซึ่งจะช่วยให้พฤติกรรมยืนยาวหรือถาวร

บทสรุป
จากการประเมินผลการอบรม ผูร้ บั การอบรมเฉลีย่ 80 - 90% ได้รบั ประสบการณ์ในทางบวก
ได้ประโยชน์จากการอบรมในระดับสูง จากการศึกษาประสบการณ์ทผี่ เู้ ข้ารับการอบรมเขียนถ่ายทอด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้จากการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาสติปญ
ั ญาได้มาก ตัง้ แต่ปญ
ั ญาระดับต้น
ถึงปัญญาระดับกลาง กล่าวคือ
- นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนอ่อน มีผลการเรียนดีขึ้น บางคนสามารถยกระดับการเรียน จาก
เรียนอ่อนเป็นเรียนเก่งในระดับต้น ๆ ได้ บางคนเคยสอบตกหมดทุกวิชา ก็สามารถสอบผ่านทุกวิชา
ได้หลังการอบรมเพียง 2-3 เดือน ส่วนผู้ที่เรียนเก่งอยู่แล้ว ยิ่งมีผลการเรียนที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น
- การประกอบกิจการงานต่าง ๆ ประสบผลส�ำเร็จสูงขึ้น
- สามารถแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ เช่น การมั่วอบายมุข การประพฤติผิดท�ำนองคลอง
ธรรม การใช้สารเสพติด ฯลฯ
- เกิดส�ำนึกทางคุณธรรม เช่น มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว หน้าที่การงานและสังคม
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- มีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น มีความเข้มแข็ง อดทนต่อความทุกข์ และสิ่งยั่วยุที่จะชักน�ำไป
ในทางที่ผิด พึ่งตนเองได้มากขึ้น ไม่หาที่พึ่งในทางที่ผิด เมื่อมีปัญหา ใช้สติปัญญาในการแก้ไข ไม่คิด
ฆ่าตัวตายหรือพึ่งอบายมุข
• ตัวอย่างพัฒนาการด้านการศึกษาเล่าเรียน (จากประสบการณ์ที่นักเรียนเขียนถ่ายทอดในวัน
ปิดอบรม)
“หนูมาวัดวะภูแก้วเป็นครั้งที่ 2 แล้วค่ะ ... ดร.ดาราวรรณให้เคล็ดลับเรียนเก่ง พอกลับจาก
วัด หนูได้ลองไปใช้ปรากฏว่าได้ผล ตอน ม.4 หนูได้เกรดเฉลี่ยถึง 3.45 ได้ล�ำดับที่ 1 ของห้อง (ตอน
ม.3 ได้เกรด 3.77) แม่ดีใจมากจนยิ้มออกมา...”
“...เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่ชายข้าพเจ้าได้มาวัดแห่งนี้ พี่ชายเคยเป็นเด็กที่ผลการเรียนธรรมดามาก
เกรดเฉลี่ยอย่างมากก็แค่ 2 ต้น ๆ แต่พอตอนขึ้น ม.4 โรงเรียนจัดโครงการมาอบรมที่วัดแห่งนี้ เมื่อ
กลับไปเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน จนตอนมัธยมปลายดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะได้เกรดถึง 3.80 เลย
ทีเดียว สอบเข้ามหาวิทยาลัยติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท�ำให้พ่อแม่ตลอดจน
คนรอบข้างภูมิใจในตัวพี่ชายคนนี้เป็นอย่างมาก”
“13 ปีก่อน เด็กประถมคนหนึ่งเรียนได้ที่ 42 จากนักเรียน 55 คน นั่งหลังห้องตลอด มาวัน
หนึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนมาอบรมธรรมะที่วัดวะภูแก้ว ที่นี่สอนให้เด็กเรียนไม่เก่งคนหนึ่ง
หันมาตั้งใจเรียน ปีนั้นเองเด็กคนนั้นสอบได้ที่ 14 เป็นเด็กนั่งหน้าห้อง ชอบยกมือถาม-ตอบอาจารย์
เป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือ และจดบันทึกสิ่งที่อ่าน หมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ เด็กคนนั้นเริ่มมีความ
ฝันที่จะท�ำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ จึงตั้งใจเรียน และสอบติดพยาบาล เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ สอบ
ใบประกอบวิชาชีพผ่านทุกวิชา สอบบรรจุข้าราชการได้ มีเงินเดือนเลี้ยงดูพ่อแม่ และส่งน้องเรียน
หนังสือ”
• ตัวอย่างพัฒนาการด้านส�ำนึกผิดชอบชัว่ ดี และการน�ำไปใช้ในการพัฒนาการงาน และคุณภาพ
ชีวิต
“... เรามีปมทีว่ า่ เราไม่เคยเจอหน้าแม่เลย ย่าบอกว่าแม่ทงิ้ เราไปตัง้ แต่เราอายุ 3 เดือน เราเป็น
โรคซึมเศร้า ต้องพบจิตแพทย์ทกุ เดือน เราเคยฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือ แต่ยา่ มาพบเข้า เราจึงรอด
ตายมาได้ จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่หายจากอาการซึมเศร้า จนเราได้มาวัดวะภูแก้ว ได้ฟังธรรมะ จิตใจ
สงบขึ้น ท�ำให้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายหายไป เพราะท�ำให้เรานึกได้ว่าคนที่เลี้ยงเรามาจะอยู่อย่างไร
จะเสียใจขนาดไหน...”
“...การอบรมครั้งนี้ทำ� ให้ผมเปลี่ยนวิธีคิดในการท�ำงานได้มาก แต่ก่อนดูแลผู้ป่วยแต่ให้ได้ตาม
มาตรฐาน ดูแลแต่กาย แต่กลับจากอบรมครั้งนี้ผมจะไปดูแลใจของผู้ป่วยด้วย”
“ธรรมะ ศีล สติ ช่วยให้ผมเห็นหนทางหนีจากโทสะ เมื่อก่อนผมเป็นคนโมโหง่าย มีเรื่องต่อย
ตีกันบ่อย มีอริ เอาคืนกันไปมา โดดเรียน เกเร มีความประมาทในชีวิต ไม่วางแผน ไม่มีจุดหมาย...
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ผมขอขอบคุณวัดวะภูแก้วที่สอนให้มีสติ มีความคิดในการตัดสินใจ ผมไม้คิดจะไปสวรรค์หรือ
เป็นพระอรหันต์ แต่ผมจะท�ำปัจจุบนั ให้ดี และเป็นเด็กดีของสังคม และครอบครัว แค่นกี้ แ็ สนภูมใิ จแล้ว
หลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ของชาติ ท�ำตนให้เป็นประโยชน์
และไม่เบียดเบียนผู้อื่น”
ปัญหาสังคมทีน่ บั จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ ปัญหาอาชญากรรม ทุจริตในวงการ
ต่าง ๆ โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ยาเสพติด แม่วัยใส การท�ำแท้ง ฯลฯ ล้วนเกิดจากการมี
ภูมคิ มุ้ กันทางใจบกพร่อง หากเรายังไม่ให้ความส�ำคัญกับ “จิต” และการพัฒนาจิตให้มภี มู คิ มุ้ กัน
เพิ่มขึ้น ก็นับว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และไม่ยั่งยืน ผู้คนในสังคมก็มีแต่จะสร้างปัญหา และ
สร้างทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ๆ สังคมก็จะเป็น “สังคมอุดมทุกข์” แต่หากเราแก้ปัญหาที่
ต้นตอคือ “จิต” ก็จะช่วยให้สังคมนี้เป็น “สังคมอุดมสุข” ที่ยั่งยืน
หมายเหตุ: อ่านประสบการณ์และทัศนคติของผู้ผ่านการอบรมจากวัดวะภูแก้วได้ในหนังสือ
ฐานิยปูชา ทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในตอนสุดท้ายของแต่ละเล่ม
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บันทึกของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ในการเข้าปฏิบัติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวดี คุณารักษ์
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม ร่วมกับคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นโครงการทีด่ ี จึงน�ำบันทึกทีจ่ ดไว้ในครัง้ นัน้ ลงพิมพ์ในหนังสือธรรมะเพือ่
ชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2) ดังนี้ :ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม และคณะวิทยากร ได้บรรยายความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา
และกล่าวว่าผู้ที่เข้าอบรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถือเป็นโชคดีอย่างมาก เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ คือ
โชคดี 6 ขั้น
1. ได้เกิดเป็นมนุษย์
2. ได้พบพุทธศาสนา เพราะเป็นศาสนาที่มีเหตุผล ไม่ได้บังคับให้เชื่อ ฯลฯ
3. ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
- ผู้ที่รู้จักค�ำสอน รู้แล้วปฏิบัติตามด้วย มีไม่ถึง 10% ของชาวพุทธในประเทศไทย
4. ได้ปฏิบัติธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
5. ได้เป็นศิษย์พระอรหันต์
6. ได้บวชใจถวายรัชกาลที่ 9, พ่อ-แม่, ผู้มีพระคุณ และครูบาอาจารย์
การบวช มี 2 แบบ คือ
1. บวชกาย คือ การที่แสดงรูปลักษณ์ภายนอก คือ โกนหัว ห่มเหลือง
2. บวชใจ คือ รักษาไตรสิกขา 3 ข้อ
1. ศีล
2. สมาธิ
3. ปัญญา

ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2560
จัดโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
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สมาธิ มี 2 แบบ
1. สมาธิในวิธีการ : การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
2. สมาธิในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ขับรถ อ่านหนังสือ ท�ำการงานต่าง ๆ ฯลฯ
3. ปัญญา มี 2 แบบ
3.1 ปัญญาทางโลก เช่น เรียนหนังสือเก่ง
3.2 ปัญญาทางธรรม มีสติ รู้จักผิดชอบ ชั่วดี
สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา
ประโยชน์ของการฟังธรรม
1. ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
2. สิ่งที่เคยได้ยินมาแล้วจะเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้น
3. สิ่งใดที่สงสัยจะหายสงสัย
4. ได้ปัญญารู้ความเป็นจริงตามความเป็นจริง
5. จิตจะสงบเป็นสมาธิ
การสร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส
จะท�ำให้จิตมีพลังมากขึ้น
คุณลักษณะพิเศษของพุทธศาสนา
1. เป็นศาสนาสากล พระธรรมที่ตรัสรู้มาเป็นกฎธรรมชาติ
พระพุทธเจ้ารู้ทั้งกฎทางโลกและทางธรรม
กฎทางธรรม เช่น กฎอริยสัจ 4 กฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
กฎทางโลก เช่น โลกมีสัณฐานแป้น ๆ เหมือนลูกพุทรา จักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียว แต่มี
เป็นแสนโกฏจักรวาล แต่ละจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
2. ไม่บังคับให้เชื่อ
3. สอนให้พงึ่ ตนเอง หลีกเลีย่ งการพึง่ เทวดาเป็นหลัก ไม่ชอบให้มกี ารอ้อนวอน ร้องขอ ขณะที่
เรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องหาที่พึ่งให้ถูก เช่น พึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ กฎ
อริยสัจ 4 เป็นกระบวนการแก้ทุกข์ แก้ปัญหา
4. เป็นศาสนาจิตนิยม ให้ความส�ำคัญกับจิตเป็นอันดับหนึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างส�ำเร็จด้วยใจ
5. พัฒนามนุษย์ได้จนหมดกิเลส
ทัศนะหลวงตาพระมหาบัว – ศาสนาใดสอน อริยสัจ 4 จะพ้นทุกข์ได้
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ท่านชยสาโร มีทัศนะว่า ศาสนาที่สอน มรรค 8 จะท�ำให้พ้นทุกข์ได้
- ศาสนาพุทธสอนคนดี ได้ถึงอริยชน (โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์)
- ศาสนาอื่นสอนคนดีให้เป็นแค่กัลยาณชน แต่ไม่หมดกิเลส
6. ไม่เคยมีสงครามศาสนา ศาสนาพุทธไม่เคยก่อสงคราม โดยเอาศาสนาเป็นข้ออ้าง
7. ถูกผิดดีชั่ว อยู่ที่การกระท�ำ ไม่ใช่ความเชื่อ
พระพุทธเจ้าบอกว่าจะขึ้นสวรรค์ หรือตกนรกขึ้นอยู่กับการกระท�ำของตัวเอง ไม่ใช่เป็นเพราะ
เราไม่นับถือพระพุทธเจ้า
ไสยศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีพราหมณ์ แต่ทำ� กันทั่วไปแม้แต่ในวัด คนจึงเข้าใจว่าเป็น
เรื่องของพุทธศาสนา

หนึ่ง  

คุณสมบัติของจิต
1. จิตเป็นพลังงานที่อยู่ในกายเรา (จิต ใจ มโน วิญญาณ ฯลฯ)
ผี คือ จิตที่ออกจากกาย ไปร่อนเร่ พเนจร
2. จิตเป็นผู้สั่งการ จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว
นักวิทยาศาสตร์บอกว่า สมองสั่งกาย จริง ๆ แล้ว จิตสั่งสมอง แล้วสมองจึงสั่งกายอีกทอด

ร่างกายถ้าไม่มีจิตอยู่ คือ คนตาย
คนตาย สมองยังอยู่ แต่ทำ� งานไม่ได้ เพราะจิตออกจากร่างกายไปแล้ว
3. จิตมีหน้าที่บันทึกกรรม (การกระท�ำ)
- กรรม คือ การกระท�ำ บางคนเข้าใจว่ามีกรรม แปลว่า เคราะห์ โชคร้าย บาป ซึ่งเป็นความ
เข้าใจผิด กรรม (การกระท�ำ) อาจเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หรือกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) ก็ได้
- เวลาท�ำผิด ไม่มีใครรู้เห็น แต่จิตรู้เพราะจิตไปกับเราทุกแห่ง
4. กายตายจิตไม่ตาย จิตจะทิ้งกายไปพร้อมข้อมูล (บุญ-บาป) ที่บันทึกไว้
- กฎที่พระพุทธเจ้าพบ ไม่ได้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์ คือ พลังงานทุกชนิดไม่สูญ จิตเป็น
พลังงานรูปแบบหนึ่ง ก็ไม่สูญเช่นกัน
5. จิตที่ฝึกดีแล้วน�ำสุขมาให้
- การพัฒนาจิต ของพระพุทธเจ้าอยู่ในกรอบของศีล ไม่น�ำพลังจิตไปใช้ในการเบียดเบียน
ตนเองหรือผู้อื่น
- ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาพลังจิต ท�ำทุกอย่าง ไม่สนใจศีลธรรม สะกดจิตให้เส้นโลหิตแตก
ตายได้
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หนึ่ง

หลักการฝึกจิตให้มีพลัง
เติมพลัง 3 ส. ได้แก่
1. สติ คือความระลึกได้
2. สัมปชัญญะ คือความรู้ตัวทั่วพร้อม
3. สมาธิ คือความจดจ่อ ความตั้งมั่นของจิต
- สมาธิไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิ หลับตา เท่านั้น การขับรถอย่างตั้งใจ ก็เป็นการท�ำสมาธิอย่าง
- นักศึกษาเรียนหนังสือ จดจ่อกับครู ตั้งใจฟัง ก็เป็นการท�ำสมาธิอย่างหนึ่ง
- เรียนดีต้องจด จดแล้วจ้อง จ้องแล้วจด (จ้องจด จดจ้อง)
- สมาธิท�ำให้ทุกที่ ทุกแห่ง ทุกงาน ท�ำที่ไหนก็ได้
- สมาธิเป็นกิริยาของจิตที่มีสติรักษา ท�ำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และการงาน

ประโยชน์ของการฝึกจิต
1. พัฒนาสติปัญญา (IQ) ท�ำให้ความจ�ำดีขึ้น ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำงานสูงขึ้น
- สมาธิแก้ปัญหา เด็กออร์ทิสติก เด็กปัญญาอ่อนได้ แต่ไม่ใช่กลายเป็นเด็กปกติทันที
- ร่างกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะมีพลัง
- จิตต้องนิ่งจึงจะมีพลัง
2. รักษาโรคได้โดยใช้พลังจิต
- ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์
- ผู้ที่มีพลังจิตดี จะใช้ยาน้อยกว่าคนอื่น เพราะจิตที่มีพลังจะผลิตยาแก้ปวดได้เอง (สาร
เอ็นดอร์ฟิน)
- จิตที่มีพลังจะมีความเบา และสว่าง หลวงพ่อพุธใช้ความสว่างของจิตไปเพ่งโรคที่ปอด
(จุดด�ำที่เป็นวัณโรคในปอด) รักษาหายได้
- จิตรั่ว หมายถึง จิตที่ส่งออกนอก รู้สึกง่วง รู้สึกฟุ้งซ่าน
- ค�ำท่องซ�ำ 
้ ๆ เรียก บริกรรม (ท่องค�ำซ�้ำ ๆ เร็ว ๆ) ท่องไปเรื่อย ๆ บางครั้งอาจช่วยบรรเทา
อาการปวดได้
3. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คือ EQ
- สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
- มีภูมิคุ้มกันทางใจสูง ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งยั่วยุที่ชักจูงให้ท�ำผิด ท�ำชั่ว
- ควรประหารกิเลสให้ได้ ถ้าประหารไม่ได้ ก็ควบคุมให้ได้
- โกรธ – ไม่ท�ำร้ายคนอื่น
   โลภ – ไม่ลักขโมย ไม่โกง
บันทึกของประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ 401

- เดินปัญญาทางพุทธ รับความจริงตามความเป็นจริงว่า ไม่มีอะไรเที่ยง ไม่มีอะไรคงสภาพ
เดิมได้ และต้องสูญสลายในที่สุด
- ตัวอย่าง : หลวงปู่ขาว – อดีต – เคยคิดจะฆ่าเมีย และชู้ แต่พลิกจิตคิดบวชแทน – เป็น
ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่ขาว ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ เนื่องจากมีกระดูก
เป็นพระธาตุ
- คุณรักเกียรติ สุขธนะ โกงยา 5 ล้าน ติดคุก หลังจากออกจากคุกแล้ว ได้บวช และเขียน
หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ถ้าอาตมารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อน คงไม่ต้องเข้าคุก
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ให้
พรปีใหม่ว่า ถ้ามีสติจะมีความสุขทุกเมื่อ
- ปฏิบัติเพื่อการละวาง ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ
- ปัญญาทางธรรมจะแก้ปัญหาได้
- สมาธิเป็นการข่มเท่านั้น
- ถ้าเห็นทีจ่ ติ จะวางได้ แต่ถา้ เห็นทีส่ มองจะวางไม่ได้ เช่น เมือ่ บุคคลทีร่ กั ตายก็ยอมรับความ
จริง ไม่ร้องไห้ฟูมฟาย
ผู้ปฏิบัติธรรม จะเพิ่ม 3 ลด 3
เพิ่ม
1. เพิ่มความเบิกบานในชีวิต
2. เพิ่มสติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
3. เพิ่มความเมตตาต่อผู้อื่น คนจิตดี สติดี จะไม่เบียดเบียนใคร
ลด
1. ลดอีโก้ ลดทิฏฐิ
2. ลดความอยาก อยากได้ อยากมี เป็นความโลภ
3. ลดการเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าเกิดปัญหาจะทุกข์น้อยกว่าคนอื่น
พราหมณ์ดา่ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าถามว่า ถ้ามีคนเอาอาหารมาให้เรา แต่เราไม่รบั อาหาร
จะเป็นของใคร พราหมณ์ตอบว่า เป็นของผู้ให้ พระพุทธเจ้าตอบว่า ค�ำด่าของท่าน พระพุทธเจ้าไม่
รับ ค�ำที่ท่านด่าก็จะเป็นของท่าน
- ต้องฝึกจิตตลอดเวลา ถ้าน�้ำเชี่ยวหรือมีปัญหา จะได้ไม่ทุกข์มาก เช่นเกิดผิดหวังในความรัก
มีคนเสียชีวิต ฯลฯ
- ทุกข์เพื่อสุข
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คุณธรรมที่ทำ� ให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จคือ อิทธิบาท 4 ได้แก่
1. ฉันทะ ความพอใจ รักใคร่ ในสิ่งนั้น
2. วิริยะ คือความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ
3. จิตตะ คือการเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง
4. วิมังสา ทบทวนพิจารณา เพื่อท�ำสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้น
ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ สูงหรือต�่ำอยู่ที่เราท�ำตัว
กฎแห่งกรรม
หลักชาวพุทธ
1. เชื่อเรื่องกรรม
2. เชื่อเรื่องผลของกรรม (ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว)
3. เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน
4. เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
กรรม คือ การกระท�ำที่ประกอบด้วยเจตนา หรือจงใจ
หลวงพ่อพุธ หลวงตามหาบัว ฟอกธาตุขันธ์ของท่านจนบริสุทธิ์แล้ว ผม เล็บ ฟัน ของหลวง
ตามหาบัว กลายเป็นพระธาตุตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
- เหนือโลกทั้ง 3 (สวรรค์ มนุษย์ นรก) คือ นิพพาน
- กิเลสเกิดขึ้นที่จิต ถ้าดับกิเลสได้จะถึงนิพพาน
ความทุกข์ มี 2 แบบ คือ ทุกข์กาย กับ ทุกข์ใจ
- ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้
- กรรมให้ผลตามกาลเวลา กรรมที่ไม่มีผล คืออโหสิกรรม
- กรรมชาติปัจจุบัน ให้ผลในชาติปัจจุบัน
- กรรมชาติปัจจุบัน ให้ผลชาติหน้า
กรรมให้ผลในหน้าที่
- คนให้ทาน – ร�่ำรวย
- คนมีศีลมาก – สวยงาม
   ไม่มีศีล – ขี้เหร่
ถ้าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ ไข่ที่ผสมแล้วจะฝ่อ เพราะไม่มีวิญญาณครอง
กรรมให้ผลตามความหนัก-เบา
- กรรมหนัก (ฆ่าพ่อแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำให้พระพุทธเจ้าห้อพระโลหิต ท�ำให้พระสงฆ์
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แตกแยก)
เป็น อนันตริยกรรม (ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ต้องไปอบายภูมิเท่านั้น) เช่น พระเจ้าอชาติ
ศัตรู ฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร เพราะคบเทวทัต ต้องใช้กรรมในนรกก่อน
อาจิณณกรรม ส่งผลอย่างไร ฆ่าหมูร้องเหมือนหมูที่ถูกเชือด ถ้าเป็นแบบนี้ บอกได้ว่า
ไปอบายภูมิ
อาสันนกรรม
- จิตก่อนตายเป็นอย่างไร
- ก่อนตายถ้าจิตเป็นกุศลจะไปดี
- ก่อนตาย ถ้าจิตเป็นอกุศลจะไปไม่ดี
เทวโลก - มนุษย์ - อบายภูมิ
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของ 3 โลก ถ้ากรรมส่งผลให้ยอมรับกรรม และให้อโหสิกรรม ถ้า
เขาเปลี่ยนภพภูมิสู่ที่ดีได้ เขาจะให้อโหสิกรรมก็ได้
- ถ้าตายในสมาธิ เกิดในพรหมโลก
- ถ้าตายในพุธโธ สู่ภูมิที่ดี (สุคติ)
- ถ้าหมดกิเลส ตายไป ไปสู่นิพพานได้
- สิ่งที่เป็นพื้นฐาน คือ กตัญญู
- พระอรหันต์ในบ้าน คือ พ่อแม่ ดังนัน้ ควรดูแลพระอรหันต์ในบ้านให้ดกี อ่ นจะไปดูแลนอก
บ้าน
- พระอนาคามี ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ไปนิพพานในพรหมโลก (พรหมสุทธาวาส)
- กฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งธรรมชาติ มีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิด
- ภพมนุษย์เป็นทางผ่านของ 3 โลก มีแต่คนอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ในอนาคต
- เห็นทุกข์ดี รู้ทางดับทุกข์ ไปนิพพาน
- ทุกชีวิต ตัวเราเป็นคนลิขิต แล้วแต่ว่าจะก่อกรรมอะไรไว้ (กรรมลิขิต) ใครเป็นคนลิขิต
กรรม เราเป็นคนลิขิต หลังจากนั้น กรรมเป็นคนลิขิตเรา ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวท�ำ
- อดีตส่งผลถึงปัจจุบัน ปัจจุบันส่งผลถึงอนาคต
- ห้ามอธิษฐานขอเป็นสามี-ภรรยากันทุกชาติ เพราะคนแต่ละคนท�ำบุญไม่เท่ากัน จะเกิดไม่
เหมือนกัน คนหนึ่งเป็นคน อีกคนอาจเป็นสัตว์ก็ได้
- แก้กรรม หยุดการเพิม่ ผลของกรรม (หยุดท�ำกรรมชัว่ ) ท�ำความดีให้มากขึน้ (เพิม่ พลังบุญ)
ตายแล้วไปไหน
- การระลึกถึงความตายก่อนตายเป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะจะได้เตรียมตัวก่อนตายได้
- คนเราตายทุกลมหายใจ เข้า – ออก หายใจเข้าไม่ออกก็ตาย หายใจออกไม่เข้าก็ตาย
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อยู่ใหม่

- เกิดความทุกข์ – หมดความทุกข์
- ทุกอย่างเกิดขึ้น และดับไปทุกเรื่อง
- เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้ จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้
- การตายต้องเปลี่ยนภพภูมิ มีการเวียนว่ายตายเกิด
- หัดตายแบบไม่กลัว คือเตรียมพร้อมก่อนตาย ตายก็ดี เกิดใหม่ดีกว่าเก่า
- ชีวิตคือการเดินทาง ร่างกายเปรียบเหมือนบ้าน มีสัญญาเช่า หมดสัญญาเช่าก็ต้องไปหาที่

- คนท�ำบุญเยอะ ไปอยู่บ้านดีกว่าเก่า ไม่ทำ� บุญ อยู่กระต๊อบ
- ท�ำบาป ร่อนเร่ พเนจร
- กายตาย จิตไม่ตาย จิตไปพร้อมกับข้อมูล คือกรรมดี กรรมชั่ว ที่จิตบันทึกไว้
- ไม่มีจิตไหนที่มีความดีล้วน ๆ หรือจิตที่มีความชั่วล้วน ๆ แต่จะเป็นจิตที่มีทั้งความดี
และความชั่วในจิต
- สีของจิตที่ทำ� บาปจะร้อนจ้า
- พลังจิตที่ห่อหุ้มร่างกาย จะเหมือนละอองน�้ำห่อหุ้มร่างกาย
- คนที่มีพลังจิตมาก จะเห็นละอองน�้ำหุ้มหนาทึบ
พระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎธรรมชาติ 3 กฎ
่ ท่านได้ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติได้) รู้ว่าตายแล้วไม่สูญ
ยาม 1 ตอนหัวค�ำ 
ยาม 2 (กลางดึก) ได้ จุตูปปาตญาณ รู้กฎแห่งกรรม (รู้กรรมของสัตว์) คนที่เกิดมารวย จน
ไม่สวย (ขี้เหร่)
ยาม 3 (รุ่งสาง) ได้ อาสวักขยญาณ รู้กฎอริยสัจ 4 ตัดกิเลสได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า
- การปฏิบัติธรรม เพื่อต้องการ อาสวักขยญาณ
  ศาสนาพุทธ เป็น metaphysics เหนือฟิสิกส์
- ฝึกพลังจิต จะท�ำให้จิตวิ่งเร็วกว่าแสง ถ้าวิ่งย้อนแสงจะมองเห็นอดีต ถ้าวิ่งตามแสงจะรู้
อนาคต
ข้อพิสูจน์ว่าตายแล้วไม่สูญ มี 4 ข้อ
1. การติดนิสัยเก่ามาจากชาติก่อน ๆ
- หน้าที่ของจิต จิตมีหน้าที่บันทึกกรรม ทุกการกระท�ำ ค�ำพูด ความคิด
   ถ้าท�ำบ่อย ๆ -- จะเป็นนิสัย ถ้าเข้มมาก ๆ จะเป็นสันดาน
   นิสัยวาสนา – ความเคยชินที่แก้ไม่ได้
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ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตร เป็นอัครสาวกอันดับ 1 แต่ท่านชอบกระโดดโลดเต้นคล้ายลิง
อย่าไปว่าท่าน จะตกนรก เพราะท่านเป็นอรหันต์ เพราะกิเลสอยู่ที่จิต ไม่ใช่กาย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
ท่านติดนิสัยลิงมาจากชาติก่อน ๆ (500 ชาติ) พระสารีบุตรหมดกิเลสที่ใจ แต่กายยังมีนิสัยวาสนา
ที่ติดมาจากชาติก่อน ๆ ที่เกิดเป็นลิง
- การอาบน�้ำคงคา เพื่อให้หมดกิเลส แต่ก็ไม่ท�ำให้หมดกิเลสได้ เพราะกิเลสอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่
ที่กาย
พระสันตกาย ติดนิสัยพญาราชสีห์มาจากชาติก่อน ๆ 500 ชาติ ราชสีห์นอนตะแคงขวา
ตลอดคืน
- พระนอน นอนตะแคงขวา (สีหไสยาสน์) ตะแคงขวาเหมือนราชสีห์
- พุทธรูปเชื่อมโยงกับวันเกิด วันจันทร์ ฯลฯ
- หมาเป็บซี่ ติดนิสัยพระมาจากชาติก่อน
2. เด็กอัจฉริยะ (พรสวรรค์ ความฉลาดล�้ำเลิศ) สมองใหญ่ ร่องสมองเยอะ และลึก
- เด็กระลึกชาติได้มีมากที่สุดที่อินเดีย (คนไทยที่ อ.ไพศาลี นครสวรรค์ มี 58 ราย)
- เด็กเขมรอายุ 4 ขวบ ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเกิดเป็นคนรัสเซีย (จากบันทึกของ
ศาสตราจารย์เอียน สตีเวนสัน)
3. การทรงวิญญาณ ผีเข้า เจ้าสิง
- ถ้าเป็นไปได้ แสดงว่า วิญญาณมีจริง
4. การระลึกชาติ
- ถ้าอยากรู้อดีตชาติตัวเอง
วิธีที่ 1 ระลึกชาติเองได้ แต่จะเกิดได้กับเด็กที่อายุไม่เกิน 7 ขวบ ถ้าเกินจากนี้จะเป็นไปได้
ยาก
- หลานสาวหลวงปู่จันทา อายุ 2 ปี ระลึกชาติได้ว่าเป็นแม่ และตกนรกมาก่อน
- หมาหูตั้งจ�ำได้ว่าเคยเป็น พล ร.ต. เฉลิม มาก่อน
วิธีที่ 2 ใช้วิธีนั่งสมาธิลึก ๆ ระดับฌาน
ข้อมูลอยู่ในสมองลึกมาก
- การระลึกชาติได้ เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่ง หูทิพย์ ตาทิพย์ ฟังภาษาสัตว์ได้ ฯลฯ คนที่จิตมีพลัง
มาก สามารถเล่นฤทธิ์ได้ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการหมดกิเลส ผู้มีฤทธิ์บางคนก็กิเลสหนา ใช้ฤทธิ์ในทาง
เบียดเบียนผู้อื่น พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่มีฤทธิ์เลย
พระอรหันต์ มี 2 แบบ
1. มีฤทธิ์ ถ้าอยูก่ บั คนทีห่ มดกิเลสแล้วจะเป็นคุณ แต่ถา้ อยูก่ บั คนทีไ่ ม่หมดกิเลสจะเป็นอันตราย
2. ไม่มีฤทธิ์ คนจะไม่ทราบว่าท่านเป็นอรหันต์
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- อย่าพูดดูหมิ่นพระ เพราะท่านอาจเป็นพระอรหันต์แล้ว
วิธีที่ 3 สะกดจิตย้อนภพ จะได้ข้อมูลว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดจริง
พลังบุญ พลังบาป
หลักการ การสะเดาะเคราะห์ ในวิธีพุทธง่าย ๆ คือ สร้างกรรมดี หนีกรรมชั่ว ไม่ต้องสะเดาะ
เคราะห์
กรรมชั่ว – ผิดศีล 5
กรรมดี - ทาน ศีล ภาวนา
โอวาทปาฏิโมกข์ 3
1. ละชั่ว - ไม่ผิดศีล
2. ท�ำดี – ท�ำสมาธิ ให้ทาน ฯลฯ
3. ท�ำใจให้บริสุทธิ์ -  ท�ำสมาธิจนกระทั่งได้ปัญญาหลุดพ้น
ชีวิตทุกชีวิต มีทุกข์ - มีสุข มีสมหวัง - มีผิดหวัง มีขึ้น - มีลง
คนที่ปฏิบัติธรรม จะสงบท่ามกลางความวุ่นวาย จะสบายท่ามกลางความทุกข์
จะสุขท่ามกลางความไม่สบาย
จะทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่มากเท่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม
ทาน มี 3 อย่าง
1. วัตถุทาน คือการให้ข้าวของ เงินทอง
2. อภัยทาน ไม่ใช้สตางค์ แต่ใช้น�้ำใจ
- บุญจากอภัยทานแรงกว่า ยุงมากัด ให้อภัยเขา เป่า ปัด ไป
- แต่ไหนแต่ไรมาในโลกใบนี้ เวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวร แต่เวรระงับได้ด้วยการ
ไม่จองเวร
3. ธรรมทาน ให้ธรรมะคน เตือน สอนให้เขาเป็นคนดี ให้เขาพึง่ ตัวเองได้ การให้ธรรมะเป็น
ทานชนะการให้ทั้งปวง
การท�ำทานด้วยวัตถุเงินทอง จะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นกับ
1. วัตถุบริสุทธิ์ เงินที่โกงเขามาท�ำบุญจะได้บุญน้อย
2. เจตนาบริสทุ ธิ์ ท�ำบุญทีไ่ ด้บญ
ุ คือ สละออก ถ้าท�ำบุญเพือ่ หวังชือ่ เสียง หรือหวังผลตอบแทน
แสดงว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์
3. ผู้รับบริสุทธิ์ ยิ่งท�ำกับพระอรหันต์หรือพระผู้ปฏิบัติดี จะได้บุญเยอะ
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ฉลาดหาบุญ
1. คนท�ำบุญ – การฝากเงินคนอื่นใส่ซองไปท�ำบุญ คนได้บุญเยอะคือ เจ้าของเงิน ไม่ใช่คนที่
รับฝากซองไปท�ำบุญ
2. อุทิศบุญ
3. โมทนาบุญ สาธุกับคนที่ทำ� ดี
การบริจาคเงินตามจิตศรัทธา คือ ผู้ที่เชื่อว่า บริจาคเงินแล้วได้บุญ
คนที่อนุโมทนาบุญในสิ่งที่ผู้อื่นท�ำ คือ ผู้ที่เชื่อว่าอนุโมทนาแล้วได้บุญด้วย
อันความดี คนดีท�ำง่าย คนชั่วท�ำยาก
อันความชั่ว คนชั่วท�ำง่าย คนดีท�ำยาก
พระคุณอันยิ่งใหญ่
- ไม่ควรจัดงานวันเกิดด้วยการเลีย้ งฉลอง เพราะ “วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่” แต่ควร
ไปกราบเท้าขอพรจากพ่อแม่
- พ่อแม่คือพระอรหันต์ และพระพรหมของลูก
- ถึงแม้ว่าจิตของแม่ยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลส แต่มีความบริสุทธิ์ใจต่อลูก แม้ลูกไม่สบาย แม่ก็
ไม่กลัวติดโรค
- อย่าให้ความส�ำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่
1. ให้ที่เกิดเป็นมนุษย์ เพราะภูมิมนุษย์ได้เปรียบกว่าทุกภพภูมิ
- นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน — อบายภูมิเป็นภพภูมิของการใช้หนี้บาป
- มนุษย์ — อยู่ตรงกลาง
- เทวดา — สุขสบายกว่ามนุษย์
- พรหม — สุขสบายกว่ามนุษย์
เป็นภพของการกินบุญเก่า ถ้าบุญหมดก็ต้องลงมาเกิด
- การปฏิบัติธรรมของเทวดาจะก้าวหน้าน้อยกว่ามนุษย์ เพราะไม่เห็นทุกข์
- มนุษย์เวลาสุขสบายจะไม่อยากท�ำบุญ เวลาทุกข์จึงอยากท�ำบุญ
- เทวดาถ้าจุติจากสวรรค์ อยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะท�ำบุญง่าย เพิ่มบุญได้ง่าย
- พญานาคมีจริง โดยเฉพาะในแม่น�้ำโขง ขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาไทยและลาว
- พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มนุษย์เท่านั้นบวชได้
- พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พญานาคบวชได้ แค่บวชนาค
- ภูมิมนุษย์เป็นที่อุบัติของพระพุทธเจ้าทุกองค์
408 ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ 4 (เล่ม 2)

- พุทธภูมปิ รารถนาเป็นพระพุทธเจ้า แต่ใครจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยาก เพราะจะต้องสร้าง
บารมีนานมาก อย่างน้อย 4 อสงไขย แสนมหากัป อย่างมากสุด 16 อสงไขย แสนมหากัป
- ภัทรกัปมีพระพุทธเจ้า 5 องค์ พระสมณโคดม เป็นองค์ที่ 4 พระศรีอริยเมตไตรย เป็นองค์
ที่ 5
พระศรีอริยเมตไตรยสร้างบารมี 16 อสงไขย แสนมหากัป ในยุคของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย มีแต่คนดี อายุยืน 80,000 ปี
2. ดูแลครรภ์ด้วยความเหนื่อยยาก ตอนตั้งครรภ์ ผู้หญิงมือบวม เท้าบวม ฯลฯ
3. เสี่ยงชีวิตคลอดเรามา
4. เลี้ยงดูจนเติบใหญ่
สัมมาสมาธิ (การปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง)
1. ปฏิบัติเพื่อเพิ่มสติสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้เท่าทันกิเลส และรู้ตามความจริง ตามความ
เป็นจริง
- เอาสติมาคุมกิเลส
- รักเมียชาวบ้าน รักในใจ ไม่ตอ้ งจีบเขา เพราะบาปเกิดจากการกระท�ำ โลภ มีโอกาสจะโกง
แต่ไม่โกง
- ถ้าคิดแล้วไม่ทำ� จิตจะหมอง แต่ยังไม่บาป แต่ถ้าคิดไม่ดีอยู่เรื่อย ๆ วันหนึ่งอาจจะท�ำ
- ศีล ความปกติ ความไม่เบียดเบียน บาปมีทั้งกาย วาจา และใจ ศีลจะมีเฉพาะกาย และ
วาจาเท่านั้น
- คนที่ยังมีกิเลสใช้ศีล 5 ในการบริหารกิเลส โกรธแต่ไม่ฆ่าหรือท�ำร้ายเขา โลภแต่ไม่โกง
- ถ้าไม่พฒ
ั นาจิต สติออ่ น ความคิดจะสัง่ ให้ทำ� ไม่ดี แต่ถา้ ท�ำสมาธิหรือพัฒนาจิตแล้ว ใจหรือ
จิตของเราจะชนะกิเลส
- ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยง มีสุข ทุกข์
2. ปฏิบัติเพื่อรู้กาย รู้จิตตัวเอง ไม่ใช่เพื่อรู้เห็นสิ่งภายนอก เช่น เห็นเทวดา นรก ก็แก้กิเลส
เราไม่ได้
- ถ้ารูก้ เิ ลสตัวเอง แล้วสามารถลดกิเลสตัวเองได้ ต้องเห็นจิต และเดินปัญญา จึงจะสามารถ
แก้กิเลสได้
แม้แต่อภิญญา 6 หูทิพย์ ตาทิพย์ รู้อดีต เป็นดอกไม้ของมาร เป็นเครื่องเล่นของพระอริย
สงฆ์เท่านั้น ที่ส�ำคัญกว่าการมีหูทิพย์ ตาทิพย์ รู้อดีต คือ มรรค ผล นิพพาน
3. การปฏิบัติที่ถูกต้อง ต้องรู้ปัจจุบันเท่านั้น
- ถ้าคิดอย่างมีสติ จะอยู่กับปัจจุบัน
- ถ้าคิดอย่างมีสติ คิดไป รู้ไป จะเกิดปัญญาได้
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- ถ้าตามดูความคิด ความคิดหยุด เกิดความว่าง จิตไปไหน สติไปด้วย
4. ปฏิบัติสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป
- นั่งแล้ว หลับ ไม่ถูก
5. ปฏิบัติ เพื่อความอิสระของจิต ไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของสิ่งอื่น
สมถะ – ความสงบ – แก้กิเลสไม่ได้
วิปัสสนา – ความฉลาด เป็นการพิจารณาทางปัญญา เช่น
- พิจารณาร่างกายเป็นซากศพ ขึ้นอืดเน่า
- เห็นใบไม้ร่วง ก็เข้าใจว่าอีกหน่อยเราก็ตาย ชีวิตต้องร่วงไปเหมือนเช่นใบไม้
ให้พิจารณาวิปัสสนาทุกขณะ ขณะลืมตาด้วย ไม่ใช่พิจารณาขณะหลับตาเท่านั้น
การเล่นเกมส์ฆ่าคน จิตจะคุ้นกับความรุนแรง ท�ำให้วันหนึ่งเราอาจจะไปท�ำร้ายคนจริง ๆ
บุรุษ 4 คู่
โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล
สกทาคามิมรรค-สกทาคามิผล
อนาคามิมรรค-อนาคามิผล
อรหัตตมรรค-อรหัตตผล
ถ้าก�ำลังเรียนปริญญาตรี = มรรค
เรียนจบปริญญาตรีแล้ว = ผล
โสดาบัน – เกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ อาจลดลงเหลือ 1 ก็ได้
สกทาคามี – เกิดอีกไม่เกิน 3 ชาติ
อนาคามี – ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อกี แล้ว แต่จะเกิดเป็นพรหม ในชัน้ พรหมสุทธาวาส และบรรลุ
อรหันต์บนชั้นพรหม
อรหันต์ – ไม่มาเกิดแล้ว
คติธรรมของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (รวบรวมโดย ธัญญ์ฐิดา
สุมาลี และพิสุทธิ์ สุวบุญประภัทร์ 18/8/61)
“ชีวิตของคนเราท�ำหน้าที่เหมือนเทียนไข .. เมื่อจุดแล้วก็มีหน้าที่ดับอย่างเดียว แต่จะดับ
ช้าดับเร็วก็สดุ แท้แต่อปุ สรรค ..ของแต่ละคน แต่เมือ่ เทียนนัน้ ให้แสงสว่างแล้ว เราจะใช้แสงสว่าง
นั้นอย่างไรก่อนจะดับ”
หมายความว่า เมือ่ แต่ละคนเกิดมาแล้ว เปรียบเหมือนเทียนไขทีถ่ กู จุดแล้ว รอวันตายเหมือน
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เทียนไขทีร่ อวันดับ ถ้าครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของแต่ละคน มีโอกาสเข้ารับการอบรมปฏิบตั ธิ รรม จะมีผลท�ำให้
ชีวิตของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจ�ำที่เขียนบรรยายความรู้สึกก่อน และหลังการ
เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ที่จัดโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ว่ามีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีสติในการ
เรียนและการท�ำงานมากขึ้น
มีคติธรรมอีกข้อของหลวงพ่อชา สุภัทโท ใน Facebook ธรรมะจากพระอริยสงฆ์ บอกว่า
ไม่ใช่ให้เราหนีกิเลส
ไม่ใช่ให้กิเลสหนีเรา
แต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติ
เหมือนน�ำ้ กับใบบัว แม้อยู่ด้วยกัน
แต่นำ�้ ไม่อาจซึมเข้าใบบัวได้
คติธรรมของหลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นคติใช้กับคนที่ยังมีกิเลสอยู่ว่า ปุถุชนควรอยู่กับกิเลส
อย่างมีสติ แม้จะมีกเิ ลสเกิดขึน้ ในจิต ก็ตอ้ งมีสติรเู้ ท่าทันกิเลสด้วย จะได้ไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามกิเลส
จนเกิดผลเสียตามมาจากการท�ำกรรมชั่ว
มีเทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า จิตของพระอรหันต์
เปรียบเหมือนหยดน�้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัว แม้จะมีสิ่งใดมากระทบ จิตของพระอรหันต์ก็ไม่หวั่นไหว  
เพราะท่านไม่มกี เิ ลสแล้ว ในเมือ่ เรายังมีกเิ ลสอยู่ ท่านสอนให้รเู้ ท่าทัน จะได้ไม่ถกู กิเลสครอบง�ำ ท�ำให้
เกิดความทุกข์ขึ้น ถ้าไม่อยากมีความทุกข์ ต้องฝึกฝน อบรมจิตให้รู้จักอดีต ปัจจุบัน และอนาคตว่า
“อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดติด”
เพราะอดีตจะดีหรือชั่วก็ผ่านไปแล้ว เหลือแต่ความว่างเปล่า ไม่วิตกกังวลถึงอนาคตเพราะ
ยังมาไม่ถึง ปัจจุบันก็มีสติปัญญารู้เท่านั้นว่า ทุกสรรพสิ่งเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ไม่ยึดติด
อะไรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นทุกข์
ขอปิดท้ายด้วยคติธรรมค�ำสอนของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เรื่อง “ดัดสันดาน
กิเลส” (วันที่ 24 เมษายน 2521) ว่า อย่าเห็นงานใด เป็นงานส�ำคัญยิง่ กว่างานเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ภาวนา นี่คืองานของพระผู้บวชมา เพื่อช�ำระกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นเสี้ยนเป็นหนาม ฝัง จม อยู่ภายใน
จิตใจ ออกให้หมด เพราะอ�ำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้น อย่างอื่นไม่มีทาง ที่จะให้กิเลสหมดสิ้นไป
ได้ ดังใจหมาย (บนแผ่นป้ายไวนิล ศาลาใน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี) เพื่อเป็นหนทางน�ำไปสู่ มรรค
ผล นิพพาน ต่อไป
ในปัจจุบัน กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ก�ำลังจัดท�ำเวปไซต์ www.dhammabylf.com
เพื่อเผยแพร่พระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญเข้าชมและรับฟังเทศนาธรรม
จากพระสงฆ์ได้
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พุทธันดร กาลเวลาที่ยาวนาน
ดร. สนอง วรอุไร
ค�ำว่า “พุทธันดร” เป็นหน่วยของกาลเวลาที่ยาวนานมาก ซึ่งพุทธศาสนิกสมมติขึ้นมาเพื่อการ
สื่อสาร วัน เดือน ปี เป็นหน่วยของกาลเวลา ที่ระบบประสาทสามารถสัมผัสได้หรือนับได้ แต่พุทธัน
ดรเป็นห้วงของกาลเวลาทีว่ า่ งเว้นจากการมีพระสัมมาสัมพุทธะเสด็จมาโปรดยังโลกมนุษย์ หรือหมาย
ถึงห้วงของกาลเวลาทีส่ นิ้ สุดอายุของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง่ กับเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้า
อีกองค์หนึ่งจะมาตรัสรู้ เพื่อสั่งสอนธรรมโปรดสัตว์โลก กาลเวลาที่ยาวนานเช่นนี้มิอาจสัมผัสได้หรือ
นับได้ด้วยระบบประสาทสัมผัส แต่จิตที่พัฒนาดีแล้วสามารถรู้เห็นเข้าใจได้ ความยาวนานของห้วง
เวลาที่เรียกว่า พุทธันดรนั้น มีความยาวนานมาก จึงถูกผู้รู้จริงสมมติขึ้น เป็นหน่วยที่เรียกว่ากัปหรือ
มหากัป ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ยกตัวอย่าง ในพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑๕
(พระธัมมทัสสพุทธเจ้า) กับพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑๖ (พระสิทธัตถพุทธเจ้า) เป็นห้วงเวลาที่ยาวนานถึง
๒๔ มหากัป ในพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒๑ (พระเวสสภูพุทธเจ้า) กับพระพุทธเจ้าองค์ที่
๒๒ (พระกกุสันธพุทธเจ้าเป็นห้วงเวลาที่ยาววนานถึง ๓๑  มหากัป ในพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้า
องค์ที่ ๑๐ (พระปทุมุตตรพุทธเจ้า) กับพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑๑ (พระสุเมธพุทธเจ้า) เป็นห้วงเวลาที่
ยาวนานถึง ๓๐,๐๐๐  มหากัป ฯลฯ

มหากัป
ผู้รู้จริงรู้ว่าหนึ่งมหากัป เป็นห้วงเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นที่
เรียกว่า วิวัฒนาการ โลกที่เราอยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ ระยะดังนี้
ระยะที่ ๑ เป็นห้วงของกาลเวลาที่โลกถูกท�ำลาย
ระยะที่ ๒ เป็นห้วงของกาลเวลาที่โลกถูกท�ำลายเรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ ๓ เป็นห้วงของกาลเวลาที่โลกก�ำลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติ
ระยะที่ ๔ เป็นห้วงของกาลเวลาที่โลกพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และเริ่มมีการก�ำเนิดของสิ่งมีชีวิต
บนผิวโลก

พระธรรมเทศนาโดย ดร. สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน�ำ 
้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓, ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔ โทรสาร ๐๒-๗๐๒-๗๓๕
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อสงไขยปี
อสงไขยปี เป็นระยะเวลาเริม่ แรกทีม่ นุษย์ได้เกิดขึน้ บนผิวโลก มนุษย์เริม่ แรกนัน้ มีอายุขยั ยืนยาว
ถึง ๑ อสงไขยปี ค�ำว่า “อสงไขยปี” หมายถึง จ�ำนวนปีที่เอาเลข ๑ ตั้งไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วยเลข
ศูนย์อีก ๑๔๐ ตัว จ�ำนวนที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า อสงไขยปี ซึ่งพระเจ้ามันธาตุมีอายุยืนยาวถึงขนาดนั้น
มนุษย์ที่มาเกิดอยู่ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า มีอายุขัยยืนยาวถึง ๔๐,๐๐๐ ปี มนุษย์ที่มาเกิดอยู่ใน
สมัยพระโกนาคมนพุทธเจ้า มีอายุยืนยาวถึง ๓๐,๐๐๐ ปี มนุษย์ที่มาเกิดอยู่ในสมัยพระกัสสปพุทธ
เจ้า มีอายุยืนยาวถึง ๒๐,๐๐๐ ปี ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ ระบบประสาทของมนุษย์ปัจจุบันไม่สามารถ
สัมผัสได้ จึงไม่เชื่อว่าเป็นความจริง ตรงกันข้าม หากจะพูดว่า มนุษย์ที่มาเกิดอยู่ในครั้งพุทธกาลของ
พระพุทธโคดม มีอายุยืนยาว ๑๐๐ ปี มนุษย์ที่มาเกิดอยู่ในครั้งปัจจุบันมีอายุยืนยาว ๗๐ ปี ฯลฯ ซึ่ง
ระบบประสาทสามารถสัมผัสได้ จึงจะเชื่อว่าเป็นความจริง

อันตรกัป
อันตรกัป เป็นห้วงของกาลเวลาทีค่ รบหนึง่ รอบของการลดลง และการเพิม่ ขึน้ ของอายุขยั มนุษย์
ซึ่งหมายความว่า มนุษย์เริ่มแรกมีอายุขัยยืนยาวถึง ๑ อสงไขยปี ทุก ๆ ๑๐๐ ปี อายุของมนุษย์
จะหดสั้นลงหนึ่งปี หดสั้นลงเรื่อย ๆ จนถึงสิบปี แล้วทุก ๆ ๑๐๐ ปี อายุของมนุษย์จะเพิ่มมากขึ้น
หนึง่ ปี เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จนถึง ๑ อสงไขยปี การลดลง และการเพิม่ ขึน้ ในลักษณะนีเ้ รียกว่า อันตรกัป
ดังได้กล่าวไว้แต่แรกว่า โลกทีเ่ ราอยูอ่ าศัยนีม้ วี วิ ฒ
ั นาการมา ๔ ระยะ แต่ทกุ ระยะของวิวฒ
ั นาการ
มีความยาวนานถึง ๖๔ อันตรกัป ดังนั้น วิวัฒนาการของโลกต้องใช้เวลายาวนานถึง ๖๔ x ๔ = ๒๕๖
อันตรกัป คนโบราณถือว่าโลกประลัยครัง้ หนึง่ เป็นสิน้ กัปหนึง่ ซึง่ มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันว่า ๑
มหากัป ยาวนานเท่ากับ ๒๕๖ อันตรกัป ดังนัน้ มนุษย์ในยุคปัจจุบนั จึงให้ความหมายของค�ำว่า “กัป”
และ “มหากัป” เป็นอย่างเดียวกัน คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากจนระบบประสาทของมนุษย์ไม่
สามารถสัมผัสได้
มนุษย์ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพต่าง ๆ จนนับไม่ถ้วน (อนันต์) ต้องไปเกิดเป็นสัตว์
(รูปนาม) อยู่ในภพต่าง ๆ ของวัฏสงสารตามแรงผลักของกรรม ผู้ไม่ประมาทพึงเร่งพัฒนาจิตตนเอง
จนสามารถปิดอบายภูมิให้ได้ในชาติปัจจุบัน จะเป็นอันเชื่อได้ว่า อย่างน้อยตายเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ
จึงจะสามารถน�ำพาชีวิตพ้นไปจากวัฏสงสารได้

วัฏสงสาร
ค�ำว่า “วัฏสงสาร” หมายถึงการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลก (ภพ) อันเป็นที่อยู่ของสัตว์
มนุษย์โดยทั่วไปยังมีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถุชน คือยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่ภายใน ย่อมเห็นด้วย
ตาเนื้อตาหนังว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริง โลกของสัตว์เดรัจฉานมีอยู่จริง แต่ไม่สามารถสัมผัสกับสัตว์ที่มี
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ร่างกายเป็นทิพย์ เช่น สัตว์นรก สัตว์เปรต เทวดา พรหม ฯลฯ ได้ ทั้ง ๆ ที่ภพต่าง ๆ เหล่านั้นมีอยู่
จริง ตามความเชื่อของพุทธศาสนิก แต่ผู้รู้จริงแท้ และรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่าง (สัพพัญญู) ได้ตรัสไว้นาน
แล้วว่าสัตว์กายทิพย์มอี ยูจ่ ริง แต่อย่าพึงปลงใจเชือ่ ตามหลักกาลามสูตร๑ ทีพ่ ระองค์ประทานไว้แก่ชาว
กาลามะเมือ่ ครัง้ พุทธกาล ผูใ้ ดประสงค์จะพิสจู น์สจั ธรรมว่าโลกของสัตว์กายทิพย์มอี ยูจ่ ริง ต้องพัฒนา
จิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ (ฌาน) เมื่อถอยจิตออกจากความทรงฌาน
ความรู้สูงสุดที่เรียกกว่าโลกิยญาณ (อภิญญา ๕)๒ จึงจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าถึงจิตทรงฌานได้แล้วเป็น
อัตโนมัติ ปัญญารู้เห็นเข้าใจเช่นนี้เป็นของเฉพาะตน (ปจฺจตฺตํ) เท่านั้น
ดังนั้นสิ่งที่เขียนบอกเล่ามาข้างต้น และที่จะเขียนบอกเล่าต่อไป ท่านผู้อ่านพึงอย่าปลงใจเชื่อ
จนกว่าตนเองจะได้พิสูจน์ด้วยการพัฒนาจิต จนเข้าถึงโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) และโลกุตตรญาณ
(ญาณ ๑๖) แล้วการสัมผัสด้วยระบบประสาทจึงจะไม่เป็นสัญญาอีกต่อไป
ผูเ้ ขียนไม่เชือ่ ค�ำสอนในพุทธศาสนา ด้วยเหตุทใี่ ช้ปญ
ั ญาทางโลกมาพิสจู น์ หรือผูท้ พี่ ฒ
ั นาจิตตาม
แนวคันถธุระ ก็ยอ่ มพิสจู น์สงิ่ ทีอ่ ยูเ่ หนือระบบประสาทสัมผัสไม่ได้ จากการไปพัฒนาจิต (วิปสั สนาธุระ)
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๘ และได้เข้าถึงปัญญาสูงสุดทีเ่ ป็นโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) และโลกุตตรญาณ
(ญาณ ๑๖) จึงสามารถรูเ้ ห็นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้วา่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธโคดมตรัสไว้ (พุทธวจนะ) เป็นความ
จริงแท้ ไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น บัดนี้กาลเวลาได้ล่วงนานผ่านมาถึง ๓๘ ปีเศษแล้ว พุทธวจนะ
ยังเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่เหมือนเดิม และยังได้รู้เห็นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่า ผู้ที่พัฒนาจิตแต่ยังเข้าไม่
ถึงธรรมหรือพัฒนาสมองตามแนวคันถธุระ แล้วย่อมมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธวจนะแบบความ
จ�ำหรือสัญญา ซึ่งตรงกันข้ามกับความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงด้วยปัญญาเห็นแจ้งในดวงจิต จนเข้า
ถึงสภาวะที่เรียกว่า มีดวงตาเห็นธรรม
ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ประทับ ณ พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ แคว้นมคธ นัก
ปราชญ์แห่งกรุงราชคฤห์ ที่ชื่อว่า วัสสการพราหมณ์ นิยมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสนทนาธรรมกับ
พระองค์อยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะสิ่งที่พระผู้ทรงความสัพพัญญูตรัสไว้เป็นหนึ่งไม่มีสอง มีอยู่ครั้งหนึ่ง
วัสสการพราหมณ์ได้เดินขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อไปกราบ และสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ที่ประทับอยู่
ณ พระคันธกุฎีบนยอดเขานักปราชญ์ได้เดินสวนทางกับพระมหากัจจายนะ ที่มีอุปนิสัยว่องไว เมื่อ
เห็นด้วยตาแล้ว นักปราชญ์แห่งกรุงราชคฤห์ เห็นว่าเป็นการไม่ส�ำรวมที่พระอรหันต์จะมีพฤติกรรม
เช่นนี้ จึงได้พูดขึ้น (ปากไว) ในท�ำนองที่ว่า
วัสสการพราหมณ์ : สมณะรูปนี้มีกิริยาเหมือนวานร
พระมหากัจจายนะ : นิ่งสงบ มิได้พูดออกมาแต่ประการใด
ค�ำพูดของวัสสการพราหมณ์ได้ล่วงรู้ไปถึงพระกรรณยุคลของพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสพยากรณ์
ในท�ำนองที่ว่า
พระพุทธเจ้า : วัสสการพราหมณ์เฒ่า เจ้าท�ำเรื่องฉิบหายแล้ว ตายจากมนุษย์ชาตินี้ เจ้าจะต้อง
ไปเกิดเป็นวานรมีหางเหมือนโค อยู่ในป่าไผ่ กรุงราชคฤห์แห่งนี้
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เมือ่ ค�ำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า แพร่ไปเข้าหูของวัสสการพราหมณ์เฒ่า และในฐานะทีเ่ ป็นนัก
ปราชญ์ได้ระลึกอยูเ่ สมอว่า พระพุทธโคดมตรัสสิง่ ใดแล้ว สิง่ นัน้ ย่อมเป็นหนึง่ ไม่มสี อง จึงมิได้ประมาท
สั่งให้บริวารปลูกต้นไม้ที่ออกลูกเป็นผลกินได้ไว้มากหลายในป่าไผ่กรุงราชคฤห์แห่งนี้ ผลปรากฏว่า
เป็นจริงดังพุทธพยากรณ์ เมื่อพราหมณ์เฒ่าถึงแก่กาลมรณะ จิตวิญญาณได้ถูกพลังของอกุศลกรรม
ที่กล่าววาจาปรามาสผู้ทรงคุณธรรมสูงผลักดันให้ไปเกิดอยู่ในภพติรัจฉาน เป็นวานรมีหางเหมือนโค
อยู่ในป่าไผ่กรุงราชคฤห์ ถูกตรงตามพุทธพยากรณ์ที่ได้ตรัสไว้ก่อนล่วงหน้านั้น
ในกรณีที่มีผู้สงสัยว่าพระมหากัจจายนะเป็นใคร ก็ต้องบอกว่าเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมขั้น
สูงสุดก่อนบวช ผูร้ ไู้ ด้บนั ทึกไว้วา่ อดีตของพระมหากัจจายนะเป็นบุตรของพราหมณ์ปโุ รหิต แห่งแคว้น
อวันตี เมือ่ ปุโรหิตถึงแก่กาลมรณะ พระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี จึงได้แต่งตัง้ พราหมณ์กจั จาย
นะขึน้ เป็นปุโรหิตสืบต่อจากบิดา แล้วมีรบั สัง่ ให้ไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาวแคว้นอวันตี
ปุโรหิตกัจจายนะได้พิจารณาเห็นดีด้วยพร้อมกับกราบบังคมทูลว่า จะปฏิบัติตามที่มีรับสั่งพร้อมกับ
ขอพระราชานุญาตออกบวชเป็นภิกษุอยู่ในพุทธศาสนาด้วย เมื่อปุโรหิตกัจจายนะได้รับพระราชานุ
ญาตแล้ว จึงได้น�ำบริวารออกเดินทางไปยังวัดเชตวัน แคว้นโกศล ซึ่งอยู่ใกล้กับแคว้นอวันตีทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ ปุโรหิตฯ และคณะเดินทางไปถึงวัดเชตวัน ได้หยุดยืนฟังธรรมจากพระโอษฐ์
ที่พระพุทธเจ้าก�ำลังตรัสสอนชาวเมืองสาวัตถีอยู่ ปุโรหิตกัจจายนะยืนฟังด้วยจิตสงบนิ่ง พร้อมกับ
พิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ผลปรากฏว่าจิตของปุโรหิตฯ ได้บรรลุอรหัตตผลทันที
เมือ่ การสาธยายธรรมจบลง จึงขอบวชเป็นภิกษุสงฆ์อยูใ่ นพุทธศาสนา และมีนามว่าพระมหากัจจายนะ
วาทะส�ำคัญที่พระมหากัจจายนะกล่าวสั่งสอนบริวาร มีใจความเป็นดังท�ำนองนี้
๑. ค�ำพูดของคนอื่น ท�ำให้เป็นโจร เป็นมุนีไม่ได้
๒. การทะเลาะเบาะแว้ง น�ำมาซึ่งความวิบัติของชีวิต
๓. ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
- มีตาเหมือนคนตาบอด
- มีหูเหมือนคนหูหนวก
- มีปากเหมือนคนเป็นใบ้ ไม่มีวจีกรรมใดหลุดออกจากปาก
- มีก�ำลัง เหมือนเป็นคนอ่อนแอ ที่มิได้ทำ� สิ่งใดให้เห็น ฯลฯ

พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
ค�ำสอนในพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายดังนี้
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๑. ค�ำสอนที่แพร่ขยายไปทางตอนเหนือของชมพูทวีป คือแพร่ไปสู่ธิเบต จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็น
ค�ำสอนฝ่ายมหายาน
๒. ค�ำสอนที่แพร่ขยายไปทางตอนใต้ของชมพูทวีป อาทิ ลังกา พม่า ไทย ฯลฯ เป็นค�ำสอนที่
เรียกว่าฝ่ายหินยานหรือเถรวาท
การเข้ า ถึ ง ความรู ้ ใ นพุ ท ธศาสนา ได้ แ ก่ ก ารเข้ า ถึ ง พระธรรม พระวิ นั ย และพระสู ต ร
(พระไตรปิฎก) พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท สามารถเข้าถึงความรู้ได้เป็นสองแนวทาง คือแนวทางที่
เรียกว่า คันถธุระ หรือคือการศึกษาเล่าเรียนแบบปริยัติ (สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา) ความรู้
หรือปัญญาประเภทนี้ สามารถเข้าถึงความจริงที่มีระบุไว้ในพระไตรปิฎก โดยมีเปรียญธรรมรับรอง
การเข้าถึง แม้จะได้ศึกษามาจนถึงเปรียญธรรมสูงสุด (เปรียญ ๙) แล้วก็ตาม ผู้ศึกษาได้เข้าถึงเพียง
ความจ�ำ  (สัญญา) ไม่สามารถสัมผัสกับความเป็นจริง (เหตุผล) ที่อยู่เหนือระบบประสาทสัมผัสได้
คือไม่เห็นสัตว์ที่มีร่างกายเป็นทิพย์ได้ เช่นไม่เห็นเปรต อสุรกาย เทวดา พรหม ฯลฯ ไม่สามารถ
ตามรู้เห็น เข้าใจกรรมที่ให้ผลเป็นวิบากที่ยาวนานข้ามภพชาติได้ ไม่สามารถสื่อสารกับสัตว์ที่อยู่
ห่างไกลหรืออยู่ต่างมิติได้ ตลอดจนไม่สามารถน�ำพาชีวิตให้พ้นไปจากวัฏสงสารได้ ตรงกันข้าม
ความรู้หรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจิต ตามแนวของวิปัสสนาธุระ เป็นความรู้ที่สามารถรู้
เห็น เข้าใจความจริง หรือคือเหตุผลที่เป็นจริงแท้และไม่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ความรู้สูงสุด
หรือปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี้สามารถรู้เห็น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมในดวงจิต จากความ
เป็นปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลได้ และสามารถน�ำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ความรู้หรือปัญญาเห็น
แจ้ง จึงไม่จ�ำเป็นต้องอ้างเอาความรู้อย่างอื่นมายืนยัน ไม่ต้องอ้างเอาความรู้ในทางสถิติ ไม่ต้อง
อ้างต�ำราหรือคัมภีร์ ไม่ต้องมีประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรมารับรองการเข้าถึง เพราะสามารถ
รู้เห็นเข้าใจได้ด้วยตัวเองที่เรียกว่า สนฺทิฏฺฐิโก ผู้ที่พัฒนาจิตแต่ยังเข้าไม่ถึงปัญญาเห็นแจ้งด้วยตัว
เอง ย่อมไม่สามารถสัมผัสกับความเป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ) เช่นนี้ได้ ปัญญาเห็นแจ้งย่อมเห็น
สิ่งที่เนื่องด้วยกาย เนื่องด้วยเวทนา เนื่องด้วยจิต และเนื่องด้วยธรรม ด�ำเนินไปตามกฎไตรลักษณ์
เมื่อใดธรรมทั้งสี่เข้าสู่ความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน (อนัตตา) จิตย่อมเห็นผัสสะเป็นเพียงสิ่งสมมติท่ี
เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไป คือไม่มีอยู่จริงแท้จิตย่อมเห็นแจ้งในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน แล้วปล่อยวางเข้า
สู่ความว่างที่เป็นอุเบกขา พร้อมกับการเกิดขึ้นของปัญญาเห็นแจ้งในผัสสะนั้น กล่าวโดยสรุปว่า
ผูใ้ ดพัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว ย่อมมีพฤติกรรมเป็นอิสระ เช่น เป็นอิสระจากโลกธรรม
เป็นอิสระจากวัตถุปรนเปรอ หรือเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงที่เข้ากระทบจิต ความรู้สูงสุดที่เป็น
โลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) มีกำ� ลังมาก โดยเฉพาะญาณตัวที่ ๑ (นามรูปปริจเฉทญาณ) จนถึงญาณตัว
ที่ ๑๒ (สัจจานุโลมิกญาณ) มีก�ำลังมากแต่ยังไม่มากพอที่จะก�ำจัดกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ (สัญโยชน์หรือ
ั นาจิต (วิปสั สนาภาวนา) จนเข้าถึงญาณ
สังโยชน์) ให้ตอ้ งเวียนตายเวียนเกิดอยูใ่ นวัฏสงสาร ได้ผทู้ พี่ ฒ
ตัว ที่ ๑๓ (โคตรภูญาณ) เป็นต้นไปจนถึงญาณตัวที่ ๑๖ (ปัจจเวกขณญาณ) ได้แล้ว สภาวธรรมใน
ดวงจิตย่อมมีโอกาสเปลี่ยนจากจิตที่มีกิเลสหนาแน่น (ปุถุชน) ไปเป็นจิตที่เป็นอิสระจากสักกายทิฏฐิ
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วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสหรือที่เรียกว่า เป็นอริยบุคคลขั้นต้น (พระโสดาบัน) ได้ผู้ที่พัฒนาจิตตาม
แนวของวิปัสสนาธุระ เช่นนี้ จึงจะสามารถรู้เห็น เข้าใจด้วยจิตของตัวเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ว่าตนได้เข้าถึง
พระนิพพานแล้ว รู้ลักษณะของพระนิพพานแล้ว ได้ลิ้มรสของพระนิพพานแล้ว เป็นพระอริยบุคคล
ขั้นต้นที่ระบุไว้ในบทสวดมนต์เจริญสังฆคุณตรงกันข้ามผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งตัวที่
๘ (สังขารุเปกขาญาณ) แต่ยังไม่เข้าถึงมรรคญาณ (ญาณ ๑๔) ยังเข้าไม่ถึงผลญาณ (ญาณ ๑๕) รวม
ถึงผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎก ตามแนวคันถธุระ จนมีความรู้สูงสุดได้แล้ว ย่อมเข้าใจว่าพระอริยบุคคล
ขั้นต้น (พระโสดาบัน) มีสภาวธรรมในดวงจิต เข้าถึงกระแสของพระนิพพานเท่านั้น
ผู้เขียนต้องขออภัยท่านผู้อ่านว่า อย่าด่วนสรุปหรืออย่าพึงปลงใจเชื่อโดยมิได้ใช้กาลามสูตรมา
เป็นเครื่องคัดกรองความไม่จริงออกจากความเป็นจริง หากผู้อ่านได้พัฒนาจิตจนเข้าถึงญาณ ๑๖ ได้
แล้วกาลามสูตรย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถใช้วัดสัจธรรมที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างถูกตรง ว่าเป็น
ความจริงหรือเป็นความไม่จริง

ปัญญาของมนุษย์
มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาปัญญาหรือความรู้ได้ถึง ๒ ระดับคือ
๑. ปัญญาทางโลก ได้แก่การฟังผู้รู้มาบอกกล่าวหรือไปหาอ่านได้จากต�ำราคัมภีร์ ปัญญา
ประเภทนี้เรียกว่า สุตมยปัญญา หลังจากนั้นน�ำความรู้หรือข้อมูลความจ�ำไปจินตนาการหรือพัฒนา
ปัญญาให้เกิดขึ้นกับสมอง เรียกปัญญาประเภทนี้ว่าจินตามยปัญญา ปัญญาทางโลกเป็นการพัฒนา
สมองให้รแู้ ละจ�ำเท่านัน้ เป็นความรูท้ ยี่ งั ไม่จริงแท้ หรือทีเ่ รียกว่าเป็นความจริงชัว่ คราว (สภาวสัจจะ)
และสามารถรู้เห็นเข้าใจได้ด้วยการท�ำงานของประสาทสัมผัส
๒. ปัญญาในดวงจิต ได้แก่การน�ำตัวเองไปพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงสมาธิสงู สุดทีเ่ รียก
ว่า จิตทรงฌาน เมื่อถอยจิตออกจากความทรงฌาน ความรู้สูงสุดที่เรียกว่าโลกิยญาณ (อภิญญา ๕)
จะเกิดขึน้ เป็นอัตโนมัติ (ดูบนั ทึกท้ายเล่ม ข้อ ๒) ปัญญาโลกิยญาณไม่สามารถน�ำพาชีวติ ไปสูค่ วามพ้น
ทุกข์ได้ แต่สามารถรูเ้ ห็น เข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นวัฏสงสารได้ เช่นรูว้ า่ ในอดีตมนุษย์มอี ายุขยั ยืนยาว
เป็นอสงไขยปี เป็นหลายหมืน่ ปี และปัญญาทางโลกรูว้ า่ ในครัง้ พุทธกาล มนุษย์มอี ายุยนื ยาวเป็นร้อยปี
ปัจจุบนั ลดน้อยถอยลงเป็นเจ็ดสิบปี และจะลดลงเรือ่ ย ๆ ด้วยเหตุทปี่ ญ
ั ญาทางโลกรูเ้ ห็น เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่มีผลกระทบถึงอายุขัยของมนุษย์ การใช้ความรู้หรือปัญญาทางโลกมา
แก้ปญ
ั หา ด้วยการดับเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาแต่มผี ลไปกระทบให้เหตุอนื่ เกิดขึน้ จึงเป็นการแก้ปญ
ั หา
ที่ไม่สิ้นสุด และยังเป็นการท�ำร้ายหรือเบียดเบียนธรรมชาติที่อยู่รอบตัวอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเรียก
ผู้มีปัญญาทางโลก ซึ่งรู้เห็นเข้าใจไม่จริงแท้ว่ายังมีอวิชชาตามที่มีระบุไว้ในหลักธรรมที่เรียกว่า
ปฏิจจสมุปบาท๓ ซึ่งมีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น
นอกจากนี้ผู้ที่ใช้ปัญญาทางโลก ส่องน�ำทางให้กับชีวิต ย่อมมีการพูดคุยที่ขวางต่อทาง
พระนิพพาน (ติรัจฉานกถา)๔ และยังมีการประพฤติที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิต เรียกผู้มี
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พฤติกรรมในลักษณะนี้ว่า ยังประพฤติติรัจฉานวิชา๕ ผู้เขียนต้องขออภัยผู้ที่เข้าถึงปัญญาทางโลก
มิได้มีเจตนาให้ร้ายหรือเกิดเป็นความไม่สบายใจ แต่หากพัฒนาปัญญาสูงสุดให้เกิดขึ้นได้แล้ว ความ
ศรัทธาหรือความเชื่อในความเป็นจริงย่อมแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นที่ผู้ทรงความเป็นสัพพัญญู
จึงได้ตรัสไว้ในกาลามสูตร

ปัญญาเห็นแจ้ง
ปัญญาเห็นแจ้งเป็นปัญญาที่เห็นเหตุ และผล ถูกตรงตามความเป็นจริงแท้ (ปรมัตถสัจจะ)
แม้กาลเวลาจะผ่านเนิน่ นานไป เหตุ และผลยังคงมีความสัมพันธ์กนั ตลอดไป ปัญญาประเภทนีเ้ กิดขึน้
จากการพัฒนาจิต (วิปสั สนากรรมฐาน) ตามแนวของสติปฏั ฐาน ๔ (กายเวทนา จิต ธรรม) ว่าล้วนต่าง
ด�ำเนินไปตามกฎไตรลักษณ์เมือ่ ใดทีส่ ติปฏั ฐาน ๔ เข้าสูค่ วามเป็นอนัตตา ปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมเกิดขึน้
กับผัสสะนั้น ปัญญาเห็นแจ้งในที่นี้คือญาณ ๑๖๖
ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง (ญาณ ๑ - ๑๒) ยังมีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถุชน
พระนิยตโพธิสัตว์จึงระมัดระวังในการพัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) มิให้เกินสังขารุเปกขาญาณ ด้วย
การมีสติคมุ จิตมิให้พฒ
ั นามากไปกว่านัน้ หากขาดสติพฒ
ั นาจิตจนเข้าถึงโคตรภูญาณ จะเกิดความเสีย
หายต่อพุทธภูมิที่ตนปรารถนาได้
ด้วยเหตุนี้ผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งล�ำดับญาณ ๑ - ญาณ ๑๒ จึงมีสภาวธรรมใน
ดวงจิตเป็นปุถุชน เช่นเดียวกันผู้ที่พัฒนาปัญญาทางโลกมาจนสูงสุดแล้ว แต่ยังเป็นผู้มีก�ำลังปัญญา
ไม่กล้าแข็งพอจึงมิสามารถก�ำจัดกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน์) สามตัวแรกให้หมดไปจากใจได้ สภาวะ
ความเป็นปุถุชนยังคงมีอยู่ซึ่งสามารถรู้เห็นเข้าใจได้ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออกยังมีความโลภ ความ
โกรธ ความหลง หรือที่เรียกว่า ยังมีจิตเป็นทาสของกาม (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย) ผู้ที่ยังมี
จิตเป็นทาสของกาม เมื่อถึงกาลเวลาที่ต้องทิ้งรูปขันธ์แล้ว จิตวิญญาณยังต้องเวียนไปเกิดในกามภพ
ตามแรงผลักของกรรม ยกเว้นพระอริยบุคคล แม้เพียงพัฒนาจิตได้เพียงระดับที่ ๓ (พระอนาคามี)
ย่อมมีจิตเป็นอิสระจากกาม ตายแล้วจิตวิญญาณจึงจะถูกแรงกรรมผลักดันให้โคจรไปสู่สุทธาวาส
พรหมโลกได้
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญญาเห็นแจ้งที่มีก�ำลังกล้าแข็ง จนถึงระดับที่สมควรแล้ว จึงไม่
น�ำพาชีวิตไปเกิดเป็นสัตว์ (รูปนาม) อยู่ในกามภพอีกต่อไปตามครรลองแห่งธรรม พระอริยบุคคล
ย่อมรู้ เห็นเข้าใจว่าปัญญาเห็นแจ้งที่มีก�ำลังมาก เมื่อสัมปยุตกับโลกิยญาณแล้ว ความเข้าใจในพุทธัน
ดรย่อมมีความแจ่มชัดยิง่ ขึน้ ผูเ้ ขียนต้องขออภัยท่านทีอ่ า่ นแล้วไม่เข้าใจ มิได้เป็นผูม้ คี วามเห็นผิดตาม
แนวทางคันถธุระแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าหากประสงค์จะพิสูจน์สัจธรรมในเรื่องพุทธันดรนี้ต้องพัฒนา
จิตตามแนววิปัสสนาธุระ ให้เข้าถึงอภิญญา ๕ และญาณ ๑๖ ได้แล้ว ความรู้เห็น เข้าใจในเรื่องนี้จะ
ไม่เป็นที่กังขาอีกต่อไป
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บันทึกท้ายเล่มจากเชิงอรรถ
ข้อ ๑. กาลามสูตร ๑๐
ได้แก่ อย่าพึงปลงใจเชื่อ
๑. ด้วยการฟังตามกันมา
๒. ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
๓. ด้วยการเล่าลือ
๔. ด้วยการอ้างต�ำราหรือคัมภีร์
๕. ด้วยตรรก (ความคิด)
๖. ด้วยการอนุมาน (คาดคะเนตามหลักเหตุผล)
๗. ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
๙. เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
๑๐. เพราะนับถือว่าสมณะรูปนี้เป็นครูของเรา
ข้อ ๒. อภิญญา ๕
ได้แก่
๒.๑. ความรู้ขั้นสูง (โลกิยญาณ) ที่ใช้แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ (อิทธิวิธิ)
๒.๒. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถได้ยินเสียงที่อยู่ห่างไกลได้ (ทิพพโสต)
๒.๓. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถรู้ความคิดของผู้อื่นได้ (เจโตปริยญาณ)
๒.๔. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถระลึกชาติหนหลังได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
๒.๕. ความรู้ขั้นสูงที่สามารถเห็นสัตว์ที่มีร่างกายเป็นทิพย์ได้ (ทิพพจักขุ)
โลกิยญาณ : เป็นความรู้ เห็น เข้าใจ ด้วยจิตที่พัฒนา (สมถภาวนา) ดีแล้ว และยังข้องอยู่กับ
ภพในวัฏสงสาร
ข้อ ๓. ปฏิจจสมุปบาท ๑๒
มีดังนี้
๑. เพราะอวิชชา (สุตฯ และจินตามยปัญญา) เป็นปัจจัย สังขารจึงมี
๒. เพราะสังขาร (สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง) เป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
๓. เพราะวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์) เป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
๔. เพราะนามรูป (นามธรรมและรูปธรรม) เป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี
๕. เพราะสฬายตนะ (อายตนะ ๖) เป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
๖. เพราะผัสสะ (การกระทบ) เป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
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๗. เพราะเวทนา (ความรู้สึกสุขทุกข์) เป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
๘. เพราะตัณหา (ความทะยานอยาก) เป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
๙. เพราะอุปาทาน (ความยึดมั่น) เป็นปัจจัย ภพจึงมี
๑๐. เพราะภพ (โลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์) เป็นปัจจัย ชาติจึงมี
๑๑. เพราะชาติ (การเกิด) เป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี
๑๒. การเกิดยังเป็นปัจจัยให้เกิดโศก (โสก)
ให้เกิดความร�ำพันด้วยเสียใจ (ปริเทวะ)
ให้เกิดความไม่สบายกาย (ทุกข์)
ให้เกิดความไม่สบายใจ (โทมนัส)
ให้เกิดความคับแค้นใจ (อุปายาส)
ข้อ ๔. ติรัจฉานกถา
หมายถึง การพูดคุยที่เป็นเหตุขัดขวาง การน�ำชีวิตเข้าสู่ความพ้นทุกข์ อาทิ
- การพูดคุยในเรื่องของพระราชา เรื่องของราชวงศ์
- การพูดคุยในเรื่องของ ยศ ต�ำแหน่ง อ�ำนาจการเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน
- การพูดคุยในเรื่องการลักขโมย หลอกลวง จี้ปล้น
- การพูดคุยเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ เรื่องการวางระเบิด
- การพูดคุยเรื่องข้าว เรื่องน�้ำท่วม น�้ำแล้ง
- การพูดคุยเรื่องเสื้อผ้า การแต่งตัว
- การพูดคุยเรื่องบ้าน เรื่องฮวงจุ้ย เรื่องตรอก ซอย ท่าน�ำ้
- การพูดคุยเรื่องบุรุษ เรื่องสตรี อ้วนผอม ผิวเหี่ยวย่น เต่งตึง
- การพูดคุยถึงคนที่ตายไปแล้ว
- การพูดคุยถึงความเสื่อม ความเจริญ ฯลฯ
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นติรัจฉานกถา ท�ำให้จิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน
ข้อ ๕. ติรัจฉานวิชา
หมายถึง การน�ำความรู้มาใช้ในสิ่งที่ยังข้องอยู่กับโลก อาทิ
- การใช้ความรู้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับคนป่วย
- การใช้ความรู้มาท�ำเสน่ห์ให้คนหลง
- การใช้ความรู้มาสาปแช่งศัตรูให้วิบัติ
- การใช้ความรู้มาท�ำให้ตนเองร�่ำรวยทรัพย์
- การใช้ความรู้มาท�ำนายโชคชะตา มาผูกดวง มาดูฮวงจุ้ย
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- การใช้ความรู้มาปลุกเสกให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเดรัจฉานวิชา ที่พระพุทธโคดมตรัสมิให้ภิกษุเข้าไปข้องเกี่ยว เพราะจะเป็น
เหตุให้จิตเป็นทาสของความรู้ ที่ยังน�ำพาชีวิตเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่สิ้นสุด
ข้อ ๖. ญาณ ๑๖
หรือเรียกว่าโสฬสญาณ ได้แก่
๑. ญาณก�ำหนดรู้นาม และรูป (นามรูปปริจเฉทญาณ)
๒. ญาณก�ำหนดรู้ปัจจัยของนาม และรูป (ปัจจยปริคคหญาณ)
๓. ญาณก�ำหนดรู้ด้วยพิจารณาเห็นนาม และรูปโดยไตรลักษณ์ (สัมมสนญาณ)
๔. ญาณตามเห็นความเกิด และความดับแห่งนาม (อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ)
๕. ญาณตามเห็นจ�ำเพาะความดับเด่นขึ้นมา (ภังคานุปัสสนาญาณ)
๖. ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว (ภยตูปัฏฐานญาณ)
๗. ญาณค�ำนึงเห็นโทษ (อาทีนวานุปัสสนาญาณ)
๘. ญาณ ค�ำนึง เห็นด้วยความหน่าย (นิพพิทานุปัสสนาญาณ)
๙. ญาณหยั่งรู้อันใคร่จะพ้นไปเสีย (มุจจิตุกัมยตาญาณ)
๑๐. ญาณพิจารณาทบทวนเพื่อหาทาง (ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ)
๑๑. ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร (สังขารุเปกขาญาณ)
๑๒. ญาณอันเป็นไปเพื่อการหยั่งรู้อริยสัจจ์ (สัจจานุโลมิกญาณ)
๑๓ ญาณหยั่งรู้การข้ามพ้นภาวะปุถุชนเข้าสู่ภาวะอริยบุคคล (โคตรภูญาณ)
๑๔. ญาณหยั่งรู้ที่ให้สำ� เร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละขั้น (มัคคญาณ)
๑๕. ญาณหยั่งรู้การเข้าถึงภาวะอริยบุคคลชั้นนั้น ๆ (ผลญาณ)
๑๖. ญาณทบทวนกิเลสที่ละได้แล้ว และกิเลสที่ยังเหลืออยู่ (ปัจจเวกขณญาณ)
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ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ปิยโสภณ

ทานคือการให้ เป็นค�ำไทยที่กินใจที่สุด. การให้ ไม่เคยประทุษร้ายใคร ผู้ให้ หัวใจย่อม
เอิบอิ่ม การให้ คือการชนะใจตนเอง.
การให้คือบททดสอบมิตรภาพ เมื่อคิดจะให้ ใจอ่อนโยน เมื่อเริ่มต้นให้ มิตรภาพก็งอกงาม.
การให้ คือการหว่านเมล็ดพันธุส์ นั ติภาพ. การให้มใิ ช่การเสียเปรียบ แต่การให้คอื การเพิม่ พูนก�ำไร
ทางอารมณ์. ผู้ให้มิใช่ผู้เสียเปรียบ ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งเอา ยิ่งสูญเสีย. ผู้รับรู้สึกมีความปลอดภัย ผู้ให้
มีความสุข. ผู้ให้ ไม่เคยท�ำร้ายใคร หากให้ด้วยใจบริสุทธิ์.
มีเศรษฐีมหาศาลบนโลกนี้ ที่ร�่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง แต่ยากจนความสุข แต่เมื่อเริ่มต้นเป็น
ผู้ให้ ใจก็เบิกบาน แช่มชื่น.
ข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านผู้อ่านของข้าพเจ้า  มาเป็นผู้ให้กันเถิด
เมื่อท่านให้ ใจท่านจะอ่อนโยน ใจท่านจะมองเห็นใจคนอื่น หากท่านคิดว่าไม่มีที่ยืน
จงให้ เพราะการให้ จะท�ำให้ท่านยืนอยู่ในหัวใจคนรัก. การให้คือแสงสุรีย์ที่ส่องโลกให้งดงาม.
ปราศจากการให้เสียแล้ว โลกจะมืดมิด สัตว์โลกจะระแวงสงสัย จะเอารัดเอาเปรียบกัน และ
เข่นฆ่าเบียดเบียนกัน.
โลกทีเ่ ร่าร้อนทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากความไม่ไว้วางใจกัน เกลียดชังกัน กีดกันซึง่ กันและกัน ไม่ให้
อีกฝ่ายได้มากกว่าตน แปลว่า ทุกคนต้องหาทางเอาประโยชน์มาใส่ตนให้ได้มากที่สุด ส่วนคนอื่นจะ
เป็นอย่างไร ไม่สนใจ. การให้คือการใส่ใจคนอื่น ไม่ใส่ใจใคร ให้อะไรไม่ได้.
เพราะขาดน�้ำใจ การแก่งแย่งแข่งขัน จึงรุนแรง เพราะขาดการให้ ใจจึงแห้งผาก เหมือนดิน
ขาดน�้ำ. การให้ จึงเปรียบเสมือนหยาดฝนจากฟากฟ้า ตกลงมาให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงาม การ
ให้ เหมือนสายธารที่ฉ�่ำชื่น ให้สัตว์โลกได้แหวกว่ายดื่มกิน.
การให้ จึงเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกัน ระหว่างคนในครอบครัว คนในองค์กร และ
คนบนโลกใบนี้. การให้ ท�ำให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย.
ผู้ใดทอดทิ้งการให้ ผู้นั้นชื่อว่าโยนทิ้งมิตรภาพ. เมื่อขาดมิตรภาพ ภัยร้ายก็ตามมา การ
ระแวงสงสัยกัน มุ่งร้าย ตรวจสอบ จับผิดกัน ล้วนเกิดจากการไม่ยอมให้อะไรกัน.

พระธรรมเทศนาโดย ปิยโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
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การให้มหี ลายระดับ เช่น ให้เงินทองข้าวของ ให้ขา้ วปลาอาหาร ให้รางวัล ให้ความรัก ให้ความ
รูค้ วามปลอดภัย ให้คำ� ชืน่ ชม ให้ความเห็นใจปลอบโยนเมือ่ ชีวติ ระก�ำ. เมือ่ มองเส้นทางทีผ่ า่ นมา และ
เส้นทางที่จะก้าวไปข้างหน้า ท่านจะเห็นว่า เรารอดชีวิตมาได้ เพราะมีผู้ให้เรามากกว่าเอาไปจากเรา
เรารอดมาได้ เพราะได้อยู่กับคนมีน�้ำใจงาม.
พระพุทธองค์ ตรัสว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้ผู้มิตร” แปลว่า การให้สร้างคนให้เป็น
คน ผู้ใดไม่รู้จักให้ นัยน์ตาผู้นั้นจะมืดบอด คือตานอกดี แต่ตาในมืดบอด. ใจที่มองหาแต่จะได้
คือการท�ำร้ายท�ำลายโลก แต่ใจทีม่ องหาหนทางให้ ท�ำให้ผอู้ นื่ มีความสุขมากกว่าตน คือการสร้าง
สันติภาพ.
พ่อแม่ จึงควรปลูกนิสัยรักการให้ ลงไปในดวงใจของลูกแต่เยาว์วัย เมื่อเขาให้เป็น เขาก็
เห็นความสุข. เมื่อเขาให้ เขาจะเป็นที่รักทันที. การเอาแต่ได้ คนเกลียดชัง แต่การให้ ไร้โอกาส
นั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า การให้จะมีแต่รอยยิ้ม การให้ไม่เคยท�ำร้ายใคร.
การเอา หรือการครอบครองเป็นเจ้าของ ดูเหมือนเป็นความชาญฉลาด การแสวงหาให้ตนได้
มากกว่าคนอื่น มั่งคั่งกว่าใคร  มั่งมีมากกว่าใครอื่นนั้น อาจมองดูว่าเป็นคนเก่ง  คนขยัน คนฉลาด
แต่ถ้าหากผู้นั้น ได้เต็มเติมการให้เข้าไปด้วย มิใช่ให้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ แต่ให้จากใจเมตตา เขาจะ
ได้รับพรจากหัวใจคนรับอย่างไม่สิ้นสุด.
ข้าพเจ้าเชือ่ มัน่ ว่า  อนุสาวรียท์ มี่ นุษย์สร้างไว้บนโลกใบนี้ ล้วนแต่เป็นอนุสรณ์ของผูใ้ ห้ มิใช่ของ
ผูร้ บั เลย เพราะท่านเหล่านัน้   ได้ให้ความรักความเสียสละในด้านต่าง ๆ  จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ชนชาติ
มาก่อน  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างของผู้ให้ผู้เสียสละ ผู้พลีชีวิตอุทิศตน เช่น เขาได้
พลีชีวิตอุทิศตนเพื่อป้องป้องแผ่นดิน พลีชีวิตอุทิศตนเพื่อขับไพรี พลีชีวิตอุทิศตนทุ่มเทศึกษาค้นคว้า
ผลิตยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น.
การพลีชีวิตอุทิศตน จึงเป็นอีกค�ำหนึ่งของค�ำว่า ให้ แต่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ธรรมดา
เพราะให้ได้แม้สิ่งที่ตนรัก เรียกว่า แม้ชีวิต  ก็ยอมพลี.
เมือ่ พูดถึงการให้ คนส่วนมากมักคิดเพียงแคบ ๆ ว่า  ให้วตั ถุสงิ่ ของ  ให้ขา้ วปลาอาหาร ให้ทาน
แก่คนทุกข์ยาก นั่นเป็นส่วนหนึ่ง  แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือ การให้วัตถุสิ่งของก็ยังมีหลายระดับ เช่น
๑. ให้สิ่งที่เราไม่ชอบ แก่คนที่เราไม่รัก
ท�ำได้ง่าย
๒. ให้สิ่งที่เราไม่ชอบ แก่คนที่เรารัก 		
ท�ำได้ยาก
๓. ให้สิ่งที่เราชอบ
แก่คนที่เราไม่รัก
ท�ำได้ยาก
๔. ให้สิ่งที่เราชอบ
แก่คนที่เรารัก		
ท�ำได้ง่าย
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านช่วยพิจารณาว่า การให้แบบไหนที่ท�ำให้ใจท่านรู้สึกว่า ได้รับการ
ขัดเกลามากที่สุด การให้ที่ฝืนใจ  คือการให้ที่ต้องใช้สติปัญญามาก.
มีการให้หลายอย่างทีใ่ ห้แล้ว ท�ำให้ผรู้ บั อ่อนแอ ท�ำให้ผรู้ บั งอมืองอเท้า  เอาแต่รอคอยว่าเมือ่ ไร
จะมีคนน�ำมาให้  การให้ชนิดนี้  ย่อมไม่ต่างจากนกในกรงขัง  ที่รอคอยคนป้อนอาหารให้ตลอดเวลา  
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นกไม่สามารถพึง่ พาอาศัยตนเองได้  หากไม่มคี นป้อนข้าว ก็อดตาย ผูป้ อ้ นกลายเป็นคนมีพระคุณฝ่าย
เดียว แม้การให้ในระดับประเทศชาติ ก็เช่นกัน การให้ชนิดนี้อันตรายอย่างยิ่ง.
ผู้ให้ จึงต้องค�ำนึงถึงผู้รับให้ดีว่า ผู้รับจะสามารถรองรับ หรือรักษาสิ่งที่เราให้ได้หรือไม่ ต้อง
พิจารณาให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะท�ำให้การให้นั้น  เกิดโทษมากกว่าคุณ.
ในสังคมไทย มีการให้หลายอย่างที่ควรระมัดระวัง เช่น ไม่ควรหว่านเงิน แต่ควรสอนคนให้มี
ทักษะชีวิต มีอาชีพที่มั่นคง ไม่ควรแจกน�้ำแก้ภัยแล้ง แต่ควรสอนให้เขามีภาชนะเก็บน�้ำฝนไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง ควรท�ำระบบชลประทานใต้ดนิ เพือ่ การเกษตร ไม่แจกผ้าห่มกันหนาว แต่ควรหาวิธอี นื่ ยัง่ ยืน
และดีกว่า
การให้สงเคราะห์อย่างซ�ำ้ ซาก มิใช่บุญ แต่ถือเป็นการสร้างปัญหาอย่างหนึ่ง การให้เช่นนี้ จะ
เป็นอันตรายต่อการพัฒนาประเทศชาติ ท�ำให้ผู้รับอ่อนแอ ไม่มีความเพียรพึ่งตนเอง และปลูกฝัง
นิสัยผิด ๆ แก่ผู้รับ.
ผูใ้ ห้พงึ ระมัดระวังว่า การให้ทท่ี ำ� ให้ผรู้ บั รอคอย จะท�ำให้เขางอมืองอเท้า และสุดท้ายก็จำ� นน
ต่อผู้ให้ เพราะนานไป ก็จะพึ่งตนเองไม่ได้ ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า ประการส�ำคัญ ผู้ให้อาจถือ
เป็นผู้มีพระคุณเหนือผู้รับ ซึ่งผู้รับ จ�ำต้องทดแทนบุญคุณนั้นในภายหลัง.
ผู้ให้ที่ใจสูง จึงควรหาวิธีให้ที่ยั่งยืน คือสามารถท�ำให้ผู้รับ ยืนขึ้นด้วยล�ำแข้งของเขาเอง มีความ
กระตือรือร้น มีความมุมานะบากบั่น อยากก้าวหน้า อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น.
ในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสอนเรือ่ งทาน การให้ ว่าเป็นการสร้าง
บารมีอย่างหนึง่ เช่น เรือ่ งพระเวสสันดร ทีท่ รงเสียสละแม้กระทัง่ ลูกเมียของตนให้คนอืน่ ไป แต่กท็ รง
มีอุบายวิธีในการสร้างบารมี.
พระพุทธองค์ ทรงสอนให้สละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต ให้
สละชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง.
โลกอยู่ได้เพราะการให้ มีมูลนิธิแห่งหนึ่งในไต้หวัน ชื่อมูลนิธิฉือจี้ สอนคนให้เป็นผู้ให้ สอนให้
คนท�ำทาน วันหนึ่ง มีคนที่รอคอยเปลี่ยนเลือดมานาน หากหาเลือดไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนก็ต้องตาย
รอมานานเป็นปีก็ยังไม่ได้ มีคนขอความช่วยเหลือไปที่มูลนิธิฉือจี้ เพียงวันเดียวก็ส�ำเร็จ
วันรุ่งขึ้น คณะจิตอาสาจากไต้หวันก็บินมาไทยพร้อมกับเลือด คนป่วยเปลี่ยนเลือดได้ทันเวลา  
รอดตาย คณะจิตอาสาบินกลับไปไต้หวัน อีกหนึ่งเดือนต่อมา จิตอาสาจากไต้หวันคณะใหญ่มาเยี่ยม
ให้กำ� ลังใจคนป่วยท่านนีอ้ กี   คนป่วยตกใจว่า เหตุใดเขาจึงให้ความส�ำคัญแก่เราขนาดนี้ จิตอาสาเหล่า
นัน้ บอกว่า ท่านคือคนส�ำคัญส�ำหรับพวกเรามาก  พวกเรามาขอบคุณท่าน ทีท่ ำ� ให้พวกเราได้เป็นผูใ้ ห้
ไม่มีผู้รับอย่างท่าน  พวกเราก็ไม่ได้เป็นผู้ให้ ให้แล้วท่านรอด พวกเราก็ได้สร้างบารมีร่วมกัน.
ท่านผู้อ่านของข้าพเจ้าคงเห็นได้ชัดว่า การให้เปลี่ยนใจคนได้ การให้ท�ำให้คนอ่อนโยนต่อกัน  
การให้คือการช�ำระจิตใจให้ผุดผ่อง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงเริ่มต้นค�ำสอนของพระองค์ด้วยการ
ให้ คือทาน ศีล ภาวนา เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุด มีคุณต่อกันมากที่สุด.
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พระองค์ทรงสอนให้รจู้ กั ค�ำว่าให้ มิใช่แค่วตั ถุสงิ่ ของ  สูงขึน้ ไปก็ทรงสอนทุกคนให้รจู้ กั ค�ำว่า ให้
อภัย เพราะอภัยทานตัวเดียวเท่านั้น ที่จะท�ำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น  อภัยทานตัวเดียว สามารถ
น�ำพาให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ อภัยทาน คือการช�ำระใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ เมื่อให้อภัย
โลกก็ร่มเย็น.
ข้าพเจ้า ขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน มาผูกมิตรด้วยการให้ ไม่มีอะไรจะให้ ก็ให้รอยยิ้ม ให้สายตาที่
ใส่ใจ ให้ความรู้ ให้ความคิด ให้คำ� แนะน�ำ ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูล มอบน�ำ้ ใจอันงดงามแก่คนรอบข้าง.
การให้ เป็นสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถท�ำได้ทันที ไม่เชื่อลองชื่นชม
คนรอบข้างของท่านดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น.
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เกร็ดธรรมค�ำสอน 2563
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั้น
นิพพานยังมีสุขอยู่อีกหรือ

คําว่า “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง คือ มันยิ่งกว่าสุขธรรมดา ยิ่งกว่า
สุข จนไม่รู้สึกว่ามีสุขมีทุกข์ แต่โวหารสมมุติว่า พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าใครจะมาเทศน์ว่า
พระนิพพานมันไม่มคี วามสุขหรอก มีแต่ความเฉย ๆ คนมันก็จะขีเ้ กียจปฏิบตั ิ เฉย ๆ นีจ่ ะเอาไปทาํ ไม
นัง่ มันอยูเ่ ฉย ๆ มันก็ได้สิ ทีว่ า่ นิพพานเป็นสุขนัน่ เป็นการจูงใจ สุขอันเป็นบรมสุข สุขอันเป็นปรมัตถสุข
เป็นสุขที่เหนือสมมติบัญญัติ เป็นสุขที่อยู่เหนือสุขอย่างสามัญธรรมดา ที่ว่าสุขก็เพราะว่าไม่มาเกิด
อีก นั่นเป็นข้อสําคัญ
ทําไมพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
เมื่อนิพพานแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุ
หลักของการปฏิบัติธรรม เพื่อทําสติให้เป็นมหาสติ ซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน ๔ พระพุทธองค์
ทรงสอนให้กําหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม การพิจารณากายก็คือการเจริญกายคตาสติ
กําหนดเพ่งดู ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ในขณะ ที่เพ่งอยู่นั้น เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว
เราจะมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีลักษณะใสเหมือนแก้ว มองไปที่ผม ผมก็เป็นแก้ว มองไปที่
ขน ขนก็เป็นแก้ว ในเมื่อจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในกาย นักปฏิบัติท่านเอากายเป็นเครื่องอยู่ของจิต เป็น
ฐานทีส่ ร้างสติให้เป็นมหาสติ ยิง่ จิตมีความละเอียดลงไปเท่าไร ความสว่างไสวปรากฏขึน้ ในกายอย่าง
น่าอัศจรรย์ มองไปที่ไหน ๆ ก็กลายเป็นแก้วไปหมด ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีจิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุ
พระอรหันต์เมื่อไร ในเมื่อท่านนิพพานไปแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่านก็จะกลายเป็นพระธาตุ
ไปหมด พระธาตุของบางท่านก็ใส บางท่านก็ไม่ใส อันนั้นเป็นเรื่องความสว่างไสวของจิตแต่ละท่าน
จะทราบได้อย่างไรว่า
พระธาตุเป็นของจริงหรือของปลอม
เราไม่สามารถทราบได้ว่าอันไหนเป็นจริงหรือเป็นปลอม
เราไปเทียบกับพระพุทธรูปทีเ่ ราหล่อขึน้ เราสมมุตวิ า่ นีค่ อื พระพุทธรูป เป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรากราบไหว้บูชาก็เป็นบุญ พระธาตุมีลักษณะซึ่งเราเรียกว่าพระธาตุ ถ้าเรา
เกร็ดธรรมค�ำสอนของ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา
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เชื่อว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ เราสมมุติเอาว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วเรา
สักการะบูชา ก็เป็นบุญเป็นกุศล อันนั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่ความจริงในจิตของ
เรานี้ว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่
การภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้า
ไม่มีการครอบงําหรือบังคับจิต
สมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้น ท่านสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิ
สร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเอง ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งใด จิตจะสงบก็สงบเอง จะรู้ก็รู้
เอง แล้วก็ไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสและอารมณ์
จุดที่เราควรจะระวังในชั้นต้น เราอาจจะได้รับคําแนะนําว่า เมื่อทําสมาธิจิตให้สงบ สว่าง
ลงไปแล้ว ให้สง่ กระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบือ้ งบน ให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้าง พระอรหันต์
บ้าง วิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้าง ให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิ ให้สมาธิ ให้ฌาน ให้ญาณแก่กล้าขึ้น
บางทีทําจิตให้สงบ สว่าง ไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมา เห็นพระอินทร์ พระพรหม ก็เข้าใจว่าท่านทั้ง
หลายเหล่านัน้ เป็นผูว้ เิ ศษ จะมาช่วยฌาน ช่วยญาณของเราให้แก่กล้าขึน้ แล้วก็นอ้ มเอาภาพนิมติ นัน้
เข้ามาในตน ในเมือ่ น้อมภาพนิมติ นัน้ เข้ามาในตน เกิดเป็นการประทับทรง สภาพจิตทีส่ งบ สว่าง มีปตี ิ
มีความสุข จะเปลีย่ นสภาพไปทันที กลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจ จิตไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะ
ตกอยู่ในอํานาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิง อันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดําเนินไปในทางที่ผิด เป็นเรื่องที่พุทธ
บริษัทควรจะระมัดระวัง
อีกอย่างหนึ่ง การทําสมาธิด้วยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่าง ในเมื่อบริกรรมภาวนาไป
แล้วก็คล้าย ๆ กับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดําเนิน
ไปโดยลําพังของตนเอง จิตและวิญญาณของตนเองจะตกอยู่ในอํานาจของสิ่งอื่น
การภาวนาอันใดซึ่งมีอํานาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิต การภาวนาอันนั้นเป็นการไม่
ถูกต้อง
การภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้า ต้องทําจิตให้เป็นอิสระอยูเ่ หนืออํานาจของสิง่ ทัง้ ปวง
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มหัศจรรย์แห่งใจ
พระพุทธเจ้าตรัสรูท้ ใ่ี นใจของพระองค์ดว้ ยการก�ำหนดสติเฝ้าดูกาย ดูใจอยูต่ ลอดเวลา โดยอาศัย
ป่าเป็นส่วนประกอบในการท�ำความเพียร เพราะป่านั้นเงียบสงบ ป่า คือ ป่า ป่าตรัสรู้ไม่ได้ ชาวป่า
ชาวเขาที่เกิดในป่า อยู่ในป่า จนกระทั่งตายในป่าก็ไม่เห็นมีใครตรัสรู้ได้ ใจเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตรัสรู้
ธรรมของพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของใจเท่านั้น
นักปฏิบตั สิ ว่ นมากยังไม่เข้าใจว่า ความสงบทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูท่ ไี่ หน บางครัง้ มีโอกาสอยูก่ บั สถานที่
สงบแล้ว ยังบอกว่าไม่สงบโดยโทษสิง่ ภายนอกว่า เพราะสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นเสียงบ้าง บุคคล
บ้าง สิง่ นัน้ สิง่ นีบ้ า้ ง คือ ต้นเหตุของความไม่สงบ จิตเกิดการผลักต้านปรากฏการณ์โดยไม่รเู้ ท่าทันจิต
ปรุงแต่งของตน จึงพยายามทีจ่ ะหนีไปให้ไกลจากสิง่ เหล่านัน้ อยากไปอยูใ่ นป่าในเขาทีไ่ กล ๆ หรือใน
ถ�้ำที่เงียบสงบซึ่งปราศจากผู้คน และเสียงต่าง ๆ ที่จะมารบกวน ได้พยายามแสวงหาความสงบจาก
สิ่งภายนอกโดยเข้าใจเอาเองว่า ความสงบ และไม่สงบนั้น เกิดจากสิ่งภายนอกเท่านั้น
ดังนัน้ จึงไม่สามารถพบความสงบทีแ่ ท้จริงได้สกั ที แม้จะพยายามหามานานแสนนานก็ยงั หาไม่
เจอ นัน่ เพราะยังไม่เข้าใจ และยังหาไม่ถกู จุดต่างหาก ขออธิบายว่า หากป่านอกถ�ำ้ นอกจะสงบเงียบสัก
แค่ไหน แต่ปา่ ในถ�ำ้ ใน คือ จิตใจของท่าน ยังไม่ยอมเงียบสงบ ป่านอกถ�ำ้ นอกก็หาจะเงียบสงบส�ำหรับ
ท่านไม่ เพราะความสงบหรือไม่สงบทีแ่ ท้จริงนัน้ เกิดจากข้างใน คือจิตของ ท่านต่างหากทีเ่ ป็นต้นเหตุ
หากจิตภายในไม่สงบทุกที่ก็ไม่สงบ หากที่นี่คือใจ ไม่สงบ จะอยู่ที่ไหน ๆ มันก็ไม่สงบ จริงไหม
ดังนั้น ท่านจะต้องท�ำใจด้วยการรู้ แล้วปล่อยไปเท่านั้น ดังเช่น ธรรมชาติของน�้ำ  คือน�้ำที่
ไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใด จิตที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อย ย่อมทุกข์ฉันนั้น และธรรมแท้นั้นเป็น
กลาง ๆ ใครปล่อยวางได้ก็สบาย
เมื่อรู้ความจริงแล้วว่า เหตุเกิดแห่งความสงบ และไม่สงบนั้นอยู่ที่ใจ ก็จงแสวงหาป่าใจถ�ำ้
ใจให้พบเถิด ด้วยการมีสติจับอยู่แต่ปัจจุบัน ภายในกายภายในใจตนเท่านั้น ไม่ต้องคิดอยากท�ำ
สมาธิ ให้เจริญสติอยูก่ บั ปัจจุบนั ให้ได้ตลอดสายเท่านัน้ ผลนัน้ ก็จะเกิดเป็นสมาธิขนึ้ มาเองในทีส่ ดุ
เพราะ สมาธิคือผลจากการเจริญสติต่างหาก
จงแสวงหาสติเถิด เพือ่ ให้เกิดเป็นสมาธิ อันเป็นจิตหนึง่ จริง ๆ คือความสงบ ทีแ่ ท้จริง จงพยายาม
ท�ำใจให้สงบเหมือนป่า คือท�ำใจให้เป็นป่าใจหรือการท�ำใจ ให้เป็นสมาธิ คือจิตสงบนัน่ เอง และจะต้อง
ท�ำใจให้สงบได้ในทุกที่ด้วย โดยไม่จ�ำกัดสถานที่ทางภายนอก เมื่อใจเกิดเป็นสมาธิได้แล้ว คือพบจิต
เงียบได้แล้ว ความเย็นสบายทั้งกายใจย่อมจะปรากฏขึ้นเองภายในนั้นตลอดเวลา เพราะมันเป็นผล
ของความเงียบ ดังเช่น นักมวยที่ฝึกซ้อมกระสอบทรายจนช�ำนาญ มันเป็นการชกฝ่ายเดียวโดยไม่มี
การต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม ยังไม่เจอของจริง ผลนั้นจึงดูเหมือนเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับ
การนั่งหลับตาท�ำสมาธิ พอจิตสงบก็ลืมทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่ง มันเป็นการลืมทุกข์หรือศิลาทับหญ้ายัง
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มิใช่ การดับทุกข์ที่แท้จริง เพราะพอออกจากสมาธิ เจอผัสสะ (สิ่งที่มากระทบ ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ) ก็เกิดทุกข์ได้อีก ของจริงต้องดับกันตรงผัสสะข้างนอก ทันทีที่กระทบก็จบลงแค่นั้น ทุกข์จะ
ไม่สามารถเข้าถึงใจได้เลยจึงจะใช่
ดังนั้น ผลแท้ ๆ จะพิสูจน์ได้ต่อเมื่อเจอผัสสะขณะลืมตา คือการอยู่กับ ชีวิตจริง ๆ หรือการขึ้น
ชกบนเวทีชวี ติ อีกที จะต้องพบคูต่ อ่ สูท้ งั้ นอกในในลีลา ต่าง ๆ ทีโ่ ต้ตอบมาให้ได้ทนั จริง ๆ การชกในทีน่ ี้
มิใช่หมายถึงการต่อสู้ชกตีทางกายภายนอกกับใคร แต่หมายถึงสติปัญญาที่ต่อสู้ห�้ำหั่นกับกิเลส คือ
เหตุเกิดแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเท่านั้น และสมาธิตัวแท้ ๆ คือสมาธิ ธรรมชาติหรือความ
ปกติของจิต จิตนิ่ง หรือจิตเงียบนั้นจะต้องมีอยู่ภายในจิต ตลอดเวลา มีอยู่ในทุกอิริยาบถ ทั้งหลับตา
ลืมตาก็มอี ยู่ โดยมิใช่ตอ้ งมานัง่ หลับตาท�ำสมาธิขณะทีเ่ จอผัสสะอีก แต่มนั กลับเป็นสมาธิตวั ตืน่ จริง ๆ
ของธรรมชาติจากภายในที่มาท�ำเรา มารักษาเราอยู่ตลอดเวลา
พอท�ำถึงจุดนี้แล้ว เราจ�ำเป็นที่จะต้องอาศัยสติปัญญานอก คือ พระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) เข้าช่วยในการค้นคิดพิจารณาด้วย เพื่อให้เกิดปัญญาในการปล่อยวางอีกที คือปัญญาใน
ปัญญา จนกระทั้งมันเกิด เป็นปัญญาภายในตัวแท้ ๆ ที่ปล่อยวางได้เองโดยอัตโนมัติ ทันทีที่รู้ ที่เจอ
ผัสสะ ก็จบลงตรงนัน้ โดยไม่ตอ้ งกลับมานัง่ ท�ำปัญญา คือ การค้นคิดพิจารณาอีกต่อไป จึงจะใช่ของจริง
การปฏิบัติธรรม เมื่อจิตเป็นสมาธิได้อย่างมั่นคง เห็นชัดเจนจนมั่นใจ ในตนจริง ๆ แล้ว ควร
จะทดสอบตัวเองด้วยการอยู่กับทุกปรากฏการณ์ให้ได้ คือ อยู่กับทุกสถานที่ ทุกบุคคล ทุกผัสสะ
(ทั้งที่ดี และไม่ดี) ชอบ และไม่ชอบ หยาบ และละเอียด ในบ้าน ในเมือง ในป่า ให้ได้ด้วย หากใช่จริง
ในทุกที่ จิตก็มิได้หวั่นไหวต่อดีชั่ว ชอบไม่ชอบ หยาบหรือละเอียด บ้านหรือป่า มันจะไม่มี ทั้งบ้าน
ทั้งป่า เพราะมันรู้ว่าทุกที่เป็นสักแต่ว่าที่อยู่อาศัยเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเลยจริง ๆ
ส่วนทางใจ ภายในจะไม่เป็นอะไรเลยอยู่กับทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ ทางกายเป็นธรรมดา เน้นที่
ใจเท่านั้นเป็นส�ำคัญ ข้างนอกเป็นเพียงลีลา ไม่มีอะไร อยู่กับกิเลสได้โดยใจไม่มีกิเลส เพราะกิเลสคือ
เหตุแห่งทุกข์นั้น
จะไม่สามารถย้อนกลับมาสู่ใจได้อีกเลย หากเหตุนั้นเคยดับไปแล้วด้วยปัญญาเห็นแจ้งใน
จิตตนจริง ๆ ซึ่งตนเท่านั้นที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง เฉพาะตน อันเรียกว่า ปัจจัตตัง ผู้อื่นไม่มีใครจะรู้ได้ดี
เท่าตนรูต้ นเห็นตน เพราะธรรมแท้ ๆ เป็นเรือ่ งของตน ในทีส่ ดุ จิตจะมีแต่รทู้ ปี่ กติ รูท้ ไี่ ม่มไี ม่เป็นอะไร
รู้ที่ไม่ทุกข์ รู้ที่อิสระสบาย รู้ที่ไม่ติดไม่ข้อง รู้ปล่อยเท่านั้นเอง
สมาธิหรือจิตสงบนัน้ สามารถทีจ่ ะท�ำได้ ๒ อย่าง คือ ทัง้ ในอิรยิ าบถ นัง่ และอิรยิ าบถเคลือ่ นไหว
และท�ำได้ในทุกท่า โดยไม่จ�ำกัดท่าใด ๆ ด้วยเพราะใช้ใจท�ำ  ใช้กายเป็นสถานที่ท�ำ  คือใช้ใจจับดู
กายเท่านั้น กายจะอยู่ท่าไหนก็ได้ เพียงแต่ให้พยายามสนใจดูตัวเองว่า ปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้ ขณะนี้
กายเรา ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำหนดย�ำ้ ความรูส้ กึ นัน้ ลงไปอีกทีว่ า่ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ข้อส�ำคัญ... ให้ความ
รู้สึกอีกครั้งซ�้ำลงไป เรียกว่ารู้ในรู้ หรือสติสัมปชัญญะก็คือตัวนี้แหละ มันจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว
อย่างไร ก็ให้ก�ำหนดรู้ตามปัจจุบันขณะนั้นอยู่เสมอ คือให้ใจรู้กาย ให้สังเกตดูว่าทุกเหตุการณ์ท�ำแล้ว
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ผลนั้นจะเป็นอย่างไร สุขหรือทุกข์หรือเฉย ๆ มันมีอาการอย่างไรบ้าง ก็ให้รับรู้ดูไว้ ให้ระวัง จิตอกุศล
จิตผลักด้าน จิตทุกข์ ตัวนี้จะเกิดขึ้นด้วยคือหากเขาผิดพลาด ก็อย่าซ�้ำเติมเขารังเกียจเขา ดูถูก
เหยียดหยามเขา ความผิดพลาดย่อมมีเป็นธรรมดาแก่ทุกคน สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
หลักที่กล่าวมานี้ คือ แนวการฝึกสมาธิในอิริยาบถเคลื่อนไหว หรือสมาธิในชีวิตประจ�ำวัน
สมาธิธรรมชาติธรรมดาก็ได้ เรียกว่าอะไรก็ได้ไม่สำ� คัญต่อชือ่ ทีเ่ รียกเพราะไม่ยดึ รูปแบบ ไม่ยดึ สถานที่
ใช้กายตนเองเป็นสถานทีใ่ นการท�ำ ใช้ใจเป็นผูท้ ำ 
� ท�ำข้างในคือท�ำใจ ปล่อยข้างนอกคือปล่อยกายตาม
ปกติ ธรรมชาติธรรมดาในชีวิตประจ�ำวันของตนในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหว จะอยู่ ณ สถานที่
ใดจะอยู่ในรูปแบบไหน หมายถึงจะแต่งตัวอย่างไหนก็ไม่ส�ำคัญ ไม่เป็นอุปสรรคของการปฏิบัติตาม
สบาย ส�ำคัญตรงใจเท่านั้น แม้จะท�ำการงานอาชีพอะไร จะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ผู้ใหญ่ คนแก่ หรือเด็ก
คนชาติไหน ภาษาไหน หากเข้าใจหลักนี้ก็ท�ำได้หมด
เป็นทางอันอิสระจริง ๆ อีกทั้งไม่ก�ำหนดเวลาใด ๆ ด้วย ท�ำเมื่อไหร่ก็ใช่เมื่อนั้น ไม่ท�ำก็ไม่ใช่
หมายถึงท�ำได้ทุกอย่างที่จิตอยากท�ำ  ไม่จ�ำกัดเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น ท�ำได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมง แม้
ไม่รู้เวลาก็ท�ำได้ อยู่ที่ท�ำเท่านั้นแหละ
ส่วน...สมาธิในอิริยาบถนิ่งหรืออิริยาบถเดียว คือการที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ จะเป็น
นั่ง ยืน นอน ก็ได้ แต่ส่วนมากโดยทั่วไปจะใช้วิธีนั่งเป็นหลักในการปฏิบัติ เช่น การนั่งหลับตานิ่งใน
ท่าเดียวนาน ๆ ไม่เคลื่อนไหวไปไหน ดังที่มีชื่อเรียกกันอยู่ทั่วไปว่า การนั่งสมาธิ ซึ่งจะใช้ความรู้สึก
อันเรียกว่า สติหรือใจก็ได้ ตามแต่จะเรียก เพราะมันจะมารวมอยู่ที่ใจอีกทีในที่สุด มาคอยเฝ้าสังเกต
จับดูลมหายใจภายในร่างกายของตนว่า ขณะปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไร เข้าหรือออกก็ให้รู้ โดยใช้วิธี
ก�ำหนดชื่อย�ำ้ ความรู้สึกเอาไว้ เช่น เข้าก็รู้ ออกก็รู้ หรือเข้าว่า พุท ออกว่า โธ ก็ได้
จึงขอถือโอกาสเปิดทางให้กบั ทุก ๆ คนเลือกเอาเองด้วยการอธิบาย ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย เพือ่ ความเมตตา
จากใจจริง ต่อผู้ใฝ่ใจในธรรมทุก ๆ ท่าน ขอทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อ โปรดน�ำไปพิจารณาให้เป็นจริงเสีย
ก่อนจึงค่อยเชื่อ การได้ยินอะไรแล้วเชื่อทันทีหรือปฏิเสธทันทีนั้น คือจิตที่ไม่เป็นกลาง เป็นจิตยินดี
ยินร้าย จิตดูดรั้งหรือผลักต้านเสียแล้ว และจิตที่ส่งออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ อันเป็นเรื่องในอดีต หรือ
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง จิตจะเกิดความคิดวิตกกังวลจนเป็นทุกข์เสมอ
หากจิตนัน้ ตัง้ มัน่ รูอ้ ยูภ่ ายในกายภายในใจอันเป็นปัจจุบนั ทีร่ จู้ ริงแล้ว จิตจะเกิดความสงบ ปกติ
โปร่ง ว่าง เบาสบาย พอก�ำลังสติมันเต็มรอบ มันเกิดปัญญาอันเป็นความรู้แจ้ง คือตื่นและอิสระเบิก
บานในสิ่งที่รู้นั้นทันที มันจะเกิดปัญญาแห่งธาตุรู้ ที่จะรู้ว่าเหตุทุกข์แท้ ๆ นั้นเกิดตรงไหน เกิดจาก
อะไร ท�ำไมมันถึงเกิด แก้อย่างไร ควรจะท�ำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้สนิ้ มันจะบอกเองหมด จากภายใน
จิตใจของใครของมันอีกที มันจะเป็นทั้งผู้สอนผู้เรียน และผู้ตัดสินต่อผลนั้นทั้งหมด แปลกจริง ๆ
เรียนเอง สอนเอง รู้เอง มันเป็นการรู้จากภายในสู่ภายนอก เป็นรู้จริง รู้แท้ ที่ได้พบเห็น ได้สัมผัสถึง
จริง ๆ ด้วยการกระท�ำของตนเอง ธรรมแท้เป็นเรื่องตัวเอง ต้องพึ่งตนเองจริง ๆ ต่อการดับทุกข์ทาง
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ใจด้วยปัญญาจากใจภายในของตนเองจริง ๆ อันเกิดจากการกระท�ำที่ถึงจุดของมันเท่านั้น จึงจะดับ
ทุกข์ได้อย่างแท้จริง ดับสนิทจริง ๆ ไม่มีส่วนเหลือ
สรุป...ข้อส�ำคัญ ธรรมทีด่ บั ทุกข์ได้จริงจะต้องออกมาจากภายในจิตใจของใครของมัน แล้ว
มาตรงกับข้อบัญญัติหรือพระธรรม หรือพระไตรปิฎกเท่านั้นจึงจะใช่ ในที่สุด การฝึกสมาธินั้นควร
ฝึกให้ได้ในทุกท่าใหม่ ๆ จะเอาท่าไหนก่อนก็ได้ ตามถนัดตามสบาย ไม่มีผิด ไม่มีถูกอะไร ถนัดอย่าง
ไหนก็เอาอย่างนัน้ ส�ำคัญคือ ดูจติ ตนต่อการกระท�ำนัน้ ๆ ว่าท�ำอย่างไรจิตสงบเร็ว สงบนานเป็นใช่หมด
ให้พยายามท�ำไปเรื่อย ๆ จนช�ำนาญ แล้วลองเปลี่ยนอิริยาบถอื่นดูบ้าง หากเกิดความเบื่อหน่ายหรือ
เกิดความช�ำนาญแล้วลองเปลีย่ นอิรยิ าบถใหม่ดอู กี ที โดยพยายามให้จติ ใจจับอยูภ่ ายในกายภายในใจ
ให้ทันกับปัจจุบันที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง นี่คือ มรรค ธรรม หรือทางสู่ความ พ้นทุกข์ทางดับทุกข์จริง ๆ
จุดเกิดของปัจจุบันนั้นไม่จ�ำกัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งตายตัว มันจะเกิดได้ทุกจุดตั้งแต่หัวถึงเท้า
คือเกิดได้ในทุกส่วนของร่างกายเราและภายในจิตใจของเรานีแ่ หละ รูต้ รงไหนก็กำ� หนดรูต้ รงนัน้ เท่านัน้
เอง ซึง่ มันจะไม่ตายตัวเสมอไป หากไม่ออกนอกกายนอกใจตนไปปรุงเป็นเราเป็นเขาแล้ว เป็นถูกต้อง
หมด ไม่ต้องลังเลสงสัยอะไร ให้ทำ� เรื่อย ๆ อย่าใจร้อน อย่าหวังผล อย่าท้อ ถอย ท�ำเท่านั้นก็ถึงเอง
ในทีส่ ดุ ไม่มขี อบเขตเวลาในการปฏิบตั ิ ท�ำก็ถงึ ไม่ทำ� ก็ไม่ถงึ ถึงเมือ่ ไหร่กร็ เู้ มือ่ นัน้ ซึง่ ตนเองนัน้ แหละ
จะรู้ก่อนใครหมด
อดีต...ฉันวิง่ หาความทุกข์ทางภายนอก ต่อมาฉันพบความทุกข์ทแี่ ท้จริงนัน้ อยูภ่ ายในใจฉัน
เอง เมื่อฉันพบแล้วฉันจึงหยุดวิ่งหาอีกต่อไป อยู่อย่างปกติธรรมดานั้นเอง
หากบุคคลใดปฏิบัติธรรมแล้ว กลับทุกข์กังวลใจมากกว่าเดิม นั่นแสดงว่าเกิดการเข้าใจผิดใน
การปฏิบัติธรรมที่ภาษาธรรมเรียกว่า เกิดมิจฉาทิฐิ แล้วนั่นเอง ขออธิบายว่า การปฏิบัติธรรมนั้น
มิใช่การปฏิบัติเพื่อได้อะไร มันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์ใจต่างหาก เป็นเรื่องตนเห็นจิตตน ซึ่ง
ภาษาธรรม เรียกว่า ปัจจัตตัง หมายถึง ปฏิบัติไป ๆ ตนจะเห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง
อารมณ์ยนิ ดียนิ ร้ายทีเ่ คยมีอยูใ่ นจิตตนนัน้ มันจะค่อย ๆ ลดลงไป ๆ ในขณะเดียวกัน ความทุกข์ใจก็จะ
ค่อย ๆ น้อยลง ๆ ความเป็นอยู่ก็จะง่ายขึ้น ไม่ยึดมั่นเหมือนก่อน หากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ลดลงมากเท่าไร ทุกข์ก็จะลดลงมากเท่านั้น หมดเมื่อไรก็หมดทุกข์เมื่อนั้น
ธรรมแท้มีไม่มาก มีทุกข์ หรือ ไม่ทุกข์ เท่านั้น หมายถึงใจเป็นส�ำคัญ รู้ (ธรรม) ก็ไม่ทุกข์ ไม่รู้
(ธรรม)
ก็ทกุ ข์ การปฏิบตั ธิ รรมมิใช่เพือ่ ความได้ความมีหรือความเป็นใด ๆ ทัง้ สิน้ จุดหมายแท้เพือ่ ความ
ไม่ทุกข์ใจอย่างเดียวเท่านั้น ในที่สุดของการปฏิบัติ คือ
• อยู่กับกิเลสได้โดยไม่เป็นทาสของกิเลส
• อยู่กับทุกข์กาย โดยไม่ทุกข์ใจ
• อยู่กับงานวุ่น โดยใจไม่วุ่น อยู่กับการรีบด้วยใจสบาย
• อยู่กับความสมหวัง และความผิดหวังได้โดยใจไม่ทุกข์อีกต่อไป
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• อยู่กับโลกได้ด้วยใจเป็นธรรม กายส่วนกาย ใจส่วนใจ แต่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเอง
• อยู่กับหน้าที่โดยไม่ยึดหน้าที่ เพียงแต่จะท�ำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด เท่าที่ตนจะท�ำได้ในขณะ
ปัจจุบันนั้นเท่านั้นเอง ที่ท�ำไม่ได้ก็ปล่อยไป
จิตนั้นพร้อมที่จะท�ำหรือหยุดได้โดยไม่ทุกข์ใจ หมายถึง เมตตา และ อุเบกขา เสมอกัน ท�ำ
ก็ได้ หยุดก็ได้ อย่างไรก็ได้ ไม่ทุกข์ใจเท่านั้น อิสระสบาย จริง ๆ ในจิตตน ผู้ใฝ่ใจทั้งเพศบรรพชิตและ
ฆราวาส ส่วนมากมีศรัทธาในการตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมกันอยูไ่ ม่นอ้ ย และต่างก็มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลัก
ธรรมกันมากมาย แต่หลักแห่งการปฏิบัติจริง ๆ นั้น ยังไม่มี ยังจับไม่ได้ ยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้จะเริ่มต้น
ท�ำกันตรงไหนอย่างไร จึงพยายามทีจ่ ะแสวงหาส�ำนักปฏิบตั ธิ รรม แสวงหาความรูจ้ ากต�ำรับต�ำราบ้าง
แสวงหาในคัมภีร์พระไตรปิฎกบ้าง ด้วยเข้าใจว่าพระธรรมแท้อยู่ ณ ที่นั่นในนั้น
ขออธิบายว่า นัน่ เป็นธรรมภายนอก เป็นหลักเพือ่ ให้รใู้ ห้เข้าใจ ดังเช่น การรูแ้ ละเข้าใจในแผนที่
เท่านั้นยังมิใช่ของจริง หากท่านยังมิได้ลงมือเดินทางด้วยตัวเองจริง ๆ แล้ว แผนที่หรือความรู้นั้นก็
ไม่สามารถจะน�ำท่านไปถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้ ดังนั้น ธรรมแท้ ๆ จะต้องเกิดขึ้นที่ตัวเรา
อันเป็นธรรมภายในต่างหาก หมายถึงจะต้องเริ่มต้นเดินทางด้วยตนเองจริง ๆ อีกที คือต้องกระท�ำที่
ตนเองอีกที่นั่นเอง
หลักแท้ ๆ ของการปฏิบัติธรรม มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ปัจจุบัน ทุกขณะของปัจจุบันที่รู้สึกตัว คือจุด
เริ่มต้นทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง เช่น ขณะนี้เราก�ำลังอ่านหนังสืออยู่ รู้และเข้าใจก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความ
เข้าใจ เมื่อรู้และเข้าใจแล้ว เราจะต้องมีความตั้งใจด้วยคือตั้งใจที่จะปฏิบัติจริง ๆ ก็ต้องมีปัจจุบันแห่ง
การปฏิบัติอีก หมายถึงการกระท�ำ ขอให้เข้าใจว่า ธรรมแท้ ๆ จะต้องมีสติรู้อยู่ภายในกาย ภายในใจ
ตนเท่านั้นจึงจะใช่ และรู้นั้นจะต้องเป็นรู้ของปัจจุบันด้วย เช่น ตื่นเช้าขึ้นมา พอรู้สึกตัวก็ให้เรามีสติ
คือมีความรูส้ กึ ตัว ย�ำ้ ความรูส้ กึ ลงไปอีกทีดว้ ยการรูก้ ารกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ ภายในกาย ภายในใจตน หรือ
การตาม ดูกาย ตามดูใจตน สนใจดูการเคลื่อนไหวของกายว่าปัจจุบันนั้นกายเกิดอะไรขึ้น มันเป็น
อย่างไร สุขหรือทุกข์ มันท�ำอะไรก็ให้ตามดูตามรู้อาการอันเป็นการกระท�ำที่เคลื่อนไหวของมันไป
เรือ่ ย ๆ เมือ่ ท�ำแล้วภายในจิตใจเกิดอาการอย่างไร ยินดี ยินร้าย ก็ให้รทู้ นั ปัจจุบนั ของอารมณ์ทเี่ กิดขึน้
ในใจตนด้วย ดูใจ และอารมณ์ของใจทีเ่ กิดขึน้ ด้วยสติ จึงจะเป็นผูด้ ู ผูร้ ผู้ เู้ ห็น หรือพุทโธ ก็คอื ตัวนีแ้ หละ
พยายามจับปัจจุบนั ทัง้ กายและใจให้ทนั จริง ๆ คอยสังเกตดูวา่ เหตุเกิดนัน้ เกิดจากไหน จากกาย
สู่ใจหรือจากใจสู่กาย มันสัมพันธ์กันอย่างไร ท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ ก็ให้พยายามเฝ้าดู เฝ้ารู้ เฝ้าเห็น และ
ค้นคิดพิจารณาหาสาเหตุอันเป็นจุดเริ่มต้น คือ เหตุที่แท้จริงของมันให้ได้ เพราะธรรมะเป็นเรื่อง โอ
ปนยิโก คือการรู้ตน เห็นตน ท�ำตน
การเฝ้ารู้กายรู้ใจภายในของตนเองอยู่เสมอในทุกอิริยาบถ ทุกการกระท�ำ พูดคิดในขณะ
ปัจจุบันที่ตนรู้ตนอยู่เสมอนั่นแหละ คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง
หากรู้ภายนอกกายนอกใจของตนแล้ว ยังมิใช่ธรรมแท้ ๆ นั่นเป็นธรรมภายนอกอันเป็นธรรม
สมมุติอยู่ ธรรมแท้จะต้องอยู่ภายในเท่านั้น คือภายในใจของใครของมัน หากรู้ธรรมภายในอันเป็น
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เหตุแท้ ๆ ได้หมดได้จริงเมื่อไร ก็สามารถรู้ธรรมภายนอกอันเป็นผลได้ด้วย เพราะธรรมภายในเป็น
เหตุ เป็นตัวจริง ส่วนธรรมภายนอกนั้นเปรียบเหมือนเงา
การวิ่งไล่จับเงาอันเป็นธรรมภายนอก แม้จะวิ่งไล่จับสักเท่าไร ก็ไม่สามารถจะจับได้อย่าง
แน่นอน หากจิตไม่รู้เท่าทัน เกิดหลงยึดก็จะเป็นอุปาทานได้อีกเช่นกัน ดังนั้น หากจับธรรมภายใน
อันเป็นตัวจริงได้แล้ว เงาอันเป็นธรรมภายนอกก็จะรู้เองเพราะมันเป็นผลสะท้อนจากธรรมภายในที่
เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
ธรรมภายนอกก็เกิดจากธรรมภายในนีแ่ หละทีเ่ ป็นเหตุ เมือ่ รูธ้ รรมภายในใจตนแล้ว ก็จะรูธ้ รรม
ภายนอกได้หมดเช่นกันทีเ่ รียกว่า โลกะวิทู (ผูร้ แู้ จ้งโลก) นัน่ แหละ คนส่วนมากมักจะถามว่า การปฏิบตั ิ
ธรรมนั้นจะต้องใช้เวลาในการนั่งหลับตาภาวนานานสักเท่าไร โดยเข้าใจเอาเองว่าการนั่งหลับตาได้
นาน ๆ คือผลของการปฏิบัติหาใช่ไม่
การปฏิบัติธรรมนั้น เป็นเรื่องของจิตใจ มิใช่ว่าจะนั่งนาน หรือไม่นาน นั่นมิใช่ผลที่จะน�ำมา
เป็นเครื่องตัดสินได้ ส�ำคัญอยู่ที่ว่าในการนั่งแต่ละครั้งนั้น จิตตนสงบไหม จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน
ได้จริงไหม ต่างหาก
• บุคคลใด แม้นั่งได้นิดเดียว หรือนั่งได้นานก็ตาม แต่จิตสงบได้ตลอดสาย นั้นดีมาก
• บุคคลใด นั่งได้นาน แต่จิตสงบบ้าง ไม่สงบบ้าง นั่นดีพอใช้
• บุคคลใด นั่งได้นาน ๆ แต่จิตไม่สงบเลย นั่นยังใช้ไม่ได้เลย
การปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับกาลเวลา เป็นอกาลิโกเหนือกาลเวลา ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
เหมือนการเรียนของโรงเรียนในทางโลก ซึง่ จะต้องมีกำ� หนดเวลาว่าเรียนกีป่ จี บ ขออธิบายว่า จุดหมาย
ปลายทางคือระยะทางเดินนัน้ ยาวเท่ากันหมดทุกคน หมายถึง ให้จติ นัน้ ออกจากความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้ได้ ให้หมดสิ้น
• ใครพยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้มากกว่า ได้บ่อยกว่า ก็อิสระก่อน
• ใครขยันเดินก็ถึงก่อนใครเดินบ้างหยุดบ้างก็ถึงช้า ใครไม่เดินก็ไม่ถึง
สิทธิใ์ ครก็สทิ ธิม์ นั รีบเร่งกันให้ไว ๆ ใครมีสทิ ธิไ์ ด้ขอเพียงให้ดดู ี ใครเพียรย่อมถึงก่อน ใครผัดผ่อน
ย่อมโศกีเพราะว่าชีวิตนี้มิรู้ที่ตายเมื่อไร การอยู่กับลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ ได้ นั่นเป็นเรื่องธรรมดา
การอยูก่ บั ความสิน้ ลาภ สิน้ ยศ สิน้ เกียรติ สิน้ สรรเสริญ อีกทัง้ มีคำ� ต�ำหนินนิ ทาได้อย่างปกตินนั่ คือธรรม
หลักของการปฏิบัติธรรมนั้น ให้ทำ� สติมิใช่ท�ำสมาธิ เพราะสมาธิคือผลที่เกิดจากการท�ำสติ
แล้วต่างหาก ตัวสตินั้นแหละคือมรรค หรือเหตุที่ควรท�ำ ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า จงท�ำสติ
คือมีความรูส้ กึ ตัว สัมปชัญญะ คือรูต้ วั ทัว่ พร้อมอยูภ่ ายในกายในใจตน ตัง้ แต่หวั ถึงเท้า หรือรูก้ าย
รูใ้ จตนก็ได้ และสติกไ็ ม่จำ� กัดสถานทีต่ ายตัวว่า จะต้องรูอ้ ยูเ่ ฉพาะจุดใดจุดหนึง่ ของร่างกายเท่านัน้
สติตัวแท้ ๆ จะต้องเป็นสติตัว รู้ตีน คือมันจะวิ่งได้รอบตัว ปัจจุบันเกิดตรงไหน สติรู้ตรงนั้นทันที
หากเป็นตัวสติที่สมบูรณ์ คือ ตัวมหาสติ จะเป็นเช่นนี้
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จงอย่าประมาท! ส�ำรวมในกายวาจาใจอย่าปล่อยให้สภาวะอารมณ์ลอ่ งลอย ไร้จดุ หมาย ขาดสติ
ขาดปัญญา น�ำไปสูค่ วามเป็นอกุศล มหากุศลจะกลายเป็นมหาอกุศล หมัน่ ดูแลจิตด้วยสติมสี มั ปชัญญะ
อยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติปฏิบัติ และมองเห็นแยกแยะในสิ่งที่เป็นกุศล และอกุศลด้วยปัญญา
มหาสติ จะเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ที่เจริญสติอยู่ปัจจุบันได้ตลอดสายจริง ๆ จนช�ำนาญแล้วเท่านั้น
และสติทเ่ี ป็นปัจจุบนั นัน้ ก็เกิดเร็วมาก จะต้องเป็นสติอตั โนมัตอิ นั เป็นธรรมชาติของธาตุรจู้ ริง ๆ เท่านัน้
ที่จะจับได้ ซึ่งผู้ที่ถึงจุดของมันย่อมจะรู้เอง
มหาสติเป็นผลของสติ มันมีอยู่ในนั้นพร้อม คืออยู่ในตัวสตินั่นแหละ มรรคแท้ ๆ หรือทางพ้น
ทุกข์ คือตัวสติตัวเดียวเท่านั้นเพราะสติคือ แม่ทัพใหญ่ในกองทัพธรรม
สติจบั รูอ้ ยูก่ บั ปัจจุบนั ผลเป็นสมาธิ สมาธิทมี่ สี ติจบั ทันปัจจุบนั อีก ผลเป็นมหาสติ มหาสติรทู้ นั
ในพระไตรลักษณ์ ผลเป็นปัญญา ปัญญามีสติรู้อยู่ในนั้น ผลเป็นวิสุทธิ หรือวิมุตติ (ความหลุดพ้น) ไม่
ต้องสงสัย ให้ท�ำสติรู้อยู่กับปัจจุบันตัวเดียวเท่านั้น ทาง และผลจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมด
ผูฝ้ กึ ใหม่ ๆ ยังไม่มคี วามช�ำนาญ ควรใช้วธิ ฝี กึ สตินงิ่ หรือสติรอู้ ยูใ่ นอิรยิ าบถเดียวก่อน คือ ก�ำหนด
จับอยู่ ณ จุด ๆ เดียวจนชัด และช�ำนาญ เพื่อให้รู้จักหน้าตาของสติตัวจริงเสียก่อนว่ามันเป็นอย่างไร
เช่น การนั่งก�ำหนดลมหายใจ เป็นต้น ก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมเข้าออก เข้ารู้ ออกรู้ ส�ำคัญต้องจับลมได้
ชัดทันปัจจุบันจริง ๆ รู้อาการเคลื่อนไหวของลมเสมอ
ในการปฏิบตั สิ ำ� คัญตรงตัวรูเ้ ท่านัน้ ต้องชัด ทันปัจจุบนั จริง ๆ จึงจะใช่ มีสติจบั ไปเรือ่ ย ๆ เท่านัน้
แหละ พอสติเต็มรอบ สมาธิก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาเอง หากไม่เต็มรอบมันก็ยังไม่เกิด สมาธินั้นเป็น
อย่างไร สมาธิคืออาการเบากาย เบาใจ เย็นสบายจิต เงียบสงบ ตั้งมั่นไม่ส่งออก อดีตหรืออนาคตรู้
อยู่เฉพาะตน บุคคลใดท�ำถึงย่อมรู้เองว่ามันเป็นอย่างไร
เดินจงกลมก็เช่นกัน จับรูต้ รงเท้ากระทบก็ได้ ตรงเท้าเคลือ่ นก็ได้ จับอยูแ่ ต่ทเี่ ท้าตลอดเวลา มัน
ก�ำลังเคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้รู้ ให้รู้เท่านั้น จนสติรู้เต็มรอบอยู่กับปัจจุบันที่เกิด สมาธิก็จะเกิดขึ้นที่ใจ
เอง แล้วขยายออกมาที่กายด้วยในที่สุด
อิริยาบถยืนก็เช่นกัน รู้สึกตัวว่าก�ำลังยืนอยู่ น้อมความรู้สึกเข้ามาจับดูที่กายตน จนเห็นรูปยืน
ของตนชัดถึงใจจริง ๆ ก็ก�ำหนดตามรู้นั้น ประคองตัวรู้นั้นไปเรื่อย ๆ ให้นาน ท�ำใจให้สบาย จิตสงบ
ใจตั้งมั่นได้เมื่อไร สมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้น เมื่อท�ำถึงจุดของมันจริง ๆ นั่นแหละ นี่คือการก�ำหนดสติ
ในอิริยาบถเดียวหรืออิริยาบถนิ่ง (สตินึ่ง)
ผู้ฝึกใหม่ควรจะจับสติอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่าใดท่าหนึ่งให้ชัดเจนได้ จริง ๆ เสียก่อนหากจับได้
ชัดเจนจริง ๆ จนเกิดความช�ำนาญแล้ว จงปล่อยมันไปรอบตัว รู้ตรงไหนก็จับตรงนั้นทันที ก�ำหนดรู้
แล้วก็ปล่อยไป มันจะวิ่งไปที่ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ วนเวียนอยู่ภายในกายภายในใจนี้แหละ ไม่มี
จุดตายตัว
สมาธิตื่นจะต้องเป็นตัว “มหาสติ” เท่านั้นที่จะท�ำได้ ที่จะจับมันได้ไล่มันทันเพราะมันเป็นสติ
อัตโนมัตติ ามธรรมชาติของธาตุรแู้ ล้วจริง ๆ หากจับเป็น สนุกมาก มันมิใช่เรือ่ งยากเกินกว่าทีจ่ ะท�ำได้
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หากผูใ้ ดเพียรจริง ท�ำจริง ก็จะพบจริง ธรรมะเป็นเรือ่ งจริง แต่ตอ้ งไปท�ำเอง ธรรมใดก็ไม่ได้ผล เมือ่ ตน
ไม่นำ� ไปท�ำตน ทีท่ ำ� แล้วไม่เห็นผลเพราะยังไม่เข้าใจ ยังมิได้ทำ� จริง หรือท�ำเหตุ ยังไม่พร้อมผลจึงไม่เกิด
เหตุมีผลถึงมี เหตุไม่มีผลก็ไม่มีเท่านั้นเอง มิใช่ยาก และก็มิใช่ง่าย อยู่ที่...ท�ำ !! เท่านั้นเอง ใคร
ท�ำใครก็รู้ใครไม่ท�ำมันก็ไม่รู้ อย่าพูดว่ามันยากเกินกว่าที่เราจะท�ำได้ นั่นมันขาดความอดทน (ขันติ)
และความเพียรต่างหาก ความเพียรอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
จุดหมายแห่งการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เพียงเพือ่ ฝึกจิตให้รเู้ ท่าทันสภาพความจริงแท้ของอุปาทาน
ในความหลงยึดถือรูปร่างกายและสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ อันเป็นธาตุ ๔ ว่าเป็นตัวเราของเรา ออก
ให้หมดสิ้นเท่านั้นเอง
มิใช่เพื่อความมีความเป็นใด ๆ ทั้งสิ้น ผลคือเพื่อความไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อไปเท่านั้นเอง เพราะ
การมีตัวเราของเราเกิดขึ้นในจิตเมื่อไร ทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที เช่น สิ่งของผู้อื่นหาย ใจเราเฉยๆ
แต่พอของเราหาย ใจเราจะเกิดทุกข์ขึ้นทันที จริงไหม เพราะมีของเรา เกิดขึ้นนั่นเอง
ดังนั้น จุดหมายแท้ของการปฏิบัติธรรม เพื่อออกจากทุกข์ใจให้หมดสิ้นเท่านั้น ส่วนทุกข์
ทางกายเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารอันไม่เที่ยงนั่นเอง ธรรมแท้ ๆ คือความปกติพอดีของใจ
ธรรมแท้ ๆ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความถูก ผิด ดีชั่ว ตัวตน ธรรมแท้ ๆ คือความเป็นกลาง ๆ เท่านั้น
ขอให้ทำ� ความเข้าใจให้ถูกต้อง จะได้ไม่หลงยึดถือ หรือผลักต้านวิธีการในการปฏิบัติอยู่อีกต่อไป
ธรรมะจะเน้นลงตรงการกระท�ำ คือต้องกระท�ำที่ตนเองอีกทีด้วยจึงจะรู้ผล
เมือ่ ข้าพเจ้ามัน่ ใจในปัจจัตตังทีช่ ดั กับตนเองจริง ๆ แล้ว จึงขอยืนยัน และเปิดเผยความจริงของ
การปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นก�ำลังใจแก่ผใู้ ฝ่ในในธรรมทุก ๆ ท่านว่า ทางนัน้ มีอยู่ โอกาสก็มอี ยูส่ ำ� หรับทุก ๆ คน
แม้ผู้ที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวก็ดี ผู้ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่
การงานต่าง ๆ ก็ดี อันจะหาเวลาปลีกไปตามวัด หรือไปตามส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมต่าง ๆ ไม่คอ่ ยได้ ก็อย่า
ได้คดิ น้อยอกน้อยใจ เสียอกเสียใจ หรือคิดท้อแท้ใจ หมดก�ำลังใจว่าเรานีช้ า่ งเป็นผูม้ บี ญ
ุ น้อย มีวาสนา
น้อย ช่างมีเวรมีกรรมมากเสียจริง ๆ พอคนอื่นเขาไปกันได้ เรากลับไปไม่ได้ ชาตินี้คงไม่มีโอกาสไปได้
เช่นคนอื่นเขา เป็นต้น นั่นคือการเข้าใจผิด อันจะเป็นการปิดทางหรือปิดโอกาสของตัวเองไปโดยไม่รู้
ตัว น่าเสียดายจริง ๆ หากจะคิดเช่นนั้น ขออธิบายว่า ธรรมแห่งความหลุดพ้นมิได้อยู่ที่ภายนอก มิได้
อยูท่ นี่ นั่ ทีน่ หี่ รืออยูท่ ผี่ นู้ นั้ ผูน้ ี้ แต่ธรรมแท้แห่งความหลุดพ้นนัน้ อยูท่ ภี่ ายในกาย ภายในใจของทุกคน
ทีต่ นเอง เห็นตนเองจริง ๆ ว่า ขณะนีจ้ ติ ตนมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มากหรือน้อย หรือไม่มี
เลยในการกระท�ำในแต่ละขณะ แล้วผลในแต่ละขณะ ๆ นั้นเป็นอย่างไร จะท�ำอย่างไรจึงจะละความ
โลภ ความโกรธ ความหลงที่มีอยู่ในจิตตน ที่ตนมี ที่ตนรู้อยู่ให้ออกไปจากใจตนให้หมดสิ้นได้ต่างหาก
ธรรมแท้ปฏิบัติอย่างนี้ ส่วนข้างนอกนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเอง
ขอยืนยันว่า โอกาสนัน้ มีอยูส่ ำ� หรับทุกคน เพียงแต่เราไม่เข้าใจ เราไม่รวู้ ธิ กี ารปฏิบตั ิ และความ
เป็นจริงของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นอย่างไร วิธีนั้นมีอยู่ หากเราเข้าใจ และพยายามฝึกตัวเองอยู่เสมอ
บังคับตัวเองแต่เนิ่น ๆ การปฏิบัติ คือ การบังคับตัวเองให้ได้ทุกเรื่องของจิตโลภ โกรธ หลง ที่เรารู้เรา
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เท่านั้นเอง พยายามท�ำไปเรื่อย ๆ พอเหตุปัจจัยพร้อมทุกอย่างจะเป็นไปเอง โดยวิถีแห่งธรรมชาติซึ่ง
มันมีอยูต่ ลอดเวลาเพราะการปฏิบตั ทิ แี่ ท้จริงนัน้ เอากายตนเป็นสถานทีท่ ำ 
� เอาใจตนเป็นผูท้ ำ� เท่านัน้
ขอให้เข้าใจจริง ๆ และท�ำจริง ๆ ก็จะเห็นผลจริง ๆ เพราะรู้แท้เป็นเรื่องรู้จากภายในใจ
ดังนัน้ ท่านจะต้องเข้าถึงจุดหมายของการปฏิบตั ดิ ว้ ยว่า ปฏิบตั เิ พือ่ อะไร ควรปฏิบตั อิ ย่างไร และ
ผลของการปฏิบัติธรรมนั้นให้สังเกตได้ง่าย ๆ ว่าขณะปัจจุบันนี้เรามีความทุกข์ทางใจมากขึ้นกว่าเดิม
หรือทุกข์น้อยกว่าเดิม ก็ให้นำ� มาเทียบกับอดีตของตนดู แท้จริงนั้นโอกาสมีอยู่ตลอดเวลา ส�ำหรับทุก
คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพียงแต่วา่ เราไม่เข้าใจความจริงแท้ เท่านัน้ เองว่า เราใช้ใจเป็น
ผู้ทำ 
� ใช้ร่างกายเป็นสถานที่ในการท�ำ ส่วนส�ำนัก วัดอาราม ป่าเขา การบวช ฯลฯ นั้นเป็นเพียงส่วน
ประกอบช่วยในขณะหนึ่งเท่านั้นเอง (ธรรมใดก็ไร้ผล ถ้าตนนั้นไม่ทำ� )
การอยู่กับภาระหน้าที่นั้นเป็นของสดของจริง เราจะต้องพยายามช่วยตัวเอง บังคับตัวเอง
มากกว่าผูไ้ ม่มภี าระหน้าที่ แต่ธรรมะคือหน้าที่ หากเราฝึกตัวเองไปพร้อมกันกับภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้นนั่ เอง
จึงจะใช่ของจริง ธรรมที่แท้จริงนั้นมิใช่ให้ทิ้งหน้าที่ แต่ให้ทิ้งความยึดถือในจิตตนต่อสิ่งที่ผ่านมา และ
ผ่านไปต่างหาก ให้ทงิ้ ทุกข์ทางใจต่อความยินดียนิ ร้ายให้หมดสิน้ คืออยูก่ บั ทุกเหตุการณ์ได้โดยไม่ทกุ ข์
ใจเท่านั้น ดังนั้น ทุกคนจึงมีโอกาสท�ำได้ หากเข้าใจหลักที่แท้จริงแล้ว
การปลีกได้เป็นแต่เพียงการเก็บตัวชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะในที่สุดทุกคนก็ต้องมาอยู่กับ
ชีวติ จริงของโลก มาอยูก่ บั ปัญหาต่าง ๆ ของโลกอีก เพราะคนเรานัน้ จะอยูค่ นเดียวในโลกก็ไม่ได้ ต้อง
พบเจอผู้คนอยู่ร�่ำไป หนีไม่พ้น
การอยู่กับหน้าที่แม้จะท�ำยากสักหน่อย ก็ยังดีกว่าไม่ท�ำเสียเลย เมื่อรู้ความจริงแล้วว่ามีโอกาส
ท�ำได้เช่นกัน ก็เพียงพยายามฝึกท�ำไปเรื่อย ๆ เก็บหอมรอมริบไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนน�้ำฝนที่
ตกลงมาที่ละหยด ๆ ก็สามารถเต็มโอ่ง เต็มไหได้ฉันใด การปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น
การเห็นทุกข์มาก ๆ จะท�ำให้เราเบื่อหน่าย และปล่อยวางใจในสิ่งต่าง ๆ ที่หลงยึดได้เร็ว
ขึน้ ท�ำให้พบความอิสระทางใจ แต่อาจจะเสียผลประโยชน์หรือความสุขทางกายภายนอกไปบ้าง
เท่านั้น ในทางธรรมบุคคลใดเห็นทุกข์มาก บุคคลนั้น คือ ผู้โชคดีในแดนธรรม ในทางธรรม ทาง
จิตใจแล้ว ทางเส้นนีจ้ ะขึน้ ต้นด้วยตัวทุกข์กอ่ น เพือ่ จะได้เข้าสูค่ วามพ้นทุกข์ หากเราไม่รทู้ กุ ข์ เรา
จะเบื่อทุกข์ และจะออกจากทุกข์ได้อย่างไร
เมือ่ บุคคลใดมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั จิ ริง เขาย่อมมีโอกาสท�ำได้จริง ในทีส่ ดุ โดยพยายามรูส้ กึ
ตัวในขณะปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ว่ากายเราขณะนีก้ ำ� ลังท�ำอะไรอยู่ กายอยูไ่ หนให้ใจอยูน่ นั่ ใช้ใจเฝ้าสังเกต
ดูกายในทุกอิริยาบถ ทุกการกระท�ำ  พูด คิด ยินดียินร้าย ก็ให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะนั้นอยู่เสมอ ท�ำ
ต่อเนื่องเรื่อย ๆ เราเรียกการท�ำเช่นนี้ว่า การฝึกสมาธิลืมตา สมาธิตื่น สมาธิใน งานสมาธิเคลื่อนไหว
หรือสมาธิธรรมชาติก็ได้ แล้วแต่ ซึ่งสามารถจะท�ำได้ในคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ท�ำได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ทุกการกระท�ำที่เราจะท�ำนั่นแหละ อยู่ที่ว่าจะท�ำหรือไม่เท่านั้น
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นี่เป็นเรื่องที่ท้าพิสูจน์ได้ แต่ต้องพยายามเพียรท�ำจริง ๆ ไม่ท้อถอย หรือทิ้งขว้าง ท�ำไปเรื่อย ๆ
สม�่ำเสมอ โดยอย่าหมายมั่นยึดถือที่จะให้ได้ผล อย่าอยากเห็นผล อย่าใจร้อน ท�ำไปเรื่อย ๆ จนกว่า
มันเต็มรอบเมื่อไร ผลก็จะปรากฏขึ้นให้รู้เองเมื่อนั้น พยายามท�ำให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ด้วย
การมีสติเฝ้าดูภายในกาย ภายในใจของตนเท่านั้น ว่ามันเป็นอย่างไรในความจริงแท้ที่เป็นสัจธรรม
จริง ๆ จนกระทัง่ เข้าใจและรูแ้ จ้งตลอดสาย พร้อมทัง้ ปล่อยวางทุกข์ได้ในทีส่ ดุ เพราะจิตเข้าถึงอริยสัจ ๔
โดยสิน้ เชิงจนหมดทุกข์จริง หมายถึง ตนรูต้ นเองจริง ๆ ว่าไม่ทกุ ข์ใจอีกต่อไปแล้ว อิสระแล้วในทุกเรือ่ ง
ทุกผัสสะ จิตสบายจริง ๆ ไม่มหี วัน่ ไหว ยินดียนิ ร้าย แต่ยงั มีจติ ทีร่ อู้ ยูเ่ ห็นอยูใ่ นทุกสิง่ เหมือนอย่างเดิม
รู้แต่ไม่มีผล จิตอิสระสงบเย็นปกติทุกเวลาสบายจริง ๆ ทางภายในจึงจะใช่
ธรรมะแท้ ๆ เป็นเรื่องของจิตภายในเท่านั้น ข้างนอกเป็นส่วนประกอบ หากจิตไม่ทุกข์
ทุกอย่างก็ไม่ทุกข์ ปัญหาข้างในไม่มี ปัญหาข้างนอกก็ไร้ผล นี่แหละ ที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า
สุขทุกข์ และความพ้นทุกข์นั้นมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
สรุปผล หากเหตุปัจจัยเรายังไม่พร้อม ถึงอยากเท่าไรก็ไปไม่ได้ แล้วจะอยากไปท�ำไม เพราะ
อยากมากเท่าใดทุกข์กม็ ากเท่านัน้ เมือ่ ไม่สมหวัง จงยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเถิด แล้วท�ำใจ
ให้ได้ อย่าคิดเสียใจ น้อยใจจนหมดก�ำลังใจอยู่เลย ต้นไม้เมื่อถึงฤดูของมัน มันก็จะออกเอง หากยังไม่
ถึงฤดูของมัน แม้จะไหว้วอนหรือบังคับสักเท่าไรมันก็หาออกได้ไม่ เช่นกันกับเรา หากเหตุปจั จัยเรายัง
ไม่พร้อม ก็ให้ทำ� ใจไปก่อน อย่าคิดมากการคิดมากในเรื่องไร้สาระจะเป็นภัยแก่ใจตนเอง ให้ฝึกใจอยู่
กับหน้าที่ด้วยการมีสติจับรู้อยู่กับปัจจุบันของกายใจในทุกอิริยาบถ
สติปัฏฐาน ๔ คือ ทางสายกลางที่ตรงที่สุด ลัดที่สุด และบริสุทธิ์หมดจดที่สุดซึ่งบุคคลใด
ตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ แล้ว ย่อมพ้นจากการเบียดเบียน ทั้งตนเองและผู้อื่นโดยแน่นอน อันจะมุ่งสู่
มรรคผลนิพพาน คือ ดับทุกข์ ได้จริง เฉพาะผู้ท�ำจริงเท่านั้น
สติปัฏฐาน ๔ มีกายและใจเป็นหลัก อันจะเรียกอีกชื่อว่า รูป และนาม ก็ได้ ซึ่งภาษาทางธรรม
จะแยกเรียกให้เข้าใจว่า เพราะเหตุ ๔ อย่างนี้ ทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ รูป เวทนา จิต ธรรม
รูป ในที่นี้ หมายถึงร่างกายนี่แหละ เวทนา คือความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทางกาย (จิตคือธาตุรู้) ธรรม
ในที่นี้ หมายถึงธรรมารมณ์ คืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจตน
สรุป สติปัฏฐาน ๔ ก็คือ ให้คอยเฝ้าสังเกตดูกาย ทุกข์ของกาย และทุกข์ของใจในตนเองว่า
มันเป็นอย่างไร ในความจริงแท้ ปกติธรรมชาติของรูปร่างกายแท้ ๆ นั้น มันจะไม่มีความรู้สึกสุข
ทุกข์ใด ๆ เลย เพราะมันคือธาตุ ๔ อันมี ดิน น�้ำ ลม ไฟ มารวมกันขึ้นเป็นรูปร่างชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น
แต่ที่มันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายขึ้นได้ เพราะมันมีใจ คือธาตุรู้ มาอาศัยอยู่ในกายเท่านั้นเอง
ทุกข์กาย และทุกข์ใจเป็นทุกข์คนละอันแต่อาศัยกันอยู่ หากไม่รู้จริง หรือแยกไม่เป็น ก็จะมอง
ไม่เห็น และจะต้องเป็นทุกข์อยูร่ ำ�่ ไป ทุกข์ทางกาย เป็นทุกข์ทใี่ คร ๆ ก็หนีไม่พน้ ใครก็ตามทีไ่ ด้เกิดมา
และมีรปู ร่างอันเรียกว่า สังขาร แล้วไม่วา่ จะเป็นคนชาติไหนภาษาไหน จะร�ำ่ รวยหรือยากจน ผูด้ หี รือ
ไพร่ แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ก็ตาม ตลอดถึงเหล่าสัตว์เดรัจฉาน ต่าง ๆ ก็ต้องมีทุกข์
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ชนิดนี้ เพราะมันเป็นทุกข์ประจ�ำสังขาร คือร่างกาย ได้แก่ ทุกข์ของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย นัน่ เอง
ทุกข์ทางกาย (รูป) นั้นเป็นอย่างไร ทุกข์ของกายนี้จะดับแล้วเกิดอีก ดับแล้วเกิดอีก เป็นอยู่
เช่นนี้ หนีไม่พ้น ตราบจนร่างกายนี้ตายจากไปเมื่อไร คือกายหมดความรู้สึกเมื่อไร ทุกข์ของกาย คือ
เวทนา ก็จะหมดไปเมื่อนั้น
ทุกข์ทางใจนัน้ หนีได้พน้ หากท�ำถูก และท�ำถึงจริง จิตใจ นาม หรือ ธาตุรู้ (คืออันเดียวกันหมด)
นัน้ เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ไม่มรี ปู ร่างใด ๆ ทีจ่ ะหยิบจับได้ กายใดทีไ่ ม่มใี จหรือธาตุรอู้ าศัย
อยู่ เช่น ศพต่าง ๆ เป็นต้น กายนั้นจะปราศจากความรู้สึกนึกคิด ไม่เคลื่อนไหว ไม่รับรู้เรื่องใด ๆ ส่วน
กายใดที่มีใจ คือ ความรู้สึกหรือธาตุรู้มาอาศัยอยู่ในนั้น เช่น คนที่ยังไม่ตาย กายนั้นจะเคลื่อนไหวได้
รับรู้ นึกคิด และท�ำอะไร ๆ ก็ได้ เพราะมันมีใจคือธาตุรู้ เป็นผู้สั่งให้ท�ำ และมีกายเป็นผู้สนอง คือท�ำ
ตาม ใจจึงเป็นนาย กายจึงเป็นบ่าว เห็นความจริงแท้ของมันหรือยังว่า กายส่วนกาย ใจส่วนใจ แต่
อาศัยกันอยู่ในการกระท�ำ  กายที่ไม่มีใจสั่ง มันก็ท�ำอะไรไม่ได้ เช่น ศพต่าง ๆ ใจที่ไม่มีกายท�ำมันก็
เป็นได้แค่เพียงความนึกคิดเท่านั้น ส่วนการกระท�ำทางภายนอกก็ไม่มี เช่น คนที่เป็นอัมพาต เป็นต้น
เมื่อรู้แล้วว่า กายแท้ ๆ นั้นมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดใด ๆ เลย ที่มันเกิดสุข เกิดทุกข์ ชอบ ไม่
ชอบ ดี ไม่ดี โกรธ เกลียด พยาบาท ดีใจ เสียใจ เจ็บปวด ร้อน หนาว อ่อน แข็ง ถูก ผิด ดี ชั่ว รวย
่ ฯลฯ นัน้ มันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากใจตัวเดียวนีแ้ หละใช่ไหม ทีใ่ ห้ความหมายเอาเอง หลัก
จน สูง ต�ำ 
ของพุทธศาสนาจึงเน้นลงมาทีใ่ จ ตัวเดียวเท่านัน้ ว่าสุข ทุกข์ และความพ้นทุกข์ มีใจเป็นแดนเกิด มีใจ
เป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างมีผลได้เพราะใจ ดังนั้น ทุกข์และความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้น ก็ต้อง
ท�ำใจภายในของตนนี่แหละ เพราะมันเกิดจากใจตนเองเท่านั้น
พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ที่ในใจของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ท้ังหมดเกิดจาก
ที่นี่ ตรงนี้ คือเกิดจากใจตนนั่นเอง พระพุทธองค์ทรงรู้เท่าทันอารมณ์แห่งความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็น
เหตุให้เกิดอารมณ์ยินดียินร้าย สุขทุกข์ได้สิ้น หากที่นี่คือใจ ไม่เกิดทุกข์ ที่นี่ไม่มีทุกข์แล้ว ทุกข์มัน
จะเกิดตรงไหนได้อีกล่ะ ก็สิ้นทุกข์เท่านั้นเอง เพราะกายแท้ ๆ มันก็ไม่ทุกข์อยู่แล้ว ดังนั้นทุกข์แท้ ๆ
จึงเกิดจากใจตัวเดียวนี้แหละ ที่ให้ความหมายเอาเอง จริงไหม
ปกติกาย ก็มีหน้าที่ของกาย ใจก็มีหน้าที่ของใจ เช่น
(ทางกาย) ตาก็มีหน้าที่ดู (ใจ) ธาตุรู้ก็ท�ำหน้าที่เห็น และรู้ว่ามันคืออะไร
(ทางกาย) หูทำ� หน้าที่รับเสียง (ใจ) ธาตุรู้ท�ำหน้าที่รู้เสียง
(ทางกาย) จมูกท�ำหน้าที่ได้กลิ่น (ใจ) ธาตุรู้ท�ำหน้าที่รู้กลิ่น
(ทางกาย) ลิ้นท�ำหน้าที่รับรส (ใจ) ธาตุรู้ท�ำหน้าที่รู้รส
(ทางกาย) ร่างกายท�ำหน้าที่รับรู้ (ใจ) ธาตุรู้ท�ำหน้าที่เป็นผู้รู้
ต่างอันต่างท�ำหน้าที่ รู้ ของใครของมัน ทุกข์ทางกายส่วนกาย คือทุกข์ ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เมื่อเกิดขึ้นใจก็รู้ แต่ไม่ยึดไม่ปรุง คือ ไม่เอามารวมเป็นอันเดียวกัน ทุกข์ทางใจส่วนใจ คือทุกข์
ของความรูส้ กึ ชอบ ไม่ชอบ จิตก็ไม่หลงยึดอารมณ์ขนึ้ มาเป็นตัวเป็นตน จนเกิดการดูดรัง้ ผลักด้าน ยินดี
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ยินร้าย กายก็ปกติ ไม่กระท�ำตามอารมณ์ของใจ ไม่ทำ� ตามใจ แยกกันท�ำ ต่างอันต่างรูแ้ ล้วก็จบลงตรง
รู้ นั่นแหละ แต่อาศัยรู้อยู่ในเรื่องเดียวกัน ปัญหาต่าง ๆ จึงไม่เกิดขึ้น หมายถึงตัวเราของเราจะไม่เกิด
หากมันไม่ทำ� หน้าทีป่ นกัน คือยึดกัน ขณะใดทีท่ กุ ข์กายและทุกข์ใจมารวมเป็นทุกข์อนั เดียวกัน มันจะ
มีปฏิกริ ยิ าเกิดความรูส้ กึ มีตวั ตน คือมีตวั เราของเราขึน้ มาทันที จนเป็นทุกข์รมุ่ ร้อนไปทัว่ ทัง้ กายใจ ตัว
ตนเกิดขึ้นในจิตเมื่อไร ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที
ผู้ที่จะป้องกัน และระวังรักษามิให้กาย และใจท�ำงานปนกันได้ คือ สติและสัมปชัญญะ
เท่านั้น บุคคลใดมีสติรู้กายส่วนกายแล้วปล่อยไป รู้ใจส่วนใจ แล้วปล่อยไปอยู่เสมอ บุคคลนั้นจะ
ไม่มีปฏิกิริยาของการมีตัวตน คือมีตัวเราของเราเกิดขึ้นในจิตตน จนเป็นทุกข์รุ่มร้อนได้เลย
สติ คืออะไร สติในความหมายของธรรม คืออาการรู้สึกตัวขึ้นมาในขณะปัจจุบันนี้ว่าก�ำลังท�ำ
อะไรอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้เราก�ำลังอ่านหนังสือ เราก็ท�ำความรู้สึกย�้ำลงไปอีกครั้งว่า ขณะนี้เรา
ก�ำลังอ่านหนังสืออยู่ รูซ้ อ้ นทับการกระท�ำนัน้ อีกครัง้ มันเป็นอาการ รูใ้ นรู้ อีกที ส่วนมากเราจะไม่คอ่ ย
มีความรูส้ กึ ตัวนี้ ท�ำก็ทำ� ไปอย่างนัน้ แต่ไม่เห็นตัวเองท�ำ ไม่รวู้ า่ เราก�ำลังท�ำอะไรอยูใ่ นขณะนี้ คือขณะ
ท�ำอะไรมันก็รหู้ น้าทีท่ ที่ ำ� อยู่ แล้วมันก็ทำ� ไปตามความสามารถของตน นัน่ เป็นอาการรูธ้ รรมดาเท่านัน้
แต่เราต้องมีตัว รู้สึกตัว เกิดขึ้นซ้อนทับลงไปในการกระท�ำนั้นอีกครั้งหนึ่ง เป็นการย�้ำอาการกระท�ำ
นั้นอีกที คือรู้ตัวที่ ๒ จึงจะเรียกว่าเป็น รู้ในรู้ หรือสติมรรค สติผล สติของ การเจริญธรรมคือตัวนี้
รู้ทำ� เป็นสติตัวแรก ขณะท�ำก็รู้ เป็นสติตัวที่ ๒ หรือรู้ในรู้ คือตัวนี้ต้องเฝ้าดู เฝ้ารู้ เฝ้าเห็น ตัวรู้
นี้ให้บ่อย ๆ เท่าที่จะท�ำได้ จนเกิดความช�ำนาญ จิตนั้นจะได้ไม่วิ่งออกไปยึดอดีตหรืออนาคต จิตจะมี
งานท�ำอยูภ่ ายในใจตน มันจะไม่คดิ ฟุง้ ซ่าน ปรุงไปในเรือ่ งต่าง ๆ จนเกิดอุปาทานขึน้ ได้ หากมีสติตวั นี้
เกิดขึ้นได้นาน ๆ ตลอดสาย จิตจะสงบเย็นเป็นปกติ กายก็สบาย ใจก็สบาย เบากายเบาใจจริง ๆ จิต
มันนิง่ เงียบหนักแน่น มัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่อสิง่ ใด ทีจ่ ะท�ำให้เกิดทุกข์ทางใจขึน้ ได้ ความสงบนิง่ เงียบอัน
เกิดจากผลมันนัน่ แหละ คือ ตัวสมาธิแท้ ๆ แล้วมันเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติของการเจริญสติตา่ งหาก
สมาธินนั้ ไม่ตอ้ งไปท�ำมัน เพียงแต่เจริญสติรกู้ ายรูใ้ จให้เท่าทันปัจจุบนั ของจิตจริง ๆ ทีร่ เู้ ท่านัน้
ผลนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิตัวแท้ ๆ โดยสมบูรณ์ ในนั้นเอง มันมีอยู่ในนั้นพร้อม แม้แต่การนั่งหลับตา
ก�ำหนดลมหายใจ ก็ต้องมีสติตามรู้อยู่กับปัจจุบันเช่นกัน สมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้ เพราะสติเป็นแม่ทัพ
ใหญ่ในกองทัพธรรม สติจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรม

ระยะที่ ๑ การเจริญสติทำ� ได้เมื่อไร
การเจริญสติทำ� ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอิริยาบถ ทุกการกระท�ำ พูด คิด ยกตัวอย่างเช่น
การอาบน�ำ 
้ ก็ให้รู้ ถูสบูก่ ร็ ู้ ถูตวั ก็รู้ ราดน�ำ้ ก็รู้ เสร็จแล้วก็เช็ดตัวก็รู้ สวมเสือ้ ผ้าก็รู้ กายสดชืน่ เย็น
สบายก็รู้ ก�ำลังกินก็รู้ มือจับช้อนก็รู้ ก�ำลังตักอาหารก็รู้ ก�ำลังยกก็รู้ อ้าปากก็รู้ส่งเข้าปากก็รู้ดึงช้อน
ออกก็รู้ ก�ำลังเดี๋ยวก็รู้ รสอย่างไรก็รู้ จิตชอบไม่ชอบก็รู้ ก�ำหนดไปเรื่อย ๆ อย่างนี้แหละ ยิ่งรู้ละเอียด
ได้เท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น เพราะจิตไม่ค่อยเผลอง่าย หากมีเวลาให้พยายามท�ำช้า ๆ จะเห็นชัด และเห็น
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ธรรมได้ละเอียด ก�ำลังเดินจะไปไหนรู้เดินเร็ว ช้า หยุด ขึ้น ลง รู้ ปวด เมื่อย รู้ ร้อน เย็น เปียก ขรุขระ
รู้ อะไรก็ให้กำ� หนดรู้ตามนั้น ก�ำลังท�ำงาน หยิบ ยก วาง รับ ส่ง ก้ม เงย เอื้อม ฯลฯ รู้ ก�ำลังดู เห็น
อะไรรู้ จิตเป็นอย่างไรรู้ ยืน เดิน นั่ง นอนก็รู้อย่างนี้แหละ รู้ปัจจุบันขณะหนึ่ง ๆ แต่รู้ได้ตลอดสายใน
เรื่องนั้น ๆ นี่คือการเจริญสติในชีวิตประจ�ำวัน
การเจริญสติ หากมีเวลาว่าง ควรท�ำช้า ๆ ยิ่งช้ายิ่งละเอียด คอยจับอาการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายให้ละเอียดได้เท่าใดยิ่งดีเท่านั้น มันจะเห็นชัด เห็นจริง และปัญญาที่เกิดจะรู้เท่าทัน ทั้งหมด
และปล่อยวางอะไรได้รวดเร็วมาก การเจริญสติไม่จำ� กัดสถานทีท่ างภายนอกท�ำได้ทกุ เวลานาที เพราะ
ใช้ความรู้สึกตัวเป็นผู้ทำ� ให้ร่างกายเป็นสถานที่ในการท�ำต่างหาก ท�ำอยู่ภายในใจเป็นส่วนส�ำคัญ สิ่ง
ภายนอกเป็นส่วนประกอบเท่านั้น
ปัญญาไม่ได้เกิดจากการมีความรูม้ าก ๆ ไม่ได้เกิดจากการทดลอง ปฏิบตั ภิ าวนาหลายๆ แนว
แต่ปัญญาเกิดจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวใจ ของหลักปฏิบัติและปฏิบัติตามค�ำสอนของ
พระพุทธองค์

ระยะที่ ๒ เมื่อจับสติได้แล้ว ช�ำนาญแล้ว
มีโอกาสควรพิจารณาตามการกระท�ำนั้น ๆ อีกครั้งว่า จิตสั่งให้ท�ำอะไรบ้าง ท�ำอย่างไร ถ้าจับ
เป็นแล้วสนุกมาก ความจริงแท้การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ถ้าจับดู จับเป็นกลับเป็นเรือ่ งสนุกเสียอีก มิใช่เป็น
สิ่งยากจนท�ำไม่ได้ ดังที่คนทั่วไปเข้าใจ มิใช่ต้องไปท�ำเฉพาะที่นั่น ที่นี่ ที่วัดนั้น วัดนี้ ส�ำคัญต้องตั้งใจ
ท�ำจริง ๆ ท�ำเสมอๆ ถึงจะได้ผล อย่าท้อถอย การคิดมากไม่เกิดประโยชน์ แต่กลับเป็นโทษ คือทุกข์
หนักยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ต้องเข้าใจตัวนี้อีกที มันเป็นตัวเพิ่มทุกข์ หากไม่รู้เท่าทันมันนั่นเอง
ธรรมะแท้ ๆ มิใช่การหนีโลก หนีหน้าที่ เพียงแต่ขณะที่ยังท�ำใจไม่ได้ จิตย่อมเป็นทุกข์ ดังนั้น
การได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สงบในบางครั้งก็ช่วยได้มาก เมื่ออินทรีย์คือก�ำลังของเรายังอ่อนอยู่เท่านั้น
เอง เพราะการเจอผัสสะน้อย ทุกข์ก็น้อย แต่ในที่สุด เราจะต้องอยู่ได้ในทุกที่ด้วยจิตสงบ ที่สงบจิตก็
สงบ ที่ไม่สงบจิตก็ยังสงบ วุ่นนอกไม่วุ่นใน จึงจะใช่ของจริง ดังนั้น ในบางบุคคลที่ไม่มีโอกาสปลีกได้
เราก็อาศัยการท�ำสติรู้อยู่กับงานอันเป็นสมาธิตื่นตัวไปก่อน ดังที่ได้อธิบายมานั่นแหละ ท�ำไปเรื่อย ๆ
ก่อน ทางท�ำได้ยังมีอยู่ เมื่อรู้แล้วอย่าได้ท้อแท้ ท้อถอยจนหมดก�ำลังใจอยู่เลย จงรีบท�ำเถิด แล้วผลก็
จะเกิดขึ้นมาให้รู้เอง หากท�ำจริงท�ำถึง
ทีใ่ ห้ภาวนาพุทโธนัน้ เพราะพุทโธเป็นกิรยิ าของใจ ซึง่ เมือ่ จิตภาวนาพุทโธแล้ว มันสงบวูบลงไป
นิ่ง สว่าง รู้ตื่น เบิกบาน พอหลัง จากนั้นค�ำว่าพุทโธมันก็หายไป แล้วท�ำไมมันจึงหายไป เพราะ
จิตมันถึงพุทโธแล้ว จิตกลายเป็น พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคุณธรรมที่ท�ำจิต ให้เป็นพุทธะ เกิด
ขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนา
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ระยะที่ ๓ น้อมให้เกิดปัญญา
ให้เฝ้าดูพระไตรลักษณ์อยู่เสมอ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ในทุกเรื่องที่เกิดในทุกสิ่งที่รู้เห็น คอย
ก�ำหนดดูช้า ๆ เท่าที่จะท�ำได้ เราทุกข์เพราะจิตเป็นทาสอารมณ์ จิตอยู่ใต้อารมณ์ หากจิตอยู่เหนือ
อารมณ์ ทุกข์จะไม่สามารถเกิดขึ้นในจิตได้เลยสมาธิจริง ๆ มิใช่หมายถึงการนั่งหลับตา แต่หมายถึง
ความปกติของจิต คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจริง ๆ ไม่มีอดีต และอนาคตเลย มีแต่ปัจจุบัน
เท่านั้นที่รู้อยู่ จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาย่อมจะสงบปกติเป็นหนึ่ง ความเป็นหนึ่งของจิตนี่
แหละเรียกว่า สมาธิ
สมาธิ คือ ความสงบ หนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่ยินดียินร้ายใด ๆ ต่อทุกผัสสะที่เกิดขึ้น ทั้ง
ลืมตา และหลับตา จิตนั้นจะมีแต่ความปกติรู้ ตื่นทั้งกาย ใจตลอดเวลา ไม่ได้หมายถึง การนั่งหลับตา
แต่หมายถึงจิตปัจจุบัน หรือจิตหนึ่งเท่านั้น
สมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไร สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตนั้นไม่มีเรื่องของอดีตที่ผ่านมาให้ยึดถือ
หมายมั่น และเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ทุกข์ กังวล มีแต่รู้อยู่กับปัจจุบันที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
เท่านั้น แล้วปล่อยไป ๆ จงพยายามรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันนั้นให้ได้ว่าขณะนี้ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แตะรู้
เบา ๆ เท่านัน้ แล้วก็ปล่อยไป จับแต่ตวั ปัจจุบนั ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มันจะเกิดขึน้ เร็วมาก ต้องตัง้ ใจเฝ้าก�ำหนด
ดูจริง ๆ จึงจะเห็นจะจับได้ มันจะเกิดขึน้ ทางอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจของตนตลอด
เวลา สุดแท้จะเกิดตรงไหนก่อน เท่านั้น ไม่ตายตัวเสมอไป
ให้พยายามรู้สึกตัวต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งกายใจให้ได้ ให้ทันความรู้สึกตัวอันนี้
แหละ เรียกว่า สติ ต้องฝึกมาก ๆ เพราะสติตัวนี้ คือแม่ทัพใหญ่ในกองทัพธรรม ถ้ามีสติ คือ ความ
รู้สึกตัวนี้ให้มาก ๆ สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเอง เพราะสติตัวนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ปัจจุบันเท่านั้น เมื่อจิตรู้แต่
ปัจจุบันแน่นอนมันย่อมจะเป็นอารมณ์เดียว คือ สมาธิ นั่นเอง ดังนั้น ตัวสมาธิแท้ ๆ จะเกิดขึ้นแต่ใน
ปัจจุบันเท่านั้น
ปัจจุบันจึงเป็นแกนกลางหรือทางสายกลาง สัมมาปฏิปทา หรือมรรค ก็ได้เพราะมันเป็นทาง
แห่งความหลุดพ้นจริง ๆ ถ้าใครท�ำได้จับปัจจุบันให้ได้ตลอดสายเท่านั้น ศีล คือ ความปกติก็จะอยู่ใน
นั้น สมาธิ คือความสงบ ก็จะอยู่ในนั้น หากสติเต็มรอบจริง ๆ ปัญญาก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในขณะ
นั้นด้วย ถ้าท�ำถึงจุดของมันจริง ๆ หลักหรือเคล็ดลับมีอยู่แค่นี้แหละ คือ รู้ตัวใน ขณะปัจจุบัน (คือ
รูส้ กึ ตัวในขณะปัจจุบนั ) ได้แค่ไหนเท่านัน้ เพราะปัจจุบนั นัน้ เกิดเร็วมาก หากไม่ตงั้ ใจจริง ๆ แล้วจะไม่
สามารถจับมันได้เลย และส่วนมากมักจะลืมในการก�ำหนดรู้ คือ เผลอนัน้ เอง จึงไม่ได้ผลต่อการปฏิบตั ิ
ทุกขณะปัจจุบัน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระท�ำ  หากเป็นสิ่งดีก็ท�ำไป อย่าได้ท้อถอยต่อ
อุปสรรคต่าง ๆ อนาคตก็เช่นกัน เราสามารถคิดได้ ตั้งใจไว้ได้ แต่เราต้องพร้อมที่จะยอมรับความ
เป็นจริงในผลของมันด้วยว่ามันจะไม่แน่นอนเสมอไป มันจะไม่สมหวังเสมอไป ยากนักที่หมายมั่นได้
เพราะมันไม่เที่ยง บางครั้งก็ได้ บางครั้งก็ไม่ได้ จงยอมรับความจริงในข้อนี้เสีย แล้วเตรียมจิตเตรียม
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ใจ ไว้ให้พร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ทุกข์เกิดขึน้ ทีจ่ ติ พึงรักษาจิตให้เป็นประภัสสรไว้เสมอ ระวังการกระทบ (ผัสสะ) ทางตา หู ฯลฯ
ให้ดี มีสติรู้ทันว่า เห็นสักว่าเห็น ได้ยินสักว่าได้ยิน อย่าให้เวทนา ตัณหา เกิดได้ แล้วท่านจะพบความ
สงบเย็นตลอดเวลา ความทุกข์เกิดขึ้นที่จิต เพราะเห็นผิด เมื่อผัสสะ ความทุกข์จะไม่โผล่ เมื่อผัสสะ
ความทุกข์เกิดไม่ได้ ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ (สิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)

วิธีก�ำหนดสติ...ขณะนั่งภาวนา
ดูลมหายใจ (อิริยาบถนั่ง) ให้ท�ำตัวให้สบายๆ ด้วยการมีสติแตะรู้ เบา ๆ หมายถึงให้ค่อย ๆ
นั่งดูลมหายใจก่อน ดูจนเห็นชัดจริง แล้วค่อย ๆ ก�ำหนดตามรู้นั้น เข้าก็รู้ ออกก็รู้ อย่าก�ำหนดก่อน
ให้เห็นลม รู้ลม ถ้าก�ำหนดก่อน จะเป็นการไปสั่งลมไปบังคับลม มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติ คือ มัน
ผิดปกติแล้วนั่นเอง ดังนั้น การปฏิบัติธรรมให้เราเป็นเพียงผู้ดู ผู้รู้ ผู้เห็นก็พอ คือค่อย ๆ เฝ้าสังเกต
ลมหายใจว่าขณะนีม้ นั เป็นอย่างไร ลมมันก�ำลังเข้าหรือออก เหมือนการแอบดูลมหายใจว่ามันท�ำงาน
อย่างไรนั่นเอง หากจดจ้อง คือตั้งใจมากจนเกินไป จนเกิดการเกร็งตัว มันก็จะไม่เห็น และจับไม่ได้
ไม่มีลมให้จับ
แท้จริง การก�ำหนดสติ มันเป็นเพียงลักษณะของอาการที่แตะรู้เบาๆ เท่านั้นเอง คือรู้ปล่อย
รูป้ ล่อยสบายๆ เมือ่ เห็นลมชัดจริง ๆ แล้ว ก็ให้กำ� หนดรูต้ ามลมทีเ่ ห็นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั นัน้ คือเข้าก็รู้
ออกก็รู้ ลมมันเป็นอย่างไร สั้น ยาว ก็ให้ก�ำหนดรู้ตามนั้นเท่านั้น พอตัวรู้ชัดอยู่กับปัจจุบันตลอดสาย
ไม่วิ่งไปเรื่องอดีต ไม่วิ่งไปเรื่องอนาคต แล้วผลก็เกิดเป็นสมาธิ
ศีล คือ ความสะอาด สว่าง สงบ ศีล มิได้อยู่ที่วัด ที่พระ ที่คนนั้น คนนี้ ศีลอยู่ที่ใจ เกิดที่ใจ
รู้ที่ใจ ท�ำที่ใจ หมายถึงใจใครก็ใจมัน ที่ต้องท�ำตนเอง
บุคคลใดมีจิตใจสะอาด คือ มีความบริสุทธิ์ใจ จริงใจอยู่เสมอทุกการกระท�ำ พูด คิด
บุคคลใดมีจิตใจสว่าง คือ จิตใจมีปัญญา รู้ดี รู้ชั่ว รู้ถึงอกเขาอกเรา จริง ๆ แล้วจิตนั้นจะไม่
กล้าท�ำความชัว่ แม้แต่นดิ เดียว เพราะจิตมี หิรโิ อตตัปปะ คือ ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป
รักษาอยู่
บุคคลใดมีจิตใจสงบ คือ จิตใจมีหิริโอตัปปะรักษาอยู่แล้ว กาย วาจา ใจ นั้นก็จะสงบเป็นปกติ
จะไม่สามารถท�ำบาปได้เลย หมายถึงเบียดเบียนใครไม่ได้เลย นี่แหละ ศีล
ศีล คือ กาย วาจา ใจที่สงบจากบาปนั่นแหละ สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าศีลแท้จริงคือความปกติ
ของกาย วาจา ใจนัน่ เอง ท่านจึงเปรียบศีลว่า เหมือนกับ ศิลา คือ หนักแน่นมัน่ คงไม่หวัน่ ไหวต่อกิเลส
ต่าง ๆ เป็นปกติอยู่ตลอดเวลา
ศีลข้อที่ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ คือการท�ำลายชีวิตเขาให้ตาย ให้ล่วงไป
ศีลข้อที่ ๒ ห้ามลักทรัพย์ คือการขโมยเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้อนุญาต
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ศีลข้อที่ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม คือห้ามยุ่งเกี่ยวล่วงเกินทางชู้สาวกับลูก สามี หรือภรรยา
ที่เขามีเจ้าของ
ศีลข้อที่ ๔ ห้ามพูดปด ห้ามโกหก
ศีลข้อที่ ๕ ห้ามดื่มน�้ำดอง ของเมา หรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ
ในทางธรรม การปฏิบตั นิ นั้ จะเน้นใจบริสทุ ธิเ์ ป็นสิง่ ส�ำคัญ บุคคลใดมีความบริสทุ ธิใ์ จมาก บริสทุ ธิ์
ใจจริง ๆ ทุกการกระท�ำ พูด คิด บุคคลนั้นจะเห็นธรรมเร็ว เห็นธรรมก่อน บรรลุธรรมก่อน ทางกาย
ให้ท�ำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ทางวาจา ก็ให้พูดอะไรด้วยความจริงใจ ปรารถนาดี
มีเมตตาจริง ๆ อันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น ทางใจ ก็ท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ จริงใจ มีแต่ความ
เมตตาปรารถนาดีต่อทุกชีวิต ไม่คิดเบียดเบียนใคร ไม่มีอกุศจิตเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียว
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า จิตเดิมแท้ประภัสสร คือ จิตเดิมแท้บริสุทธิ์ หากใครได้สัมผัสได้ผล
มันเป็นจิตที่งามจริงใจ มีแต่ความเมตตาที่บริสุทธิ์ ปราศจากความพยาบาทอาฆาตร้าย มีแต่ให้ และ
เมตตาปรารถนาดี พร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอ แม้ใครจะคิดร้าย ท�ำร้ายแค่ไหน ก็ไม่มีความพยาบาท
ตอบกลับมีความสงสารอย่างมากเสียด้วยซ�้ำ  ต่อทุกข์ที่เขาก�ำลังท�ำ  ก�ำลังมีอยู่ จิตกลับคิดช่วยอย่าง
เดียวเท่านั้นเท่าที่จะท�ำได้ หากท�ำไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ใจ ปล่อยผ่านไป เป็นเช่นนี้แหละ
พุทธะ แปลว่า รู้ ศาสนา แปลว่า ทางรอด พุทธศาสนา จึงแปลว่า รู้ทางรอด และรู้แล้วต้อง
รอดพ้นจากทุกข์ได้จริง ๆ ด้วยจึงจะใช่ ส่วน พุทโธ แปลว่า รู้ แล้วก็ตื่น ในความหมดตัวหมดตนเป็น
อิสระ และเบิกบาน ไม่มีทุกข์ เลยจริง ๆ ทางจิตใจ
ศีลนั้นควรใช้อย่างไร นักปฏิบัติธรรมส่วนมากรู้ศีล แต่ยังใช้ศีลไม่เป็น ยังไม่เข้าใจในจุดหมาย
ของมันว่าท�ำเพื่ออะไรในความจริงแท้ จึงหลงติด หลงยึดถือจนกลายเป็นการแบกศีลไปก็มี ปฏิบัติ
แล้วกลับติดข้อยึดถือ เกิดตัว เกิดตนมากขึ้นกว่าเดิมอีก จิตยังติดข้องไม่ปกติ นั้นยังมิใช่ ยังเป็นการ
หลงอยู่ ธรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมาก ประมาทไม่ได้ ต้องระมัดระวังจริง ๆ พระพุทธองค์ จึงตรัส
ก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ว่า ท่านทั้งหลาย จงท�ำความไม่ประมาทให้ ถึงพร้อมเถิด นี่คือพระวาจาที่
ตรัสสั่งสอนไว้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยพระเมตตา อันหาที่สุดมิได้ก่อนจากไป
จิตที่ยึดอดีตก็เป็นทุกข์ จิตที่ยึดอนาคตก็เป็นทุกข์ มีแต่จิตที่ดำ� รง รู้เท่าทันอยู่กับปัจจุบันที่เกิด
แล้วไม่ยึดเท่านั้น ที่จะไม่ทุกข์ พุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ท้าให้มาพิสูจน์ได้ว่า ทุกข์ทางใจนั้นหนีได้พ้น
ด้วยการรักษาใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอเท่านั้นเอง ความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจนี่แหละ ที่
เรียกว่าพรหมจรรย์ หลักของพุทธศาสนานั้นเน้นถึงเรื่องจิตใจเป็นส�ำคัญ คือความพ้นทุกข์ทางใจ
ในขณะปัจจุบันนี้แหละ
ผูม้ ศี ลี ทีแ่ ท้จริง คือผูท้ มี่ งุ่ สูค่ วามดับทุกข์ ผูเ้ จริญในศีล เมือ่ คิดจะนัง่ ภาวนาก็มจี ติ ทีม่ กี ำ� ลัง และ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นติดตามมาก็คือ ปัญญา ศีลเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุด จงปฏิบัติด้วยปัญญา
พุทธศาสนา มิใช่การมุ่งเพื่อเทพ เพื่อสวรรค์ชั้นนั้น ชั้นนี้ หรืออะไรทั้งสิ้น มิใช่เพื่อยึดอดีต เช่น
การระลึกชาติได้ หรือหมายมั่นในอนาคต เช่น การท�ำนายดวงชะตาราศี วันหน้า ปีหน้า เดือนหน้าที่
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เป็นอนาคต หรือชาติหน้า เป็นต้น แต่พทุ ธศาสนาเป็นเรือ่ งของปัจจุบนั ซึง่ สามารถท้าให้มาพิสจู น์ผล
ได้ ทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกเพศวัย ทุกชั้นวรรณะ ด้วยการท�ำจริง ๆ ขณะที่รู้นี่แหละ ท�ำเมื่อไร
ก็รู้เมื่อนั้น ใครท�ำใครรู้ซึ่งจะท�ำให้กันมิได้เพราะเป็นของเฉพาะตน
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ดีชั่ว สุข ทุกข์ และความพ้นทุกข์ ย่อมมีใจเป็นแดนเกิด มีใจเป็น
ใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยใจ
ท่านจึงให้โอวาทที่เป็นหลักให้เข้าใจ ง่าย ๆ และสั้น ๆ ว่า
๑. ให้ละชั่ว สิ่งไหนที่เป็นความไม่ดี เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งตนเอง และผู้อื่น เมื่อรู้แล้วให้เว้น
เสีย อย่าท�ำ
๒. ให้ประพฤติดี สิ่งไหนที่เป็นคุณความดี มีประโยชน์เพื่อความสันติสุขทั้งตนเอง และผู้อื่น
แล้ว ให้พยายามท�ำอยู่เสมอ อย่าท้อถอยต่อ การท�ำความดี และการท�ำความดีย่อมมีอุปสรรคบ้าง
เป็นธรรมดา อย่าท้อถอย
๓. เมื่อท�ำแล้วให้ปล่อยวางทางใจด้วย คือ ให้พยายามระวัง และรักษาใจของตนให้บริสุทธิ์
ผ่องใสอยู่เสมอตลอดเวลา อย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจแม้แต่นิดเดียว เช่น เมื่อท�ำความ
ดีแล้ว หากถูกชมก็อย่าหลง หากถูกมองเป็นความไม่ดกี อ็ ย่าได้เสียใจ พยายามรักษาจิตของตนไว้ อย่า
ให้ เกิดทุกข์ อย่าให้เศร้าหมอง เพราะดีแท้อยูใ่ นจิตทีไ่ ม่เสียใจต่างหาก ต้องอาศัยความตัง้ ใจในการท�ำ 
คือ มีการระลึกรู้อยู่เสมอ คอยระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ ทุกการกระท�ำพูดคิด ว่าการท�ำอย่างนี้แล้ว
ผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร เป็นคุณหรือโทษต่อตนเอง และผู้อื่น พิจารณาหาเหตุ และผลของมันว่า
เกิดจากอะไร คิดก่อนท�ำ หากเป็นทุกข์โทษ เมื่อรู้แล้วควรรีบแก้ไข และระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก
ทบทวน: การเฝ้าดูปัจจุบันของการกระท�ำทั้งกายและใจว่ามันเป็นอย่างไร คือ รู้เฉพาะสิ่งที่
ก�ำลังจะเกิดขึน้ รูว้ า่ ขณะนีเ้ ราก�ำลังจะท�ำอะไร (รูก้ อ่ นท�ำ) เช่น รูว้ า่ เราก�ำลังจะอ่านหนังสือ และรูก้ าร
กระท�ำของตนในขณะที่ก�ำลังท�ำอยู่ด้วยว่าท�ำอย่างไร รู้ว่าก�ำลังจับหนังสือ ก�ำลังเปิดหนังสือ ก�ำลัง
อ่านเรื่องอะไรก็รู้ และท�ำความเข้าใจไปด้วย จนกระทั่งอ่านเสร็จ ก็รู้ว่าจบแล้ว คือรู้ก่อนท�ำ ขณะท�ำ
จนกระทัง่ ท�ำส�ำเร็จ และจิตทีย่ ดึ อดีตก็เป็นทุกข์ จิตทีย่ ดึ อนาคตก็เป็นทุกข์ มีแต่จติ ทีด่ ำ� รงรูเ้ ท่าทันอยู่
กับปัจจุบันที่เกิด แล้วไม่ยึดเท่านั้นที่จะไม่ทุกข์
ข้อสรุปของการปฏิบตั นิ นั้ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล้ว หากย้อนออกมาทบทวนดูทางผ่านของตน จะเห็น
ว่ามันจะมาตรงกับอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือมรรค ๘ จริง มันจะเป็นไปเองทั้งหมดตามวิถีทางของมัน
อย่างอัศจรรย์ แม้จะไม่เคย เรียนรูพ้ ระธรรมมาก่อนก็ตาม แต่ธรรมภายในจะสอนจะพาไปเองโดยไม่รู้
ตัว คือจิตสอนจิต ที่เรียกว่าความรู้สึก ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
๒. สัมมาสังกัปปะ (ความด�ำริชอบ)
๓. สัมมาวาจา (การพูดที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์)
๔. สัมมากัมมันตะ (การกระท�ำที่บริสุทธิ์ ทั้ง กาย วาจา ใจ)
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๕. สัมมาอาชีวะ (การด�ำรงชีวิตที่สุจริต ไม่เบียดเบียนใครให้เกิดทุกข์)
๖. สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้องด้วยธรรม)
๗. สัมมาสติ (สติที่เป็นธรรม คือ ความรู้ ตื่น และเบิกบานในจิต)
๘. สัมมาสมาธิ จิตตั้งมันด้วยธรรมตลอดสาย)
หากท�ำจนครบองค์ ๘ คือ เต็มรอบจริงแล้ว ตัวปัญญาแท้จะเกิดขึน้ เองโดยอัตโนมัติ อันจะเรียก
ชือ่ วิปสั สนา การเห็นแจ้ง หรือจะเรียกว่า โลกะวิทู คือ รูโ้ ลกอย่างแจ่มแจ้งก็ได้ มันจะรูห้ มดว่า อะไร
จริง อะไรไม่จริง และมันก็ไม่ยึดทั้งจริง และไม่จริงของอารมณ์โลกด้วย มันอยู่เหนืออารมณ์ทั้งของ
ตนเอง และผู้อื่นอยู่กับโลกที่ไม่หลงโลก อยู่กับธรรมที่ไม่หลงธรรม เหนือโลกเหนือธรรม รู้อารมณ์
แต่ไม่ยึดอารมณ์ จิตนั้นจึงอิสระ สบายจริง ๆ และไม่ตกเป็นทาสของอะไรอีกต่อไป
อดีต เราใจร้ายมาก ๆ เลย โดยไม่รู้สึกตัวว่าก�ำลังท�ำร้ายตัวเองอยู่ สนใจแต่กายมองข้าม
จิตใจของตนเอง ศาสน์วิธีการเรียนรู้ดูใจ เป็นศาสน์ใหม่ในโลกที่ยังไม่มีใครน�ำมาสอนให้ได้เรียนรู้กัน
พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของศาสน์แห่งความรู้นี้ เป็นผู้นำ� มาสอนพวกเราให้ได้เรียนรู้ พอดูใจได้ ดูใจกัน
ก็จะเห็นว่าเป็นความ มหัศจรรย์แห่งใจ เป็นอย่างมาก
เมื่อพบความผิดปกติแห่งใจ ต้องวางใจ ให้ถูกที่ ปกติเจ้าของใจจะประมาทอยู่เสมอ ไม่นึกถึง
ความโลภ ความโกรธ ความหลงว่ามีอยู่จริง และมีเต็มไปในทุกที่ทุกเวลาหาว่างเว้น เจ้าของใจที่เป็น
ปุถชุ นประมาทเช่นนีด้ ว้ ยกันทัง้ นัน้ แต่เมือ่ ได้รบั พระมหากรุณาจากพระพุทธเจ้า ผูท้ รงพระปัญญาคุณ
แม้เป็นดังที่ทรงสอนไว้ให้ไกลกิเลส ให้ไกลความแผดเผาร้อนแรงแห่งกิเลส เมื่อใดรู้สึกถึงความผิด
ปกติแห่งใจ เป็นความร้อนเป็นความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย หรือวุ่นวายฟังไป ไม่สงบเป็น
ปกติ เมือ่ นัน้ ให้รวู้ า่ ได้วางใจลงไปผิดทีแ่ ล้ว เช่นเดียวกับวางอาหารผิดทีไ่ ม่มเี ครือ่ งป้องกัน ไม่มนี ำ�้ หล่อ
กันมด เจ้าของอาหารจักย้ายที่อาหารเมื่อเห็นมดมาขึ้นฉันใด เจ้าของใจก็พ่ึงย้ายที่วางใจคือเปลี่ยน
ความคิด เมื่อเห็นอารมณ์ที่ไม่เป็นปกติ ฉันนั้น

เอกสาร
มหัศจรรย์แห่งใจ ในหนังสือเรื่อง มหัศจรรย์แห่งใจ - ท�ำอย่างไร จะหายโกรธ. พิมพ์ครั้งที่ ๗.
บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์ จ�ำกัด เชียงใหม่ ๒๕๖๑ : ๔ - ๓๓.
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ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม
ตโต เต ชายเต ปีติ

อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ
ฐิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
โสมนสฺสญฺจนปฺปกนฺติฯ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา “ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา” พรรณนาพระราชจรรยานุวัตร อันพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงดํารงราไชศวรรย์ เป็นพระเจ้าปฐพีมณฑล จะพึง
บ�ำเพ็ญให้ต้องตามขัตติยราชประเพณี มีทศพิธราชธรรมเป็นอาทิ ฉลองพระเดชพระคุณประดับ
พระปัญญาบารมี อนุรปู พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ด้วยสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผูท้ รง
พระคุณอันประเสริฐ ได้เสด็จผ่านพิภพ สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ จึ่งพระราชวงศานุวงศ์ เสวกามาตย์ราชบริพาร สมณพราหมณาจารย์ และอาณาประชาชน พร้อมเพรียงกันตัง้ การ
พระราชพิธี ตามขัตติยราชประเพณีถวาย เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง และเพื่อพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลของพระองค์ผู้ทรงรับรักษาธรรมะ อันเป็นของพระมหากษัตริย์และขัตติย
ตระกูล ซึ่งมีหน้าที่ที่จะทรงเพิ่มพูนความสุขแก่พสกนิกร และในอันที่จะทรงพิทักษ์รักษาพระบวร
พุทธศาสนา
สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิศร์ เมื่อทรงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังต้องทรงบําเพ็ญ
พระพุทธกิจ โปรดเวไนยนิกรให้ดื่มด�่ำพระสัทธรรม ยังพุทธภูมิให้สําเร็จเป็นอันดี ข้อนี้มีอุปมาฉันใด
พระเจ้าแผ่นดิน ผูท้ รงดาํ รงราไชศวรรย์ ก็มอี ปุ ไมยฉันนัน้ จึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรม
ของโบราณกษัตริย์ มาถวายวิสัชนา โดยมีทศพิธราชธรรมเป็นปฐม ตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดก
เป็นโศลกทีบ่ ณ
ั ฑิตยกขึน้ กล่าวถวายอนุศาสน์แด่พระมหากษัตราธิราชเจ้า ดัง่ รับพระราชทานเชิญขึน้
เป็นนิกเขปบท ว่า ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ เป็นต้น
พระธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระราชทานถวาย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
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แสดงความเป็นสยามพากย์วา่ ขอพระองค์ผทู้ รงเป็นพระมหากษัตริย์ จงทรงพระปรีชาสามารถ
พิจารณาเห็นราชธรรมที่เป็นส่วนชอบ ๑๐ ประการ ให้ดํารงในพระราชจริยาการเป็นนิตย์ ดังนี้
๑. ทาน การให้ พระมหากษัตริย์ พึงชุบเลีย้ งพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลพี ระบาท ข้าราชการ
บรรพชิต ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ ด้วยวัตถุปัจจัย บรรดาอามิสทั้งหลาย ตามฐานานุรูป
ของบุคคลนั้น ๆ รวมไปถึงการพระราชทานธรรมทาน แจกจ่ายพระบรมราโชบาย แนวพระราชดําริ
อันถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ให้พสกนิกรทั้งหลายเจริญรอยตาม
๒. ศีล การตั้งสังวรกายวาจา ให้ปราศจากโทษ พระมหากษัตริย์พึงเว้นจากความประพฤติ
ทุจริต กล่าวในทางการปกครองย่อมหมายถึงรัฐธรรมนูญ บทกฎหมาย และจารีตประเพณีอันดีงาม
กล่าวในทางพระพุทธศาสนา ย่อมหมายถึงศีลอย่างน้อยคือเบญจศีล หรือศีล ๕ ของฆราวาสทั่วไป
และพระราชาจักทรงรักษา พร้อมทั้งทรงโน้มน้าวให้พสกนิกรรักษาด้วย
๓. บริจาค การบริจาคเพื่อบรรเทาความโลภเสียได้ พระมหากษัตริย์ พึงสละสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ หรือมีประโยชน์น้อย เพื่อสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อบรรเทาความตระหนี่ ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะอันประเสริฐ, เมื่อจะรักษาชีวิตก็พึงสละอวัยวะ,
เมื่อจะรักษาธรรมะ ก็พึงสละทรัพย์ อวัยวะ และแม้ชีวิตได้ทั้งสิ้น”
๔. อาชชวะ ความซื่อตรง พระมหากษัตริย์ พึงปฏิบัติพระองค์ซื่อตรงในการงานตามหน้าที่
ของพระประมุข ปราศจากมารยา ซื่อสัตย์สุจริตต่อสัมพันธมิตร พระราชวงศ์ และข้าทูลละอองธุลี
พระบาท ไม่ทรงหลอกลวงประทุษร้ายโดยอยุติธรรม
๕. มัททวะ ความอ่อนโยน พระมหากษัตริย์ พึงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนละมุนละม่อม
ไม่ถือพระองค์ด้วยความดื้อรั้น เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาตักเตือนด้วยเหตุผลของบัณฑิต ก็
ควรจะทรงสดับตรับฟังโดยถ้วนถี่ ถ้าดีกค็ วรจะทรงอนุโมทนาแล้วทรงอนุวตั ปฏิบตั ติ าม อีกทัง้ ควรจะ
ทรงมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญโดยวัย และโดยคุณความดี
๖. ตบะ การกําจัดความเกียจคร้านและความชั่ว พระมหากษัตริย์ พึงมีตบะ ซึ่งตบะของ
พระมหากษัตริย์คือการคุ้มครองประชาชน ต้องทรงพากเพียรที่จะขจัดความเกียจคร้านเบื่อ
หน่ายในอันที่จะปกป้องรักษาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข ต้องทรงตั้งพระราชหฤทัยบําเพ็ญ
พระราชกิจอย่างสม�่ำเสมอ และให้ดียิ่งขึ้น
๗. อักโกธะ ความไม่มกั โกรธ พระมหากษัตริย์ พึงมีพระเมตตาสูงส่ง ไม่ทรงปรารถนาจะก่อเวร
ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ทรงพระพิโรธด้วยเหตุอันไม่สมควร แม้มีเหตุจะให้ทรงลุอํานาจแห่งความโกรธ ก็
พึงข่มพระราชหฤทัยให้สงบระงับ มิให้บงั เกิดพระกิรยิ าอันไม่งดงาม ไม่นา่ รักน่าเคารพ ดุจมีพระฉาย
ส่องพระพักตร์เป็นเครื่องกํากับพระอาการไว้เสมอ
๘. อวิหิงสา การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตลอดจนสรรพสัตว์ให้ตกทุกข์ได้ยาก พระมหากษัตริย์
พึงประกอบด้วยพระมหากรุณา ไม่ปรารถนาจะทรงเบียดเบียนผู้ใดให้ลําบาก ไม่ทรงก่อทุกข์แก่
มนุษย์หรือสัตว์เพียงเพื่อความสนุก ไม่ขูดรีดหรือกะเกณฑ์ราษฎรอย่างเหลือกําลัง กระทั่งเกิดความ
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ระส�่ำระสาย ทรงคุ้มครองประชาชนดุจดังบิดามารดารักษาบุตร
๙. ขันติ ความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้า พระมหากษัตริย์ พึงมีพระราชหฤทัย
กล้าหาญอดทนต่อโลภะ โทสะ และโมหะ ย่อมต้องทรงอดทนต่อสู้กับกิเลสได้ ทรงสามารถอดทน
ต่อถ้อยคําที่กล่าวชั่วติฉินนินทา ทรงรักษาพระกาย พระวาจาให้สงบเรียบร้อยได้เสมอ
๑๐. อวิโรธนะ การไม่ปฏิบตั ใิ ห้ผดิ จากการทีถ่ กู ทีต่ รง ดาํ รงอาการคงทีไ่ ม่ให้วกิ ารด้วยความ
ยินดียินร้าย พระมหากษัตริย์ พึงรักษาพระราชจรรยานุวัตรตามหลักนิติศาสตร์ และราชศาสตร์
ไม่ทรงประพฤติคลาดจากความยุติธรรม ทรงยกย่องผู้กระทําดีสมควรได้รับยกย่อง ทรงปราบปราม
บุคคลผู้กระทําเลวสมควรถูกกําราบ ไม่ทรงตัดสินพระราชหฤทัยเชิดชูหรือข่มเหงบุคคลใด ๆ ด้วย
อํานาจแห่งอคติ หรือความลําเอียง ๔ ประการ กล่าวคือ ลําเอียงเพราะความชอบ ๑, ลําเอียงเพราะ
ความชัง ๑, ลําเอียงเพราะความกลัว ๑ และลําเอียงเพราะความเขลา ๑
หากทรงดาํ รงพระราชธรรมได้ดงั นี้ พระปีตโิ สมนัสมหาศาลจักบังเกิดแก่พระองค์ และย่อมทรง
เป็นที่สรรเสริญว่าทรงปกครองโดยธรรมะเป็นอุบาย ชนทั้งหลายก็น้อมเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระประมุข
ผู้ได้ชื่อว่าทรงปกครองโดยธรรม มิใช่โดยอํานาจ ต่างเจริญสุขสวัสดีร่วมกันได้ทุกสถาน
ลําดับนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา ราชสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตร และพละกําลังของ
พระมหากษัตริย์ อันโบราณบัณฑิตแสดงไว้ เพื่อเพิ่มพูนพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลต่อไป
ราชสังคหวัตถุ เป็นพระราชจรรยาอันเป็นทีต่ งั้ แห่งการสงเคราะห์หน่วงน�ำ้ ใจประชาชน จําแนก
เป็น ๕ ประการ ดังนี้
๑. สัสสเมธะ ทรงพระปรีชาในการบํารุงเกษตรกรรมให้บริบูรณ์
๒. ปุริสเมธะ ทรงพระปรีชาในการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานฉลองพระเดชพระคุณ
๓. สัมมาปาสะ ทรงพระปรีชาในการผูกประสานน�้ำใจชนทั้งปวงให้นิยมยินดี
๔. วาจาเปยยะ ทรงพระปรีชาในการใช้พระวาจาอ่อนหวานจับใจ ทรงปราศรัยกับบุคคลทัว่ ไป
ยังให้เกิดความรักใคร่ชื่นชม
๕. นิรคั คฬะ ทรงพระปรีชาในการยังให้บา้ นเมืองมัน่ คงปลอดภัย ถึงขนาดอุปมาได้วา่ แม้ประตู
เรือนก็ไม่จําเป็นต้องลงกลอน
ลาํ ดับนี้ จักถวายวิสชั นา จักรวรรดิวตั ร สําหรับพระจักรพรรดิผเู้ ป็นเอกในโลก จําแนกเป็น ๑๒
ประการ ดังนี้
๑. ควรพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระบรมราชานุเคราะห์ แก่คนภายในคือข้าราชสํานัก และคนภายนอกคือข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั้งหลาย
๒. ควรผูกพระราชไมตรีกับบรรดานานาประเทศ
๓. ควรสงเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ตามควรแก่พระอิสริยยศฐานันดร
๔. ควรเกื้อกูลคหบดีทั้งปวง
๕. ควรอนุเคราะห์ประชาชนตามฐานานุรูป
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๖. ควรอุปการะบรรพชิตผู้ประพฤติชอบ ด้วยไทยธรรมเกื้อกูลแก่การบําเพ็ญสมณปฏิบัติ
๗. ควรจัดรักษาสัตว์ทั้งจตุบทแลทวิบาท ด้วยอภัยทาน ป้องกันมิให้ใครทําอันตราย จนถึงขั้น
จะสูญพันธุ์
๘. ควรห้ามชนทัง้ หลายไม่ให้กระทาํ ชัว่ พร้อมชักนาํ ให้ประกอบสัมมาชีพ และกระทาํ แต่ความดี
๙. ควรแสวงหาหนทางให้ผไู้ ม่มที รัพย์ ได้ประกอบสัมมาชีพ พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์
เจือจาน
๑๐. ควรเสด็จเข้าใกล้ชดิ บรรพชิตผูท้ รงศีลและทรงสติปญ
ั ญา เพือ่ มีพระราชปุจฉาถึงกุศลอกุศล
๑๑. ควรห้ามพระจิต งดเว้นไม่เสด็จพระราชดําเนินไปสู่สถานที่ที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อม
๑๒. ควรระงับความโลภในลาภอันไม่สมควรได้
ในลําดับนี้ จักถวาย พละ ๕ ประการของพระมหากษัตริย์ ดังนี้
ข้อ ๑ กายพละ ต้องทรงมีกําลังพระวรกายเข้มแข็ง เพื่อการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ข้อ ๒ โภคพละ ต้องมีพระราชทรัพย์ เพื่อการบํารุงเลี้ยงบุคคลที่พึงบํารุงเลี้ยง
ข้อ ๓ อมัจจพละ ต้องทรงมีข้าทูลละอองธุลีพระบาท และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย เพื่อเป็น
ก�ำลังทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
ข้อ ๔ อภิชัจจพละ ต้องเสด็จพระราชสมภพในขัตติยตระกูล อันเป็นผลจากบุพเพกตปุญญตา
เพื่อให้เป็นที่นิยมนับถือของมหาชน
ข้อ ๕ ปัญญาพละ ต้องมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ ทรงขวนขวายอบรมพระปัญญาให้
เพิ่มพูน เพื่อจะได้มีพระญาณหยั่งทราบเหตุผลแจ้งชัดในสรรพสิ่ง
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า เพิ่งเสด็จดํารงราไชศวรรย์ใหม่ เปรียบประดุจพระบรมศาสดาแรกตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อได้ทรงบําเพ็ญพระราชธรรมให้สําเร็จประโยชน์แก่
ประชาชนผูอ้ ยูใ่ ต้พระบรมโพธิสมภาร ก็เปรียบประดุจพระบรมศาสดาได้บาํ เพ็ญพระพุทธกิจบริบรู ณ์
กระทั่งทรงบันลือสุรนาทว่า “กิจใดพระศาสดาผู้มีกรุณา แสวงหาประโยชน์แก่สาวกจะควรทํา,
กิจนั้นเราอาศัยความเอ็นดู ได้กระทําแล้วแก่ท่านทั้งหลายทุกประการ” ดังนี้
ข้อนี้จักสําเร็จเป็นพระบารมีต่อไปในอนาคต ยังพระราชอุปบัติของพระองค์ ให้มีผลสมด้วย
พระพุทธภาษิตว่า “ภิกษุทั้งหลาย สองบุคคลนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
ชนเป็นอันมาก เพื่อความต้องการ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสําราญแห่งชนเป็นอันมาก ทั้งเทวดา
และมนุษย์ สองบุคคลนี้คือ พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ พระราชาจักรพรรดิ ๑” ดังนี้
อันพระราชอุปบัติของพระมหากษัตริย์ จักพึงมีผลสมดังพระพุทธภาษิตนี้ได้ ก็แต่ด้วยอํานาจ
แห่งการที่ทรงบําเพ็ญพระราชธรรม ดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาฉะนี้
พุทฺธานุภาโว เจว ธมฺมานุภาโว จ สงฺฆานุภาโว ปรเมนฺทมหาวชิราลงฺกรณํ มหาราชํ สรา
ชินึ อภิรกฺขนฺตุ นิรนฺตรํ.
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ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้า จงอภิบาลรักษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมราชินี
เป็นนิตยกาล
ขอพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระบวรพุทธศาสนา
ทรงอภิบาลรักษารัฐมณฑล เสด็จสถิตอยู่ในสิริราชสมบัติยั่งยืนนาน ทรงปกครองประชาชนโดยชอบ
ทรงมีชัยชนะเป็นนิตยกาล
ความปลอดโปร่ง ความสาํ เร็จ ความเจริญ ความเป็นใหญ่ เดชานุภาพ จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกประการ
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา
มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ
อิจฺเจตํ รตฺนตฺตยํ.
ด้วยเดชานุภาพพระรัตนตรัย เป็นปฏิพาหโนบายกางกั้น ขออุปัทวันตรายและอุปสรรคทั้ง
หลาย จงอย่าได้ถกู ต้องพ้องพานสยามรัฐสีมานีใ้ นกาลไหน ๆ ขอความเป็นผูไ้ ม่มโี รค ความสุขสําราญ
ความเป็นผู้มีอายุยืนนาน และความบริบูรณ์แห่งวัตถุทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิบูลผล ทั้งสุข โสมนัส
สวัสดีทุกสถาน จงเกิดมี จงเป็นไปแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ กับทั้ง
พระบรมราชวงศ์
ขอเทพเจ้าผู้สิงสถิตในสยามรัฐมณฑล จงตั้งไมตรีจิตอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราช
สมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กับไทยรัฐมณฑล บังเกิดอิฏฐวิบุลมนุญผลอันเป็นหิตานุหิต
ประโยชน์ ป้องกันสรรพโทษซึ่งไม่เกื้อกูลแก่ความเจริญอย่าให้เกิดมี
สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิทํ พลํ
เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส.
ขอผลที่กล่าวนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ แด่สมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้า ผูม้ พี ระราชหฤทัยเลือ่ มใสในพระรัตนตรัย สมพระบรมราชประสงค์จงทุกประการ
เทอญฯ
ขอถวายพระพร
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบพระทัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความเมตตาแก่กองทุนฯ โดยประทาน
พระนิพนธ์ ๒ เรื่อง มาให้พิมพ์ในหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒) ได้แก่ :-   
๑. พระโอวาทสอนปัพพชาเปกขะ
๒. ทศพิธราชธรรมจริยาทิกถา
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณคณะสงฆ์ทมี่ รี ายนามต่อไปนี้ ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการ
จัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทั่งท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
๒. พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น
๓. พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ. ๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายมหานิกาย
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่
๔. พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายธรรมยุติ
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๕. พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
๖. พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ เชียงใหม่
๗. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๘. พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน (กิจประภานนท์) เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่
๙. พระน�ำชัย ชยากโร (เติมศิริเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่
หนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะแจกเป็นธรรมทานเนือ่ งในในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล
ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และในโอกาสทีอ่ งค์การยูเนสโก
ประกาศยกย่องให้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
ในวาระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มี ๔ เล่ม ดังนี้ :เล่ม ๑ หนังสือประวัตทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ทีเ่ ขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
เล่ม ๒ หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เล่ม ๓ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑)
เล่ม ๔ หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๒)
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หนังสือ ๒ เล่มแรก กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นผูจ้ ดั ท�ำและสนับสนุนการจัดพิมพ์ ในโอกาสนี้
ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือชุดธรรมะร่วมกับกองทุนฯ ด้วย มีจ�ำนวน ๑๐๔ คน
รวมเป็นเงิน ๑๕๗,๓๗๒.๐๐ บาท
กองทุนฯ จะน�ำหนังสือชุดธรรมะ ทัง้ ๔ เล่ม ไปถวายพระสงฆ์ทมี่ าร่วมงานบูรพาจารย์ ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :๑. วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒. วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๓. วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๔. วัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
๕. วัดเลียบ อุบลราชธานี
๖. วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๗. วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
๘. วัดป่าอาจารย์มั่น (ภูริทัตโต) เชียงใหม่
นอกจากนีท้ างกองทุนฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำไปถวายพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ตัวอย่าง
เช่น :๑. วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
๒. วัดป่านาค�ำน้อย อุดรธานี
๓. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่
๔. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เชียงใหม่
๕. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
๖. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เชียงใหม่
๗. วัดธาตุคำ 
� เชียงใหม่ ฯลฯ
ตลอดจนห้องสมุดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในแต่ละพื้นที่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดพิมพ์สูง
ทางกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งนี้
ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มีจิตศรัทธา จงส่งผลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญในชีวิตส่วน
ตัว และครอบครัวตลอดกาลนาน
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวว่า “คนที่มีทานภายในใจ มีการสละเป็นนิสัย
ของใจ ไปที่ไหน ไม่ตาย แม้จะมีไม่มาก แต่ก็ไม่จน เพราะอ�ำนาจแห่งทาน ที่ตนให้ไปแล้วนั้นแล
เป็นอานิสงส์ตามรักษาผู้นั้น”
ส่วนหนังสือธรรมะเพือ่ ชีวติ พ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) เป็นหนังสือทีก่ องทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
เป็นเจ้าภาพพิมพ์
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
ประธาน
ผศ.ชัชวดี คุณารักษ์
รองประธาน
อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
คณะท�ำงาน
อภิสรามาศ เรืองสวัสดิ์
รุ่งทิวา บุญปั๋น
บัญฑิตา จรเวชวานิช
มัทนียา มหาวงค์
ชนัณชิดา บุญปั๋น
สิริวิมล โฮ้งจิก
พลอยไพลิน อินจันทร์
เขมวิการ์ แก้วยศ
อัฉรีย์ ค้าขาย
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กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ (นานประมาณ ๓๗ ปี มาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึง
พระคุณของคุณแม่ลกั ษณา ลีฬหาชีวะ ผูล้ ว่ งลับ เพราะเมือ่ คุณแม่ยงั มีชวี ติ อยู่ คุณแม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่
ท�ำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี จนลูกได้เติบโตขึ้นมา
ด้วยความอบอุ่น จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จในชีวิต ซึ่งเกิดจากการอบรมดูแลของคุณแม่
ดังนัน้ ประธานกองทุนฯ จึงมีการจัดตัง้ กองทุนนีข้ นึ้ มา เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงพระคุณของคุณแม่
ลักษณา ลีฬหาชีวะ และเพื่อที่กองทุนฯ จะได้ทำ� ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมโดยส่วนรวม ในนาม
ของคุณแม่ลกั ษณา เพือ่ ให้กศุ ลผลบุญเหล่านี้ ได้บงั เกิดกับคุณแม่และทุกคนทีไ่ ด้รจู้ กั รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั
ความช่วยเหลือจะได้ระลึกถึงคุณแม่ลักษณาตลอดไป
เงินทีก่ องทุนฯ น�ำมาใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมและการด�ำเนินงาน เป็นเงินทีไ่ ด้รบั จากผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเท่านั้น ได้แก่ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และค่าเช่าที่ดิน
นาน ๒๐ ปี ที่ประธานกองทุนฯ ได้รับมรดกมาจากคุณแม่ลักษณา ลีฬหาชีวะ และคุณพ่อจงรักษ์
คุณารักษ์

วัตถุประสงค์
ข้อ ๑. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ข้อ ๒. สนับสนุนการวิจัย
ในระยะแรก เงินที่กองทุนฯ น�ำมาใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
๑. เรือ่ ง สารอาหารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ (antioxidant) ในผลฝรัง่ (Psidium guajava
Linn) และการพัฒนาวิตามินซีธรรมชาติจากผลฝรั่งและน�้ำฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ด้วยวิธี
ทางเภสัชกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการบริโภค
๒. การสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิตามินซี
ธรรมชาติจากผลไม้
๓. การสนับสนุนการจัดประชุมชีแ้ จงโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ
จากผลไม้
๔. การสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยผลไม้และผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
๕. การสนับสนุนโครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารและ
ผลไม้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๓. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ ในกรณีที่ภาครัฐ
ขอความร่วมมือ และในการด�ำเนินงานเพื่อกุศลสาธารณะประโยชน์บางอย่าง ตามโอกาสอันควร
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ข้อ ๔. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีเ่ จ็บป่วย ได้มโี อกาสรับการตรวจรักษา โดยกองทุน
ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
ข้อ ๕. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติดี มีความสนใจที่จะศึกษา
เล่าเรียนอย่างแท้จริง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ข้อ ๖. เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามก�ำลังของกองทุน
ข้อ ๗. ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมในการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ตามแต่
จะเห็นสมควร
ข้อ ๘. กองทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา		

อาจารย์อารีรัตน์ วัฒนสิน
๑. อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
๒. อาจารย์บุญมี อรุณสิทธิ์
๓. นางดาภรณ์ วีรสาร
๔. นางซูสิน มุนีเวช
๕. ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

กรรมการ
๑. นางชัชวดี คุณารักษ์
๒. นางชัฎชม สภานุชาต
๓. นางสาวฟ้ามุ่ย รัตนคีรี
๔. ผศ.บงกชวรรณ สุตะพาหะ
๕. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
๖. นางสาวนงนุช ธนาจิตร
๗. นายสาวิตร ลีฬหาชีวะ
๘. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
๙. นางสิวิกา ลีฬหาชีวะ
๑๐. นายวาทิต ลีฬหาชีวะ
๑๑. นายวสุ ลีฬหาชีวะ
๑๒. พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำ� รงวงศ์
๑๓. นางกิ่งทอง วงษ์สวัสดิ์
๑๔. นายภิสันฑ์ เจนร่วมจิต
๑๕. นางจาตุภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง
๑๖. นางสาวสมลักษณ์ ธนูศิลป์

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ถ้ารู้เห็นเอาไว้ยึดแล้วเกิดโทษ
การประพฤติปฏิบัติ
เราปฏิบัติเพื่อจาคะ ความสละ
ติดความรู้ก็ผิด
ติดความเห็นก็ผิด
รักษาศีล ติดศีล ก็ผิด
รักษาธรรม ติดธรรม ก็ผิด
ผู้ที่ไปติดศีล ติดธรรม
ติดแต่แค่ความรู้
ไม่รู้จักปล่อยวาง
ทําให้เกิดทิฏฐิมานะ ทะนงตัวว่าดีกว่าคนอื่น
(จากหนังสือ ฐานิยปูชา ๒๕๖๓)
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