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ค�ำน�ำ
ในโอกาสที่ นางชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และประธานองค์กฐิน
จัดงานท�ำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ วัดเกตการามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำปิง สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. ๑๙๗๑ ได้รับพระราชวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ในสมัยพระญาสามฝั่งแกน (๑๙๔๕๑๙๘๔) กษัตริย์ล�ำดับที่ ๘ ราชวงศ์มังราย อาณาจักรล้านนา และยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์
เกษแก้วจุฬามณี ซึง่ เป็นพระเจดียป์ ระจ�ำปีเกิดของผูท้ เี่ กิดปีจอ แทนองค์จริงทีป่ ระดิษฐานบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงษ์ เป็นที่สักการบูชาของศรัทธาทั่วไป อีกทั้งยังมีพระวิหาร พระอุโบสถหอไตร ศาลาบาตร
และเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์
อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรวบรวมของเก่า จัดแสดงเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส�ำหรับ
นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป บัดนี้สิ่งต่างๆ ได้ช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กองทุน
ลักษณาฯ จึงจัดงานทอดกฐินเพื่อหารายได้สมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ภายในวัด
ในโอกาสนี้ กองทุนลักษณาฯ จึงจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ เพื่อแจกในงาน
ทอดกฐินครั้งนี้ โดยรวบรวมบทความธรรมะที่น�ำมาจากโอวาท ธรรมเทศนา ลิขิตธรรมของ
พระอริยสงฆ์ คือ พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เนื่องจากกองทุนฯ เห็นว่าบทความในหนังสือที่พิมพ์แจกครั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจในการอ่าน
ก็ จ ะสามารถน� ำ ไปเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข การน� ำ โอวาทธรรมจาก
พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าหากเราได้น�ำมาปฏิบัติก็จะ
ท�ำให้หลุดพ้นทุกข์ได้
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบพระคุณ พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
และพระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ที่อนุญาตให้กองทุนลักษณาฯ น�ำโอวาทธรรม
ธรรมเทศนา และลิขติ ธรรม ของพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตมหาเถร และพระอาจารย์เปลีย่ น ปญฺญาปทีโป
ลงตีพิมพ์ในหนังสือธรรมะเล่มนี้ เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลทั่วไป
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ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศน์เป็นกัณฑ์แรกภายหลังตรัสรู้แล้ว เมื่อได้ไปพบปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕
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แล้วก็เทศน์เรื่องมรรคมีองค์ ๘ ประการ ซึ่งคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคงเคยได้ยินได้ฟัง
แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายว่า สัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบนั้นคืออะไร เห็นอะไรว่าเห็นชอบ
พระพุทธองค์ทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงคือ เห็นทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้น
ที่ไหน เกิดขึ้นที่กายที่ใจของพวกเราทั้งหลาย แม้แต่สมัยพุทธกาลโน้นก็เหมือนกัน ปัจจุบันนี้
ก็เช่นเดียวกัน ต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีมาเช่นเดียวกัน
คําว่า ทุกข์ แปลว่า ของทนได้ยาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมจึงอยากให้รู้ทุกข์
คําว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แต่มากล่าวถึงองค์มรรคในข้อต้น ทําไมให้มากําหนดรู้ทุกข์
เพราะคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะอยู่แห่งหนใด เมืองใด ประเทศใด ชาติใด ภาษาใดก็ตาม
แม้สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ ตั้งแต่มดจนถึงใหญ่เท่าช้าง เกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันคือ
มีทุกข์ คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจึงควรกําหนดรู้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ
พระพุทธองค์ตรัสว่า ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยนฺติ เม ภิกฺขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันทุกข์ที่
ควรกําหนดรู้คือ ชาติเกิดเป็นทุกข์ รู้ว่าร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมอยู่ในครรภ์ของมารดา
อยู่ในที่คับแคบ อยู่ในที่สกปรก บางร่างก็นั่งอยู่กับอุจจาระของแม่ตนเอง มีกระเพาะอาหารตั้งอยู่
บนศีรษะของตน อยู่ในมูตรในคูถ อยู่ในที่จํากัดคับแคบ กระดุกกระดิกไปที่ไหนไม่ได้ ผู้ที่เคยมีบุตร
เคยตั้งครรภ์มาแล้ว เคยรับประทานอาหารเผ็ดเข้าไป ลูกก็ดิ้นอยู่ในท้องของตน ทุกคนก็ว่าลูก
ของเรานั้น ยังมีชีวิตอยู่ ดิ้นรนอยู่ในท้อง หากเรามาพิจารณาดูแล้วว่า ที่อยู่ในท้องมารดานั้น เมื่อถูก
ความร้อนแผดเผาร่างกายก็กระวนกระวายมีความทุกข์ จะหาวิธีออกไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะอยู่ในที่
จํากัด อยู่ในคุกในห้องคับแคบจึงดิ้นรนกระวนกระวายมีความทุกข์ ทุกข์เบื้องต้นจึงเรียกว่า ชาติเกิด
เป็นทุกข์มาแล้ว
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
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เมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง ๙ เดือน ๑๐ เดือนแล้วคลอดออกมาจากครรภ์ของ
มารดานั่นแหละ เป็นเครื่องหมายประกาศว่า เด็กไม่ว่าหญิงและชายออกมา แล้วสัมผัสดินฟ้า
อากาศทั้งร้อนหนาวก็เลยร้องไห้ เราทุกคนไม่เข้าใจก็ว่าลูกนั้นร้องไห้ เสียงแจ่มใสดี ลูกแข็งแรงดี
มีแต่ความภูมใิ จ ไม่ได้นอ้ มเข้ามาเป็นธรรมะ เด็กมันร้องไห้ประกาศถึงความทุกข์ บอกเราทัง้ หลายว่า
เขานอนอยู่ในครรภ์ของมารดา ทุกข์แท้ๆ ทุกข์จริงๆ ยอมแพ้แล้ว ยกธงขาวแล้ว เมื่อเขาออกมาแล้ว
มาถูกความร้อนความหนาว ถูกความหิวกระหาย หิวนมก็ร้อง นอนอยู่ในเบาะพลิกไปพลิกมา นอน
เกลือกกลั้วน�ำ้ มูตร น�้ำคูถของตน ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ มีแต่ความทุกข์ จะไปไหนก็ยังเดินไม่ได้ มี
แต่ร้องไห้อย่างเดียว
ชรา ความแก่เฒ่าของสังขารร่างกายก็เป็นทุกข์ พวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วควรพิจารณาดู
ให้รู้เข้าใจ ความแก่ของร่างกายของคนเรานั้น ก็ย่อมหนีไปไหนไม่พ้นแล้ว พวกเราสังเกตดูดีๆ ตั้งแต่
เราเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆ นอนอยู่ในเบาะ แล้วก็เติบโตขึ้นมาทุกวันๆ ก็เรียกว่าแก่ขึ้นมาทุกวันจนเป็น
หนุม่ สาว ก็แก่ขนึ้ ไปเรือ่ ยๆ จนไปถึงอายุ ๔๐ - ๕๐ ปี แก่ขนึ้ ไปตลอดไม่หยุด แล้วก็แก่ตอ่ ไปไม่ถอยหลัง
เรียกว่าเดินหน้าแก่ชราจนอายุ ๗๐ - ๙๐ ปี ก็ยงิ่ แสดงให้เห็นความแก่ชราเด่นชัดว่า ร่างกายนีแ้ ก่เฒ่า
มาตลอด จริงๆ ตัง้ แต่เกิดออกจากครรภ์ของมารดามาแล้ว ก็เฒ่าแก่ตลอด เป็นหนุม่ สาว ถึง กลางคน
จนถึงแก่ชรา ดูตัวเองซิเป็นอย่างนั้นไหม ทุกคน จนมาถึงเฒ่าที่เด็กลูกหลานเขาพากันเรียกเราว่า
คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณทวด ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองเฒ่าแก่ก็ไปส่องกระจกใหญ่ ดูใบหน้า ตา แข้งขา
ตนตัวของตัวเอง ดูซิว่ามีลักษณะอย่างไร สวยงามหรือเฒ่าแก่แล้ว เนื้อหนังเคยตึงอ้วนท้วนแต่เป็น
หนุ่มสาว เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร อายุได้ ๗๐ - ๙๐ ปีแล้ว หนังเหี่ยวแห้ง ฟันหลุดหล่อน หูตึง ตาฝ้าฟาง
ผมบนศีรษะเคยดําๆ อยู่ ก็มาขาวหงอกไปหมดเหมือนหัวนกกระถัวอยู่ในป่า ดูแก้มตอบ ร่างกาย
ก็อ่อนเพลียอิดโรย หมดกําลังวังชา พาตนเองเดินไปมาทางนั้นทางนี้ก็จะไม่ไหว ใช้ไม้เท้าเอาเป็นเดิน
สามขาเสียแล้ว ถ้านั่งอยู่จะลุกขึ้นก็เอาก้นขึ้นก่อนศีรษะก็ร้องโอย เดินไป ก็มือถือไม้เท้า จะนั่งลง
ก็ร้องโอย จะนอนลงก็ร้องโอย ลุกขึ้นมาก็ร้องโอยอีก กําลังวังชา หายไปไหนหมดหนอ คุณยาย
คุณตาเอ๋ย รู้จักสังขารร่างกายของตนเองเฒ่าแก่ชราหรือเปล่าหนอ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
ทําไมสังขารร่างกายของคนเราเกิดมาแล้วจึงมาเป็นอย่างนี้หนอ ทุกคนพอพิจารณามองเห็นว่า
เฒ่าแก่ไหมหนอ ร่างกายทุกๆ คน ทุกๆ ตัวสัตว์ เกิดมาแล้วก็ต้องมีเฒ่าแก่อยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้
ทุกคน ก็หนีไปไหนไม่พ้นแล้ว เฒ่าแก่แน่นอน อยู่ไปหลายปี ชรา คือความแก่ก็เปิดเผย ตาเนื้อก็ดูได้
ทุกคนไม่ปดิ บัง มองได้เห็นชัดเจน คนเราเกิดมาแล้วอยูไ่ ปหลายปียงั ไม่ตาย ก็มเี ฒ่าแก่ชราจริงๆ แน่ๆ
แต่คนเราจะไม่รับรู้หรือว่าตนเองเฒ่าแก่ ไม่ยอมรับถึงของจริง เพราะเหตุนั้น พระพุทธองค์
จึงตรัสสอนไว้ว่า คนเราเกิดมาแล้วต้องมีชรา ความแก่ คร�่ำคร่า เคลื่อนไหวไปในอิริยาบถทั้ง ๔
ก็ลําบาก มีความทุกข์
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บัดนี้ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ เมื่อเกิดมีร่างกายขึ้นมาแล้ว โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ติดตามมา
เหมือนเงาติดตามเรา มีตาก็จะมีโรคตาฝ้าฟางเกิดขึ้น มีหูก็จะมีโรคหูน�้ำหนวกหูตึง มีจมูกก็มีอักเสบ
มีเนื้องอกในจมูก มีฟันก็โรคฟันผุ โรคแมงกินฟัน ทุกข์กับฟัน ปวดฟัน บางคนก็ทานอาหารไม่ได้
มี ค วามทุ ก ข์ เรามี ก ระเพาะอาหารก็ เ ป็ น โรคกระเพาะอาหาร เจ็ บ ท้ อ ง มี ลํ า ไส้ เ กิ ด โรคลํ า ไส้
โรคริดสีดวงลําไส้ มีไตก็เป็นโรคไต ไตเสื่อมสมรรถภาพ มีโรคนิ่วในไต มีตับก็เป็นโรคตับบวม ตับแข็ง
มะเร็งในตับ มีถงุ น�ำ้ ดีเล็กๆ ติดอยูก่ บั ตับเป็นโรคดีซา่ นตัวเหลือง เป็นโรคนิว่ ในถุงน�ำ้ ดี ก็นาํ ความทุกข์
มาให้ มีปอดก็เป็นโรคปอดแข็ง ปอดแห้ง ปอดบวมเป็นนิวโมเนีย มีหลอดลมก็เรียกหลอดลมอักเสบ
เสียงก็ไม่มี เป็นโรคมะเร็งในหลอดลม เสียงแหบแห้ง มีหัวใจว่ามันจะดีก็เป็นโรคหัวใจโต หัวใจอ่อน
หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดในหัวใจไม่ทํางาน มีกระดูกก็มีโรคกระดูกผุ วัณโรคกินกระดูก
กระดูกเปราะ กระดูกกร่อน ครั้นมีผิวหนัง ก็มีโรคขี้กลากขี้เกลื้อนขี้ทูดกุดถัง มีหมด บางทีก็เป็นหวัด
เป็นไอ หน้าดําหน้าแดง ไอทั้งวันทั้งคืน บางคนก็เป็นโรคเนื้องอกในสมอง
มีอะไรในร่างกายดีที่ไหน มีแต่โรคภัยไข้เจ็บ ทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ ถ้ามีร่างกายหรือ
กายาแล้ว เป็นที่เกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครจะหลีกเว้นได้ ไม่เป็นโรคใดก็โรคหนึ่ง
เพราะมันมีเครื่องยนต์กลไกหลายอย่างเหมือนกับรถยนต์ ร่างกายของคนเรามีหลายชิ้นหลายอัน
หลายเส้นหลายสาย บางคนก็ปวดเข่า ปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว กระดูกทับเส้นสันหลัง จะผ่าตัด
สารพัดจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึน้ ในร่างกายนัน้ บางคนก็เป็นโรคเลือดเป็นพิษ โรคสมัยใหม่ โรคปรัมปรา
ของโรค โรคมะเร็งก็ดี ได้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็หงอยเหงา โศกเศร้าโศกา จะตายไปก่อนโรคกําเริบ
เพราะกลัวมัน นายแพทย์ก็กลัว พากันสอดส่องหาหยูกหายาหากล้องมาส่อง นายแพทย์เรียนมา
ทั้งเภสัชทั้งนายแพทย์ตรวจโรคภัยไข้เจ็บ เป็นทุกข์เป็นยาก เกิดความลําบากกับร่างกายของคน
ไปศึกษาถึงเมืองโน้นเมืองนี้หมดเงินหมดทองทั้งสิ่งของหลายอย่าง ทุกข์ยากกับสรรพางค์ร่างกาย
ของคน มีโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ปรุงหยูกยามาบรรเทาให้ เบาบางลงไปแต่มันก็ไม่หาย เรียกว่าพอทนไป
ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือได้หลายปี บางคนก็สู้ไม่ไหว เห็นไหม ถ้าญาติโยมยังไม่เข้าใจว่าตนเองมีโรค
ก็เดินเข้าไปดูโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ นี่ ศิริราช จุฬาฯ รามา โรงพยาบาลเปาโล หลายโรงพยาบาล
สร้างขึน้ มา นายแพทย์กม็ ากมายขวนขวายหายารักษาโรค มีความทุกข์ยากลําบากค้นคว้าหาหยูกยา
มาพยาบาลก็มีความทุกข์อย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงอยากให้กําหนดรู้ว่า เกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์
มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนย�ำ่ ยีบีฑา ไม่มีความผาสุกเกิดขึ้นในสรรพางค์ร่างกายอันนี้
ยังมีทุกข์กับกายอีกคือ ทุกข์หิวข้าว หิวอาหาร พากันศึกษาเล่าเรียนมา แล้วก็ไปสอบสมัคร
ทํางานต่างๆ เพื่อจะได้เงินเดือนมาเลี้ยงดู หลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดด ทําไร่ ทํานา ทําสวน ปลูกผลไม้ต่างๆ
พืชพันธุ์ธัญญาหาร สู้กันอยู่ในทุ่งนาตามดินฟ้าอากาศ บนภูเขาลงไปในน�้ำ  วุ่นวายอยู่แต่การหาอยู่
หากินมาเลี้ยงดูเพราะมันหิว คนหนึ่งหาสิ่งหนึ่งมา อีกคนหนึ่งก็เอาเงินไปซื้อ เวลาทํางานก็เหนื่อย
แล้ว ได้เงินมาแล้วก็ยังไม่ได้กิน มันก็ใช้เราไปซื้อของ ซื้อมาแล้วก็ใช้ให้เราสู้กับความร้อนกับไฟ
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เหงื่อออกทั้งหน้าทั้งหลัง ทําเสร็จแล้วก็มาใช้กินใช้เคี้ยว เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปในท้อง ลงไปในท้อง
แล้วก็ไม่อยู่ด้วยนานก็จะวิ่งเข้าห้องน�้ำอีก ก็ต้องสร้างห้องน�้ำเหมือนที่เราอยู่นี่ ไม่รู้กี่ห้องก็ยังแย่ง
กันอีก ยังทุกข์ยังยาก บางบุคคลสร้างห้องน�้ำหมดเป็นหมื่นเป็นแสน ประดับประดาอย่างดี บําบัด
ทุกข์ ตี ๑ ตี ๒ มันคุมให้ลุก เพราะมันเป็นทุกข์ มันเป็นอย่างนี้
แม้กระหายน�้ำก็เหมือนกัน ต้องหาน�้ำดื่ม ดื่มแล้วก็วิ่งเข้าห้องน�้ำอีกแหละ ก็ไม่แล้วอีก ดูเขา
ทําห้องน�ำ้ ไว้ทั่วไป มีความทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์หนาวก็ต้องหาผ้ามาห่ม สร้างโรงงานขึ้นทอผ้าห่มเอามา
ห่มให้มันอุ่น สร้างบ้านขึ้นก็ต้องสร้างเตาผิง เมืองหนาวๆ ก็ต้องสร้างฮีทเตอร์ทําไฟฟ้าเพื่อให้ความ
อบอุ่นสารพัด มันก็ทุกข์เพราะว่ามันร้อน ร่างกายอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นปกติ ต้องหาน�้ำมาอาบ มีโรงงาน
ทําน�้ำแข็งให้น�้ำมันเย็นเพื่อจะเอามาดื่ม สร้างพัดขึ้นมาพัดมาวีกัน สร้างพัดลมขึ้นมาเป่า สร้างแอร์
เอาน�้ำไปปั่นให้มันเย็นออกมา เพื่อบําบัดความร้อนให้มันอยู่สบาย มันก็ไม่สบาย มันทุกข์ มันลําบาก
หรือเปล่า ร่างกายนี้มีภาระไหม พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้พิจารณาว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์
นี่แหละทุกข์ประจําสังขาร
เรื่องมรณะคือความตายก็เป็นทุกข์นั้นคืออย่างไร ถ้าจะจําแนกความตายก็มี ๒ อย่างคือ
ตายเปิดเผย และ ตายปกปิด คนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วต้องตาย เช่น ตายมาแล้วแต่แรก เกิดมา
แต่เล็กๆ หนังอ่อนๆ ก็หนังแก่ขึ้นมาเป็นหนุ่มสาวหรือกลางคนถึงเฒ่าแก่ ตายมาเรื่อยๆ จนสุดท้าย
ของสังขาร ร่างกายหมดลมหายใจเข้าออก ทุกคนก็คงเคยเห็นมาแล้ว คนเราตายกันมาแบบนีม้ ที วั่ ไป
เรียกว่าตายเปิดเผย จัดเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง
ตายปกปิด เป็นเรื่องมองเห็นได้ยากมาก ตายแบบนี้หมายเอาการตายในการนึกคิดปรุงแต่งอยู่
ภายในจิต หรือจะเรียกว่า เจตสิกจิต การที่จิตคิดหลายเรื่องราวหลายอารมณ์ ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ครั้ง
คิดเรื่องใดขึ้นมาแล้วก็ดับไป การที่จิตคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว ก็ดับไปครั้งหนึ่ง เราก็ตายไปชาติหนึ่ง
เมือ่ เราทุกคนคิดมากๆ คิดหลายอารมณ์เท่าไร เราก็ยงิ่ ตายมากครัง้ เท่านัน้ เมือ่ จิตคิดเกิดๆ ตายๆ เช่น
นี้ก็ทุกข์มาก เพราะเหตุนี้แล พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มรณํ คือความตาย ก็เป็นทุกข์ ถ้าพวกเรามาพา
กันพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่า จิตที่คิดมากเท่าไรก็มีความทุกข์มากเท่านั้น เราจะทราบ
ด้วยตนเองว่าความตายก็เป็นทุกข์ แม้ความตายปกปิดเป็นสิง่ ทีเ่ รามองเห็นได้ยากมากก็ตาม พวกเรา
ที่มีปัญญานั้นก็จะพากันพิจารณารู้ได้
มันมีทุกข์ประจํา ทุกข์จร จนมาถึงทุกข์ใจ ทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจ ของที่เรา
กําลังมีความรักอยู่ เกิดพลัดพรากจากกันไป ก็มีทุกข์อีกแหละ ทุกข์กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลาย
เขาว่าเห็นช้าง เห็นเสือ เห็นคนจะฆ่า หรือเอาของเน่าของเหม็นมาติดทาร่างกาย ไปที่สกปรกเหม็น
สาบเหม็นคาวก็เป็นทุกข์อีก ทุกข์อยู่ที่ใจมันเป็นอย่างนี้ บางบุคคลก็ร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าโศกา
อาดูร อัดอั้นตันใจ คับแค้นใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสมความปรารถนาก็มาทุกข์ โศกเศร้า
โศกาอาดูรหม่นหมองร้องห่มร้องไห้มีความทุกข์ บางคนทุกข์มากติดหนี้ธนาคาร ติดหนี้รัฐบาล
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หาทางไปไม่ได้ เรียนวิชาความรู้ทางโลกก็สูง แต่เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีธรรมระงับดับ
ความร้อนในใจของตน คิดไปคิดมาก็เลยฆ่าตนเองก็มี ปัญญาทางโลกไม่สามารถยับยั้งจิตใจของตน
ได้ ยังฆ่าตนเองตาย บางบุคคลทุกข์ไม่สมหวัง กระโดดตึกตาย กระโดดน�้ำตาย ผูกคอตาย กินยาเบื่อ
ยาเมาตาย กินยานอนหลับตาย มีทุกอย่าง เพราะมันทุกข์ระทมงมอยู่ในใจ มืดมนอนธการแปดด้าน
ไม่รู้หน้ารู้หลัง จึงทําลายล้างผลาญชีวิตของตนเองด้วยความโง่ ความไม่เข้าใจ พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงทรงอยากให้พวกเราทั้งหลายมากําหนดให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ ให้รู้จักทุกข์ มันจึงจะอยากหนีทุกข์
ซึ่งเป็นข้อแรกขององค์มรรค สัมมาทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ ต้องเห็นทุกข์ จึงเห็นชอบว่าร่างกาย
เกิดขึ้นมาเป็นทุกข์
ทุกข์จริงๆ อยู่ที่ไหน ไม่เห็นร่างกายว่าอะไร มันไม่บ่นอะไร มันปวดขา ขามันก็ไม่บ่น
ปวดแขน แขนมันก็ไม่บ่น ปวดหลัง หลังก็ไม่บ่น เป็นโรคอยู่ทุกชิ้นส่วนมันก็ไม่บ่น ร่างกายบ่นไม่เป็น
ใจมันบ่น ใจมันทุกข์ มันไปอยู่ที่ใจแล้ว โน่นแหละตัวทุกข์ ก็คือใจเป็นผู้รับทุกข์ เหมือนกับบ้าน
ของตนไม่ดี ฝนตกมามันก็รั่ว เจ้าของบ้านมันทุกข์ บ้านไม่บ่นว่าอะไร มันตากแดดทั้งวันก็ไม่บ่น
เจ้าของบ่น ฉันใดก็ดี ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ร่างกายไม่บ่น แต่ใจมันบ่นว่า
ทุกข์ เรียกว่า รวมลงมาทุกข์กายทุกข์ใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูซิ ตั้งแต่เล็กมาจนเดี๋ยวนี้ เราเข้า
โรงพยาบาลกี่ครั้ง เราร้องไห้มากี่ครั้ง เราทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บกี่ครั้งจึงรอดมาได้ หมดเงินหมดทอง
กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้ว ทุกข์กับร่างกาย ประคบประหงมอยู่ สร้างอะไรต่างๆ รถ เรือ เครื่องบิน
ของใช้ต่างๆ ทุกชิ้นส่วนที่หามาเฉพาะกาย จะมาบํารุงบําเรอกาย เพื่อมาสนองกิเลสที่มันอยาก
เอามาบาํ รุง ซือ้ มาทุกสิง่ ทุกอย่าง ชิน้ ส่วนต่างๆ อะไรมันจะดี เอามาประกอบ ประคบประหงมร่างกาย
ขวนขวายอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมีความทุกข์กับร่างกายอันนี้แหละ
พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราทั้งหลายมาเข้าใจ มาฝึกหัดตนเอง กําหนดรู้ว่าเกิดขึ้นมา
แล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้ ควรจะเบื่อหน่ายไหม หรือควรอยากไปเกิดอีก ถ้าเรามาเกิดอีกชาติหน้า
มีแข้งมีขา มีหูมีตา มีชิ้นส่วนต่างๆ ร่างกายจะไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บอีกหรือ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้
สมหวัง ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลาย มันรวมลงมามันเป็นทุกข์ เมื่อมันเป็นทุกข์เช่นนี้แล้ว ก็ดู
ตัวเราชิ ตัวเรานี้ก็เหมือนกับยอดเถาวัลย์ ยอดเครือไม้ที่มันเลื้อยอยู่ตามพื้นดินหรือที่ไหนก็ตาม
เราไปจับยอดเถาวัลย์แล้วสาวคืน เรียกว่าทวนคืน ไปดูว่ารากเหง้าเค้ามูลของเถาวัลย์นั้นอยู่ที่ไหน
ติดตามให้รู้ให้เข้าใจ จะได้ขุดค้นออกมาแล้วเอามาตากแดด เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่าน
ขุดเอารากเหง้าเค้ามูลของเถาวัลย์นั้นขึ้นมาให้หมด แล้วนํามาพักตากแดดให้แห้ง แล้วเผาทิ้งเสีย
เถาวัลย์นั้นก็ไม่งอกงามขึ้นมาได้เพราะมันหมดเชื้อ ไม่มีแล้วฉันใด เราท่านทั้งหลายก็สาวเข้าไปดูซิ
สาวเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละ ไปหาตอนที่เรานอนอยู่ในท้องแม่ว่าชาติเกิดเป็นทุกข์ไหม ทวนกระแส
ไปหาความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อรู้จักว่าความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อย่างนี้ เรามาเกิด
ในท้องแม่อย่างไร มันมาเกิดทําไม มาอย่างไร มาด้วยเหตุอะไร ปัจจัยอะไรทําให้มาเกิด
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พระพุ ท ธองค์ ท รงพบว่ า สมุ ทั ย เป็ น แดนเกิ ด ทุ ก ข์ ที่ ว ่ า กิ เ ลสเป็ น เหตุ ใ คร่ ตั ณ หาคื อ
ความอยาก นี่เองเป็นต้นเหตุ เราไม่ปรารถนาเพราะอวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน-กรรม นําให้สัตว์มา
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
อวิชชา
คือ ความหลง
ตัณหา
คือ ความอยาก
อุปาทาน คือ ความยึดมั่นถือมั่น
คือ  กระท�ำความดีความชัว่ ทีเ่ ราสร้างเอาไว้ เป็นผลให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด
กรรม
ในวัฏสงสาร ใครสร้างกรรมดีก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดี ใครสร้างกรรมชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ต�่ำจริงๆ ก็เป็นเปรต เป็นผี เป็นสัตว์เล็กๆ ลงไป ตามอํานาจกรรมนั้นแหละ กรรมจึงตกแต่ง
ชนกกรรม กรรมแต่งสัตว์ให้สัตว์ไปเกิดตามอํานาจของกรรมที่ตนเองสร้างสมอบรมไว้ เรายึดไว้
คนสร้างกรรมดีก็ยึดกรรมดี สร้างกรรมชั่วก็ยึดกรรมชั่ว (กรรมอันเป็นบาป) ก็ไปเกิดตามสภาวะ
คติภพนั้น
เพราะอะไรเราจึงยึด ก็เพราะตัณหา อยากสร้างอยากหาตัณหานี้ เราก็เลย พากันสร้าง
สร้างแล้วก็ได้มาตามที่ตนเองสร้าง สร้างดีก็เกิดดี สร้างไม่ดีก็เกิดไม่ดี ทําไมจึงสร้างให้มันเกิด
อย่างนี้ ก็เพราะอวิชชา (ความหลง) มันหลงเสียก่อน เมื่อมันหลง อย่างนี้แล้วจึงมีตัณหา (ความ
อยาก) จึงมีอุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) จึงมาสร้างกรรม วัฏวน วัฏจักร แล้วมาเป็นธรรมจักร
เป็นอย่างนี้แหละ เรียกว่า สาวหารากเหง้าเค้ามูลแดนเกิดแห่งชีวิตของคนทั้งหลาย พวกเรา
กําหนดรู้ซิว่ามันเกิดขึ้นด้วยตัณหา มีความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุด จึงว่าตัณหานี้เองเป็นต้นเหตุ
แล้วอวิชชาก็เป็นปัจจัยนําให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด แล้วตัณหามันอยู่ที่ไหน
มันอยู่ที่ภูเขาหรืออยู่ถ�้ำ  อยู่ป่าดงพงไพรหรืออยู่ที่ไหน เราค้นดูที่ไหนจึงจะเห็นหน้าตาของกิเลส
ตัณหา ก็ค้นเข้ามาที่ใจของเราซิ กิเลสตัณหาอยู่ที่ใจ ความอยากก็อยู่ที่ใจ ความใคร่ก็อยู่ที่ใจ ความ
ยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ที่ใจ ความอยากสร้างกรรมก็อยู่ท่ีใจ ความหลงก็อยู่ในที่นี้ กิเลสมันก็ไม่อยู่ที่อื่น
เราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน ไปประเทศใด เมืองใด มันก็ไปตามเรา เพราะมันอยู่ที่ใจ เราก็ต้อง
มาดูที่ใจของเรา พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ อยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจ มาดูใจ
ของเรา มาดูรากเหง้าเค้ามูลของกิเลสมันนอนอยู่ที่นี้ เป็นอนุสัยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้ว อยู่ในใจ
ของเรานี่แหละ เราก็พากันเข้ามาค้นคว้าที่ตรงนี้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็อยู่ที่ใจ จะไปค้น
ที่อื่นมันจะไปเห็นที่ไหน
บัดนี้ เราจะมาหัดตนเองให้มีวิชาความรู้เกิดขึ้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้
กําหนดรู้ทุกข์ เมื่อรู้ทุกข์แล้วพวกเธอก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ จึงควรค้นคว้า แสวงหาว่า บ่อเกิด
แห่งกองทุกข์คืออะไร คือกิเลสตัณหา ก็ต้องสาวหารากเหง้าเค้ามูลกิเลสตัณหานั้น เพื่อจะได้
ถอดถอนออกจากจิตใจของเรา ที่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นลูกศรปักเสียบหัวใจอยู่ ระทมทุกข์มา
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หลายภพหลายชาติแล้ว ควรที่พวกเราจะได้พากันพิจารณาเข้ามาดูตรงจิตใจนี้ แม้นายแพทย์ก็ดี
เขาศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว เวลาตรวจโรคภัยไข้เจ็บ เขาต้องค้นหาเหตุผลว่าต้นเหตุของโรคอยู่
ที่ไหน ทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปต่างๆ จึงจะวางยาถูกโรค โรคจึงจะบรรเทาไป ฉันใดก็ดี พวกเราท่าน
ทั้งหลายเมื่อทุกข์เกิดขึ้น เราก็ต้องค้นคว้าหาอะไรทําให้เป็นทุกข์ทั้งกายและทั้งใจ เราค้นเข้าไปที่ใจ
มันอยู่ที่นี่จริงๆ
ทีแรกเราก็ว่าทุกข์กาย บัดนี้กายมันไม่ว่าอะไรแล้ว แต่มันมาทุกข์ที่ใจ ก็ต้องมาแก้ไขที่ตรง
นี้ เราจึงได้พากันมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ แล้วก็มาดูใจ รู้ดีรู้ชั่ว รู้บุญ รู้บาป รู้คุณรู้โทษ รู้
ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ รู้ทุกข์รู้สุข ก็เลยมาค้นคว้าอยู่ตรงนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหนก็ขอ
ให้คณะศรัทธาญาติโยมทัง้ หลายพึงกาํ หนดรูว้ า่ ร่างกายนีเ้ กิดขึน้ มาแล้วมันมีทกุ ข์ เป็นของทนได้ยาก
ลําบาก ทุกข์จริงๆ ก็คือใจมารับภาระกับร่างกาย ปรนนิบัติอยู่ทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เดี๋ยว
ก็หิว เดี๋ยวก็กระหาย เดี๋ยวก็ร้อน เดียวก็หนาว เดี๋ยวก็เจ็บ เดี๋ยวก็ป่วย ทุกข์จริงๆ นอนหลับแล้วยัง
พลิกไปโน่น พลิกไปนี่ ไม่มีความสุข หาเครื่องมาบํารุงบําเรอมัน มันสุขที่ไหนล่ะ สร้างเก้าอี้ขึ้นมา
เบาะดีๆ มานั่งแล้วไม่นานก็เจ็บหลังเจ็บเอว ว่านอนสบาย นอนก็เจ็บสันหลัง ยืนขึ้น ยืนนานก็
ปวดขา เดินไปก็ขาอ่อนแล้วก็มานั่ง ว่ามันสบาย ฯลฯ อิริยาบถทั้ง ๔ นี้ เปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
เพราะมันมีความทุกข์ เราทั้งหลายควรกําหนดรู้
เมื่อใครดูเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริง ผู้นั้นก็ย่อมเบื่อหน่าย คลายความกําหนัดไม่มีความ
ปรารถนาอยากมาเกิดอีกในภพชาติข้างหน้า เพราะมันจะมาทุกข์อีก ก็ขอให้เราค้นคว้าให้ถึงแก่น
รู้ถึงความจริง เห็นของจริงแล้วมันก็จะวางของมันเอง คําว่า วางก็คือมันจะดับของมันเอง ไม่ต้อง
พูดต้องกล่าวอะไร เราเห็นโทษมันต้องวางเอง บอกไม่ให้วางมันก็วาง จับไฟไหม้มือมันเจ็บครั้งหนึ่ง
บอกมันจับมันไม่จับอีก ไปตากแดดมันร้อน ถ้ามันรู้จักร้อนแล้วมันไม่ไปตากแดดอีก หนาวก็
เหมือนกัน ที่ใดหนาว เข้าไปแล้วสัมผัสความหนาวแล้วมันทุกข์ มันย่อมไม่เข้าไป เมื่อรู้อย่างนี้มันก็
วางของมันเอง มันหนีของมันเอง มันปล่อยของมันเองเพราะมันรู้ นี้แหละเรียกว่า มันดับของมันเอง
ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ก็จดจํานําเอาข้อธรรมที่อธิบายนี้ไปแล้วก็
โอปนยิโก น้อมเข้ามาตรึกตรองให้เข้าใจ เมื่อรู้แล้วก็จะได้ถอดถอนลูกศรที่ปักเสียบหัวใจของเรา
ที่มีความทุกข์นั้นออกไป ให้ใจได้เบาบางจากกิเลสจนหมดสิ้น และเดินตามรอยยุคลบาทองค์ศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่เมืองนฤพานโดยทั่วกัน
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๒. สัมมาสังกัปปะ – ความดําริชอบ
ความดําริชอบนี้ดําริอย่างไร คนที่ไม่ดํารินั้นจะไม่หาวิธีออกไป จะพัวพันอยู่กับในครอบครัว
หรือไปพัวพันอยู่กับหมู่กับฝูง ไปพัวพันอยู่กับทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นวัตถุ ไปพัวพันหลง
เพลิดเพลินไปตามกามารมณ์ทั้งหลาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ท้ังหลาย
อันยั่วยวนให้เราหลงระเริงเพลิดเพลินอยู่ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี เพลิดเพลินใน
อารมณ์นั้นๆ ตั้งแต่เราเกิดมาจนเฒ่าจนแก่จนตาย ไม่มีความจบสิ้นในโลกนี้ ถ้าเราไม่เข้าไปเล่นเอง
ก็มองดูเขาเล่นดนตรีเพลิดเพลิน บางบุคคลจนเฒ่าจนแก่ หนีจากลูกหลานไม่ได้ ถึงวันพระวันโกนก็
ไม่รู้อะไร ไม่หาโอกาสออกมาทําความดี ไปพัวพันอยู่อย่างนั้นออกมาไม่ได้ แม้พวกเราท่านทั้งหลาย
ที่ออกมาได้ ชักชวนเขา เขาก็ไม่ยอม บางบุคคลนั้นลูกชายลูกสาวเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ชักชวนพ่อแม่
เข้าวัดฟังธรรมจําศีลก็ไม่ยอม พากันหลงติดอยู่ในบ้านในช่องเคหสถาน ในสิ่งในของ ในลูกในหลาน
อยู่ ไม่ยอมออกมา คนที่ไม่ยอมออกมาคือไม่ดําริออกมานั่นเอง พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า คนนั้น
ไม่เป็นคนที่เนกขัมมะ ศีล ๕ ก็ไม่มีศีล ๘ ก็ไม่มี เมื่อไม่เอาอะไรอย่างนี้แหละจะทําให้มีความวุ่นวาย
มีความทุกข์ความห่วงใยอาลัยอยู่ นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คนติดอยู่ในโลกนี้ จะไปไหนไม่ได้ งมอยู่นั้น
จึงมีความทุกข์
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ความดําริในการออกจากกาม พวกเราที่พากันตั้งใจออกมา แม้จะได้
วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ตาม หรือรู้จักวันพระวันโกน ๘ ค�่ำ  ๑๔ - ๑๕ ค�่ำ  ทําไมพระพุทธองค์จึงให้มี
วันพระ ก็เพื่อเตือนสติผู้ปฏิบัติ เพื่อจะได้ระลึกถึงว่า วันนั้น วันนี้ ๘ ค�่ำแล้ว ควรไปวัดฟังธรรมจําศีล
ตักเตือนไม่ให้เราประมาท วัน ๑๔ - ๑๕ ค�่ำก็ดี ตักเตือนเอาไว้ให้เขาระลึกขึ้นมาในจิตในใจของเขา
จะได้พากันทําคุณงามความดี พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณ เมตตาคุณอันยิ่งใหญ่แก่
สัตว์โลก ไม่มีใครเท่าเทียมในโลกนี้ ท่านวางธรรมะไว้ทุกช่องทาง ที่จะรื้อสัตว์โลกทั้งหลายให้ข้าม
พ้นจากวัฏสงสารไปสู่นิพพานกันได้ จึงเป็นที่น่าเคารพสรรเสริญพระองค์อย่างยิ่ง พวกเราได้มาพบ
ศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเทศนาและละออกจากเคหสถานบ้านช่องมาบําเพ็ญ
เนกขัมมะ คือ ความดําริออก ไม่ไปติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั้งหลาย
ไม่ติดกับลูกหลาน ไม่ติดกับบ้านช่อง ไม่ติดกับสิ่งของทรัพย์สมบัติ แก้วแหวนเพชรนิลจินดา ช้าง ม้า
โค กระบือ รถเรือ เรามีอยู่ก็สละเสีย ออกมาบําเพ็ญคุณงามความดีให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีสาระ
มีประโยชน์ เรามีสติปัญญาอย่างนี้เอง ท่านว่าเป็นคนดําริที่ถูกต้อง การนุ่งขาวห่มขาวเป็นเครื่อง
ประกาศว่าพยายามสร้างความดีที่กาย วาจา และใจ ให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ขึ้น พวกที่ออกมาได้เพียง
วันหนึ่งคืนหนึ่ง หรือ ๒ - ๓ วัน หรือ ๗ วันก็ดี ก็ทําตามกําลังความสามารถที่ตนออกมาได้ ส่วน
พวกที่ออกมาบวชเป็นชีถือศีล ๕ รับศีล ๘ อย่างมั่นคง เมื่อออกมาแล้วพากันตั้งใจบําเพ็ญ จะบวช
๑ ปี ๒ ปี หรือ ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปีก็แล้วแต่ เป็นผู้มีความดําริออกอย่างมั่นคงในชีวิตของตน
เพราะเห็นว่าการวกวนพัวพันอยู่ในตระกูลทั้งหลาย อยู่ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีโทษ ทําให้มี
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ความผิด ทําให้ตนเองติดอยู่ ก็เลยเสียสละ ละเคหสถานบ้านช่องที่อยู่พักพาอาศัย ที่นั่งที่นอน
อย่างดีก็เสียสละออกมาได้ นี้เองพระพุทธองค์ตรัสว่า เนกขัมมบารมี
เมื่อเราออกมาแล้วก็ตั้งใจพากันสํารวมระวังกาย วาจา ใจของเรา เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล เพื่อจะ
ให้ตนเองเป็นผู้มีศีล แม้กระนั้นทุกคนก็คงจะเข้าใจว่าจะต้องเสียสละอะไรบ้าง เคยทานข้าว ๓ มื้อ
ก็มาลดลงมื้อหนึ่งเหลือ ๒ มื้อ บางคนก็จิตใจกล้าหาญ ทาน มื้อเดียวก็พอแล้ว เราก็ได้บริจาคทาน
ให้เขาทั้งอาหารตอนค�่ำ  อาหารตอนเที่ยง เราได้ทําบุญแล้วโดยไม่รู้ตัว คนเสียสละละสิ่งของ
ออกมาได้ ไม่วกวนอยู่ เสียสละให้ลูกให้เต้า ให้ญาติพี่น้องแล้ว อันนั้นแหละเราทําบุญอยู่ดีๆ แล้ว
แม้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ดนตรีบรรเลงอะไรก็มอบคืนให้แก่ผู้ที่หลงระเริงเพลิดเพลินอยู่
เราก็ทําบุญให้เขา ให้สิ่งของต่างๆ เช่น แก้วแหวนเพชรนิลจินดาเขาสวมใส่ และออกจากความ
ห่วงใยออกมาบําเพ็ญ เรียกว่าเราให้ทานเขา บริจาคให้เขา คืนให้เขาเสีย ผู้ที่เขาต้องการ เรานั้น
เป็นผู้ปลดปล่อยออกมา มีแต่ตัวกับเครื่องนุ่งห่ม ก็พอที่จะประทังชีวิตเอาไว้อยู่ได้ ไปได้ ไปหา
บําเพ็ญคุณงามความดี ไปอาศัยเขาบางครั้งบางคราว ก็แล้วแต่ความสามารถของเขา หรือเขาจะช่วย
เรา เรานี้ออกมาเพื่อสร้างความดี แม้จะอยู่กับโลก ก็อาศัยโลก แต่เราก็รู้โลกว่าเขาอยู่อย่างไร เราไม่
ได้กลับไปพัวพันฟัน่ เฝือในสิง่ ใด เราออกมาแล้ว เป็นชีแล้ว บวชขาวถือศีล ๘ เป็นพรหมจรรย์แล้ว อยู่
ในศีลข้อที่ ๓ ไม่มีคู่เรียงเคียงหมอน ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่วุ่นวาย แม่ชีทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ ขอให้พากันทํา
ความเข้าใจในตนเองว่าเสียสละมาแล้ว ดําริออกมาถูกต้องแล้ว เรียกว่า เนกขัมมบารมี (เนกขัมมอุ
ปบารมี) จิตใจเด็ดเดี่ยว เสียสละก็เสียสละจริง ไม่พัวพัน ไม่ยุ่ง ไม่ต้องวุ่นวายแล้วในสิ่งเหล่านั้น ทั้ง
ลูก ทัง้ หลาน ทัง้ เงินทัง้ ทอง ไม่ตอ้ งวุน่ วาย ไม่ยงุ่ เหยิง แต่ดบู างคนได้เพียงเนกขัมมบารมี ก็ยงั ยุง่ เหยิง
อยู่อย่างนี้ บางคนนั้นไม่ยุ่ง เสียสละสูงขึ้นไปตามขั้นผู้ฉลาดผู้ปฏิบัติ
ส่วน เนกขัมมปรมัตถบารมี นั้น คือเป็นผู้ฝากกายถวายชีวิตว่าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า
ทาสของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นทาสของพระอริยสงฆ์สาวก มอบกายถวายชีวิต
เป็นคนรับใช้ เป็นคนจะติดตามรอยยุคลบาท เป็นคนตั้งอยู่ในคําสอนของพระพุทธองค์ เป็นคน
ยอมรับว่าพระองค์ตรัสรู้ พระสงฆ์รู้ตามพระพุทธเจ้า เราขอมอบกายถวายชีวิตตาม นั้นแหละมั่นคง
ในการเนกขัมมะของตนเอง เป็นปรมัตถบารมี แม่ชีทั้งหลายควรเข้าใจ และคณะศรัทธาญาติโยม
ผู้ที่บวชเป็นพราหมณ์ก็ดี ตั้งใจว่าตนเองนั้นยังมั่นคงอยู่ ไม่ได้ถอดถอนตัวเองกลับคืนไปสู่บ้าน
ไปคลุกคลีทําให้จิตใจของเราวุ่นวายขึ้นมาอีก เดี๋ยวนี้กําลังอยู่ในที่ไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง ไม่ยุ่งเหยิง
ก็ต้องปล่อยเสีย ให้ตนเองได้รับความสบายในการกระทําความดี
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ความดําริในความไม่พยาบาท ถ้าหากเรามาคิดดู คนที่ละออกมาได้
แล้วยังพยาบาทคนนั้นคนนี้ มีความอยากอยู่ในใจตน เช่น อยากทุบ อยากตี อยากฆ่าอยากฟัน
อยากแทง ใจมันวุ่นวายอยู่ แม้ไม่ได้ทําท่าทางทางกายก็ดี หรือพูดจาปราศรัย คิดจะฆ่าจะทุบจะตี
หมดทั้ ง โคตรทั้ ง ตระกู ล มั น เป็ น อย่ า งนี้ มั น อยู ่ ใ นใจของคนทํ า ในปากของคนด้ ว ย มั น คิ ด อยู ่
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มันออกมาไม่ได้ เขามีพยาบาทอาฆาต จองเวรกันอยู่ตลอดในโลกนี้มากมาย อยู่ที่ไหนจังหวัดใด
ประเทศใดเมืองใดรบราฆ่าฟันกันอยู่ จับจ้องมองจะทําลายกันอยู่ อย่างนั้นจิตใจเขานั้นมันตกต�่ำ 
มันขาดความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่ามือเปื้อนไปด้วยโลหิต พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าทําบาปไม่รู้หน้ารู้หลังเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าเราเกิดมาอย่างไร เขาเกิดมาอย่างไร เขาอยู่กิน
หลับนอนกันยังไง ถึงจะไปทําลายซึ่งกันและกัน และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความปรารถนาอะไร
ตนเองก็ปรารถนาสุข เขาก็ปรารถนาสุข แต่ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ จิตใจมืดมนอนธการ จิตใจดําอํามหิต
จิตใจหยาบช้า มีผูกเวรผูกภัยซึ่งกันและกัน พยาบาทอาฆาตจองเวร
เรายิ่งเห็นแต่โทษ เราก็เห็นแต่เรานี้มีความดําริออก ไม่คิดอยากทําอย่างนั้นด้วยกาย ไม่อยาก
พูดในเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามนั้นด้วยปาก ไม่อยากคิดด้วยใจขึ้นมา หาช่องทาง หาวิธีออก หาที่สงบ
วิเวก หาฟังเทศน์ฟังธรรม หาฝึกฝนอบรม เดินจงกรม นั่งภาวนารักษาศีล ละความโกรธออกไป
ภาวนาก็ละความโลภความหลงออกไป เพื่อจะให้เราไม่หลง เราจึงภาวนา เพื่อจะรู้จักในสิ่งเหล่านี้
ว่าการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ดี จะนําทุกข์มาให้แก่สัตว์โลก
ทั้งหลาย ตนเองก็จะทุกข์เหมือนกัน เราก็เลยพากันบําเพ็ญต่อด้วยกาย ก็ไม่ไปผูกเวรกับใคร
แสดงอย่างนั้นอย่างนี้ ด้วยวาจาก็ไม่ลั่นวาจาออกไป ไม่พูดออกว่าเราจะผูกกรรมผูกเวรอย่างนั้น
อย่างนี้ จะพยาบาทจะทําลายเธออย่างนั้นอย่างนี้ด้วยปาก เราไม่พูด เรางด เราปลด เราปล่อย
เราเสียสละ เราละทิ้ง มันเป็นอย่างนี้ จุดมุ่งหมายของเราที่มาปฏิบัติ เราต้องเข้าใจ
ทางด้านจิตใจก็เหมือนกัน ไม่คิดจะทําลายเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ชาติตระกูลไหน
ก็ตาม ชาติใดภาษาใดก็ตาม สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน เราไม่คิด
ที่จะผูกอาฆาตจองเวรล้างผลาญใคร ใจของเราดําริออกอย่างนั้น เราต้องการมีเมตตาแก่เพื่อน
มนุษย์และสัตว์ท้ังหลายในโลกนี้ ชาติใดภาษาใดก็ตาม มนุษย์มองหน้ามองตากัน หน้าตา ตาด�ำๆ
เหมือนกัน มีหน้ามีตาเหมือนกัน มีความประสงค์ความสุขเหมือนกัน เราต้องมีเมตตาต่อสัตว์
เดรัจฉานทั้งหลายตั้งแต่มด ปลวกตัวเล็กๆ ริ้นยุงตัวเล็กๆ จนเรามองไม่เห็นมันเคลื่อนไหวไปมาได้
จนถึงตัวใหญ่เท่าช้าง จุดมุ่งหมายของเขาต้องการความสุขเหมือนกัน ถ้าเรามานึกระลึกอย่างนี้
เราไม่สามารถจะไปทําเขาได้ ไปฆ่าเขา ไปผูกพันธนาการเขา จะไปล้างผลาญชีวิตของเขาให้ย่อยยับ
ดับไป เราไม่ปรารถนา ในจิตใจของเรามีแต่เมตตาอยากให้มีความสุขทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ทั้งมนุษย์
ทั้งเราที่ได้เกิดขึ้นมา ออกจากท้องแม่มาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคน จนถึงเฒ่าแก่ แม้เขา
จะเป็นก็ช่างเขา เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา เราดําริออกมาแล้ว ไม่ยุ่งเรื่องเหล่านั้น เป็นผู้
มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้ว เราไม่เอาใจของเราไปยุ่งไปเกี่ยว ถ้าหากเป็นลูก
เป็นหลาน เป็นเพื่อน เป็นฝูง เราก็ตักเตือนเขาว่าอย่าไปทําอย่างนั้น อย่าไปทําลายกัน อย่าไป
เบียดเบียนกัน อย่าไปทํากันให้เสียชีวิตบรรลัยไปอย่างนั้นอย่างนี้ เราตักเตือนเขาได้ เรามีเมตตา
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พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านวางคําสอนเอาไว้อย่างมั่นคงเรื่องความเมตตาแก่สัตว์โลก อยากให้
โลกมีเมตตาต่อกันตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ จนถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ชาติใด ภาษาใดก็ตาม เกิดมา
เป็นมนุษย์ด้วยกัน เราต้องรู้จักจุดมุ่งหมายของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดมาว่าต้องการอะไร ต้องการ
มีความสุขกาย สุขใจ นักปฏิบัติต้องรู้จักมีเมตตา แต่ไม่ใช่เมตตาเขาจนเอ็นเราขาด จนไม่มีสติปัญญา
ไม่ได้ เราต้องฉลาดในการเมตตา รู้จักพอดี ถ้าสิ่งนั้นเลวร้ายที่สุด เราเมตตาไม่ไหว ก็ต้องมีอุเบกขา
เป็นเครื่องปล่อยวาง ไม่ต้องยุ่ง ต้องผ่านไปหนีไป พวกเราทั้งหลายเรียกว่า คนฉลาด คนดําริ
ออกมาจากสิ่งเหล่านั้น มีแต่เมตตาหลั่งไหลออกจากดวงจิตดวงใจของเรา มองกันด้วยตาด้วยกาย
พระพุทธองค์ตรัสว่า เมตตากายนั้นทําอย่างไร มองหน้ามองตากันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่น
เบิกบานรื่นเริง เมตตาด้วยกาย ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง กิจการงานทุกอย่างไม่กระทบกระเทือน
คนอื่น ไม่แดกดันคนอื่น
การเมตตาด้วยวาจา ก็พูดจาปราศรัยหลั่งไหลออกมาจากความเมตตา ด้วยคําไพเราะเสนาะหู
ไม่พูดแดกดัน ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล และทําให้จิตใจของบุคคลอื่นวุ่นวาย มีแต่
พูดจาไพเราะเสนาะหูให้คนฟังสบายใจ เราก็สบายใจเพราะพูดออกมาจากใจที่มีเมตตา พูดภาษา
ใดก็ช่าง คณะศรัทธาญาติโยมต้องจําไว้ ไปประเทศใดเมืองใดใช้ภาษาอะไร ก็ต้องพูดให้มีเมตตาต่อ
กัน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาก็ต้องการ เขารู้จักคําพูดของมนุษย์ พูดดีพูดไม่ดีเขารู้ เขาพูด
กับเราไม่ได้ เราพูด ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน ระลึกได้แผ่เมตตาอยู่ในจิตใจ สัตว์โลกทั้งหลายเกิด
ขึ้นมาอยู่ที่ไหน ทุกข์ยากลําบากอะไร มีหิวกระหาย มีเจ็บมีป่วยโรคภัยไข้เจ็บที่ไหนก็ขอให้หายจาก
โรคภัยไข้เจ็บ สัตว์ทั้งหลายก็ดี เพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เล็กๆ ถึงหนุ่มสาว ถึงท่ามกลางคน ถึงเฒ่าถึงแก่ ก็
อยากให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าผูม้ คี วามทุกข์อยูก่ ใ็ ห้หายไป ถ้าผูม้ คี วามสุขก็อยากให้เขามีความสุข
สบาย ไม่ใช่เราจะพูดแต่ปากว่า สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาเกิดร่วมกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ซึ่งกันและกัน เราพูดก็ดีกว่าไม่พูด คนที่มีปัญญาเขารู้แจ้ง เขารู้จักมากกว่า เขาฟังแล้วก็ยิ้มแย้ม
แจ่มใสว่า เขากําลังพูดดีและแนะนําลูกก็ยังดี ให้คนอื่นได้ปฏิบัติ ให้พวกเราทั้งหลายมีเมตตา
สัตว์เดรัจฉานเพื่อนมนุษย์อยู่ทุกวันทุกคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ตื่นขึ้นมาให้มีเมตตาต่อกัน ทางใจ
ของเราให้เป็นอย่างนั้น ใจก็จะมีความสุข เอิบอิ่มอยู่ในความเมตตาตลอด
บัดนี้ อวิหึสาสงฺกปฺโป ความดําริไม่อยากเบียดเบียนใคร ก็เป็นธรรมะสืบเนื่องกัน ติดต่อกัน
เพราะเป็นข้อเดียวคือ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป พวกเรามาพิจารณาดูแล้วว่าจิตใจและกายของเรานี้ จะไป
ผูกพันธนาการ ไปทําอย่างโน้นอย่างนี้ หรือเห็นเขาทํากันอยู่ เขาเบียดเบียนกันอยู่ทุกวันนี้ จับไป
ผูกไปมัด ไปทุบไปตีกัน ขังกันไว้ในบ้านในช่อง ทั้งคน ทั้งสัตว์เดรัจฉาน ขังไว้ในตุ่มหรือที่คับแคบ
ผู ก ไว้ ญาติ โ ยมคนไหนชอบเลี้ ย งสุ นั ข เลี้ ย งแมว เลี้ ย งปลา เลี้ ย งนกอยู ่ ใ นกรงบ้ า ง เห็ น ไหม
การเบียดเบียนกัน พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทํา เป็นนักปฏิบัติอย่าไปเลี้ยงนกอยู่ในกรงขังไว้ในกรง
กินอิ่มแต่ก็อยากออกไป เพราะนกมันมีหน้าที่ ตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ได้กินอาหารเลยมันต้องบิน
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ชมอากาศ ตากอากาศจิตใจรื่นเริง บ้านของใครมีป่าไม้ก็จะเห็นนกมันมีสิทธิ์มีอิสระของตนเอง
มันร้องเพลงตั้งแต่ยังไม่สว่าง นกเล็กๆ นกดุเหว่า ผู้ที่มีเมตตาสัตว์ นกมันมาร้องอยู่ข้างบ้าน รื่นเริง
สบาย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่อยากให้บุคคลที่มีเนกขัมมะออกมาแล้วไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเรา
ไปขังเขาไว้ก็เท่ากับเราไปเบียดเบียนเขาให้เขามีความทุกข์นั่นเอง เขาไปไม่ได้ก็ก่อเวรกับเราสิ
กรรมมันก็จะติดตามเราอีก บางวัดบางวาก็ขังสัตว์กันอยู่ เป็นพระก็ยังขังนกแก้ว นกขุนทอง
นกต่างๆ เขาบวชเข้ามาแล้วยังไม่ได้ศึกษาข้อนี้ให้รู้แจ้ง เห็นจริง ไม่รู้จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลาย
ถ้าลองให้เขามาขังเราในกุฏิพระสักเดือนหรือไม่ถึงเดือน ก็จะพังกุฏิออกมาแล้ว เพราะมันอยากไป
ญาติโยมก็เหมือนกัน ถูกขังอยู่ในบ้านของตนไม่ไปไหน ไม่ถึง ๔ วันประตูหน้าต่างพังปลิวแน่ๆ
ควรน้อมระลึกเข้ามาหาใจของตนเอง ก็จะรู้ทันทีว่าไปขังนกมันก็ทุกข์ ขังสุนัขก็เหมือนกัน ถ้าไป
ขังเขาไว้เขาก็ทุกข์ เขาต้องผูกเวรเราแน่เพราะเขาไปไม่ได้ ขังแมวก็เหมือนกัน ขังช้าง โค กระบือ
ญาติโยมคงเคยเห็นชาวนาเขาผูกโคกระบือตากแดดไว้ อยากเข้าร่มก็เข้าไม่ได้ อยากไปดื่มน�้ำกิน
ก็ไม่ได้ มองดูดีๆ นะญาติโยม โคกระบือที่เขาผูกไว้ น�้ำตามันไหลซึมออกมา มันทุกข์ทรมาน
ตากแดดอยู่ หิวน�้ำก็ไปไม่ได้ จะเข้าร่มเพราะแดดร้อนมันก็ไปไม่ได้ มันเบียดเบียนเขา การแทง
จมูกเขาเอาสายตะพายร้อยเอาไว้ มันก็ผูกเวรเราซิ มาเกิดเป็นมนุษย์หายใจไม่ได้ มันจะตาย กรรม
มันตามมา เป็นโรคจมูกอักเสบ เนื้องอกในจมูก เราต้องนึกต้องเข้าใจว่าตนเองทําไว้แล้วมันสนอง
เรานัน่ แหละทีเ่ บียดเบียนผูกพันธนาการสัตว์โลก เราควรทีจ่ ะพากันดาํ ริออกจากสิง่ เหล่านัน้ แล้วไม่ยงุ่
ผู้มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ควรมาขังหมา เลี้ยงหมาเลี้ยงแมววุ่นวายอยู่ เราเสียสละ
ออกไปให้เขามีสิทธิ์ สุนัขก็อยากมีสิทธิ์ ช้างม้าโคกระบือก็อยากมีสิทธิ์ แมวก็อยากมีสิทธิ์มีอิสระ
เพื่อความสุขกายสุขใจของเขา เขาไม่ได้กินอะไรก็ขอให้เขามีอิสระ ก็เหมือนพวกเราออกมาแล้ว
มีอิสระที่จะมารักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา มาทําคุณงาม ความดีตามกําลังความสามารถของตน
มันก็เหมือนกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้ผูกพันธนาการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน บางบุคคล
เลี้ยงปลาเอาไว้ในบ้านแล้วก็บ่นว่าเป็นทุกข์กับมัน แต่ปลามันไม่ได้ไปอยู่ตามแม่น�้ำใหญ่ๆ เป็นอิสระ
ของมัน ขังไว้ในที่แคบ มันก็ไปผูกเวรอยู่แน่ๆ เหมือนกัน
ขอให้ ศ รั ท ธาญาติ โ ยมทั้ ง หลาย หากมี ลู ก หลานมี เ พื่ อ นมี ฝู ง ของเราไปทํ า ก็ ตั ก เตื อ นเขา
ถ้าตักเตือนเขาไปแล้วเขาไม่ฟังเราก็ปล่อยไป เป็นนักปฏิบัติมีอุเบกขาด้วย เอาตัวของเราเสียดีกว่า
ก็ลงมาหา อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ให้พวกเราพากันตั้งจิตตั้งใจทําความ
เข้าใจในคําสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาไว้ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป
อวิหึสาสงฺกปฺโป แปลว่า การดําริออกมาบําเพ็ญเพียร ดําริออกจากการพยาบาท ไม่คิดอยากจะฆ่า
สัตว์โลก การดําริไม่อยากผูกพันธนาการกักขังสัตว์โลกทั้งหลาย ปล่อยดวงจิตดวงใจของพวกเรา
ทุกคน เมื่อเราได้คุณงามความดีเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีปีติว่าตนเองดําริออกในทางที่ถูกต้องประกอบ
ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเอง ตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้
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๓. สัมมาวาจา – เจรจาชอบ
ให้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา พอเป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบารมี พวกเราทั้งหลาย
เมื่อออกมาปฏิบัติจิตของตนเองตามรอยยุคลบาทขององค์สมเด็จ พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตามกําลังสติปัญญาความสามารถแต่ละท่านแต่ละบุคคลที่มีความสนใจในพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธองค์ แม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว แต่คุณงามความดี ศาสนธรรม
ของพระองค์ที่ได้ตรัสเทศนาไว้นั้นก็เป็นอนุสาสนี (คําสั่งสอน) คือศีลอันละเอียดให้พวกเราทั้งหลาย
คัดเลือกมาประพฤติปฏิบัติตามกําลังความสามารถของตน เมื่อทุกคนเข้าใจแล้วว่าพุทธศาสนา
เป็นธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหน ยังคงดํารงอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน
อยู่ในโลกนี้ เว้นจากบุคคลทั้งหลายไม่ได้พากันประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดตนเองไปด้วยดีตามทํานอง
คลองธรรมคําสอนนั้นเอง หากบุคคลไม่ทําความเข้าใจให้รู้ ก็จะไม่รู้ว่าคําสอนของพระพุทธองค์
ทรงสั่งสอนนั้นมีผลมีประโยชน์อย่างไร พวกศาสนาอื่นเขาไม่ได้ศึกษาเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนา
แต่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้เคารพนับถือครูบาอาจารย์ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนละเอียดสุขุม
คัมภีรภาพ ศาสนาอื่นยากที่จะสอนให้รู้ ให้ถึงที่พวกเราพากันเคารพนับถือกันมา เมื่อเราศรัทธา
เชื่อมั่นแล้วอย่างนี้ ก็ต้องเป็นผู้มีความพากเพียรศึกษาเล่าเรียนให้รู้ เพื่อนํามาปฏิบัติน้อมนําเข้ามา
สู่ตน
การอธิบายธรรมในวันนี้ เป็นข้อหนึ่งในองค์มรรคคือ สัมมาวาจา - เจรจาชอบ ให้พวกเรา
มาทําความเข้าใจว่า มิจฉาวาจานั้นเป็นอย่างไร ถ้ารู้จักการพูดจาปราศรัยไป ในทางที่ผิดจาก
ทํานองคลองธรรมแล้ว เราก็ควรจะศึกษาให้รู้การที่จะมีสัมมาวาจา เจรจาชอบ ที่ถูกต้องตาม
คําสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ในองค์มรรค
ฉะนั้น ในเบื้องต้นนี้จะอธิบายให้พวกเราทั้งหลายฟังว่า มิจฉาวาจานั้นเป็นอย่างไร คนเรา
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ ย่อมเป็นไปตามอํานาจของความหลง เพราะไม่ได้ศึกษาว่ามัน
มีเหตุผลอย่างไร จึงพากันพูดจาปราศรัยไปในทางที่ผิดจากทํานองคลองธรรม เรียกว่า มิจฉาวาจา
พูดไปในทางที่ผิด คนพูดนั้นเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญา คือพูดไปตามอํานาจของกิเลส กิเลสพาพูดไป
ในทางที่ไม่ดี ไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อกัน พูดไม่ตรงตามความจริงที่มีอยู่ พูดจาปราศรัย
หลอกลวงซึ่งกันและกัน สิ่งที่ไม่มีก็พูดว่ามี สิ่งที่มีอยู่ก็ว่าไม่มี บางบุคคลของมีน้อยก็พูดว่ามีมาก
การที่พูดไม่จริงต่อกัน โกหกซึ่งกันและกัน ภาษาภาคกลางเรียกว่าโกหก พูดไม่จริงภาษาอีสาน
เรียกว่า พูดตั๋วกัน ภาษาเหนือเรียกว่าขี้จุ๊ พูดไม่มีขื่อมีแป ไม่มีตงมีแป ภาษาใต้เรียกว่าจ้อแล
พวกเราควรศึกษาให้เข้าใจว่า การพูดไม่จริงนั้นมีผลเสียหายอย่างไร ภาษาบาลีเรียกว่า มุสาวาท พูด
คาํ ไม่จริง ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ คนมียศถาบรรดาศักดิเ์ ขาก็ไม่เชือ่ เหมือนกัน เป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่
เขาก็ไม่เชื่อในคําพูดของบุคคลนั้น จึงเป็นผลเสียหายอย่างนี้
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ปิสุณาวาท เป็นวาจาที่ไม่ถูกหนทาง ผลที่ออกมานั้น แม้คนจะเกิดชาติใดภพใด อยู่ที่ไหน
ก็จะแตกแยกกันอยู่ แตกสามัคคีกันไปอยู่คนละทิศละทาง ถ้าเปรียบเทียบภิกษุสงฆ์สามเณร
ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ถูกกันแล้ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไปพบกันก็ต้องหนีจากกัน อยู่ด้วยกันไม่ได้ แม้ญาติโยม
ก็เหมือนกัน ไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ ที่โน่นที่นี่ หมู่บ้านนั้นเมืองนี้ ถ้าเห็นเข้าไปแล้วก็ต้องแยกกัน เพราะ
ไม่ถูกกันนั่นแหละ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทําอะไรก็ไม่เสร็จไม่เรียบร้อยได้ เพราะไม่สามัคคี ผลเสียหาย
เป็นอย่างนั้น
อีกข้อหนึ่ง ผรุสวาท พูดจาปราศรัยด้วยอํานาจของกิเลสความโกรธ ความไม่พอใจเกิดขึ้น
อันนี้ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกรรมก็เป็นสภาวะหนึ่ง คนเราอาจจะเป็นคู่อริกัน มาแต่หลายภพ
หลายชาติ มองหน้ามองตากันไม่ติด เข้ากันไม่ได้ เห็นกันเฉยๆ ก็ยังโกรธ ยังเกลียดกันแล้ว ถือว่า
เป็นกรรมแต่อดีต อาจจะผิดเถียงกันมาแล้ว เป็นคู่อาฆาตจองเวรกันมาแล้วแต่ชาติอดีตก็ได้
เพราะยังไม่ทันพูดมันก็โกรธก็เกลียด ไม่พอใจกัน พอพูดผรุสวาทใส่กัน เคยรักเคยสามัคคีกันก็
แตกแยกกัน ผิดเถียงกันขึ้น ใช้คําหยาบต่างๆ นานา หลายสิ่งหลายอย่าง เราก็พอจะเข้าใจว่า
คําหยาบมีอะไรบ้าง ด่าชั่วๆ ต�่ำๆ หยาบช้า ลามก ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน หากพูดคําหยาบ
ต่อกัน คําไม่เพราะไม่เสนาะหูต่อกัน เป็นคําระคายเคืองหูกระทบกระเทือนกัน เหมือนกับหอก
แทงหัวใจกัน พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คล้ายหอกแทงหัวใจ ถ้าเป็นฆราวาสก็จะด่าลุกลามไปใหญ่
ด่าทั้งชาติตระกูล ด่าไปชั่วช้าในทางต�่ำๆ เหมือนกับสุนัข เหมือนกับลิง เปรียบเทียบไป ในทาง
ต�ำ่ ๆ คําด่าต่างๆ นานาที่ไม่ดีไม่งามก็เรียกว่าผรุสวาท เป็นมิจฉาวาจา ซึ่งไม่มีใครปรารถนา แต่คน
ทั้งหลายก็เอามาด่ากันทั้งวันทั้งคืนในปัจจุบัน เพราะเขาไม่เข้าใจ คํานี้เป็นภัยเป็นอันตรายเกิดขึ้น
มาก ถ้าไม่ถูกกันแล้ว ผิดเถียงกันแล้ว ลุกลามขึ้นไป ถึงขั้นมีความโกรธก็ยังพอจะหนีจากหรือ
ลุกจากกัน ถ้าไปถึงโทสะมันแรงขึ้นมา เถียงกันไม่หยุด ก็ถึงขั้นทุบถึงตีกันได้ ถ้ามันแรงมากขึ้นถึง
พยาบาท ต้องฆ่าฟันรันแทงกันให้ย่อยยับดับไป เป็นผลเสียหายมากมายทีเดียว มิจฉาวาจาข้อนี้
เป็นอันตรายมาก ถ้าเกิดขึ้นในวงการต่างๆ แม้ประเทศชาติบ้านเมืองก็ดี หรือในวัดวาอาวาสที่ไหน
ก็ดี ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา อยู่ด้วยกัน ถ้าผิดได้เถียงกันวุ่นวายขึ้นมาแล้ว เป็นภัย
เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆ จะไม่มีความสงบ ไม่มีความสุข ผลออกมาคือความเจ็บใจ เหมือนกับหอก
แทงหัวใจ เคียดแค้นซึ่งกันและกัน ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเอาไว้ ถ้าไม่ได้ทุบตีซึ่งกันและกัน
ไปที่ไหนมองหน้ากันไม่ติด จิตมันขัดข้องอยู่ตลอดอย่างนี้ เป็นผลที่จะทําให้เสียหาย ถ้าเกิดชาติใด
ภพใดก็ดี พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ไปที่ไหนก็มีแต่คนด่าคนว่า คนนินทาต่างๆ นานา ให้ผลแก่
บุคคลนัน้ เราเปรียบเทียบดูซิ ในปัจจุบนั เราไปทีไ่ หนบางสถานที่ เราไม่ได้ผดิ ได้เถียงกับเขา แต่เขายัง
ด่าเราได้ นินทาเราได้ ก็เพราะอาํ นาจของกรรม ถ้าเรามองดูแล้วตัง้ แต่อดีตทีผ่ า่ นมาอาจจะนําติดตาม
ให้ผล ทุกคนควรเข้าใจในข้อนี้ไว้เวลาเราไม่ได้ด่าคนอื่น แต่เขามาด่าเรา

14 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

สัมผัปปลาปวาท การพูดจาปราศรัยไม่มีสารประโยชน์อันใด บางทีอาจจะพูดนาน พูดหลาย
เรื่องราวไปต่างๆ นานา ตลกเฮฮาสนุกสนานไปแต่มันไม่เป็นสารประโยชน์ ไม่เป็นธรรมะธัมโมอะไร
คนอื่นเขาจะนําไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัด เขาก็ไม่ได้ประโยชน์ เจ้าของก็พูดหลายชั่วโมงเลย ตนเองก็
ไม่ได้ประโยชน์อะไร เสียเวลาเปล่า พระพุทธองค์ตรัสว่า สัมผัปปลาปวาทเป็นวาจาที่ไม่มีคุณค่า ไม่มี
สาระ ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นไปในทางมิจฉาวาจาด้วยกัน
วาจาทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวนี้ ควรสําเหนียกใคร่ครวญตรึกตรองน้อมเข้ามาสู่ตน เพื่อจะได้
พิจารณาว่า คําพูดจาปราศรัยในเวลาที่เราพูดกัน ไปมาหาสู่กัน ไปที่โน่น ที่นี่หรือที่ไหน เรายังมี
คําพูดจาอย่างนี้ไหม ถ้ายังมีอยู่ก็ควรจะรู้ว่าตนเองพูดจาผิดหนทาง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงติเตียนการ
พูดจาชนิดนี้ ทั้งนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลาย ท่านมีคุณธรรม ท่านฉลาด ท่านก็ติเตียนเหมือนกัน
หากพูดจาปราศรัยในทางที่ไม่ดี นี่เป็นผลเกิดขึ้นมาจากเรายังไม่มีสติปัญญา เราไม่มีโยนิโสมนสิการ
ตรึกตรองนั่นเอง ขาดสติปัญญาประคับประคองคําพูดของตนเอง เมื่อกินสมอยาก ปากสมโกรธ
มันก็เลยผิดไปตามนั้น
เรามาพิจารณาดูว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยากให้พูดจาปราศรัย เป็นสัมมาวาจา
เจรจาชอบ อันจะประกอบให้เกิดคุณงามความดี มีผลมีประโยชน์ เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่นนั้น
อย่างไร
มุสาวาทา เวรมณี คือการที่บุคคลเว้นจากการพูดมุสาวาท มาพูดจาปราศรัย คําซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมาต่อกัน ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ ทั้งภิกษุ สามเณร และคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย บุคคลใด
พูดจาซื่อสัตย์สุจริต มีผล มีคุณค่า มีประโยชน์จะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตาม คนอื่นเขาเชื่อคําพูด
ของเราว่า คนนี้พูดจริงทําจริง พูดตรงไปตรงมา พูดจริงพูดถูก ภาษาเหนือก็เรียกว่า คนพูดมีขื่อ
มีแปมีตง พูดตรงไปตรงมา การพูดจาปราศรัยชนิดนี้เป็นคําที่นักปราชญ์สรรเสริญ แม้บุคคลนั้นจะ
ล่วงลับดับตายไปแล้วก็ตาม แต่คนทั้งหลายก็ยังคิดถึงอยู่ว่า คนนั้นพูดจริงทําจริง พูดซื่อสัตย์สุจริต
มีคนเชื่อคําพูดจาปราศรัยเป็นผลออกมาอย่างนี้ เกิดชาติใดภพใดก็จะได้ยินได้ฟังแต่คําพูดที่ซื่อสัตย์
สุจริตต่อตนเอง ที่คนอื่นเขาพูด จึงเป็นสัมมาวาจา
ปิสุณาย วาจาย เวรมณี การที่บุคคลเว้นจากการพูดส่อเสียด ยุยงส่งเสริม คนอื่นให้แตกแยก
จากกัน เราก็ละเว้นเสีย คือเห็นบุคคลอื่นผิดเถียงกันแตกแยกแล้ว เราไปพูดประเล้าประโลมไปคุย
ทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นให้เข้ามาสามัคคีกัน เมื่อคนสามัคคีกันแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ก็ชักชวนพูดจาให้
พวกนั้นมีความสามัคคีกันหนักแน่นมั่นคงเข้าไป อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่แตกสามัคคี
กัน เมื่อบุคคลไม่แตกสามัคคีกัน อยู่ที่ไหน ทําอะไรทุกอย่างมันสําเร็จลุล่วงไปได้ง่ายดาย เพราะ
ทุกคนต่างก็มีความสามัคคีกัน ทํากิจการงานต่างๆ ภายนอกก็สําเร็จด้วยดี อยู่ด้วยกันมีความผาสุก
เพราะสามัคคีกัน เหมือนน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความเห็นร่วมกันว่าทางนี้ถูก พร้อมเพรียงกันทํา
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ในสิ่งนั้นก็เลยสําเร็จ ไปที่ไหนก็ดีเป็นหมู่เป็นกลุ่ม เช่น มดลิ้น มดง่าม มดต่างๆ มดแดง ตัวเล็กๆ
น้อยๆ เวลาเขาขนเสบียงอาหารการกิน เขาได้สัตว์หรือได้อะไรต่างๆ เขาช่วยกัน ถ้าไม่มีที่คาบเขา
ก็คาบขากัน ช่วยกันดึงไป นั่นแหละเขามีความสามัคคี แม้อยู่ในรวงในรังก็เหมือนกัน ทั้งกลางวัน
กลางคืน พวกที่รักษารังด้วยความสามัคคี จิตใจหนักแน่น กล้าหาญ สัตว์เดรัจฉานเขายังรู้จักสามัคคี
อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูง รักหมู่ รักฝูง อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ เราทุกคนควรจะมองดูสัตว์เดรัจฉาน
เขาบ้าง ทําไมเขาถึงอยู่ มีหมู่มีฝูงมากมาย อยู่รังเล็กๆ หลายพันตัวด้วยกัน ในสัตว์เดรัจฉานเขา
ก็ตอ้ งมีสามัคคีกนั มีการพูดจาปราศรัย อยูด่ ว้ ยกันฉันเพือ่ นฉันมิตร นีแ่ หละเป็นสิง่ ทีค่ วรคิด ถ้าเราเป็น
มนุษย์แล้วเราสามัคคีกนั มีสมั มาวาจา พูดจาปราศรัยสนิทสนมกลมเกลียวก็อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข
ผรุสาย วาจาย เวรมณี การที่บุคคลเว้นจากการพูดคําหยาบ มาพูดคําเพราะ เสนาะหูต่อกัน
คําไหนที่เราจะพูดเราต้องเลือกสรรหาแต่คําที่เป็นสุภาษิตาปิยวาจา สรรหาคําพูดที่มันไม่กระทบ
กระเทือน ไม่แดกดันกัน ไม่เป็นค�ำหยาบคําต�่ำช้า เป็นคําที่ควรยกย่อง คําที่ควรพูด รู้จักสูง
รู้จักต�่ำ  รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผู้น้อย รู้จักเคารพคารวะซึ่งกันและกัน การพูดจาปราศรัยเหมือนภิกษุ
สามเณรพูดกับครูบาอาจารย์กับผู้รองลงไป เหมือนกับคณะศรัทธาญาติโยมพูดกับครูบาอาจารย์
กับผู้หลักผู้ใหญ่ กับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย กับเพื่อนฝูง กับเจ้านาย รู้จักสูงรู้จักต�่ำ  รู้จักกาลเทศะในการ
พูดสรรหาคําพูดที่ดีมาคุยกัน ไม่กระทบกระเทือนแดกดัน พูดแล้วคนอื่นเขาก็อยากฟัง ฟังแล้ว
ก็ไม่เบื่อ อยากฟังต่อ นั่นแหละ พูดคําที่มีประโยชน์อย่างนี้ ก็อยู่ด้วยกันสุขสบาย ไม่แตกแยกกัน
ไม่ด่าว่าอะไรกัน ทุกคําที่จะนํามาพูด เลือกสรรหาคําพูดจากันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทุกคนก็มี
ความปรารถนาอยากได้ยินได้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า หากบุคคลใดพูดจาปราศรัย
ไพเราะเสนาะหู พูดนิ่มนวลชวนให้อยากได้ยิน ได้ฟัง เกิดชาติใดภพใดก็ตาม บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น
จะได้ยินได้ฟังการพูดการจา ปราศรัยอย่างนั้น อยู่แห่งหนตําบลใด ประเทศใด เมืองใด ก็จะได้ยิน
แต่คําพูดเพราะๆ ดีๆ ไม่มีคนด่าคนว่า เป็นอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตน
สัมผัปปลาปา เวรมณี การเว้นจากคําพูดที่ไม่มีประโยชน์ เลือกสรรหาการพูดจาปราศรัย
ซึ่งกันและกัน เหมือนภิกษุสามเณรคุยกันว่า เราจะต้องสวดมนต์อย่างไร จะท่องหนังสืออย่างไร
จะนั่งเจริญเมตตาภาวนาอย่างไร รักษาศีลอย่างไรจึงจะได้ศีลบริสุทธิ์ จะนั่งเจริญเมตตาภาวนา
อย่ า งไร จิ ต จึ ง จะสงบระงั บ เป็ น สมาธิ ไ ด้ ดี พู ด จาสิ่ ง ที่ มั น มี ป ระโยชน์ คณะศรั ท ธาญาติ โ ยมก็
เหมือนกัน เราจะทําอะไรมันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแก่เรา พูดคุยกัน
อย่างนี้ เราจะรักษาศีลกันอย่างไรศีลของเราจึงจะบริสุทธิ์ เป็นผู้มีศีลธรรมเกิดขึ้น แล้วเราจะพากัน
นั่งภาวนาแบบไหน เอาข้อธรรมกรรมฐานอะไร ตั้งจิตตั้งใจเดินจงกรมภาวนาอย่างไร หาความสงบ
เกิดขึ้นอย่างไร คุยกันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ คนที่เลือกสรรหาแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์มาคุยกันก็เลยมีแต่ประโยชน์ เวลาก็ไม่เสียเปล่า มีแต่คุณงามความดี พูดจาปราศรัย
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ขึ้นมาแล้วคนอื่นนําคําพูดของเราไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจของเขา ไปตามทํานอง
คลองธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้น เขาก็เลยได้รับผลรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามกําลังความสามารถที่พอ
ประพฤติปฏิบัติได้ ผลออกมาก็เรียกว่า การพูดจานั้นเป็นสัมมาวาจา เจรจาชอบ ประกอบให้เกิด
ให้มีขึ้นแก่ตนเองได้
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพูดจากันให้เป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบ
จึงจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นด้วยการเจรจาชอบ เริ่มตั้งแต่พูดจาปราศรัยซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมาต่อกัน พูดจาปราศรัยให้สนิทสนมกลมเกลียวต่อกัน พูดจาปราศรัยให้ไพเราะเสนาะหู
ต่อกัน พูดจาปราศรัยมีสารประโยชน์แก่นสาร เป็นธรรมะธัมโม เป็นธัมมสากัจฉา (สนทนาธรรม
ต่อกัน) ก็เป็นทางที่หลั่งไหลมาแห่งคุณงามความดี ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่น จึงเป็น
สัมมาวาจา เจรจาชอบ อันพวกเราทั้งหลายจะได้พากันประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเอง จะยืน เดิน
นั่ง นอน อยู่แห่งหน ตําบลใด ประเทศใดเมืองใด วัดวาอาวาสไหน อยู่ในถ�้ำในเหวในภูเขาที่ไหน
ไปบ้านเมืองไหนก็ตาม การที่เราจะใช้ความพากเพียรพยายามที่จะมีสติปัญญา โยนิโสมนสิการ
เป็นผู้มีสติปัญญาก่อนจะพูดซึ่งกันและกัน นํามาพินิจพิจารณาก่อน แล้วพูดออกไปในทางที่ถูก
ที่ชอบ ประกอบคําพูดจาของตนเองถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนั้นแล้ว ก็เป็นสัมมาวาจา
โดยบริบูรณ์ จัดเข้าไปในองค์มรรคได้
พวกเราทั้งหลายขอให้พากันจดจําข้อธรรมที่ได้อธิบายนี้ น้อมเข้าไปอยู่กับตัวทุกคนทุกวันคืน
ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน ให้พากันตั้งใจศึกษา ถ้าหากเรายังพูดจาปราศรัยไม่ดีพอก็แก้ไขกัน
ไม่ใช่ทุกคนเกิดมาจะพูดจาดีทีเดียว บางทีไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดี หรือไปในทางที่ไม่ดีมา มันก็
พูดจาไปตามนั้น เราควรพิจารณาดู แม้เป็นภิกษุสามเณรถ้าไปคบหาสมาคมครูบาอาจารย์ บางท่าน
บางองค์เคยพูดดัง พูดคําหยาบโลน เราอยู่ไปนานๆ ก็จะพูดเหมือนอย่างท่าน เพราะการคบหา
สมาคมเป็นสิ่งที่สําคัญมาก คณะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกัน ถ้าไปคบหาสมาคมคนที่พูดจา
หยาบโลน พูดเสียงเอะอะดังลัน่ ทัว่ บ้านทัว่ เมือง เราก็จะเป็นไปอย่างนัน้ แหละ ถ้าเราอยูก่ บั เขานานๆ
ถ้าเราไปคบหาสมาคมครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักรักษาความสงบ พูดจาเป็นไปในทางที่ดี เราก็พลอย
เป็นผู้มีความสงบ รักความสงบเช่นเดียวกับท่าน ก็เป็นคุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตน
คณะศรัทธาญาติโยมอยู่ด้วยกัน พูดจาปราศรัยได้ยินซึ่งกันและกัน รู้จักรักษาความสงบ ก็จะ
อยูแ่ บบสุขสงบเหมือนกัน เลยพูดจาในทางทีด่ ี การคบหาสมาคมในหมูใ่ นกลุม่ ในเพือ่ นฝูงต่างๆ จะทาํ
ให้พวกเราทั้งหลายไปในทางที่ดี ก็ควรเสาะแสวงหาคบหาสมาคมคนที่ดี ใครดีกว่าเรา ใครสงบกว่า
เรานั้น ก็ควรพากันไปมาหาสู่ท่าน จะเป็นภิกษุสามเณรก็ดี คณะศรัทธาญาติโยมทุกคนก็ดี เมื่อเรา
ไปมาหาสู่กับท่านเหล่านั้นแล้ว พวกเราทั้งหลายก็จะดีไปด้วยเท่านั้นเอง
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๔. สัมมากัมมันตะ – การงานชอบ
สัมมากัมมันตะ - การงานชอบ เป็นข้อที่ ๔ ในองค์มรรคที่พระพุทธองค์ทรงเทศน์โปรด
ปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ การที่บุคคลทั้งหลายแม้เป็นภิกษุ สามเณร หรืออุบาสกอุบาสิกาสาธุชน
ทั้งหลาย จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบ ประกอบเอาแต่คุณงามความดี
เป็นสําคัญ การงานชอบนั้นมีอะไรบ้าง พวกเราควรทําความเข้าใจในข้อนี้ให้ดี
สัมมากัมมันโต คืองานที่จะกระทําด้วยกายของตน งานที่เรากระทําด้วยกายนั้น หากเป็นไป
ในทางทีช่ อบ ไม่เป็นไปในทางเบียดเบียน ไม่เป็นไปในทางทําลาย ไม่เป็นไปในทางฉิบหาย แต่เป็นไป
ในทางที่จะนําให้เพื่อนมนุษย์และสัตว์ท้ังหลายนั้นได้รับซึ่งความสุข ความสบาย ความเจริญรุ่งเรือง
ได้ทั้งตนเอง บุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วย พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า อนวชฺชานิ กมฺมานิ
เอตมฺมงฺลมุตฺตมํ การงานที่ไม่เป็นโทษ เป็นมงคลที่ควรกระทํา
ถ้าหากมาพูดเรื่องศีล ก็คือการไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน ไม่ผูกจํานองจองจําเพื่อนมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลายนั่นเอง การมีเมตตาต่อกัน มีความรักกันเหมือนรักชีวิตของตนเอง ชีวิตของเพื่อนมนุษย์
ก็เหมือนกับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกัน บัดนี้ เราก็ไม่ถึงทุบถึงตีถึงจํานองจองจําใครและสัตว์
ทั้งหลาย เราเว้นหมด ก็เรียกว่าการงานทางกายของเราบริสุทธิ์ได้
การงานทางกายของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย จะเป็นการค้าขายก็ดี ไม่ตัดรอนกัน
ไม่เอาของหลอกลวงซึ่งกันและกัน เป็นของปลอมของผิดกฎหมาย ไม่เอากายของตนนี้ไปทําในสิ่ง
ที่ผิดกฎหมายของบ้านเมือง ผิดกฎบัญญัติของพระพุทธองค์เราเว้นได้ กายของเราก็บริสุทธิ์ขึ้น
เป็นการงานชอบอีกอย่างหนึ่ง
เรามีกาย เราไม่ได้เอากายของเราไปเป็นโจรเป็นขโมย ไปปล้นจี้ ไปฉกชิงวิ่งราว เอาสิ่งของ
ของบุคคลอื่น เราเว้น แม้เราไปเห็นอยู่ที่ไหนก็ไม่หยิบไม่เอา เห็นเงินเห็นทอง สิ่งของของใคร
อยู่ที่ไหน ก็ไม่มีความโลภจะปล้นจี้เขา เรียกว่าเราละสิ่งนั้นไม่เอากายของตนไปทํา เพราะมีความ
เห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่มีทรัพย์สมบัติทั้งหลาย คําว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คน
สมมุติขึ้นมา เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ หมา เป็ด ไก่ สิ่งของใช้ต่างๆ เป็นรถ เป็นเครื่องใช้เครื่องสอย
ต่างๆ คณานับไม่ถ้วนเรียกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เราไปเห็นอยู่ที่ไหนก็ไม่ล้วงเงิน ไม่เอาของคนอื่น
มีแต่งดเว้น ไม่เอากายของเราไปทําชั่ว เรางดเว้นได้ มีแต่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
หากมีความทุกข์ยากลําบาก มีความเดือดร้อน หรือมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น เราช่วยกันเพื่อจะให้พ้น
จากทุกข์ มีความสุข เราเอากายของเราทําแต่คุณงามความดี
เรามีกาย เราก็รักษาสงวนกายของตนเอง ไม่ไปล่วงเกินสามีภรรยาของใคร สํารวมอยู่แต่
ของตน หรือบางบุคคลมาถือศีล ๘ อยู่พรหมจรรย์โดดเดี่ยว ไม่มีคู่เรียงเคียงหมอน แยกออกมา
ชั่วครู่ชั่วคราว หรือแยกออกมาเป็นระยะ เป็นหลายเดือน หรือเป็นปีๆ ก็แล้วแต่ผู้จะรักษาได้ หรือ
ตลอดไป เรียกว่าไม่เอากายของตนนี้ไปทําสิ่งไม่ดี ไม่ล่วงเกินอย่างนั้น กายของตนก็อยู่ในปกติ
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ถ้าเรามีกายแล้วเราไม่เอาไปดื่มสุรา กัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว อะไรไม่เอาไปทํา
ความชั่ว เรามีกายไม่เอาไปเล่นการพนัน เที่ยวเตร่กลางคืน เสียประโยชน์ เสียเวลา เราเว้น ถ้าเรา
พูดถึงเว้นอบายมุข เรามีกายเราไม่เอาไปคบคนชั่ว คนที่ไม่ดี ไม่รู้จักบาปรู้จักคุณรู้จักโทษ รู้จัก
ประโยชน์อะไร ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีบุญมีคุณ ไม่ไปคบคนที่ไม่ดี เราเว้น เราเอากายของเราไปคบ
นักปราชญ์ราชบัณฑิต ท่านจะพาเราประกอบแต่คุณงามความดี มีการทําบุญทํากุศล มีการรักษาศีล
มีการเจริญเมตตาภาวนา ท่านจะแนะนําสั่งสอนให้ใช้กายของตนมีประโยชน์มีคุณค่า หาที่พึ่งเกิดขึ้น
แก่ตนเอง เรียกว่าเป็นคนที่จะช่วยตนเองได้ มีแขนมีขา มีตัวมีตน มีกําลังพอจะประกอบกิจการงาน
หน้าที่ให้ตนเองอยู่ด้วยความผาสุกได้ นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็จะแนะนําสั่งสอนให้ทําแต่คุณงาม
ความดี ก็เลยมีผลประโยชน์เกิดขึน้ ทาํ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ จะนาํ ความสุขมาให้ทงั้ ตนเอง บุคคลอืน่
และสัตว์อื่น เช่นนี้เรียกว่าเป็นการงานชอบ
พวกเราทั้งหลายดูการทํางานของคนอยู่ในโลกนี้ แม้เป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาก็ดี
ส่วนมากแล้วเราจะไม่เข้าใจบริหาร การที่เรามีร่างกาย มักเอากายของตนเองไปทําในสิ่งที่ไม่ดี
ส่วนมาก ผลออกมามันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ไม่มีความสุข เหตุฉะนั้น ทุกคนก็ควรที่จะ
เข้าใจในการปฏิบัติฝึกหัดกายของตน เพื่อจะให้มีคุณค่า มีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้น ให้การงาน
กระทําด้วยกายเป็นไปในทางที่ชอบ การงานทางวาจาก็เหมือนกัน ให้เป็นการงานทางพูดที่ถูกต้อง
อยูใ่ นทาํ นองคลองธรรมอันจะนาํ ผลประโยชน์มาให้แก่ตนเองและบุคคลอืน่ นัน้ ก็เป็นการงานทางพูด
�่ ไม่คดิ อิจฉาพยาบาท
ทางวาจาของตน การงานทางใจ แม้เรามีความคิด แต่กไ็ ม่คดิ ไปในทางทีช่ วั่ ทีต่ ำ 
อาฆาตจองเวรเพือ่ นมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย มีการงดเว้น มีแค่คดิ เมตตาอารีตอ่ กัน คิดให้เพือ่ นมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลาย แม้มีทุกข์ก็อยากให้พ้นทุกข์ สุขก็อยากให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไปให้อยู่มีความผาสุก
เจริญรุง่ เรือง ทางคิดก็คดิ ไปทางทีด่ ที ชี่ อบเช่นนี้ ถ้าสรุปรวมลงไปแล้วก็เป็นการงานทีช่ อบ หรือตัง้ ตน
ไว้ชอบนั่นเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมีศีล เพราะในที่นี้มันเป็นศีล
สัมมากัมมันโต การงานชอบ ประกอบขึ้นมาด้วยศีล ฉะนั้นถ้าพูดถึงความละเอียดของศีล
ข้อที่ ๑ ถ้าจะให้มันละเอียดจริงๆ ก็คือ เราไม่ฆ่าด้วยตนเอง เราไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าด้วยปาก เราไม่คิด
ในใจคิดอยากฆ่าด้วยใจ มันจึงจะเป็นศีลที่ละเอียดได้ บัดนี้เราไม่ขโมยด้วยตนเอง ไม่ใช้ให้คนอื่น
ไปขโมยมาให้ เราไม่คิดโลภในใจ เพ่งเล็งเอาของบุคคลอื่น มันจึงเป็นศีลที่ละเอียด เป็นอธิศีล
เราไม่คดิ จะล่วงเกินด้วยตนเอง เมือ่ เห็นสามีภรรยาของบุคคลอืน่ และไม่ใช้ให้คนอืน่ ไปทําเพลิดเพลิน
และไม่คิดในจิตในใจของตนที่ล่วงเกินของบุคคลอื่น คิดอยากอยู่เป็นพรหมจรรย์ คือตั้งมั่นอยู่
ด้วยตนเอง เรียกว่าเป็นภายในจิตใจ แม้เราเห็นสุรา กัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว เราไม่เอา
ร่างกายของเราไปดืม่ ไปสูบ และไม่ใช้ให้คนอื่นสูบ ไม่ซื้อให้คนอื่นสูบ หรือไม่คิดในจิตใจของตนไปสูบ
ไปเพลิดเพลินไปดื่มไปสูบอย่างนั้น จึงจะเป็นศีลที่ละเอียด เป็นศีลในองค์มรรค เป็นอธิศีล
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ศีลมี ๓ ขั้น ศีลอย่างหยาบ ศีลอย่างกลาง ศีลอย่างละเอียด ศีลอย่างละเอียดนี้เองมันเกิด
อยู่ที่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย ต้องรักษาที่จิตใจของเรา จิตใจเรายังคิดอยู่ ทั้งปาณาติบาต
อทินนาทานา กาเม มุสา สุราสิ่งที่มึนเมาทั้งหลาย ถ้าจิตของเรายังมีความคิดอยู่ มันก็ไม่สงบ
เป็นสมาธิได้ จิตใจมันวุ่นวายกระสับกระส่ายกับสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น มันอยู่ที่ใจของเรา การมา
ระงับทีใ่ จเป็นอธิศลี ศีลละเอียดอยูท่ ใี่ จ จึงมาพินจิ พิจารณาทีใ่ จควบคุมทีใ่ จ ตัวเจตนาอยูท่ ใี่ จ ก่อนเรา
จะกระทําอะไรทางกาย พูดด้วยวาจาก็ดี จะทําอะไรต่างๆ ก็สําเร็จด้วยใจขึ้นมาก่อนทั้งหมด ถ้าจิตใจ
ของเราต�่ำ  ถูกกิเลสครอบงําย�่ำยีแล้ว มันคิดต�่ำ  คิดชั่ว คิดไม่ดีแล้วอยู่ในใจของเรา มันก็จะใช้ให้เรา
พูดไปในทางที่ไม่ดี ไปในทางที่ชั่วที่ตำ 
�่ ในสิ่งที่ไม่ควรพูดสิ่งที่ไม่ควรปรารถนา เมื่อใจของเราไม่ดีแล้ว
ไม่มีศีลแล้ว มันก็จะทําจะใช้ให้ร่างกายฆ่าสัตว์ได้ ใช้ให้เป็นขโมยก็ได้ ให้ล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่น
ใช้ให้ดื่มสุรา กัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาวได้ ให้ไปเล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน ไปคบคนที่ไม่ดี
ใช้ให้พาไปทางที่ไม่ดีตลอดเลย ถ้าใจไม่ดี
ศีลรวบรวมลงมาอยู่ที่ใจ ใจวิรัติ เจตนางดเว้นเสียก่อนจึงจะได้ศีล ถ้าหากกายวาจาเรียบร้อย
ศีลนั้นก็จะยังไม่สมบูรณ์แบบ ต้องมีกาย วาจา และใจปกติ จึงจะเป็นศีลได้ แต่นักปราชญ์บางท่าน
บางองค์ว่า กายวาจาเรียบร้อยเป็นศีล ใจมันยังไม่ล่วงศีลว่าอย่างนั้น ถ้าจิตใจมันคิดอยู่ตลอด
มันล่วงเกินอยู่ตลอด มันจะก่อขึ้นมาเป็นเหตุอยู่เรื่อยๆ ไม่หยุด มันรักษาไม่ไหวก็ต้องพูดออกมา
ทางปากจนได้ และต้องทําด้วยกายจนได้ เพราะมันออกมาจากใจ จึงเป็นต้นเหตุที่สําคัญ ถ้าใจ
งดเว้น ละ ก็ไม่มีปัญหาอะไร นี่จึงแสดงให้เห็นว่าใจเป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้คนทําชั่วทําบาปต่างๆ
ด้วยกายวาจาได้อย่างเต็มที่ เพราะใจมันไม่ดี ใจมันตกต�่ำ  ถูกกิเลสครอบงําย�่ำยีเอาไว้ ถ้ามองดูแล้ว
ก็จะเห็นได้ชัด หากผู้เทศน์นี้ยังคิดไม่ถูก หรือภาวนาพินิจพิจารณาไม่ถูก ว่าใจนั้นยังไม่ล่วงเกินศีล
หรือว่าฝึกหัดแต่กาย วาจา จึงจะเป็นศีล ใจไม่เป็นศีลก็ไม่เป็นไร ถ้าเราคิดลึกๆ ลงไปแล้ว ถ้าคิดไม่ดี
ไม่งาม เวลาตนจะล่วงลับดับไปทําไมมันจึงไปตกทุกข์ จิตมันมีทุกข์แล้ว เอาแต่กายกับวาจาเท่านั้น
ถ้าใจมันเศร้าหมอง เหมือนกายเราคิดว่าจะต้องให้มันดี พูดให้มันดี แต่มันไม่ดีจะทําอย่างไร
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเปลือกไข่ มันขาว มันไม่แตกแต่มันเน่าอยู่ข้างใน เวลาเราตีมันแตกแล้ว
จะรับประทานได้ไหม จะมีประโยชน์ไหม หรือมันจะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งตลบ ทําให้คนทั้งหลายหน้านิ่ว
คิ้วขมวด อยู่ใกล้ก็ไม่ได้ หรือคนที่มาทุบมาถูกตัวนี่จะมีความรังเกียจไหม ผลมันออกมาไม่ดี มันก็
เป็นอย่างนั้น ผลไม้ถ้ามันเน่าอยู่ข้างใน ข้างนอกมันก็จะกินไม่ได้ เห็นแต่เปลือกเหลืองๆ กล้วยก็ดี
ถ้าเนื้อมันเน่าหมด จะเอาที่ไหนมากินได้ พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เราตถาคตตรัสว่าเจตนาเป็นตัวศีล ทําไมพระพุทธองค์จงึ ตรัสเช่นนี้ ถ้าไม่ออกมา
จากใจ เจตนาคือจิตใจเจตนานั่นเอง เจตนางดเว้น มันจึงจะเป็นศีล
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พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลาย ควรฝึกหัดตนเองเพื่อจะตั้งอยู่ในศีล อุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัท
ทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าเราพากันมาสํารวมจิตใจของเรา สังวรอยู่ที่ใจของเรา ขวนขวายปรับปรุง
อยู่ที่ใจ ใช้สติปัญญาพยายามควบคุมที่ใจ ต้องมีขันติความอดทนอดกลั้นเอาไว้ คนจึงจะไม่ล่วงศีล
ไม่เสียศีล นี่มันมาจากใจทั้งนั้น
พวกเราทั้งหลาย ควรพินิจพิจารณาใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน ให้แยบคายลงไปในใจของเรา ให้รู้
เสียก่อนจึงจะสามารถรักษาได้อย่างดี ถ้าหากเราคุมใจของเราไม่ได้ มันก็จะยังไม่สมบูรณ์เป็น
องค์มรรคได้ ไม่เป็นสัมมากัมมันโต เมือ่ ใดเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มศี ลี เมือ่ นัน้ แหละ
จึงจะเป็นสัมมากัมมันโต การงานชอบทางใจแล้วก็การงานชอบทางวาจา การงานชอบทางกายที่จะ
กระทํา จึงจะสมบูรณ์เกิดขึ้นในองค์มรรค แม้เรายังไม่สมบูรณ์เราก็จะได้ขวนขวาย ถ้าตนเองยัง
ขาดตกบกพร่อง ยังไม่เป็นอธิศีล ก็ค่อยๆ ปรับปรุงตนเองไปเรื่อยๆ แก้ไขไปเรื่อยๆ จึงจะเป็นผู้ที่มี
ศีลสมบูรณ์ได้ เพราะการงานที่ชอบประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองแล้ว มันเป็นความผาสุก ถ้าคน
ทําการงานที่ชอบ ด้วยกายก็ดี มันทําให้มีความสุขเพราะงานนั้นมันไม่มีโทษ เราเล็งเห็นผลที่จะ
ออกมา ว่าจะนาํ ความสุขมาให้ทงั้ ตนและบุคคลอืน่ เช่นการงานของบุคคลทัง้ หลายทีไ่ ปทําบุญทําทาน
การกุศล ตั้งแต่เดินทางยังไม่ได้ถวาย บางคนก็สุขอยู่แล้ว เมื่อถวายแล้วทําบุญแล้ว เลี้ยงหมู่เลี้ยงฝูง
แล้ว ก็สุขใจยิ่งขึ้น การงานมันถูกต้อง พูดจาปราศรัยไม่กระทบกระเทือนกัน ชักชวนกันทําความดี
มันถูกต้อง มันมีความสุข ไม่เกิดแก่งแย่งกันและกัน การงานทางใจก็เหมือนกัน มีแต่เมตตาอารี
ต่อกัน แสดงให้เห็นหน้าแช่มชื่นเบิกบาน พูดจาหลั่งไหลมาด้วยความเมตตา จิตก็เมตตาอยู่ในจิตใจ
ของตนเองตลอด มีแต่ความสุข ความสงบเยือกเย็น จิตใจจึงสงบเป็นปกติ จึงเป็นการงานที่ชอบ
ที่เราทุกคนควรที่จะประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเอง จะอยู่แห่งหนตําบลใดที่ไหน เพื่อที่จะทําให้
เรานี้เป็นผู้ตั้งตนเองไว้ชอบ ก็เลยประกอบได้แต่คุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตน นี่แหละที่พึ่ง เราพึ่ง
พระพุทธเจ้า เราไม่ต้องบ่นแต่ปากว่า
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
แม้เราบ่นก็ดีกว่าคนไม่บ่น แต่เราต้องรู้จักความหมาย เพราะเราปฏิบัติตามทํานองคลองธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสไว้นั้นเอง เราได้ที่พึ่งอยู่ตรงนี้ บัดนี้ธรรมย่อมรักษาเรา คุณงาม
ความดีที่เรารักษานี้แหละ เป็นสิ่งที่จะรักษาเราให้ทรงไว้ในทางที่ดีที่ชอบ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติ
ธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในทางต�ำ 
่ ธรรมย่อมพยุงบุคคลให้ไปสู่สุคติ โลกสวรรค์ หรือพรหมโลก หรือ
ผู้ที่ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปก็เข้าสู่พระนิพพาน ถ้ายังวนเวียนในวัฏสงสารเกิดเป็นมนุษย์อีกอยู่ ก็ย่อมไปเกิด
ในที่ดีนี่แหละ ธรรมทรงคุณไว้ให้คนอยู่ในที่ดีอย่างนี้ ฉะนั้น พวกเราทั้งหลายควรพากันปฏิบัติตน
ให้ตั้งอยู่ในการงานที่ชอบ ดังได้กล่าวมาแล้ว
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๕. สัมมาอาชีวะ – การเลี้ยงชีพชอบ
ในวันนี้จะอธิบายขยายเนื้อความเรื่อง สัมมาอาชีวะ - การเลี้ยงชีพชอบ อันประกอบอยู่ใน
คุณงามความดีทอี่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีแ้ จงแสดงเทศนาในองค์มรรค ให้แก่ปญ
ั จวัคคีย์
ฤๅษีทั้ง ๕ ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลโน้น แก่คณะศรัทธาญาติโยม
การที่พวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ ทุกคนก็ต้องการความผาสุกความเจริญมาสู่
ตนเอง ให้อยู่ด้วยกันแบบมีความสงบราบรื่น หากพวกเราไม่พากันพิจารณา การหาเลี้ยงชีพของตน
ให้ถกู ต้องแล้ว ผลออกมาก็จะนาํ ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ ฉะนัน้ พวกเราควรจะพากันประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และให้พากันหันมามองดูตนเองว่า ได้ประพฤติปฏิบัติ
อยู่ในสัมมาอาชีวะ เรื่องเลี้ยงชีวิตตนเองนั้นถูกต้องตามทํานองคลองธรรม หรือตามคําสั่งสอนของ
พระพุทธองค์ที่ได้ตรัสเทศนาไว้หรือไม่ ถ้าหากพวกเราเลี้ยงดูตนเองถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะแล้ว
ก็จะนําแต่ความสุขความเจริญมาให้ฝ่ายเดียว แต่ถ้าทําไม่ถูกต้องก็จะทําให้มีแต่ความทุกข์ความ
เดือดร้อนและมีผลสะท้อนย้อนมาหาตนเองและบุคคลอื่นด้วย เหมือนเช่นในปัจจุบันที่กําลังเป็น
อยู่ทั่วไปในโลกนี้
พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้วา่ อุบาสกอุบาสิกาทีแ่ ท้จริงนัน้ ต้องเป็นผูม้ นั่ คงในพระพุทธศาสนา
ย่อมเลี้ยงชีพโดยถูกต้อง คือ งดเว้นการขาย ๕ อย่าง
๑. ควรงดเว้นจากการเลี้ยงสัตว์ให้คนอื่นฆ่าเป็นอาหาร สัตว์ที่จะจัดเป็นอาหาร นั้นมีหลายสิ่ง
หลายอย่าง เราเลี้ยงดูแล้วก็ขายให้พ่อค้าเอาไปฆ่าเป็นอาหาร ฆ่าขายเป็นอาหารเลี้ยงคนทั่วไป
ไม่ควรกระทํา
๒. ควรงดเว้นจากการขายบ่วง แร้ว แห อวน เพื่อใช้ดักสัตว์ หรือทําร้ายสัตว์ทั้งหลายให้
ล่วงลับดับตายไปด้วยเครื่องผูกจองจําพันธนาการนั้น
๓. ควรงดเว้นจากการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาแล้ว เช่น อาวุธ ปืน ระเบิด
จรวด สิ่งที่ทําร้ายชีวิตเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อาวุธ เช่น หอก ดาบ หลาว แหลน ที่จะทุ่มแทง
ให้ชีวิตบรรลัยไป
๔. ควรงดเว้นจากการขายยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา คือเว้นจากการขายสุราเมรัย ขายแคป ฝุ่น
เฮโรอีน ผงขาว และยาพิษ เมื่อกินลงไปแล้วจะทําให้เสียสติ เสียอารมณ์ จนถึงล่วงลับดับตายไป
๕. ควรงดเว้นจากการขายมนุษย์ คือเอาคนเรานี้เองทั้งผู้หญิงผู้ชายซื้อไปขาย จะขายเอา
แรงงานเขา หรือจะขายคนไปเข้าซ่องที่โน่นที่นี่ เช่น ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องขายเอาแรงงาน พาไป
ขายให้พ่อค้า พ่อค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้ทําการทํางานเอาแรงงานหวังเอากําไรด้วยการขายชีวิต
เพื่อนมนุษย์เหล่านั้นทั้งหญิงและชาย ในปัจจุบันนี้ขายตั้งแต่เด็กเล็กๆ เขาเอาไปขายประเทศนั้น
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ประเทศนี้ ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย หรือขายผู้หญิงสาว ผู้ชายหนุ่ม หรือแก่ขึ้นกว่านั้นพอทําการงาน
ได้ ยังแข็งแรงเปล่งปลั่งอยู่ก็ค้าขายกัน
พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ ไม่ให้อบุ าสกอุบาสิกาค้าขาย ๕ อย่างทีก่ ล่าวมาแล้ว การทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตนเองให้เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบจริงๆ ก็ต้องรู้จักการเลี้ยงชีพที่เว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
เมื่อเว้นได้แล้วก็ต้องระวังการกินอยู่หลับนอนของตนเอง เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลนั้นแหละ คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนถึงตัวใหญ่ จะสูงต�่ำดําขาวยาว สั้นก็ดี
มีขามาก มี ๒ ขา ๔ ขา หรือไม่มีขาก็ดี สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ควรงดเว้นเอามาฆ่าเป็นอาหารเลี้ยง
ตนเอง
๒. ไม่เอากายของตนไปเป็นโจรขโมย ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราว ฆ่าเจ้าเอาของของบุคคลอื่น
เพือ่ จะมาเลีย้ งชีพตนเอง เราต้องหาเงินด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของตนเองมาเลีย้ งชีพ จะหาด้วยการค้าขาย
ที่ถูกทํานองคลองธรรม ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ยักยอกเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเลี้ยงชีพตน
ต้องขวนขวายหาจากทําไร่ ทํานา ทําสวนก็ดี ค้าขายก็ดี ทําการงานข้าราชการ บริษัท ห้างร้าน
ธนาคาร ฯลฯ หาด้วยแรงงานของตนเอง ได้เงินค่าจ้างแรงงาน หรือได้เงินจากการทํางานต่างๆ ได้
มาโดยบริสุทธิ์ แล้วมาซื้ออาหารการกินเลี้ยงดูตนเอง ได้สมบัติมาใช้มาจ่ายโดยความบริสุทธิ์อย่างนี้
๓. เว้นจากการล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลอื่น ในปัจจุบันบางบุคคลนั้นบํารุงบําเรอด้วย
กามารมณ์ทั้งหลาย ยอมจ้างคนอื่นมาให้บํารุงบําเรอตนเองก็ดี ผู้หญิงก็มี ผู้ชายก็มี เขาก็มีครอบครัว
แล้วทั้งหญิงและชาย เรียกว่าหาเงินค่าจ้างมาเลี้ยงดูตนเองด้วยมิจฉาชีพไปในทางที่ไม่ถูก หากเว้นได้
ไม่เอาเงินนั้น จึงจะถูกตามทํานองคลองธรรม
๔. เว้นจากการพูดปด หลอกลวง โกหกพกลม หากุศโลบายต่างๆ ให้เขาหลงเชื่อตน เพื่อจะ
ได้เงินมาจับจ่ายเลี้ยงตนเอง คนในสมัยปัจจุบันนี้มักพูดจาปราศรัยหลอกลวงคนอื่น เอาเงินเอาทอง
คนนั้นคนนี้ด้วยอุบายต่างๆ จะได้เงินได้ทองเขามาเลี้ยงชีพ เรียกว่าเลี้ยงชีวิตผิดจากอุบาสกอุบาสิกา
ที่ดี ซึ่งทางพุทธศาสนาสั่งสอนไว้
อีกอย่างหนึ่ง คนอยากได้เงินได้ทองของบุคคลอื่น แล้วใช้วิชาชีพเป็นเครื่องมือ เช่นในสมัย
ปัจจุบันมีการศึกษาเล่าเรียนนิติศาสตร์ เรียกว่าทางกฎหมาย รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เมื่อเรียนจบ
มาแล้วก็ทํางานเป็นทนายความ เวลามีเรื่องราวเกิดขึ้นจากบุคคลอื่น มีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่เสียหาย
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เอาไป คือคน ๒ ฝ่ายผิดกัน โต้แย้งกัน ก็หาทนายความกันทั้ง ๒ ฝ่ายเพื่อจะให้
เป็นผู้ว่าความ หาวิธีแก้ไข เอาชนะซึ่งกันและกัน คนที่เรียนจบนิติศาสตร์มาก็จะพูดจากันในเรื่อง
ในความกันต่างๆ ที่ขึ้นโรงขึ้นศาล ทนายความทางหนึ่งก็จะเอาชนะอีกทางหนึ่ง ทางที่ถูกเขาจะ
เอาชนะเพราะอีกทางหนึ่งผิดจริงๆ ส่วนทางฝ่ายผิดก็มีเงินมีทองไปจ้างทนายความ ทนายความก็
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มาปั้นน�้ำเป็นตัวขึ้น ตนเองผิดเต็มประตูก็มาทําให้ถูก ให้ทางนั้นแพ้คดี อย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตผิด
ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามันผิด ตนก็มาทําให้ถูก แก้ไขเรื่องราวต่างๆ ให้มันถูก เพื่อให้มีชัยชนะต่อคู่คดี แล้ว
ตนเองก็จะได้เงินนั้นมาจับจ่ายสะดวกสบาย อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนพูดผิดจากทํานอง
คลองธรรม หาเงินมาเลี้ยงชีพตนเองผิด เพราะมันผิดอยู่เรามาทําให้ถูก ไม่ตัดสินไปตามตรง ใครถูก
ก็ต้องถูก ใครผิดก็ต้องผิด ก็ต้องรู้ ถ้าบุคคลใดพากันทําอยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่าได้เงินได้ทองนั้น
มาเลี้ยงชีวิตผิด ไม่ดําเนินไปตามที่ควรจะเป็น คนที่เขาถูกก็ให้เขาผิดไป เรื่องราวก็มีแพ้มีชนะกัน
เพราะทนายความนั่นเอง ถ้าหากว่าเราจะเลี้ยงชีวิตให้ถูก ใครทําผิดจริงๆ ผิดกฎหมายบ้านเมือง
ผิดจากทํานองคลองธรรม ไม่เป็นคนดีจริงๆ ก็ต้องตัดสินว่าไม่ถูก ทําผิดจริงๆ เมื่อได้เงินได้ทองมา
หรือทาํ งานราชการได้เงินเดือนมาใช้กด็ ี ก็ไม่ผดิ ศีลธรรม จึงจะเป็นสัมมาอาชีวะได้ ทุกคนควรพิจารณา
ให้เข้าใจให้ดีในการตัดสินพิจารณาคดีต่างๆ
อีกอย่างหนึ่งการพูดจา เอายศ เอาศักดิ์ เอาตระกูล เอาอํานาจของตนข่มขู่คนอื่น เพื่อจะ
ได้เงินได้ทอง ข่มขู่คนไม่มีกําลังด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ด้วยอํานาจกําลังของตนว่า ตัวใหญ่
แข็งแรง บางทีอาจจะมีขเู่ อาเงินเอาทอง พูดคําหยาบนานาด่าเขา เพือ่ จะให้เขากลัว เห็นไหมคนไปปล้น
ไปจี้คนอื่น ใช้อาวุธปืน ดินระเบิด มีดดาบต่างๆ ใช้ขู่เข็ญให้เขากลัว แล้วก็ปลดเอาทรัพย์ทั้งหลาย
ขนเอาทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดาอะไรต่างๆ ด้วยวาจาของเขา และใช้อาวุธต่างๆ
ด้วยเขากลัวแล้วก็ขนเอาทรัพย์สมบัตมิ าเลีย้ งตนเอง อันนัน้ ก็เลีย้ งชีวติ ผิดไม่ถกู ตามทาํ นองคลองธรรม
ในปัจจุบันมีเยอะ มันผิดจากสัมมาอาชีวะ เป็นมิจฉาอาชีวะกันส่วนมาก มีแต่ความเดือดร้อน
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้เลี้ยงชีวิตด้วยวาจาของตนเองแบบนี้ ให้งดเว้น
การพูดจาปราศรัยต่อกัน ให้พูดเพราะเสนาะหูต่อกัน พูดดีต่อกัน พูดจาสรรหาสิ่งอันเป็น
ประโยชน์ พูดกันแล้วเขาให้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยการพูดจาปราศรัยที่ดี อันนั้นก็เลี้ยงชีวิตถูกต้อง
ไม่มีปัญหาอะไร การพูดจาปราศรัยต่างๆ อันเป็นธรรมะธัมโมที่ชวนให้คนไปปฏิบัติฝึกหัดตนเอง
เพื่อดําเนินชีวิตของเขาให้รื่นเริงมีความสุขต่อไป เขาก็ให้ปัจจัยมาด้วยการพูดจาปราศรัยในธรรมะ
ในทางที่ดีทั้งครอบครัว ทั้งหมู่ทั้งเพื่อนฝูงก็ดี ทั้งประชาชนทั้งหลาย แล้วก็ได้ปัจจัยมาจับจ่ายเลี้ยง
ชีวิตของตน เหมือนกับอุบาสกอุบาสิกาบางท่านทั้งผู้หญิงผู้ชายในปัจจุบัน ผู้ศึกษาธรรมะแล้วก็
บรรยายแนะนาํ คนอืน่ ไม่ให้ทาํ ความชัว่ แนะนาํ คนอืน่ ให้ประพฤติปฏิบตั ดิ อี ยูใ่ นขอบเขตของศีลธรรม
เมื่อคนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามคําแนะนําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของบุคคลนั้น เขาก็
พากันให้ปัจจัยเงินทองแก่อุบาสกอุบาสิกาเลี้ยงชีพตนเอง ก็เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบ
ถูกตามทํานองคลองธรรม
๕. เว้นจากการค้าขายยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา ทั้งหลายแล้ว เราหาเงินในทางที่ถูกมา บุคคลนั้น
ได้ชื่อว่าหาเงินหาทองในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะ ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
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อีกอย่างหนึ่งทางด้านจิตใจของบุคคลนั้น ก็มาพิจารณาดูจิตใจของตนเองคิดอย่างไร หาอุบาย
อย่างไร เว้นได้ไหม ดูว่าตนเองเลี้ยงชีพอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกไหม ถ้าหากถูกก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกา
ในพระพุทธศาสนานี้อย่างแท้จริง เรียกว่าเดินตามองค์มรรคที่ถูกต้อง
บัดนี้ มาพูดถึงภิกษุสามเณรที่บวชในพระพุทธศาสนา นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ เดินตามรอย
พระยุคลบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เลี้ยงชีพของตนเอง เป็นสัมมาอาชีโวนั้นจะทําอย่างไร
ในข้อนี้ผู้ที่เนกขัมมะออกมาบวชแล้วจะเลี้ยงตนเองถูกต้องไหม ส่วนมากผู้ท่ีบวชมาแล้วก็เลี้ยงชีพ
ถูกต้อง แต่บางท่านบางองค์ยังเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องก็มีพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรที่จะเข้าใจ ควรศึกษา
เรื่องราวบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ที่จะพอรู้ได้เข้าใจได้ว่า เป็นภิกษุสามเณร
บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้ว บวชใหม่ก็ดีบวชมานานปีก็ดี การเลี้ยงชีวิตของตนเองก็มีหลายแบบ
ถ้าหากมันผิดมันเป็นอย่างไร
เป็นภิกษุสามเณรแล้วใช้กายของตนไปในทางที่ผิด เช่น เป็นโจรขโมยอยู่ในผ้าเหลือง โจรปล้น
พระพุทธศาสนา จะอยู่ในวัดในวาก็ดี บางท่านบางองค์ยังเข้ากับโจรขายทรัพย์สมบัติของสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา ขายสิ่งของต่างๆ ที่ศรัทธาญาติโยมมาบริจาคเอาไว้ เอาเงินมาใช้ส่วนตัว บางท่าน
บางองค์ก็จําหน่ายพระพุทธรูปของเก่า คร�่ำคร่าหาเงินตรากับโจรอย่างนี้ก็มี เอามาเลี้ยงชีวิตผิด
แม้บวชมาแล้วก็ดี สามเณรก็เหมือนกัน บางสามเณรก็ลักเอาทรัพย์สมบัติต่างๆ ในวัดนั้นแหละ
ไปบ้านของตนเองหรือเอาไปจับจ่ายก็มมี ากมาย บางทีไปหาบิณฑบาตเอาเงินเอาทองตามถนนหนทาง
บ้านน้อยเมืองใหญ่ ในปัจจุบันนี้มาบวชปลอมในพระพุทธศาสนา เป็นอลัชชี บางคนก็ไม่ได้ปลอม
บวชมาถูกต้องแต่ไปเลี้ยงชีวิตผิด อุ้มบาตรไปหาบิณฑบาตเอาเงินเอาทองทีละ ๙ องค์ ๑๐ องค์ก็มี
มีคนนําหน้าประกาศไปด้วย บิณฑบาตเอาปัจจัยเงินทองไปใช้ไปจ่าย ไปขอเขาแบบนั้น พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตที่ไหน บางทีบิณฑบาตมาแล้วก็ไปสึกเสีย สึกแล้วก็ไปเที่ยวเล่นหากินอะไรต่างๆ อยู่
เกิดวุ่นวายอยู่ ในปัจจุบันมีเกลื่อนกลาด เลี้ยงดูตนเองผิด
ภิกษุสามเณรบวชมานานแล้ว บางท่านบางองค์ไปติดหนี้สินญาติโยม เอาปัจจัยเงินทองของ
ญาติโยมมาใช้จ่าย ข้อนี้ระวังให้ดี การก่อสร้างต่างๆ คิดจะสร้างบุญกุศลสร้างกุฏิวิหาร ศาลาโรงร้าน
ก็ดี ทําอะไรต่างๆ มันก็เป็นทางบุญทางกุศล วัสดุสิ่งของต่างๆ ขนมาก่อสร้างในวัดวาอาวาสของตน
้ าติโยมเอาไว้ หรือไปติดหนีธ้ นาคารเอาไว้ ธนาคารก็ของญาติโยมนัน่ แหละ ไม่ใช่อนื่ ไกล
แต่ไปติดหนีญ
พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ที่ไหนให้ภิกษุสามเณรไปติดหนี้สินญาติโยม ปัจจัยเงินทองวัสดุทั้งหลาย
ตั้งแต่บวชมาแต่เบื้องต้นแล้ว ท่านก็ถามว่ามีหนี้สินของบุคคลอื่นหรือไม่ ท่านถามแล้ว อาจารย์ท่าน
สวด ไม่ได้ติดหนี้สินของบุคคลใดแม้สตางค์เดียว ท่านจึงให้บวชในพระพุทธศาสนา คําสัญญาอันนี้
เมือ่ สัญญาแล้วตัง้ แต่ตน้ ทาํ ไมบวชมาแล้วมาทําอย่างนี้ จึงเป็นสิง่ สําคัญการเลีย้ งชีวติ บางท่านบางองค์
ก็ขอด้วยปากเลยทีเดียว ขอเอาเงินเอาทองเขามาซื้ออาหารการกินฉัน บริโภค ติดหนี้กันเยอะแยะ

ม ร ร ค ๘ ขั น ธ์ ๕ ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ 25

บางท่านบางองค์ก็โลภเอาทรัพย์สมบัติที่ญาติโยมมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโน่นสร้างนี่
โลภเอาสมบัติของสงฆ์มาเป็นของส่วนตัว ใช้ส่วนตัว เขาไม่ได้ปวารณาให้ใช้โดยส่วนตัวก็เอามาทํา
เป็นส่วนตัว แล้วตนเองมีปัจจัยจะใช้หนี้นั้นไหม ถ้ามีก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าไม่มีแล้วใช้ไป มันก็เลี้ยง
ชีวิตผิดอยู่ดีๆ นั่นเอง บางท่านบางองค์เอาไปลงทุนค้าขาย ให้เขากู้เขายืมไปซื้อรถซื้อเรือวิ่งเอากําไร
หาผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นปัจจัยของสงฆ์ทั้งหลาย มันมีหลายอย่าง เป็นเรื่องของมิจฉาชีพทั้งนั้น
พระเณรองค์ไหนทําอย่างนี้ ควรที่จะรู้ตนเองว่าเดินทางผิดองค์มรรคแล้ว ผิดศีลธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรเข้าใจด้วยตนเอง
ถ้าหากใช้อุบายต่างๆ ด้วยกายของตนเอง พยักหน้า หรือทําอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อจะได้สิ่งโน้น
สิ่งนี้ นี่ทําด้วยกาย หรือทําด้วยวาจา พูดจาปราศรัยประเล้าประโลม อย่างโน้นอย่างนี้ หลอกลวง
โกหกศรัทธาญาติโยม พูดไม่มีคําจริง พูดอวดตนเองว่าตนเองได้บรรลุธรรม ปฏิบัติดีกว่าองค์โน้น
องค์นี้ ปฏิบตั ดิ กี ว่าหมูฝ่ งู คณะโน้นคณะนีเ้ ขาปฏิบตั ไิ ม่ดี พูดจาอย่างโน้นอย่างนีต้ า่ งๆ ให้คณะศรัทธา
ญาติโยมเลือ่ มใสด้วยวาจาของตนเอง เพือ่ จะได้ลาภสักการะปัจจัยมาใช้มาจ่ายสิง่ ของต่างๆ แม้เขาจะ
ให้สบงจีวร ให้ปัจจัย ๔ ทางพระพุทธศาสนามาใช้มาจ่าย ด้วยกุศโลบายอวดโอ้ตนเองอย่างนี้ มันก็
ผิดอีก การพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรแตกกันเพื่อตนเองจะได้ลาภสักการะ ก็ผิดอีก
หรือใช้วาจาข่มขูพ่ ระเณร ด่าคณะญาติโยมด้วยอาํ นาจเพราะบวชมานานหรือไม่นานก็แล้วแต่ คือพูด
ไม่มีศีลธรรมนั่นเอง ตนเองไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอะไรก็มาอวดว่าได้ เพื่อเขาจะได้ให้ปัจจัยมาใช้
มาบ�ำรุงบําเรอตน อย่างนี้ก็เรียกว่าเลี้ยงชีวิตผิด มันจะเป็นทางที่ถูกต้องได้อย่างไร จะทําให้ตนเอง
ได้รับความสุขได้อย่างไร เพราะเป็นมิจฉาชีพ
การบวชในพุทธศาสนาแล้วแสวงหาปัจจัย ๔ ตั้งแต่จีวร สบง สังฆาฏิ ผ้าบริขารทั้งหลาย
เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ให้ถกู ต้อง ต้องได้มาด้วยความบริสทุ ธิ์ ศรัทธาญาติโยมมา บริจาคให้ดว้ ยความบริสทุ ธิ์
ไม่ได้ไปขอไปรบกวนอะไร ได้ผ้าดีหรือไม่ดีมา ท่านก็ควรจะใช้ได้ ถ้ามันสูงมันต�่ำมันยาวพอดีที่จะห่ม
ได้ หรือถ้ามีศรัทธาญาติโยมปวารณาหาผ้าที่ดี ที่ละเอียดมาให้ก็นุ่งห่มได้ ไม่มีปัญหาอะไร เพราะมี
ผู้บริจาคให้ปัจจัยสนับสนุนที่ถูกต้อง เราไม่ได้ขอเขา ไม่ได้รบกวนเขา ผ้าไตรปัจจัยของใช้ต่างๆ เป็น
บริขารก็เหมือนกัน เขาให้มาด้วยความบริสุทธิ์ ได้มาแล้วก็บริโภคด้วยความเคารพกองบุญกองกุศล
ของศรัทธาญาติโยม นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้
การแสวงหาบิณฑบาตก็ดี หาเลี้ยงชีพด้วยลําแข้งของตน ไปบิณฑบาตด้วยความเคารพ ไม่ได้
ไปขออาหารการกินประณีตอย่างโน้นอย่างนี้ ถ้าตนเองไม่เจ็บไม่ป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้
เจ็บป่วยหนักจึงให้ขอโภชนาอันประณีต ระคนไปด้วย นม เนย ถั่วงาทั้งหลาย ถ้ามีผู้ปวารณาก็
ไม่มีปัญหา การเลี้ยงชีพของตนไม่ได้ไปรบกวนศรัทธาญาติโยมให้เอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาให้ เวลาเดินไป
บิณฑบาต ใครจะใส่ของดี ของควรฉันไม่ควรฉัน ได้ตกลงมาในบาตร เขาให้มาหรือให้ถือมาก็ด้วย
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ความบริสุทธิ์ หรือศรัทธาญาติโยมนํามาบริจาคทานที่วัด ประเคนให้โดยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ไปขโมย
ของใคร รบกวนใคร ก็ได้อาหารถูกต้อง
บัดนี้ การสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆ ที่อยู่ ที่พักพาอาศัย กุฏิ วิหาร ศาลา โรงร้านก็ดี
การบริหารในวัดวาอาวาส คณะศรัทธาญาติโยมปวารณา ไม่ได้ไปรบกวนใครให้ปัจจัยมาก่อสร้าง
ไม่ได้ไปขโมยวัสดุสิ่งของของใคร ไม่ได้ไปติดหนี้ใครเอามาทํา ก็ได้ปัจจัยมาใช้จ่ายด้วยความบริสุทธิ์
ตามกําลังของตน ตามปัจจัยของตนที่มีสร้างขึ้นมา องค์ไหนมีมากก็สร้างได้มาก สวยสดงดงาม
ั หาอะไร องค์ใดมีนอ้ ยก็สร้างน้อยตามกําลังของตน ไม่ไปติดหนีส้ นิ เขาทีไ่ หน ได้ปจั จัยมาด้วย
ก็ไม่มปี ญ
ความบริสุทธิ์ ก็เลี้ยงชีวิตถูกต้องไม่เดือดร้อน
การได้คิลานเภสัชปัจจัย เวลามีโรคภัยไข้เจ็บ ญาติโยมก็เอามาให้ หรือเอาไปพยาบาลที่
โรงพยาบาล ที่แพทย์ ที่หมอคลินิก ภิกษุไม่ต้องวุ่นวาย ศรัทธาญาติโยมเขาเลื่อมใสบํารุงรักษาให้มี
ความสุข ก็ไม่มีปัญหา เป็นการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องโดยชอบธรรม จึงจะดําเนินเข้าเรื่องศีลในองค์มรรค
เป็นสัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ เป็นภิกษุสามเณร ทางพุทธศาสนา
ฉะนัน้ คณะศรัทธาญาติโยม อุบาสกอุบาสิกา ภิกษุสามเณร เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ควรพิจารณา
ว่า ตนเองนี้ปฏิบัติไปตามทํานองคลองธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาอาชีโวไหม เรารักษาศีล
ในองค์มรรคได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ก็ขออํานวยพรให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้อง
ก็จะนําแต่ความสุขความเจริญ ทําให้จิตใจของตนเองก้าวหน้าบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

๖. สัมมาวายามะ – ความเพียรชอบ
วันนี้จะแสดงเรื่องความเพียร ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ ให้พวกเราท่านทั้งหลายมาฝึกฝน
อบรม กาย วาจา ใจของตน เพื่อให้ได้รับผลซึ่งความสุขความเจริญ ในเบื้องต้นมี ๔ ประการคือ
๑.
๒.
๓.
๔.

เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง
เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง
เพียรรักษากุศลที่ตนเองได้เคยกระทํามาแล้วและให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่งขึ้น

ในเบื้องต้นนี้ ให้เรามาทําความเข้าใจให้รู้ ๒ อย่าง สติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ คือ
ความรู้สึกตัว และ จิต คือความคิด คิดไปโน่น คิดไปนี่ คิดไม่อยู่กับตนกับตัว เรามุ่งหวังที่จะอบรม
จิตใจของตนเป็นสิง่ สาํ คัญทีส่ ดุ ฉะนัน้ การทําความพากเพียรพยายามเพือ่ จะหาทางก้าวล่วงทุกข์นนั้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มีความ เพียร ๔ อย่าง ดังกล่าวมาแล้ว
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ข้อที่ ๑ การเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้น ความเพียรระวังทางกายของเรานั้นก็คือเรามีความ
ระมัดระวัง ตั้งสติเอาไว้ สํารวมเอาไว้ ไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
เพียรระวังการพูดจาปราศรัยของตน ก่อนจะพูด ควรพินิจพิจารณาไตร่ตรองดูเสียก่อน
ระมัดระวังเอาไว้ เพื่อจะได้ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดี คือไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบเคืองหู
คนอื่น และไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล เพียรระวังเอาไว้
การเพี ย รระวั ง จิ ต ของพวกเรามี ใ ห้ คิ ด ขึ้ น ในทางที่ จ ะเป็ น บาป ก็ คื อ รั ก ษาจิ ต ของตนเอง
มันจะคิดเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้น เช่น อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ระมัดระวัง
เอาไว้ไม่ให้มันคิด นี้คือความเพียรเบื้องต้น เรียกว่าระมัดระวังไม่ให้ทําบาปด้วยกาย วาจา ใจของเรา
นี้เป็นข้อที่ ๑
ข้อที่ ๒ เพียรละบาปที่เกิดขึ้น ทางกาย วาจา ใจของเรา เราเคยทําบาปมาแล้ว ร่างกาย
ของเราเคยกระทําอะไรที่มีความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นและสัตว์ต่างๆ หรือทําลายล้างผลาญซึ่งกัน
และกัน ดังนั้น เราก็หยุดไม่ทําสิ่งนั้น
ทางวาจา เราก็เพียรละบาปที่เกิดขึ้นจากการพูดจาปราศรัยไม่ดี ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อคนอื่น
เราก็เพียรละทิ้งเสียไม่พูดอีก เราเคยพูดส่อเสียด ยุยงส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้แตกจากกัน เขาเป็น
เพื่อนฝูงอยู่สนิทสนมกลมเกลียวกัน ก็ไปยุไปแหย่ให้เขาแตกกัน เคยพูดมาแล้ว ทําให้มีความทุกข์
ความเดือดร้อนเกิดขึ้น เราควรละทิ้ง ไม่พูดอีกต่อไป เราเคยพูดคําหยาบคายเคืองหูแก่ผู้เฒ่าผู้แก่
แก่พ่อแม่ แก่เพื่อนฝูงทั้งหลาย คําหยาบคายเคืองหูนี้ไม่มีใครปรารถนา แต่เราเคยพูดมาแล้วด้วย
ความหงุดหงิด ความโกรธ ความไม่พอใจ เคยด่าเคยว่าต่างๆ นานา เราก็เพียรละปล่อยทิ้งไป อย่า
ไปพูดอีกต่อไป ถ้าเราพูดจาปราศรัยไม่มีสารประโยชน์อันใด ตลก เฮฮา สนุกสนานเพลิดเพลินใจ
เสียเวลาเปล่าประโยชน์ เราก็ละทิ้งไม่ต้องพูดอีก
ทางด้านจิตใจ เราเคยคิดอิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวรแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
สัตว์ร้ายก็ดี เพื่อนมนุษย์ที่เราไม่ถูกต้องนิสัยกัน หรือเขาทําอะไรต่างๆ แก่เรา เรามีจิตคิดอิจฉา
จองเวรจะล้างผลาญทําลายชีวิตเขาให้ย่อยยับดับไป จิตใจของเราเคยคิดสิ่งที่ไม่พอใจอย่างนี้
เหมือนเราเห็นคนที่เคยพูดให้เราไม่พอใจ จิตใจของเราเศร้าหมองยังโกรธ ยังเกลียดอยู่อย่างนั้น
ขาดความเมตตา เราก็ควรเสียสละปล่อยทิ้งเสีย อย่าไปคิดในเรื่องอย่างนั้น เรียกว่าเราเคยคิดมาแล้ว
เราก็ละทิ้ง ไม่ต้องคิดอีก
ข้อที่ ๓ เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้น เรามีร่างกายของเรา ทุกคนควรที่จะเอากายของเรานั้นทํา
คุณงามความดี แม้จะทําบุญทําทานการกุศล ช่วยคนจนหรือช่วยเพื่อนฝูงทั้งหลายด้วยแรงกาย หรือ
เราเอากายของเรามารักษาศีล ทาํ ให้เราเป็นผูม้ ศี ลี ขึน้ เอากายมานัง่ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญเมตตา
ภาวนา ทําสมาธิกัน ทําให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ ยังกุศลให้เกิดขึ้นทางกายของตน
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การเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นทางวาจานั้น เราควรจะพูดจาปราศรัยซึ่งกันและกันด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ตรงไปตรงมาต่อกัน เพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ บุคคลทีพ่ ดู จาปราศรัยซือ่ สัตย์สจุ ริต
ตรงไปตรงมาต่อกันนี้ เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มีน�้ำหนัก แม้จะเป็นเด็กหรือหนุ่มสาวก็ดี ท่ามกลางคน
๕๐ - ๖๐ ปี หรือเฒ่าแก่ ๘๐ - ๙๐ ปีกต็ าม จะเป็นเจ้าใหญ่นายโต หรือคนทุกข์คนจนก็ตาม กระฎุมพี
เศรษฐี มหาเศรษฐี พราหมณ์ มหาศาล พระราชามหากษัตริยก์ ต็ าม ถ้าหากพูดจาอยูใ่ นความดีซอื่ สัตย์
สุจริตแล้ว ผลออกมาตนเองก็เป็นคนดี พูดดี คนอื่นเขาก็สรรเสริญ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นภาษิต
ไว้ว่า “สจฺจํ เว อมตา วาจา” คําสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตาย คนเชื่อคําพูดของเรา เพราะเราพูดคํา
ซื่อสัตย์สุจริต วาจาของเราก็เป็นมงคล ดูพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมานานแล้ว จนได้
๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว คุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญาก็ดี ย่อมนํา
ความสุขมาให้แก่บุคคลผู้นั้นไปตลอด นี่คือความซื่อสัตย์
บัดนี้ เราควรที่จะพากันพูดจาปราศรัยให้คนที่แตกสามัคคีกันนั้น หันหน้าเข้าหากันได้ด้วย
คําพูดของเรา คนที่เขามีความรักกัน เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอยู่แล้ว เราก็ชักชวนให้เขามีความสนิทสนม
กลมเกลียว มีความรักกันหนักแน่นมั่นคง ไม่แตกสามัคคี เราพูดจาไพเราะเสนาะหู ไม่แทงจิตใจของ
คนอื่น ไม่กระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมันรื่นหู ฟังแล้วมีความสุข ตัวของ
คนพูดก็มคี วามสุขใจ คนฟังก็มคี วามสุขใจ เราก็ควรทีจ่ ะสรรหาคําพูดอย่างนัน้ มาพูดจากัน อยูแ่ ห่งหน
ตําบลใด ที่ไหน บ้านใด เมืองใด อยู่กับเพื่อนฝูงที่ไหน ควรเลือกคําพูดอย่างนั้นมาพูดสนทนากัน
นอกจากนั้น เราควรพูดจาให้มีสาระ เหมือนคนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนักศึกษาก็ดี
พูดเกี่ยวกับแขนงวิชาความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษาเขามีความรู้ ก็เป็นวาจามงคล เราพูดจาปราศรัย
ชวนกั นมาทํ าบุญทํากุศล ชวนกันรักษาศีล นั่งเจริญเมตตาภาวนา หาความสงบสุ ข เรีย กว่า
ธัมมสากัจฉา ชักพาคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติดีด้วยคําพูดของเรา คนอื่นได้ยินแล้วก็นําคําพูดของเรา
นั้นไปประพฤติปฏิบัติตัวของเขา ได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้น เรียกว่าคําพูดนั้นมีสารประโยชน์
ควรเลือกหาพูดจาปราศรัยกัน วาจาของบุคคลก็เลยมีมงคล มีผลประโยชน์เกิดขึ้น เป็นการยังกุศล
ให้เกิดขึ้นในวาจาของตน
การยังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรานั้น เราก็พากันนั่งสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนาอยู่
เดี๋ยวนี้ ให้พากันทําความเข้าใจว่า เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิ อยู่ใน
อารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเพื่อจะให้เรานี้ได้รับความสงบ จิตของบุคคลที่ไม่สงบระงับเป็นสมาธิ
จิตวุ่นวายแส่ส่ายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้กิเลสหลอกลวงไปอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้น จิตใจ
ไม่หนักแน่นมั่นคง ไม่อยู่เป็นสมาธิย่อมมีความทุกข์ คิดไปมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้น เหมือนกับ
บุคคลเดินทาง ถ้าเดินไม่หยุดไม่พักผ่อน ยิ่งเดินมากก็ยิ่งมีความเหน็ดเหนื่อยมาก ที่ไหนก็ไม่หยุด
ไม่พักผ่อน เดินไปไม่หยุด คนนั้นก็ย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียร่างกาย ฉันใดก็ดี จิตใจ
ก็เหมือนกัน ถ้าคิดไม่หยุด คิดเรื่องโน้น คิดเรื่องนี้ จิตใจไม่ได้พักผ่อน จิตทํางานมาก จิตก็ย่อม
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มีความทุกข์มาก จิตใจของคนที่คิดมากจนไม่มีเวลาพักผ่อน จิตก็ย่อมมีความทุกข์ ไม่มีที่จดจ่ออยู่
เป็นปกติ
เมื่อเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างนี้แล้ว ควรที่จะตั้งสติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือ
ความรู้ตัว มาดูจิตของเราในปัจจุบันนี้ จิตของเราอยู่ที่ไหน คิดเรื่องอะไร อยู่ที่ไหน อยู่กับตัวไหม
หรือมันคิดอยู่ข้างนอก เราพากันมาทําความสงบ เราควรที่จะละเสีย สละบ้านช่องเคหสถานที่อยู่
อาศัยพักนอนมาแล้ว ไม่ตอ้ งไปคิดถึงทรัพย์สมบัตอิ ะไรทัง้ หลาย ญาติพนี่ อ้ งวงศ์ตระกูล อะไรทุกอย่าง
ก็ต้องละทิ้ง การพูดจาปราศรัยเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นอดีตตัดทิ้งไปหมด ไม่ต้องยุ่ง เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้
พากันนั่งให้สบายๆ หายใจสบายๆ แล้วใช้สติและสัมปชัญญะนั่นแหละมาดูจิตของเรา จิตของเรา
อยู่กับตนกับตัวไหม
เราอยากให้เป็นสมาธิก็ต้องละอดีตทิ้งอนาคต สิ่งที่ยังไม่มาถึงในชั่วโมงข้างหน้าในวันข้างหน้า
ก็ดี เราไม่ต้องไปคิดถึงเพราะยังไม่เกิดขึ้น อย่าไปคํานึงถึง เอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจ
เข้าออก เอาจิตมาดูลม ใช้สติสัมปชัญญะประคองจิตของตนเองเอาไว้ หายใจเข้ายาวให้รู้ หายใจออก
ยาวให้รู้ หายใจออกสั้นให้รู้ หายใจเข้าสั้นให้รู้ ให้รู้อย่างนี้ ไม่ต้องไปรู้ที่อื่น ให้จิตของเรามันนิ่งอยู่ที่นี่
ใช้สติปัญญาประคองเอาไว้ เมื่อจิตคิดออกไปก็ดึงเข้าดูลม ถ้าหากร่างกายของเรามีที่เจ็บตรงนั้น
ตรงนี้บ้าง หรือมีการป่วยไข้ก็ดี อย่าไปสนใจ ไม่ต้องกลัวตาย ไม่ต้องกลัว มันวุ่นวาย จะเป็นโรคภัย
ไข้เจ็บอะไร จะเจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บหลังเจ็บเอว มันร้อนมันหนาวก็ดี ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องไปยุ่ง เป็น
ขันธมาร มันรบกวนเราไม่ให้จิตสงบ อย่าเอาจิตของเราไปจดจ่อตรงที่มันเจ็บปวด มันร้อนมันหนาว
ให้สละละทิง้ ไป เราจะปฏิบตั เิ อาคุณงามความดี ปฏิบตั บิ ชู าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ทรงนัง่ อยูใ่ ต้รม่ โพธิ์ ตัง้ สัจจะอธิษฐาน “ถ้าไม่สาํ เร็จได้รแู้ จ้งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมือ่ ไร จะไม่ยอม
ลุกจากทีน่ งั่ ไป แม้รา่ งกายจะเหีย่ วแห้งผุพงั หลุดร่วงไปก็ตาม” พระพุทธองค์ทรงเอาจริง เราก็เอาจริง
เราก็วาง ไม่สนใจเรื่องขันธมาร ใช้สติปัญญาดูจิตของตนเอง มาคิดดูลมอยู่ให้มันนิ่งอยู่กับลม
ประคองจิตของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิ
บุคคลทีท่ าํ ได้งา่ ยจะต้องทิง้ อดีต อนาคต และนิวรณธรรมทัง้ ๕ ความเพลิดเพลิน ในกามารมณ์
ก็ปล่อย ความอิจฉาพยาบาทก็ปล่อย ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มาครอบงําได้ เพราะเรา
ตัง้ ใจ เราเชือ่ ในพระรัตนตรัย เรามีศรัทธาจะนัง่ ทําความสงบ อุทธัจจะกุกกุจจะ จิตฟุง้ ซ่าน เราก็ไม่ยงุ่
ทั้งอดีต อนาคต ความเจ็บปวดของร่างกาย มันก็สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออก เราไม่ต้องสงสัย
การเจริญเมตตาภาวนานี้ต้องได้รับความสงบแน่ มีครูบาอาจารย์เคยทํามาก่อน ได้รับความสงบ
ความสุข ท่านจึงมาแนะนําสั่งสอนพวกเราให้พากันทํา เป็นความสุขที่ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน
สุขที่จิตสงบ เป็นนิรามิสสุข สุขที่ไม่อิงอามิส ทั้งอดีต อนาคตและทรัพย์สินทั้งหลายอื่น สุขที่จิต
ไม่ยงุ่ กับนิวรณธรรม สงบระงับหมด อดีต อนาคต ปลดออกไปหมดได้ ใจก็เลยนิง่ อยู่ เป็นอารมณ์หนึง่
อารมณ์เดียว มันก็มีความสุขเกิดขึ้น
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ขณะที่เรานั่งอยู่ ไม่ต้องคิดเรื่องอะไร ดูอยู่แต่ลม ทําใจให้สบายๆ ดูให้เห็นลมมันนิ่งอยู่ แล้วเรา
ก็ประคองเอาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะ ให้จิตใจของเรามันนิ่งอยู่ หายใจให้สบายๆ ละเอียดลงไปเรื่อยๆ
ถ้าใครทําได้รวดเร็ว ก็เหมือนกับไม่มีลม ว่าง ร่างกายก็เบา นั่งได้สบาย เรียกว่าจิตใจของเราเป็น
ขณิกสมาธิได้ เราใช้สติปัญญาเอาจิตของเราที่มีความสุขความสงบระงับเป็นสมาธิอยู่ มีความสุข
มีปีตินั้นมาตั้งไว้ที่ตรงหน้าอกหรือตรงท้องน้อยจุดใดจุดหนึ่ง ให้มันสบายๆ มีที่วางที่อยู่ ใช้สติปัญญา
ประคองความสุข ที่จิตมันสุขอยู่ นิ่งอยู่ ให้สงบลึกลงไป สงบนาน มันไม่ออกมาภายนอก ถ้ามัน
จะออก เราก็ใช้สติปัญญาประคองเอาไว้ ไม่ไปวุ่นวายกับอะไร อยู่สบายๆ อยู่นิ่งๆ เหมือนอยู่คนเดียว
ไม่เกาะเกี่ยวอะไร คนอยู่คนเดียวไม่ถืออะไรจะอยู่สบาย ไม่มีใครมาคุยด้วย ใจก็เหมือนกัน เมื่อนิ่งอยู่
ไม่มีอะไรมารบกวน มันก็มีความสุข คนคิดอารมณ์เดียวมันมีความสุขมาก
เราใช้สติปัญญาประคองไว้ให้มันนิ่งนาน บางคนก็ว่างไปเลย ร่างกายก็ว่างเปล่าเหมือนไม่มี
ร่างกาย กล้านั่งไม่กลัวอะไร กี่ชั่วโมงก็ได้ จิตก็นิ่งสงบ ดิ่ง มีปีติแรงมาก ปีติสงบไปใจก็สุขสงบ ว่าง
มองไม่เห็นมือ ไม่เห็นแข้งเห็นขา เห็นตนเห็นตัว เรียกว่า เบากาย แล้วก็เบาจิต ใจก็เบาเพราะอยู่
ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวนิ่งอยู่ เมื่อเป็นอัปปนาสมาธิ นิ่งอยู่ เราจะมองเห็นจิตของเราสงบนิ่ง
สุขอยู่ตลอด รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอง มีความสุขอย่างนี้เอง ครูบาอาจารย์จึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจ
แต่ก่อนจิตของเรามันไม่สงบ คิดโน่นคิดนี่ ฟุ้งซ่าน มันมีทุกข์ บัดนี้ เราไม่มีความทุกข์แล้ว เราเห็น
ความสุขชัดด้วยตนเอง รับรองด้วยตนเอง ถ้าหากเราไปเพ่งอยูก่ เ็ หมือนอยูใ่ นฌาน เพ่งอยูใ่ นความสุข
ความว่าง ถ้าเราไม่เพ่ง เห็นจิตนิ่งอยู่เฉยๆ สุขอยู่ ก็เป็นอัปปนาสมาธิ ฉะนั้น ทุกคนก็จะได้รับรู้ด้วย
ตนเอง รับรสด้วยตนเองว่า ทําสมาธิ จิตใจสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงนี้ มีความสุขจริง เป็น
นิรามิสสุข จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมงคล เรียกว่ายังกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตน
ข้อ ๔ เพียรรักษากุศลที่ตนเองได้กระทําไว้แล้วนั้นให้เจริญรุ่งเรืองเต็มเปี่ยม ในข้อนี้
ทุกคนควรทาํ ความเข้าใจว่า เราเคยทาํ คุณงามความดีอะไรด้วยกายของเรา ให้ตนเองและคนอืน่ ได้รบั
ความสุข เราควรรักษาเอาไว้ เราเคยรักษาศีล เราควรปฏิบัติให้ศีลของเรานั้นบริสุทธิ์หนักแน่นมั่นคง
ประคองเอาไว้ และให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป เราเคยนั่งเจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ
ระงับเป็นสมาธิ มีความสุขดี ก็พยายามให้จติ ใจของตนเป็นสมาธิหนักแน่นมัน่ คง ไม่เสือ่ มคลายหายไป
ั ญา
เรียกว่าการรักษากุศลทีต่ นเองได้กระทาํ ไว้ดว้ ย กาย วาจา ใจของตน ได้แล้วก็พยายามทีจ่ ะมีสติปญ
ในการ ยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน นั่งรถ นั่งเรือ ไปที่ไหน ทําอะไรอยู่ ก็ใช้สติปัญญาดูจิตใจของเรา
ไปเรือ่ ยๆ เพือ่ จะให้สงบระงับเป็นสมาธิในอิรยิ าบถทัง้ ๔ นัน้ เรียกว่าพร้อมมูลบริบรู ณ์ดว้ ยความเพียร
ในองค์มรรค ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ให้บุคคลทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้เกิดให้มีขึ้น
เพื่อจะได้รับความสุขความเจริญในปัจจุบัน
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๗. สัมมาสติ - ความระลึกชอบ
วันนี้จะได้แสดงเรื่อง สัมมาสติ - ความระลึกชอบ เพื่อประกอบคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกเร็ว รู้เร็วดี เป็นผู้มี
ความรอบคอบในกิจการทั้งปวง
สติ คือความระลึกได้ สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว รู้ตัวว่าเราทําอะไร อะไรเกิดขึ้น อะไรตั้งอยู่
อะไรดับไป อย่างไร เพื่อจะได้ทําความเข้าใจให้รู้ในสิ่งนั้น บุคคลใดมีสติสัมปชัญญะมาก ระลึกเร็ว
รู้เร็วได้ยิ่งดี เป็นธรรมะที่มีอุปการะในการทํากิจการงาน ข้างนอกก็ดี การงานภายใน การฝึกฝน
อบรมจิตใจก็ดี เพือ่ ชาํ ระสะสางกิเลสให้หมดสิน้ ไปจากดวงใจ โดยอาศัยสติสมั ปชัญญะเป็นผูม้ องเห็น
เป็นผู้รู้ เป็นกระจกส่องเงาระลึกจิตของตนเอง ระลึกถึงความนึกคิดได้ รู้ว่าคิดเรื่องอะไรอยู่
ก็อาศัยสติสมั ปชัญญะเป็นสาํ คัญ พวกเราควรตัง้ ใจกาํ หนดเอาจิตใจของตนจดจ่อไปตามกระแสธรรม
เพื่อจะได้นําไปพินิจพิจารณาน้อมนําเข้ามาสู่ตนให้รู้ว่า องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยาก
ให้พวกเราตั้งสติพิจารณาเรื่องกายของพวกเราอย่างไร
กายของพวกเราทั้งหลายนั้น มีการเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง ๔ คือเมื่อเราได้ยืนอยู่ก็ควรจะ
มีสติระลึกรู้ว่าเรายืนอยู่ เราเดินไปก็ควรจะมีสติระลึกว่าเรากําลังเดินไป เรานั่งอยู่ก็ควรที่จะระลึก
รู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่ เรานอนอยู่ก็ควรที่จะระลึกว่าเรากําลังนอน อยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ นี้ เราต้องมี
สติสมั ปชัญญะกาํ หนดรูใ้ ห้ทนั ว่า ตนเองอยูอ่ ย่างไร อิรยิ าบถไหน ทาํ ความเข้าใจให้รู้ แม้เราทาํ กิจกรรม
ต่างๆ ภายนอกด้วยกายของเราก็ควรที่จะระลึกรู้ ควรเข้าใจในกิจการนั้นๆ ที่ตนเองกําลังทําอยู่
บัดนี้ พิจารณาให้ลึกเข้าไป พระพุทธองค์ทรงอยากให้พวกเราเป็นผู้มีสติ กําหนดรู้เท่ารู้ทัน
สันตติ แปลว่า ความสืบเนื่องของร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องของภายใน ด้านปัญญาล้วนๆ ที่พวกเราจะได้
พิจารณา การเกิดขึ้นของกายแต่เบื้องต้นจนสืบเนื่องมาเรื่อยๆ มาเป็นหนุ่มเป็นสาว มาท่ามกลางคน
จนถึงเฒ่าถึงแก่นั้น ควรกําหนดรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ มีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติ
เป็นความจริงของมันให้เป็นผู้มีสติปัญญากําหนดรู้ถึงความเกิดขึ้น การตั้งอยู่ และการเสื่อมไป
ของกาย ทั้ง ๓ อย่างนี้ ท่านให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่ตลอดทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
เมือ่ มาพูดถึงกายภายใน ก็เหมือนกับลมหายใจเข้าออกของทุกคน หายใจเข้าเหมือนกับเกิดขึน้
หายใจออกเหมือนกับดับไป ท่านให้รถู้ งึ ความเกิดขึน้ ในการหายใจ ความดับไปในการหายใจ ร่างกาย
จะแตกสลายไปเพราะไม่มีลมหายใจ ความเกิดขึ้น หายใจอยู่ยังอยู่ ได้หายใจออกอีก ที่มากําหนดให้
รู้อย่างนี้ เรียกว่ากายภายใน ลมหายใจเข้าออก อานาปานสติ อัสสาสะปัสสาสะ ลมระบายหายใจ
เข้าออก พระพุทธองค์ทรง อยากให้รู้เรื่องกายของพวกเราว่า เป็นกายภายใน หากพวกเราทั้งหลาย
ยังไม่มีสติปัญญากําหนดรู้ทั้งลมเข้าลมออก ทั้งความเกิดขึ้นและความดับไป ซึ่งร่างกายอาศัยอยู่
นิดเดียว ร่างกายของบุคคล จะสูงต�่ำ  ดําขาว จะอ้วนผอม จะแข็งแรงไม่แข็งแรง ก็มีอยู่แค่นี้เอง
เพราะลมหายใจเข้าออก ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของลม ให้เราเข้าใจ
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ให้เราพิจารณาเนืองๆ ให้เห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ ทั้งกายภายนอกและกายภายใน ทั้งความ
เกิดขึ้นความเสื่อมไปของกาย น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ หากบุคคลใด มารู้มาเข้าใจแล้ว จิตก็ย่อม
ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก เพราะมารู้ความจริง ก็ทําความเข้าใจให้รู้อย่างนี้ เพราะสังขารภายนอก
มันอยู่ข้างนอกกายของเราไป เมื่อเรามาพิจารณาดูกายของเราจะเห็นว่ากายหยาบๆ เกิดขึ้นแล้ว
ก็มีความเสื่อมไป มีความเกิด ความดับอย่างนี้ ลมหายใจเข้าออกมีความเกิดขึ้นและความดับไป
จึงต้องเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาว่องไวรูอ้ ยูท่ กุ อิรยิ าบถ มันก็ปลดปล่อยออกไป ความจริงภายนอกก็เป็นเรือ่ ง
หนึ่ง เรื่องภายในก็ยังเอาไว้ไม่ได้ เป็นตามธรรมชาติของมัน เหตุฉะนั้น พวกเราควรตั้งสติสัมปชัญญะ
พิจารณาให้รู้เรื่องกายในสติปัฏฐาน
ข้อต้น กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือสติที่เอาร่างกายตั้งเป็นฐาน เอาลมตั้งเป็นฐาน
และเอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปตั้งเป็นฐาน เพื่อจะแนะเราให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจและรู้ดีแล้ว
จิ ต มั น ก็ จ ะวาง เป็ น ตามธรรมชาติ ข องมั น เอง ตามกํ า ลั ง ความสามารถผู ้ จ ะรู ้ ไ ด้ ใ นสิ่ ง เหล่ า นี้
เหตุฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงอยากให้ดลู มหายใจเข้าออกนัน่ เอง จึงจะเป็นคนไม่ประมาท ถ้ารูว้ า่ ร่างกาย
ของคนอยูแ่ ค่ลมหายใจเข้าออกเท่านัน้ ชาติใด ภาษาใด สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกัน ทีม่ นั เดินเคลือ่ นไหว
ไปมาได้ด้วยตนเองก็อยู่แค่ลมเหมือนกัน มันจะราบรื่นลงไปเหมือนกันหมดเลย คนอยู่ในโลกนี้
ั ญามันจะสรุปลงไปของมันเอง นีแ้ หละพระพุทธเจ้าจึงอยากให้มสี ติสมั ปชัญญะ
เป็นอยูอ่ ย่างนี้ สติปญ
รู้ความจริงของกายเป็นอย่างนี้ ว่ากายก็สักว่ากายเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อะไร
ข้อที่ ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเวทนา ทั้งความสุข ความทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข
ก็ให้คนทั้งหลายมากําหนดพิจารณาสุขเวทนา ความสุขเกิดขึ้นจากกายของพวกเราท่านทั้งหลาย
กายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือกายสัมผัสความเย็นสบาย ความอบอุ่น หรือนั่งนอนสัมผัสความอบอุ่น
ความนุ่มนวลก็ดี เครื่องสัมผัสกายอย่างนี้เป็น สุขเวทนา ร่างกายมีสุขสบายก็ให้กําหนดรู้ว่าเดี๋ยวนี้
มีความตัง้ อยูอ่ ย่างไร ความสุขถึงเกิดขึน้ มา เมือ่ ความสุขนีเ้ สือ่ มไปก็ควรพิจารณาให้รวู้ า่ เสือ่ มไปทีไ่ หน
ถ้ามันตั้งอยู่กลางๆ เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นอุเบกขาภาวนา (สมมุติขึ้นมาเป็นเวทนา) เมื่ออุเบกขา
ภาวนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีก มีทุกขเวทนา ก็จะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของทุกขเวทนา
บัดนีข้ อให้ทกุ ท่านหวนระลึกพิจารณาให้ถถี่ ว้ น ลองดูวา่ สุขเวทนานีม้ นั เกิดขึน้ แล้วมันไม่ตงั้ อยู่
เราจะประคองให้มันตั้งอยู่ มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวมันก็เสื่อมไป คือดับไปนั่นเอง ลองไปพิจารณาดูซิ
มีใครยับยั้งความสุขไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทําได้ไหม ทําไม่ได้ เดี๋ยวมันสุข เดี๋ยวมัน
ก็ดับ มันเสื่อมไป ประคองไว้ไม่ได้ เดี๋ยวมันอยู่กลางๆ ยังไม่คิดทุกข์คิดสุขอะไร จะให้มันอยู่กลางๆ
ไม่ยึดทั้งทุกข์ทั้งสุขนี่เป็นเรื่องสําคัญ มันก็หมุนไป คือดับไปอีก ไปหาทุกข์ ทุกข์ก็มีความเกิดขึ้น
ทุกข์กายมีโรคภัยไข้เจ็บ ถูกของแข็งหรือถูกความร้อนมาก ถูกความหนาวมาก ถูกความเจ็บป่วย
โรคภัยไข้เจ็บมาก ถูกทุบถูกตี นั่งของแข็ง นอนของแข็ง สัมผัสเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เกิดทุกขเวทนาของ
กาย เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วเดีย๋ วมันก็ดบั ไปอีก ทุกข์นนั้ ก็เสือ่ มไป มันไม่อยูค่ งที่ ท่านจึงว่ามันมีเกิดขึน้ และ
มันมีดับ เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป
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ท่านให้มีสติปัญญากําหนดดูอยู่อย่างนี้ เพื่อจะทําความเข้าใจให้รู้ว่า สุขมีความเกิดขึ้นและ
ดับไป อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นและดับไป ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็เสื่อมไป ดับไป ให้เป็นผู้มีสติ
กําหนดรู้อยู่ทุกอิริยาบถเท่านี้เองเป็นสิ่งที่สําคัญ พวกเราจะดูกายของเราด้วยเวลานั่ง หรือยืน เดิน
นอนอยู่ มันเป็นอย่างนี้ไหม ให้มีสติระลึกอยู่ ดูเวทนาในเวทนา เพื่อจะทําความเข้าใจให้รู้ เมื่อ
เราไม่รู้เราไม่เข้าใจ พอมันสุขก็ตื่นเต้น เป็นสุขเวทนา เมื่อดับไปก็เสียดายความสุขนั้น มันไปกลางๆ
เดีย๋ วมันทุกข์มาก็เหีย่ วแห้งใจ เดีย๋ วมันก็ดบั ไป กลับขึน้ มาหาสุขอีกอย่างเดิม พวกเราจึงควรรูท้ งั้ ความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปของสุขเวทนา รู้ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของอุเบกขาเวทนา รู้ทั้ง
ความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไปของทุกขเวทนาอยูเ่ นืองๆ ให้มสี ติ กาํ หนดรูอ้ ย่างนีว้ า่ เวทนาก็สกั แต่วา่
เวทนาเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตนเราเขาอะไร
ข้อที่ ๓ ในสติปัฏฐาน ๔ คือ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาจิตในจิต เป็นผู้มีสติระลึก
ดูจิตของตนเอง มันก็สืบเนื่องกัน เวลาจิตมันเกิดขึ้นเสวยอารมณ์ คือ ความสุข เมื่อได้รับมาจากตา
หู จมูก ลิ้น กาย เป็นอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่พอใจ) จิต มันก็ตื่นเต้น มีความสุขมีความสบาย ถ้ามัน
ได้อารมณ์อย่างนีส้ บาย เกิดขึน้ แล้วอารมณ์นนั้ ก็ดบั ไปอีกเหมือนกับเวทนา เพราะเป็นของสืบเนือ่ งกัน
ท่านก็ให้รู้ว่ามันมีความสุข เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ แล้วมันก็ดับไปหาอุเบกขา คล้ายๆ อย่างนั้น บัดนี้
มีทุกข์เกิดขึ้นภายในจิต ทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุอะไร มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันจะไม่ตั้งอยู่ เดี๋ยวมัน
ก็ดับไปอีก เสื่อมไปอีก ก็ให้พิจารณาความเกิดขึ้นของจิตและความเสื่อมไปของจิตที่มันเสวยอารมณ์
ทั้งทุกข์และทั้งสุขนั้นให้ทําความเข้าใจให้รู้ เมื่อรู้แล้วว่าสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างนี้ ดับไปเพราะ
เหตุนี้ก็รู้ ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ แล้วมันดับไปเพราะเหตุนี้ก็รู้ เราจะทําใจของเราให้เป็นกลาง
เพราะมันรู้แล้วมันจะวางเป็นกลาง
ข้อนี้สําคัญมาก พิจารณาจิตในจิต เมื่อเป็นผู้มีสติระลึกดูจิตจะได้แก้ไข จุดนี้เป็นจุดใหญ่
ในการบาํ เพ็ญทางพระพุทธศาสนา เพือ่ จะให้จติ ใจของนักเจริญเมตตาภาวนาบริสทุ ธิห์ มดจดขาวรอบ
สะอาดปราศจากมลทินคือกิเลสทั้งหลาย ก็มาพิจารณาจิตในจิตนี่เองที่จะชําระจิตได้ เพราะสุขเรา
ก็รู้มันเกิดขึ้นมันดับไป ถึงแม้ความสุขเราก็ได้แต่รู้มันเป็นตามธรรมชาติของมัน เราประคองไม่ได้
พอเราประคองความสุขเอาไว้ มันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกแหละ กําลังประคองอยู่ไม่ให้มันเสื่อม มันเกิด
มาแล้วมันต้องเสื่อม ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว คิดว่ามันจะตั้งอยู่ตลอด ความทุกข์มันก็ไม่ตั้งอยู่อีกแหละ
ดับไปเสื่อมไปอีกเหมือนกัน
เหตุฉะนั้น สุขกับทุกข์จึงแยกกันไม่ได้ เหมือนเหล็กกับสนิม เหมือนความเจริญเกิดขึ้นต้อง
มีเสื่อม ก็วกเข้ามาหาโลกธรรม ๘ นั้นเอง มีลาภก็ต้องเสื่อมลาภ มียศก็ต้องเสื่อมยศ มีทุกข์ก็มีสุข
มี สรรเสริ ญ ก็ต้องมีนินทา มีดีก็ต้องมีชั่ ว มี ร วยก็ ต้ อ งมี จ น มี ช นะก็ ต้ อ งมี แ พ้ มี ไ ด้ ก็ ต้ อ งมี เ สีย
ควรพิจารณาเข้ามาดูที่จิตของเรา มันมีสุขก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ มีทุกข์เกิดขึ้นมันก็
เสื่อมไป เป็นอยู่อย่างนี้แหละในโลกนี้ ไม่ได้สมหวังดังที่จิตเราตั้งหวังเอาไว้ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียว
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มันก็ยังดับ ยังเสื่อม แล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้น พระพุทธองค์จึงอยากให้เราเป็นนักศึกษานักปฏิบัติ
ตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาสอดส่องมองเข้าไปเหมือนไฟฉาย เอากระจกส่องเงาดู ทั้งทุกข์และทั้งสุข
เหมือนมองดูเงา มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้แหละ อารมณ์
เปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนสังขารมีการปรุง ปุญฺญาภิสงฺขาร (ปรุงขึ้นมาทางบุญ)
อปุญฺญาภิสงฺขาร (ปรุงขึ้นมาทางบาป) อเนญฺชาภิสงฺขาร (จิตอันยิ่งไม่หวั่นไหว) เป็นอยู่อย่างนี้
เราจะทําอย่างไร มันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้ มีเกิดขึ้นก็มีความเสื่อมอยู่อย่างนี้ มีด้านเดียวเท่านั้นแหละ
ที่พวกเราจะศึกษา พระพุทธเจ้าจึงให้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆ ทั้งความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปของความสุข ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของความทุกข์ เกิดขึ้นอยู่ภายในจิต
ของตนเอง ที่จิตของเรารับอารมณ์นั้นว่า มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ ท่านจึงว่าจิตเกิดจิตดับ มันเกิดอยู่
ก็คือเราเกิดเป็นชาติหนึ่งนั่นเอง ถ้าฝ่ายพิจารณาในญาณ เรียกว่า อุทยพฺพยญาณ มีความเกิดและ
ความดับของอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของเรา ถ้ามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็เกิดชาติหนึ่งแล้ว อารมณ์นี้
ดับไปเราก็ตายไปชาติหนึ่ง วันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะคิดหลายอารมณ์ ถ้าคิดร้อยอารมณ์เราก็เกิด
ร้อยชาติ เท่ากับตายร้อยชาติที่เดียวในวันหนึ่ง ถ้าเราคิดพันอารมณ์เราก็เกิดพันชาติแล้วก็ตาย
พันชาติในวันหนึ่งเช่นกัน
ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะได้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจ เมื่อไรจึงจะไม่มีการปรุงแต่งทั้งดีและ
ทั้งชั่วเกิดขึ้นภายในจิตของเรา จะได้ชําระกิเลสจากจิตตสันดานของเราให้หมดสิ้นไป ก็มาชําระอยู่
ตรงนี้เอง ท่านว่ามันเกิดอยู่ มันเกิดอย่างไร มันเกิดก็คือมันปรุงมันแต่ง หรือมันเกิดมันดับนั่นเอง
จะไม่ให้เกิดก็ต้องไม่มีการปรุงการแต่ง ไม่ต้องเกิดหลายอารมณ์ มีอารมณ์เดียวก็อยู่อย่างนั้น
เว้นจากเราอยากไปคิดเรื่องอื่น ก็จะตั้งอยู่อย่างนั้น จิตพระอริยเจ้าทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ หลวง
ปู่ที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมมาแล้ว ท่านสอนอย่างนี้ ท่านรู้มาแล้ว บางท่านบางองค์จึงว่า เมื่อจิตมันนิ่ง
อยูแ่ ล้ว มันรูแ้ ล้ว มันขาวรอบ มันจึงไม่ไปทางหน้าไม่ไปทางหลัง ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวา ไม่ขนึ้ ฟ้าไม่ลงดิน
เพราะจิตของท่านมันอยูต่ รงกลางเสียแล้ว มันไม่ไปกับอะไรทัง้ ดีทงั้ ชัว่ ทัง้ ความเกิด ความดับ มันวาง
เป็นกลาง มันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้ว มันอยู่นิ่งเป็นปกติของมัน ท่านจึงว่าเป็นผู้รู้อยู่ ผู้ตื่นอยู่ ผู้แช่มชื่น
ผู้เบิกบาน พวกเราควรมาดูจิตของเราตรงนี้แหละ ตรงเป้าหมายที่แน่นอนที่สุดในพุทธศาสนานี้
ตนจะไปบริสทุ ธิไ์ ด้กต็ อ้ งมาพิจารณาในสติปฏั ฐาน ๔ พิจารณาจิตในจิตเป็นเรือ่ งสําคัญทีส่ ดุ ทัง้ ความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปของจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไร ก็สักว่าแต่ความคิดเท่านั้น
ข้อที่ ๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาธรรมในธรรม เพราะอารมณ์น้ันเองเกิดขึ้น
ภายในจิตของพวกเราทั้งหลาย สังขารภายนอกที่ไม่มีวิญญาณครอง ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ ตึกราม
บ้านช่อง สิ่งของใช้ต่างๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ ห้วยหนอง คลองบึงอะไรก็ตาม ถือว่าเป็น
อนุปาทินนกสังขาร เราจะศึกษาให้รู้ถึงความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ และความดับไป จนกระทั่งลงไปอยู่
ิ ญาณ
สภาพเดิมของมันก็เป็นธรรมะ อีกอย่าง คือ อุปาทินนกสังขาร ศึกษาร่างกายของพวกเราทีม่ วี ญ
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ครอง ก็ต้องมาศึกษากาย ศึกษาเวทนา และศึกษาการปรุงแต่งซึ่งอยู่ภายในจิตนี่เอง ศึกษาพวกที่มี
จิตวิญญาณครอง ศึกษาจิตวิญญาณ ก็เป็นธรรมะหมด ทั้งดีและชั่ว ทั้งสังขารภายในและภายนอก
พิจารณาธรรมในธรรมว่าอยากให้รู้อะไร สังขารภายนอกก็อยากให้รู้ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่
และความเสื่อมไปของมัน มันเกิดขึ้นมาแล้วมันลงไปอยู่ที่ไหน ตามสภาวะ ตามธรรมชาติของมัน
อย่างไร สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่เข้าใจเลย ก็พิจารณาดูซิ สมมุติไม้ต้นหนึ่งเหมือนไม้สัก ถ้าเรา
เอามาทําหน้าต่างก็เรียกหน้าต่างไม้สัก ถ้าทําประตูเรียกประตูไม้สัก ถ้าทําตู้ก็ตู้ไม้สัก ถ้าทําเก้าอี้
ก็เก้าอี้ไม้สัก ทํากรอบรูปก็กรอบรูปไม้สัก เอามาทําปาเก้ปูพื้นก็ปาเก้ไม้สัก มาทําเตียงก็เตียงไม้สัก
มันสมมุตไิ ปอย่างนัน้ ถ้าไปแกะสลักทาํ อันโน้นอันนี้ โต๊ะหมูก่ ด็ ี นับไม่ถว้ นเลย ไม้อย่างเดียวนัน้ แหละ
ทําไปหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วก็หลงไปตามสมมุติต่างๆ นั้นเอง นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญเพราะเราไม่รู้
ว่าสิง่ เหล่านัน้ มันเกิดขึน้ มาอย่างไร ตัง้ อยูอ่ ย่างไร แล้วมันแตกสลายไปอย่างไร พระพุทธองค์อยากให้
เข้าใจอย่างนั้น เมื่อวัตถุธาตุทั้งหลายต่างๆ ที่เขาทํา เป็นเหล็ก เป็นแร่ธาตุต่างๆ เป็นเพชร พลอย แร่
เหล็ก ฯลฯ ทุกอย่างเรามาปรุงมาแต่ง มาสร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบินก็ดี สร้างเทปวิทยุ สิ่งของ
นาฬิกา แหวน สายสร้อย มีมาต่างๆ ปรุงแต่งขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างที่ทํา วัตถุธาตุอะไร แล้วมัน
เกิดขึ้นมา มันจะไปที่เดิมไหม ท่านให้ศึกษาอย่างนั้นเพื่อจะเข้าใจ เพราะอันเดียวเอาออกมาทําเป็น
หลายอย่าง แล้วก็สมมุติไปหลายอย่าง พวกเราทั้งหลายก็หลงเพราะยังไม่เข้าใจ ก็ทําความเข้าใจ
ให้รู้สิ่งนี้เอง
ในการศึกษาร่างกายของคนเรานี้ สิ่งที่มีวิญญาณครองก็มาศึกษาความเกิด มันเกิดมาอย่างไร
จากพ่อจากแม่ มันเจริญวิวัฒนาการมาด้วยอะไร แล้วมันมีเจ็บมีป่วยอย่างไร มันเสื่อมลงไปอยู่ใน
สภาวะอะไร ร่างกายมีธาตุอะไร มีธาตุ ๔ - ธาตุดิน ธาตุน�้ำ  ธาตุลม ธาตุไฟ ผสมกลมกลืนกันอยู่
ก็มาศึกษาถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของกาย เราก็มาศึกษาเวทนานั่นแหละ ทั้งทุกข์และ
ทั้งสุข ไม่ทุกข์ไม่สุข ให้รู้จักความเกิดขึ้นของมัน มันเป็นอยู่อย่างนี้ และความเสื่อมไปของมันก็เป็น
อยู่อย่างนี้ รวบรวมเข้ากันหมดเลย สติปัฏฐาน ๔ ก็รู้มันซิ มันสุขหรือไม่สุข อยู่เป็นปกติเดี๋ยวมันดับ
ไปอีก เดี๋ยวมันก็ทุกข์ แล้วมันก็ดับไป ไม่เห็นมันทุกข์ตลอด มันเจ็บป่วยบางทีเดี๋ยวมันก็หาย
มันไม่ทุกข์ตลอด แม้จิตใจก็เหมือนกัน บางทีมันทุกข์ระทมอยู่ เดี๋ยวมันก็วางได้ มันก็รื่นเริงขึ้นมา
เดี๋ยวมันก็ลงไปหาทุกข์อีกเป็นอยู่อย่างนี้ จะทําอย่างไร ก็ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่กับอารมณ์อย่างนี้
อยู่ในโลกนี้ มันปรุงมันแต่งอยู่อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างนี้ เราก็จะศึกษาให้เข้าใจให้รู้ไว้เท่านั้นเอง
ผู้รู้นี้เป็นผู้ที่สําคัญ ท่านจึงว่าสติคือการระลึกได้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นภายในจิตอย่างไร คือ
พิจารณาธรรมในธรรมอย่างนีเ้ อง มีความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไปของธรรมะ มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ธรรมดาหมด เป็นสภาวธรรม เป็นธรรมดาหมด มันเป็นอย่างไร ธรรมฐิติ มันตั้งอยู่อย่างนี้แหละ
ตัง้ แต่เรายังไม่เกิดมันก็เป็นอยูอ่ ย่างนี้ เราเกิดมาแล้วมันก็เป็นอยูอ่ ย่างนี้ ตัง้ อยูไ่ ม่เสือ่ ม เราตายไปแล้ว
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ ผู้เกิดมาทีหลัง สิ่งของก่อสร้างก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เก่าแก่คร�่ำคร่า สมมุติ
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ขึ้นมาอยู่อย่างนี้ คนก็สมมุติกันอยู่อย่างนี้ ชาติใดภาษาใดมันก็เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องศึกษามันด้วย
ธรรม ศึกษาให้เข้าใจ ให้รคู้ วามจริงของจิตทีไ่ ม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เราก็เลยวกเข้ามาพิจารณาจิตในจิตนีเ้ อง
เป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น หลงอยู่ในสมมุติ เราก็ต้องเรียนสมมุติ เพื่อจะให้รู้สมมุติในสิ่งต่างๆ
ทั้งหลายเหล่านั้น ครั้นเราไม่รู้ เราก็ลบสมมุติไม่ได้ก็เลยติดสมมุติ ทุกคนก็ติดสมมุติ คือยังไม่รู้ความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปของมันเท่านั้นเอง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทีเดียว อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น
ก็เป็นกิเลสอันเหนียวแน่น นอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของเราทั้งหลาย ตรงนี้แหละทําให้เรา
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด
หากเรายังไม่รู้แจ้ง เราคงจะเกิด จะแก่ จะตายอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่พันชาติ ที่องค์
สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สติปัฏฐาน ๔ เป็นพื้นฐานของบุคคลที่จะมีสติปัญญา
กาํ หนดรู้ ทัง้ ความเกิดขึน้ และความเสือ่ มไปของทัง้ ๔ อย่างให้รู้ บุคคลนัน้ จึงจะบริสทุ ธิห์ มดจดขึน้ มา
ได้ น จ กิญฺจิ โลเก อุปาทิยติ เมื่อบุคคลใดรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก ทั้งนอก
และทั้งในก็ดี ไม่ยึดมั่น ไม่มีอุปาทาน เมื่อจิตรู้ เพราะสติปัญญาสั่งสอนจิต มันรู้แล้วมันก็วาง วางเป็น
กลางของมันเอง เหมือนความร้อน มันเคยรู้จักร้อนมันก็จะวาง มันหนาวมันก็วาง มันทุกข์มันสุข
มันก็รู้ตลอด ก็เลยสมมุติว่า ตั้งสติพิจารณาธรรมในธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไร ก็สัก
แต่ว่าธรรมเท่านั้น

๘. สัมมาสมาธิ - ความมีใจตั้งมั่นชอบ
ในวันนี้จะแสดงเรื่อง สัมมาสมาธิ - ความมีใจตั้งมั่นชอบ เพื่อจะประกอบจิตของตนให้สงบ
เป็นสมาธิได้น้ัน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ในเบื้องต้นให้ทุกคนตั้งใจใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดูจิต
ของตนเอง เมือ่ ดูแล้วจิตของตนมี วิตก วิจาร คาํ ว่า วิตก คือการตรึกนึกคิด จิตของเราตรึกนึกคิดอะไร
อยู่ วิจาร คือการตรองหาเหตุหาผล ว่าจิตของตนนั้นอยู่ในกามวิตก เพลิดเพลินในกามารมณ์อันเป็น
เครื่องสนุกสนาน ทําให้จิตของพวกเราไม่สงบ ในระยะนี้ขอให้ทุกคน ลด ปลดปล่อยทั้งอดีต อนาคต
เรื่องราวอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไป อย่านํามาคิดในที่นี้ เรื่องอะไรที่ยังมาไม่ถึง สิ่งนั้นเป็นอนาคต
ก็ปลดปล่อยออกไปเช่นกัน
คําว่า กามวิตก นั้นก็คือเพลิดเพลินอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ลงมาเป็นธรรมารมณ์
ทําให้จิตใจของพวกเราลุ่มหลงอยู่ ควรกําหนดรู้ จะได้ละความวิตกกังวลในสิ่งเหล่านั้นออกไปจาก
จิตใจ ส่วนวิจารคือการตรองหาเหตุหาผล ให้รู้ว่าสิ่งนี้เองทําให้จิตใจของพวกเราไม่สงบระงับเป็น
สมาธิ มันมารบกวนจิตใจของเรา หรือหลอกลวงจิตใจของเราให้หลงอยู่เพลิดเพลินอยู่ พวกเราก็ต้อง
กําหนดให้รู้ว่า สิ่งนี้มันมีโทษทําให้มีความทุกข์ ฉะนั้น วิตกวิจารจึงเป็นการตรึกตรองให้รู้เหตุผล
รู้โทษของกามคุณทั้ง ๕ นี้เอง เพื่อจะได้ปลดปล่อย ละออกไปจากใจของเรา ถ้าเราละได้แล้ว มันก็จะ
เหลือความปีติสุข เอกัคคตา อุเบกขา เป็นอารมณ์ที่เราจะเดินเข้าไปให้ถึง
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การละวิตกวิจารออกได้ จิตใจก็สงบเป็นสมาธิในเบื้องต้น บางท่านบางองค์ท่าน จัดว่าเข้า
ปฐมฌาน เรียกว่า ฌานเบื้องต้น แต่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องฌาน ขอให้ละวิตกวิจารให้ได้ เมื่อละ
ออกไปแล้วก็จะมีปีติ ความสุข เมื่อมีความสุข มีเอกัคคตาจิตและอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจ
ถ้าเราพิจารณาดูเข้าไป ปีติ นัน้ เกิดขึน้ เพราะเหตุอะไร ปีตทิ งั้ ๕ ปีตเิ กิดขึน้ ครัง้ แรกนัน้ จะทาํ ให้
พวกเรามีขนลุกขนพอง หรือปีติเย็น หรือเหมือนสายฟ้าแลบเข้าไปในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย
หรือทําให้บางบุคคลน�ำ้ ตาร่วงไหลออกมา บางบุคคลเหมือนกับเย็นฉ�่ำไปหมดทั้งตัว บางบุคคลกาย
เบาสบาย เบาจริงๆ เหมือนจะลอย ขึ้นไปบนฟ้าเวหาอากาศ อันนี้สมมุติเป็นเรื่องปีติ เกิดขึ้นจากการ
ละวิตกวิจารได้ คือสงบระงับกามคุณทั้ง ๕ นั่นเอง เห็นผลว่ามันออกจากใจแล้ว ปีติจึงเกิดขึ้น
เมื่อปีติทั้ง ๕ สงบจากจิตใจของพวกเรา ก็ต้องมี ความสุข ความเอิบอิ่มเกิดขึ้น ความสุขนิ่งอยู่
ควรทีจ่ ะกาํ หนดรูด้ จู ติ ใจของตนเอง มันเสวยซึง่ ความสุข ความสุขนีเ้ กิดขึน้ เพราะเหตุไร ผูม้ สี ติปญ
ั ญา
ควรจะทําความเข้าใจให้รู้ว่า ตนเองนี่ละปีติสงบไปแล้วนั่นเอง จึงมีความสุขเกิดขึ้น จิตที่นั่งอยู่ใน
ความสุขนี้เอง บางครูบาอาจารย์หรือนักปราชญ์ท่านกล่าวว่า ทุติยฌาน (ฌาน ๒)
เราจะใช้สติปัญญามากําหนดดูจิตใจว่า ถ้ามันตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ความสุขนี้ เราจะเอาจิต
ของเรามาตั้งไว้ตรงหน้าอก หรือตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งให้มันมีความสุขและมีอุเบกขา เอกัคคตา นิ่งอยู่
เป็นสมาธิ เมื่อมันมีความสุข ทั้งสุขที่เกิดขึ้นเป็นสุขเวทนา สั่นสะเทือนอยู่ เราก็พินิจพิจารณาลงไป
ในที่นั้นอีกทีหนึ่ง ดูจิตใจที่มันมีความสุขอยู่นั้นมันสุขเสวยอารมณ์เป็นราคะ ติดอยู่ในความสุขหรือ
เป็นอย่างไร ทุกคนก็ต้องการความสุข แต่มันติดสุขแล้วมันจะไม่ไปทางไหน มันก็เสวยความสุขนิ่ง
อยู่นั้น เรียกว่าจิตบุคคลนั้นกําลังจะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ หากพวกเรามองเห็นความสุขนั้นเคลื่อนไหว
ไปมายังไม่แน่นอน ความสุขก็จะดับไปได้ จึงจะมีเอกัคคตา อุเบกขาเกิดขึ้น เอกัคคตาและอุเบกขานี้
จะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยความสุขออกไป ให้จิตของเรานิ่งอยู่เป็นเอกัคคตา อุเบกขานั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ดี
เราจะได้พินิจพิจารณาให้รู้ตามขั้นตอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ คนจะเข้าถึง
ตติยฌาน ต้องละทุกข์ละสุขได้ นั่นคือ สุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทุกข์มันเกิดอยู่ภายในจิตของพวกเรา
ท่านทั้งหลายที่ตั้งอยู่ เป็นอารมณ์ภายในจิตเท่านั้น ไม่ใช่ออกไปภายนอกจิต จิตมันนิ่งอยู่แล้ว แต่มัน
ยังมีความหงุดหงิดครุ่นคิดอยู่ มีสุข มีทุกข์ เจือกันอยู่อย่างละเอียด ควรใช้สติกําหนดพิจารณาด้วย
ปัญญาให้รวู้ า่ อารมณ์นเี้ กิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป อารมณ์ใหม่กเ็ กิดขึน้ และดับไป สุขกับทุกข์ทา่ นจึงบอกไว้
สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ให้ประหารหรือว่าละทั้งทุกข์และสุขออกไป จิตใจก็จะเสวยอยู่
ในความสุข ความสุขก็คือความว่างๆ มันละทุกข์และสุขเสียได้ มีเอกัคคตาและอุเบกขาเป็นคู่กันอยู่
จิตมันนิง่ ก็คอื วางทุกข์วางสุขออกไป ในข้อนีท้ า่ นจัดว่าเป็นตติยฌาน พระอริยเจ้าทัง้ หลายผูบ้ าํ เพ็ญมา
ละทุกข์และสุขเสียได้นี้ ถือว่าบุคคลนี้ผู้ปฏิบัตินี้มาถึงที่นี้ เป็นผู้มีความสุข เสวยอารมณ์ความสุขอยู่
แต่พวกเราทัง้ หลายทาํ ไมจึงว่าความสุขอีก คือมันวางทัง้ ทุกข์และทัง้ สุข มันมาเป็นเอกัคคตา อุเบกขา
นั่นเอง มันไม่ยุ่ง ถือว่าความสุขอยู่ว่างๆ อยู่นิ่งๆ
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ให้ใช้สติปัญญาสอดส่องมองเข้าไปดูว่า อันความนิ่งๆ เป็นเอกัคคตานิ่งๆ สงบอยู่นี้ แล้ว
อุเบกขาวาง มีความสุขอยู่อย่างนี้ ท่านได้พิจารณาลึกๆ เข้าไปอีก โสมนสฺส โทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา
การที่จิตจะเข้าถึงมรรค เข้าถึงที่สุดท้ายไปถึงจตุตถฌาน ต้องละทั้งทุกข์ ทั้งสุข ละทั้งโสมนัส
(ความยินดี) ละทัง้ โทมนัส (ความไม่ยนิ ดี) ออกไปอีก ปล่อยออกไปหมด ตนเองมีความสุขอยูน่ นั้ ก็ตอ้ ง
ปล่อยทิง้ อีก ปล่อยทิง้ อย่างไร ข้อนีเ้ ป็นข้อทีส่ าํ คัญทีพ่ วกเราจะได้ใช้สติปญ
ั ญาพิจารณาอย่างละเอียด
สุขุม คือเอกัคคตาอุเบกขานั้น มันเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนไหม มั่นคงไหม ยืนหยัดแน่นอนไหม
หรือมันเกิดมันเสื่อม มันเกิดมันดับอยู่ เคลื่อนไหวไปมาได้อยู่ ก็ดูเข้าไปถึงขั้นละเอียดว่าอุเบกขาและ
เอกัคคตาเป็นอยู่ในจตุตถฌานอย่างไร แม้ที่จริงจิตมันนิ่งอยู่ มันว่างอยู่ตลอด ว่างหมด มีแต่ความรู้
อยู่อย่างเดียวว่ามันอยู่ว่างๆ ร่างกายก็เหมือนไม่มี ไม่มีสถานที่ ไม่มีร้อนมีหนาว ไม่มีเจ็บมีปวด
มองไม่เห็นทั้งแขนทั้งขา หูตาที่ไหนไม่เห็น เห็นแต่ความว่าง เมื่ออยู่ในความว่างๆ นี้แหละ มัน
ปล่อยวาง จิตมันแยกออกจากขันธ์คือแยกออกจากรูปกายนี้เอง มันทิ้งแล้ว ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อย
ว่างเปล่าไปเลย ท่านจึงว่าเข้าฌานก็ได้ หรือเป็นอัปปนาสมาธิ ตั้งจิตไว้ชอบอย่างมั่นคง เห็นแต่
ความว่างอยู่ตลอด นั่นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้บําเพ็ญกันมาแล้ว มาถึงสถานที่นี้เอง จะนั่งได้ทนมาก
เป็นวันเป็นคืน ครั้งละกี่ชั่วโมงไม่ต้องสงสัย ไม่ฉันข้าวฉันน�้ำ  ไม่มีร้อนไม่มีหนาว ไม่มีเจ็บมีปวด
เพราะเป็นของว่างๆ อยู่ ท่านเรียกว่าเข้าฌาน จตุตถฌาน
ถ้าเราเพ่งดูความว่างนั้นแหละ ท่านจัดว่าเป็นฌาน มองหาร่างกายที่ไหนก็ไม่เห็น ไม่ร้อน
ไม่หนาว ไม่อยากอะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากกินอะไร อยากอยู่สบายๆอย่างนั้น ยืน เดิน นั่ง
นอน ก็จะอยู่สบาย แต่ถ้าเราออกจากอิริยาบถนั้น มันก็จะติดต่อกับร่างกายได้ แต่พวกเราควรจดจํา
พินิจพิจารณาให้ดี มันว่างอยู่ มันไม่มาแทรกแซงจิตใจของเราเลย กายกับจิตอยู่คนละเรื่องกัน
ต่างคนต่างอยู่ ไม่ยงุ่ กัน ไม่ตดิ ต่อสัมพันธ์กนั จึงนัง่ ทนนัง่ นานได้ เรียกว่าอยูใ่ นฌาน ว่างเปล่าอยูต่ ลอด
มันไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้น ไม่อยากพูดคุยกับใคร เพราะมันเห็นว่าร่างกายไม่มีแล้ว สิ่งภายนอก
จะเอาไปทําไม มันคิดขึ้นมาอย่างนั้น มันเห็นแค่นั้น เรียกว่าอยู่ในจตุตถฌาน ในข้อนี้พวกเราควรใช้
สติปัญญาพิจารณาดูจิตของตนให้ดีๆ ให้รู้ว่าจิตของเราตั้งอยู่ที่ไหน
ส่วนอัปปนาสมาธิ เราตั้งจิตมาตั้งแต่เบื้องต้น การชําระจิตของตนจนดําเนินมาถึงที่สงบอย่าง
แนบแน่นมั่นคงนั้น คนที่มีสติปัญญามองดูจิตว่ามันว่างๆ มันนิ่งอยู่ มันรู้อยู่ รู้ว่ามันว่าง รู้ว่ามันนิ่ง
มันนิ่งอยู่ที่นี้ มันไม่ได้ไปไหน เหมือนกับว่าร่างกายตั้งอยู่ แต่มองดูแล้วมันไม่มีร่างกาย แต่เอาตั้งไว้
มันตั้งอยู่ตรงไหน ควรทําความเข้าใจว่า เห็นจิตของตนเองสงบนิ่งอยู่ แนบแน่นมั่นคง ไม่เคลื่อนไหว
ไปมา ไม่งอ่ นแง่น คลอนแคลน แม้ได้ยนิ เสียงก็ไม่ไปกับเสียง ได้กลิน่ ก็ไม่ไปกับกลิน่ มันไม่ไปทางไหน
สิง่ ของทุกอย่างเหมือนเข้ามาใกล้ไม่ได้ เหมือนเขามีอทิ ธิฤทธิข์ องเขา มีเกราะหุม้ ตัวของเขาอยู่ อารมณ์
ต่างๆ เข้ามาไม่ได้ เห็นจิตที่นิ่งอยู่รู้ว่าจิตนิ่งอยู่ อันนั้นแหละ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ จิตตั้งมั่น อารมณ์
อะไรมาหลอกลวงก็ไม่ออกไปจากฐานของมัน ตั้งอยู่ในฐานแล้ว รู้อยู่ในรอบตัวของเขา อารมณ์อะไร
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มาถูก กระเด็นออกไปหมด เพราะมันรู้เลยปล่อยวาง จิตไม่ยุ่ง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
สิ่งทัง้ หลายมาสัมผัสกายก็เหมือนไม่มีกาย มาสัมผัสจิตหรือเข้าไปหาจิต จิตก็ไม่ยงุ่ เพราะมันวางกาย
ให้ว่างแต่ต้นแล้ว เมื่อจิตไม่ยุ่งกับอะไร จิตก็ตั้งมั่นแน่นิ่งอยู่ เป็นอัปปนาสมาธิอยู่ตลอด
เมื่อมันเป็นอัปปนาสมาธิมั่นคงอยู่ ตั้งจิตไว้ชอบเช่นนี้แล้ว เราก็จะคอยดูอารมณ์อะไรจะมา
ยั่วยวนหรือแทรกแซงเข้ามาในจิตของเรา หรือมันจะค้นคิดขึ้นมาภายในของมันเอง มันจะเกิดโรค
คือกิเลสจะเกิดขึ้นมาของมันเอง เมื่อมันนิ่งอยู่เราก็ควรที่จะมีสติปัญญาพิจารณาดูจิตอยู่อย่างนี้
เมื่ออารมณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นมาในตัวของมันเอง ก็ควรจะกําหนดรู้ด้วยสิ่งนั้น เพื่อจะเข้าใจในสิ่งนั้น
ว่าดีหรือไม่ดี ควรที่จะปล่อยวาง หรือควรที่จะนํามาพิจารณา ถ้าหากเรานํามาพิจารณาอยู่ กิเลส
ข้อที่ละเอียดที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยพบมันเข้ามา เราก็ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง
ในอารมณ์นั้นในกิเลสนั้น จึงจะถอดถอนปล่อยวางไป
เมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่ มันสามารถจะมองเห็นได้ มันจึงชําระกิเลสได้ อะไรเข้ามาในจิต
จึงเห็นได้ เรียกว่า โคตรภูจิต พิจารณาอยู่ในโคตรของจิต อยู่ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิต
ด้วยเป็นผู้มีญาณ คือปัญญานั่นเอง สติปัญญาจะมองดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตนี้ พวกเราเป็น
นักปฏิบัติ เมื่อฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างแนบแน่นมั่นคงแล้ว ต้องระมัดระวังอารมณ์ที่จะ
เกิดขึ้นมาทําให้จิตเคลื่อนไหวได้ ถ้ายังไม่แนบแน่นมั่นคงจริง ท่านจึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกิเลส
เพื่อจะได้ชําระอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจนั้นให้หมดสิ้นไป จนจิตมันอยู่โดยเอกเทศ จึงจะเป็นอัปปนา
สมาธิอย่างเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน มีสมาธิเนืองนิตย์ จึงจะจัดให้เป็นจิต
ที่มีสมาธิอย่างเหนียวแน่นไม่คลอนแคลน ถ้าเวลาเรานั่งอยู่ มันสงบนิ่งอยู่ เวลาเราลุกออกไป เดินไป
จิตมันยังเคลื่อนไหวไปมา วิ่งไปโน่นไปนี่อยู่ จิตของเรายังไม่หนักแน่นมั่นคง ยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิ
อย่างเหนียวแน่น
พระพุทธองค์จึงทรงให้ทําความเข้าใจ ให้รู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นเอง เพื่อจะได้ละ
ออกไป ให้จิตของตนเองสงบ ถ้ายังมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่หยุด มีแขกจรมาเยี่ยมจิตอยู่ เหมือนกับ
แขกจรมาเยี่ยมบุคคลที่บ้าน ต้องต้อนรับแขกทั้งแขกน้อยแขกใหญ่ ก็เหมือนกับเมื่ออารมณ์เกิดขึ้น
บางทีอารมณ์หนักบ้าง อารมณ์เบาบ้าง อารมณ์ละเอียดสุขุมแนบเนียนบ้าง เราก็ต้องใช้สติปัญญา
อย่างละเอียดเข้าไปดูกัน ถ้าจะเรียกว่าชําระจิตก็ได้ ชําระกิเลสก็ได้ แต่ทว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น
อยู่ มันทําให้เราทุกข์ไม่สิ้นสุด ใจของเรายังไม่สงบอย่างแน่นอนและมั่นคงตามปรารถนา เราจึงควร
ั ญาพิจารณาดูจติ อยูอ่ ย่างนีแ้ หละ ถ้าจิตยังเกาะอยู่ แขกคนไหนเข้ามาก็ให้เข้ามาเหมือนไม่มี
ใช้สติปญ
สติ ไม่รู้ว่าคนนี้ควรเข้ามาหรือไม่ควรเข้ามา เหมือนเขารักษาประตูบ้าน ถ้าคนมาแล้วเป็นคนพาล
คนไม่ดีก็ต้องไล่หนี ถ้าเป็นคนดีจะควรเข้ามาหรือไม่ควรให้เข้ามา เป็นหน้าที่ของนายประตู ซึ่งก็
คือสตินั่นเอง มันจดจ้องมองดูอารมณ์ที่จะเข้ามาภายในจิต ถ้าหากสติของเรายังไม่พร้อมมูล มันก็
ปล่อยเข้ามาได้ อาจจะถูกเขาหลอกลวงก็ได้ สตินนั้ ถูกอารมณ์มนั หลอกลวงแบบแยบยลและแยบคาย
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เป็นกิเลสละเอียดที่สุขุม นอนเนื่องอยู่ภายในจิต เรียกว่า อนุสัย มันสามารถมีสติปัญญาว่องไว
เหมือนกัน กิเลส อย่างละเอียดมันก็แทรกซึมเข้ามาได้ มันหลอกลวงสติแล้วทะลวงเข้ามาในบ้านได้
เมื่อเข้ามาแล้วมันก็รังควานจิตใจของเรา ยั่วยวนหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มหลงไปตามมันอีกได้ มันมา
แบบละเอียด กิเลสมันละเอียด เมื่อละเอียดเช่นนั้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างละเอียดสุขุม สามารถ
จะดูจิตของตนเองว่ามันหลงไปกับอารมณ์นั้นอยู่หรือ ถ้ามันหลงไปกับอารมณ์อย่างละเอียดนั้นอยู่
ก็ต้องสอนจิตให้รู้ว่าอันนี้เข้ามาอย่างแยบยล อย่างแยบคาย และอย่างละเอียด สามารถจะทําให้จิต
เคลื่อนไหวออกจากภูมิเป็นสมาธิอย่างแนบแน่นไปตามอารมณ์นั้นได้ ต้องสอนจิตให้รู้ถึงโทษของ
อารมณ์นั้น เพื่อจิตจะได้รู้และปล่อยวาง นี่เป็นสิ่งสําคัญที่พวกเราจะได้พากันพิจารณาให้เข้าใจ
ในการทําสมาธิของพวกเรานั้น จุดมุ่งหมายในอัปปนาสมาธินั้น ต้องการอยากให้จิตสงบ
ระงับเป็นสมาธิอย่างเหนียวแน่นมัน่ คง ดาํ รงอยูใ่ นอารมณ์หนึง่ อารมณ์เดียวตลอดทัง้ ยืน เดิน นัง่ นอน
มีสมาธิอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าเราปล่อยจิตของเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องการอัปปนาสมาธิอย่างนี้ จิตจึง
จะหนักแน่นอยู่ทุกอิริยาบถ พระพุทธองค์จึงอยากให้เราทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็น
สมาธิอย่างแนบแน่นมั่นคง ดํารงไว้ในอารมณ์เดียว ดังได้กล่าวมานั้น
การเทศนาเรื่อง สัมมาสมาธิ การตั้งจิตชอบ ประกอบจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์
เดียวมาแต่ต้นจนอวสานนี้ ก็ขอให้ภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มุ่งหน้าจะรักษาจิตของตน
ให้สงบระงับเป็นสมาธิ มุ่งหมายไปหาสันติสุข คือความสุขอันแท้จริง ก็ขอให้พากันจดจําข้อธรรมนี้
ไปพิจารณา ใช้สติปัญญาประกอบจิตของตนให้ไปในทางที่ชอบ ให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบ ฝึกหัดจิตใจ
ตนเอง ลองดูอยู่ทุกวัน บางทีก็จะทําจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างมั่นคง มีความสุข
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ขันธ์ ๕
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
วันนี้จะบรรยายเนื้อความเรื่องขันธ์ทั้ง ๕ พอเป็นเครื่องประดับปัญญาพวกเราทั้งหลาย
ที่เป็นนักปฏิบัติ การที่พวกเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันมาแล้วนั้น ควรที่จะพากันพิจารณาเรื่องขันธ์ ๕
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้ภิกขุโน ภิกขุนี และพุทธบริษัททั้งหลาย แต่สมัย
ครั้งพุทธกาลโน้นว่า บุคคลเกิดขึ้นมาแล้ว มีอัตภาพ ร่างกายคือ
รูปขันธ์

ซึ่งมีธาตุ ๔ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ประสมกันเป็น กองอยู่

เวทนา

ความทุกข์ ความสุข ความไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เรียกว่าเป็นกอง

สัญญา ความจํา จํารูป จําเสียง จํากลิ่น จํารส จําสิ่งที่ถูกต้องโผฏฐัพพะ ร่างกายนั้น
เรียกว่าเป็นกองหนึ่ง
สังขาร การปรุงแต่ง ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อเนญชาภิสังขาร รวมทั้งสังขาร
ภายนอกและภายในเข้าด้วยกัน เรียกว่าเป็นอีกกองหนึ่ง
วิญญาณ เครือ่ งหมายรู้ รับรูต้ งั้ แต่รปู รูปนีเ้ ป็นอย่างนีห้ รือเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ เสียง เสียงสูง
เสียงต�ำ 
่ เสียงเพราะหรือไม่เพราะ กลิ่นก็เหมือนกัน กลิ่นหอม กลิ่นเหม็นก็ดี เป็นเรื่องของวิญญาณ
ลิ้นได้ลิ้มรสอร่อย ขมขื่น เฝื่อนฝาดก็ดี กายถูกต้องโผฏฐัพพะ เย็นร้อน อ่อนแข็ง นุ่มนวล
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของจับต้องไม่ได้ - เรียกว่านามธรรม เมื่อมารวบรวมเข้า
กันกับรูปขันธ์แล้ว ท่านจึงเรียกว่า ขันธ์ ๕
พวกเราท่านทั้งหลายก็ย่อมมีเหมือนกัน ขันธ์ ๕ นี้มาพร้อมกันกับตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินเพราะอะไร
เพราะคนเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้อยู่ตลอดเพียงใดก็มีอยู่ตลอดเพียงนั้น ฉะนั้นธรรมทั้งหลายก็ย่อม
มีอยูป่ ระจาํ โลกอยูแ่ ล้ว ตัง้ แต่โลกตัง้ ขึน้ มา เมือ่ บุคคลใดรูก้ ต็ ามไม่รกู้ ต็ าม ของเหล่านีก้ ม็ อี ยูป่ ระจําโลก
อยู่แล้ว
เหตุฉะนัน้ พวกเราท่านทัง้ หลายทีพ่ ากันเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏสงสารไม่มที สี่ นิ้ สุดนัน้ ก็เพราะ
อะไร เพราะพวกเรายังไม่มีสติปัญญาว่องไวเข้าใจ รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ นั่นเอง
ดังนั้น พวกเราก็ควรพากันนําไปพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน
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รูปขันธ์ มีธาตุ ๔ ประชุมกัน ท่านจึงให้พิจารณารูป
ธาตุดิน มี
เกสา
ทนฺตา
นหารู
วกฺกํ 
กิโลมกํ 
อนฺตํ 
กรีสํ 

-  ผม
-  ฟัน
-  เอ็น
-  ม้าม
-  พังผืด
-  ไส้ใหญ่
-  อาหารเก่า

โลมา -  ขน
นขา
ตโจ
-  หนัง
มํสํ 
อฏฺฐี
-  กระดูก
อฏฺฐิมิญฺชํ 
หทยํ  -  หัวใจ
ยกนํ 
ปิหกํ  -  ไต
ปปฺผาสํ
อนฺตคุณํ -  ไส้น้อย
อุทริยํ
มตฺถเก มตฺถลุงคํ  -  เยื่อในสมองศรีษะ

-  เล็บ
-  เนื้อ
-  เยื่อในกระดูก
-  ตับ
-  ปอด
-  อาหารใหม่

จําพวกเหล่านี้เป็นของที่แขนแข็ง ท่านจึงสมมุติว่าธาตุดิน
ธาตุน�้ำ ซึมซาบเอิบอาบอยู่ในร่างกายของบุคคลนั้นเอง มี
ปิตฺตํ 
โลหิตํ 
อสฺสุ
สิงฺฆาณิกา

-  น�้ำดี
-  น�้ำเลือด
-  น�้ำตา
-  น�้ำมูก

เสมฺหํ 
เสโท
วสา
ลสิกา

-  น�้ำเสลด
-  น�้ำเหงื่อ
-  น�้ำมันเหลว
-  น�้ำไขข้อ

ปุพฺโพ
เมโท
เขโฬ
มุตฺตํ 

-  น�้ำเหลือง
-  น�้ำมันข้น
-  น�้ำลาย
-  น�้ำมูตร

จึงสมมุติว่าเป็นธาตุน�้ำ
ธาตุไฟ มีไฟยังร่างกายให้อบอุ่น ไฟยังร่างกายให้ทรุดโทรม ไฟยังร่างกายให้กระวนกระวาย
ไฟยังร่างกายให้ช่วยย่อยอาหาร ท่านก็สมมุติว่าเป็นธาตุไฟ
ธาตุลม พัดไปพัดมา ท่านก็มาแสดงให้รู้หลายอย่าง ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต�่ำ 
ลมพัดไปตามตัว ลมพัดอยูใ่ นลาํ ไส้ ลมพัดในช่องว่างของร่างกาย ลมระบาย หายใจเข้าออก ก็สมมุตวิ า่
เป็นธาตุลม
รวมธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔ ก็เป็น ๑๐ ธาตุดินกับธาตุน�้ำรวมกันเข้าไปแล้วจึงเป็นทั้งหมด ๔๒
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่สมมุติขึ้นมารวมมาเป็นรูปขันธ์ ทุกคนก็ต้องมีเหมือนกัน แต่ทําไม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้ศึกษา ให้พิจารณาให้รู้ทั้งรูปขันธ์นี้ เพราะพวกเราพากัน
ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทาน ว่าเป็นตนเป็นตัวของเรา หรือว่าเป็นก้อนเป็นแท่ง เราไม่ได้แยกแยะ
ร่างกายออกเป็นชิน้ ส่วน ดังได้กล่าวมาแล้วนัน้ เราไม่เข้าใจ เราเพียงคิดว่าเป็นรูป เป็นร่างกาย เป็นคน
เป็นสัตว์ เป็นมนุษย์ เป็นธาตุต่างๆ เราก็รวมว่าเป็นคน เป็นมนุษย์เฉยๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรามาพิจารณารูปขันธ์นั้น และแยกออกเป็นชิ้นส่วนแต่ละส่วน แต่ละสิ่ง
ละอย่างนัน้ ก็สมมุตติ า่ งกันออกมาว่า ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ถ้าเราพูดตามภาษาบาลี
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ว่า เกสา-ผม โลมา-ขน นขา-เล็บ ทนฺตา-ฟัน ตโจ-หนัง มํสํ-เนื้อ นหารู-เอ็น อฏฺฐี-กระดูกฯ แต่ถ้าเอา
ออกไปไว้คนละชิ้นคนละส่วนแล้ว ก็เลยไม่มีรูป ไม่มีรูปขันธ์ ก็จะนึกว่าเป็นแต่เพียงธาตุ สมมุติเฉยๆ
นี่เราจะสมมุติว่าธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ดี ถ้าหากเราไม่สมมุติมันก็ไม่มีอะไร คิดดูซิ เราไป
สมมุติว่าธาตุดิน ถ้าเราไม่สมมุติมันก็ไม่ใช่ ไม่รู้อะไร ธาตุน�้ำก็เหมือนกัน ธาตุไฟ ธาตุลมก็เช่นเดียวกัน
เราพากันศึกษารูปขันธ์ เมื่อเราแยกแยะออกมาแล้ว โดยถี่ถ้วนแล้ว ก็เลยไม่มี ตรงที่อยากให้รู้จักว่า
ไม่มีรูปขันธ์ มันจึงจะถอดถอนจากอัสมิมานะ ถอดถอนเรื่องตนเรื่องตัว เรื่องอัตตา ออกไปจากจิตใจ
ถ้าเราพิจารณาลึกเข้าไปก็ไม่ใช่ของใคร เป็นของสาธารณะ เหมือนคนเราที่เกิดมานี่แหละ หากเมื่อ
ตายแล้ว เป็นของสาธารณประโยชน์ เป็นหน้าที่ของหมู่หนอนและแมลงวันที่จะชอนไชกินไปตาม
ธรรมชาติ หรือจะเอาไปเผาในเตา เผาไปแล้วก็แล้วไปเฉยๆ ท่านอยากจะให้พิจารณาแยกแยะให้
เข้าใจรูปขันธ์
ถ้าหากเราไม่แยกแยะออก เราก็จะยังไม่เข้าใจว่าเขาอยู่กันอย่างไร ประชุมกันอย่างไร เหมือน
อย่างรถ รถยนต์น่ีแหละ เมื่อถอดฝากระโปรงก็เรียกฝากระโปรง เอาตามันออกก็เรียกว่าตารถ
เอาตัวถังออกเรียกว่าตัวถังรถ เอาคันชักมันออกเรียกว่าคันชักรถ เอาพวงมาลัยออกก็เรียกว่า
พวงมาลัยรถ หม้อแบตเตอรี่รถ สายไฟรถ สูบรถ ล้อรถ กงรถ ฯลฯ รถมันไม่มี รถยนต์เลยไม่มี
อันนั้นก็สิ่งนั้น อันนี้ก็สิ่งนี้เฉยๆ เป็นเครื่องอะไหล่รถเท่านั้น เมื่อเอามาประกอบกันแล้วก็เรียกว่า
รถยนต์ รถเก๋ง รถจี๊ป ใช้ชื่อรถต่างๆ กัน แต่แท้ที่จริง เมื่อประกอบกันเข้าก็เรียกว่ารถเท่านั้น ท่านให้
แยกแยะรถออกอย่างนี้ เพื่อให้รู้ให้เข้าใจ รถมันก็มีธาตุ ๔ มีดิน น�้ำ ไฟ ลม คือเหล็กตัวถังอะไรต่างๆ
ล้อยางหรือหม้อน�้ำ  สายไฟในหม้อแบตเตอรี่ พัดลม สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล เรียกว่าเป็นแต่ละธาตุ
มารวมกัน ก็สมมุติเรียกว่ารถ
ฉันใดก็ดี ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อมาแยกแยะออกเป็นชิ้นส่วน
เป็นคนละธาตุ อยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มต่างหากแล้ว ก็เลยไม่มีคนไม่มีมนุษย์เหมือนกัน องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาอย่างนี้ เพื่อให้รู้อย่างนี้ ให้เข้าใจ ส่วนเรื่องจะพิจารณาเป็น
ไตรลักษณ์นั้น เราไม่ต้องพิจารณา เราพิจารณาเรื่องแยกแยะรูปขันธ์อย่างนี้ เพื่อจะได้เข้าใจในรูป
ขันธ์อันนี้ เอามารวบรวมเป็นรูปบุคคลเป็นรูปขันธ์ ถ้าเราไม่รวบรวม แยกออกไป ก็ไม่มีรูปขันธ์
เมื่อนั้น เราจึงจะเข้าใจในรูปร่างกาย เรานั่งอยู่ด้วยกัน ทุกคนมีบริบูรณ์อยู่แล้ว ทําไมท่านจึงให้ศึกษา
เรื่องรูป ก็เพราะเราติดรูป เรายึดมั่นถือมั่นในรูป เราก็เลยทุกข์กับรูป ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
รูปูปาทานกฺขนฺโธ อุปาทานคือความยึดมั่นในรูปอันนี้เอง
ฉะนั้น ถ้าเราไม่เรียนรูป เราไม่เข้าใจ มันจึงมีอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นทุกคนก็ต้องยึดมั่น
ถือมั่น เลี้ยงดูมันมา ว่ารูปนี้เป็นตามธรรมชาติที่เราพยุงกันมา แต่แท้ที่จริงให้แยกออกจริงๆ ท่านให้
รู้ว่าอะไร รู้ว่ารูป ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งภิกษุสามเณร ก็เหมือนกันทั้งนั้น ไม่ผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไร
นี่แหละการที่จะพิจารณารูป
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เวทนา เวทนาก็เหมือนกัน ทุกข์ สุข ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ มันจะรับมาจากรูปก็ตาม ซึง่ มีความเจ็บป่วย
มีทุกข์ทรมานอะไรที่ทําให้มีเวทนา ทุกขเวทนาทางด้านรูปขันธ์ เรื่องเวทนาขันธ์ ถ้าหากทุกข์อยู่
ภายในจิตใจ เรามีความทุกข์ใจ เหี่ยวแห้งใจอยู่ภายในใจของพวกเราท่านทั้งหลาย
ถ้ามีความสุข ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เหมือนดังอยู่สบาย เป็นสุขกับรูปขันธ์หรือว่าเป็นสุข
กับการได้ทรัพย์สมบัติบางสิ่งบางอย่าง ได้ยศถาบรรดาศักดิ์มา อะไรต่างๆก็มาสุขที่ใจ สุขเวทนา
เกิดขึ้น ฉะนั้น ทุกข์กับสุขมันก็มีไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะรับ เราดูทุกข์แล้วใจมันมาทุกข์กับ
สิ่งนี้ เดี๋ยวมันหายไป มันจะมาหาสุข สุขเกิดขึ้นกับสิ่งนี้
ฉะนั้น ความสุขกายกับความสุขใจอาศัยกัน โดยเฉพาะกายมีความสุข ใจก็มีความสุขด้วย
แม้กายของเรามีความทุกข์จากรูปขันธ์ แต่ใจเรามีความสุข เพราะอะไรจึงมีความสุข เพราะรู้ - รูท้ กุ ข์
นั้นว่ารูปขันธ์นั้นเป็นทุกข์ ก็เลยเป็นสุขเวทนา ส่วนอุเบกขาเวทนา บางทีเราก็เฉยๆ เจ็บก็ช่างหัวมัน
หรือสุขก็สขุ เรือ่ ยๆ ไปเลย นัน่ แหละเรียกว่าไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ก็เป็นเวทนา รวมแล้ว ทุกขเวทนา สุขเวทนา
ไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกเวทนาขันธ์ ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เราก็ควรพากันดูได้ พอจะเข้าใจได้ ถ้าหากเรา
พากันไม่สมมุติว่าอันนี้สุข อันนี้ทุกข์ อันนี้ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็ไม่รู้ว่าจะสมมุติเรื่องอันนี้ขึ้นมาอย่างไร
แต่เรานีก้ ไ็ ปติดเสีย เวลาทุกข์กต็ ดิ ยึดมัน่ คง จึงติดในทุกข์ ทุกข์มาก ไปทุกข์อยูท่ ใี่ จ เวลาสุขก็มายึดสุข
ก็จะให้สุขอยู่ตลอด ก็เกิดทุกข์ บางทีก็เฉยๆ ก็มายึดอีกเรียกว่า เวทนูปาทานกฺขนฺโธ เวทนานี้
หากบุคคลใดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นตัว เป็นของเราเกิดขึ้น บุคคลนั้นก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกัน
มีอุปาทานว่าเป็นของเราอีกเหมือนกัน
สัญญา คือความจํา คําว่า จํารูป เพราะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จําเสียง จมูกได้กลิ่น ดมกลิ่น
จํากลิน่ ลิน้ ได้ลมิ้ รส จํารส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ จํา เพียงจํา พอรู้จกั เท่านั้นเฉยๆ รูจ้ ักแต่เพียงว่ารูป
แต่ไม่ได้ติดใจอะไร สัญญาจําแต่ว่าเสียงก็เฉย ได้กลิ่นได้รส แต่สิ่งที่สัมผัสเฉยๆ จําไว้แค่นั้น ก็เรียกว่า
สัญญา ดับสัญญา ความจําในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จําได้ดีไหม หรือหลงลืมอยู่ เราคิดดู อันนี้
เป็นสิ่งหนึ่งมีอยู่ในขันธ์ ๕ ของพวกเรา ทุกคนมี ดูซิ ศึกษาเล่าเรียนจําอันนี้ จําการศึกษาเล่าเรียน
นี่แหละ เรียกว่าสัญญา
ถ้าหากเรานี้จําเก่ง เราไปติด เรามีความรู้เก่ง จําเก่งอย่างนั้น จํารูปก็เก่ง จําเสียง ก็เก่ง จํากลิ่น
ก็เก่ง จํารสก็เก่ง จําสัมผัสก็เก่ง เราว่าเราจําเก่ง เผลอๆ สติมันหายไปไหน มันก็ไม่เห็นมี เหมือนกับ
มันไม่เที่ยง แต่ไม่กล่าวถึง มันไม่เที่ยง ท่านอยากให้เข้าใจว่ามันเป็นตนเป็นตัวอย่างไร เราถึงสมมุติ
ขึ้นมาอย่างนั้น เราจึงไปยึดอย่างนั้น เห็นไหมบางบุคคลเขาถือว่าจํา คนนี้จําเก่ง นั้นก็พูดกัน จําเสียง
ก็เก่ง จาํ กลิน่ จาํ รส จาํ สัมผัส ต่างๆ เขาว่าเขาจาํ เก่ง แท้ทจ่ี ริงแล้ว สิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ มันก็เป็นสมมุติ
ธรรมดา เห็นไหม มันไม่จําทุกสิ่งที่พูดมา มันเป็นธรรมดาที่ว่า เป็นเครื่องที่จะเตือนจําเท่านั้นเอง
แต่กไ็ ม่เห็นตนเห็นตัว จับต้องไม่ได้ แต่มนั ก็มอี ยู่ แต่มนั ก็หลงลืมไปได้ เผลอสติไปได้มนั เป็นอยูอ่ ย่างนี้
ท่านจึงว่าสัญญาคือความจํา ถ้าหากเราว่าเราจําเก่ง เรายึดมั่นถือมั่นว่าความจําของเราดี ท่านจึงว่า
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สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ ใครมีอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัญญาของตน เป็นของเราจริงๆ จําดี
จริงๆ คนนั้นแหละจะเป็นทุกข์ นี่เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือตัวอุปาทานในสัญญา
สังขาร คําว่าสังขารก็คือการปรุงแต่งเกิดขึ้นถ้ารั่วออกมาข้างนอก ก็มีทั้งสังขารที่มีวิญญาณ
ครองและไม่มีวิญญาณครอง สังขารที่ไม่มีวิญญาณ เช่น ต้นไม้ ภูเขา รถยนต์ ตึกรามบ้านช่อง
ห้วยหนองคลองบึงต่างๆ สิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ สังขารภายใน ต้องพิจารณาสังขารที่มีวิญญาณ
ครอง ก็คือสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายพวกเรา อันนี้เป็นสังขารอีกอย่างหนึ่ง สังขารการปรุงแต่ง
ภายในจิต ปรุงหรือก็คงปรุงดีคนจะทําความดีค้นคิดขึ้นมาในจิตใจ พิจารณาไตร่ตรองอยู่ คิดหน้า
คิดหลังอยู่ จะท�ำอย่างไรดี เอาอย่างไรดี จะปฏิบัติอย่างไรดี จะอยู่อย่างไรดี จะไปอย่างไรดี จะทํา
อะไรเป็นของดี อะไรจําพวกเหล่านี้ เขาเรียกว่า การปรุง
การปรุงที่จะทําดีคือ ปุญฺญาภิสงฺขาร ปรุงในทางที่ทําไม่ดีคือ อปุญฺญาภิสงฺขาร เป็นฝ่ายบาป
เราก็พอจะเข้าใจ คนปรุงเป็นโจรเป็นขโมย ปรุงทุบปรุงตีปรุงฆ่า ปรุงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร
ทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย อะไรมันปรุงอยู่ภายใน จิตอันนั้นก็เรียกว่าสังขาร อเนญฺชาภิสงฺขาร
บางทีก็เฉยๆ จิตไม่หวั่นไหวอยู่ รวมกันแล้วสังขารทั้ง ๓ อย่างนี้เป็นสังขารอยู่ภายใน ปรุงอยู่ภายใน
จิตใจ เราก็ยึดว่าจะเอาสุขจริงๆ รึ ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ไปไหน เราจะเอาทุกข์ มาสุขมาทุกข์ แล้วก็เฉยๆ
เป็นกลางๆ อยู่ เหมือนกับอุเบกขาเวทนา
พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูซิ ไม่พิจารณาถึงรูปกาย ไม่พิจารณาถึงรูปสัตว์และสังขาร
ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณ มาพิจารณาถึงความสัมพันธ์อยู่ภายในจิตของเรานี้เอง ที่มันปรุงแต่ง
ปรุงทั้งดีและไม่ดี และอยู่เฉยๆ นั่นเอง ท่านจึงเรียกว่า สังขาร ถ้ารวมทั้งภายนอกเข้ามาหมด
นั่นทั้งกายของเราและสัตว์ทั้งหลาย และสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครอง ท่านคงจะรวบรวมทั้งสังขารภายใน
และภายนอก ถ้าหากเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทาน ท่านจึงกล่าวว่า สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ ถ้าหาก
บุคคลใดมีอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายเหล่านี้ สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็พอ
จะรู้ ทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรต่างๆก็ตาม รถ เรือ สมบัติทั้งหลายที่รวบรวม ถ้าเราไปยึดว่าเป็น
ของเรา สังขารของเรา เราก็ไปยึดว่าเป็นของเราอีก ความสุข เราก็ยึดว่าเป็นของเรา ความทุกข์ กําลัง
ทุกข์อยู่จะเป็นของเรา เรากําลังทุกข์ เรากําลังเฉยๆ อยู่อีก เป็น ปุญฺญาภิสงฺขารฺ อปุญฺญาภิสงฺขารฺ
อเนญฺชาภิสงฺขารฺ เราก็มีความทุกข์ เราว่าเอาเป็นทุกข์ของเรา นั่น อุปาทาน
วิญญาณ เครื่องหมายรู้ รู้ลึกซึ้งลงไป แต่พอเข้าใจบ้าง มันลึกซึ้งลําบากอยู่ในจิตใจของเรา
อันนีม้ นั ก็ไม่เว้นจากทีต่ าเห็นรูปก็เหมือนกัน ถ้าเห็นรูปไม่ดี มันไปรับเอาอยูท่ ไี่ หน มันหมายเอารูปนัน้
มันก็ไปหมายเอาอยู่ที่ใจเหมือนกัน
เสียงไม่ดี มันก็หมายรู้เอาเสียงนั้นแหละ เสียงเขาด่า มีอยู่นั้นไม่อยากฟัง จิตมันวุ่นวาย
หมายลึกเข้าไปนั่นอย่างหนึ่ง มันรู้จักเสียงอย่างนั้นไม่ดี แต่มันก็หมายรู้เอาเสียงนั้นๆ
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กลิ่นก็เหมือนกัน กลิ่นที่เหม็นสาบ มันก็หมายรู้เอา หมายรู้ยึดเอา มันจึงหน้านิ่วคิ้วขมวด
มันลงที่ใจหมด
รสก็เหมือนกัน รสขมขื่นเฝื่อนฝาด เผ็ดอย่างนี้ มันก็หมายรู้เอารสนั้นได้อย่างเหนียวแน่น
กายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดี ของแข็งหรือร้อนจัดหนาวจัด หรือความเจ็บปวดทุกขเวทนาทัง้ หลาย
เกิดขึน้ มันก็หมายรูเ้ อา วิญญาณนัน่ หมายรูเ้ อาสิง่ ทีม่ นั สัมผัส ใจนัน้ ก็เลยวุน่ วาย เพราะมันหมายรูเ้ อา
เครื่องหมาย แล้วก็ยึดเอาความทุกข์นั้น ก็เรียกว่ายึด ยึดมั่นถือมั่น ยึดเอาไว้ เหมือนกับคนที่ด่าเรา
ได้ยินมันเจ็บใจ มันบาดใจ มันยึดเอาไว้นั่นแหละ เรียกว่ามันเป็นโทสะ เป็นกิเลส มันยึดเอาไว้
บัดนี้ ฝ่ายรูปดี เสียงดี กลิ่นดี รสดี สัมผัสดี เราว่าเป็นฝ่ายดีมันก็ยึดเหมือนกัน ยึดรูป รูปดี
นั่นก็ยึดเอาไว้ เสียงดี เสียงเพราะ มันก็ยึดหน่วงเหนี่ยวเอาไว้ หมายเอาไว้ เสียงสูงเสียงต�่ำอะไร
มันหมายเอาไว้ เสียงคน เสียงนก เสียงอะไรต่างๆ
ต่างๆ

กลิ่นก็เหมือนกัน กลิ่นหอม มันจะยึดเอาไว้ มันยึดเหนี่ยวไว้ คันธชาติทั้งหลาย น�้ำอบน�ำ้ หอม

รสก็เหมือนกัน รสอร่อยหรือรสหวาน มันก็รู้จัก รสอะไรอร่อย รสส้ม รสน�้ำผึ้ง รสชาติอะไร
ที่เราชอบ มันไปยึดเอาว่ามันชอบในสิ่งนั้น เพราะอะไร เพราะวิญญาณมันหมายรู้เอารส บางคน
วิญญาณเครื่องหมายรู้มันชอบรสสุรา ชอบรสกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน บางคนก็ชอบหวาน
บางคนก็ชอบคาว บางคนก็ชอบเผ็ด บางคนก็ชอบจืด แม้จะเป็นน�้ำก็ดี อาหารการกินก็ดี อันนี้ล่ะ
มันหมายรู้เอาวิญญาณ เครื่องหมายรู้เอา
กายถูกต้องโผฏฐัพพะ อ่อนนุ่มนวล อุ่นสบาย มันเลยนั่งอยู่ในร่มไม้ หรือในห้องแอร์ หรือใน
เก้าอี้เบาะเนาะนวม ที่อยู่ที่นอน มันหมายรู้ เหมือนเราเคยสัมผัสอยู่ในบ้าน เวลาเราไปนั่งอยู่ใน
ร่มไม้สบาย มันหมายรูล้ กึ ซึง้ เข้าไป เหมือนกับเรานัง่ ทําสมาธิ จิตใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิ หมายเอา
ความสุขนั้น มันเป็นอย่างนี้ๆ นี่วิญญาณเครื่องหมายรู้เอาสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่างๆ ว่าตนเองนี้จําได้อย่าง
แม่นยําดี เลยยึดว่าเป็นวิญญาณของตนเอง เป็นตนเป็นตัวสมบูรณ์ว่าเป็นของเรา ตั้งแต่รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ลงมาถึงธรรมารมณ์ อารมณ์ทพี่ อใจ มันก็ยดึ เหนีย่ วเอาไว้ อารมณ์ทไ่ี ม่พอใจมันก็
ยึดไว้ อารมณ์ต่างๆ มันก็ยึดได้ชั่วครู่ชั่วคราว สับสนปนกัน เรียกว่าเป็นอุปาทาน มันมีอุปาทาน
ยึดทุกข์ มันก็ตอ้ งมีความทุกข์ ยึดสุข มันก็มคี วามสุข มันก็เป็นอุปาทานความยึดวิญญาณเครือ่ งหมาย
รู้อันนี้ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นของเรา บุคคลนั้นก็จะมีความทุกข์
ดังนั้น การรวบรวมเอาขันธ์ ๕ นี้เข้ามาด้วยกัน ตั้งแต่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ รวมมาเป็นขันธ์ ๕ พวกเรามีเหมือนกันหมด ไม่มีใครจะร�่ำรวยกว่ากัน
ไม่มีใครจะขาดตกบกพร่อง ขันธ์ ๕ มีเท่ากัน
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ฉะนั้น ธรรมะจึงเรียกว่าเท่ากัน ทําไมท่านจึงเรียกธรรมะ ก็เรามาศึกษารูปความจริงที่เรา
ติดอยู่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น เราก็มาหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เอง พระพุทธองค์ตรัสว่า
กิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ก็อยู่ในนี้ คือเราหลงนั่นเอง เราไม่เข้าใจในขันธ์ ๕ เราไม่พิจารณาในขันธ์ ๕
ให้รู้แจ้งแทงตลอดถึงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของเขา พวกเราก็ต้องมองดูคนอื่น คนเกิดมา
แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด เขามีขันธ์ ๕ เหมือนกัน คนเกิดคนตายอยู่ในปัจจุบันนี้ เขาก็ต้องมีขันธ์ ๕ อยู่
ในปัจจุบันนี้ก็ต้องมีขันธ์ ๕ เหมือนพวกเรา ศึกษาของที่มีอยู่คือขันธ์ ๕ ท่านจึงย่นย่อแล้ว แต่เราไม่รู้
ไม่เข้าใจ ยึดว่าเป็นของเราอยู่ รูปขันธ์ของเรา เวทนาของเรา สัญญาของเรา สังขารของเรา วิญญาณ
ของเรา ขันธ์ทั้ง ๕ นี้เป็นของเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา อหังการ มมังการ เป็นของเรา อันนี้เอง
เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะพากันพิจารณา อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ถ้าใครว่าเป็นของตนของตัวจริงๆ
เป็นทุกข์ ขันธ์ ๕ ทั้งหลาย นั่นมันมีภาระ ท่านจึงตรัสว่า
ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา
ขันธ์ ๕ เป็นภาระแล
มีภาระหมดทุกอย่าง ขันธ์ ๕ นี้ ตั้งแต่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีภาระแต่ละหน้าที่
ของตนเอง
ภารหาโร จ ปุคฺคโล
บุคคลนําภาระไป
เราก็นาํ ภาระสิง่ เหล่านีเ้ อง เราพากันมาเกิด เราก็นาํ เอารูปร่างมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ขันธ์ เอามาอีก เรียกว่าเราต่อชาติต่อภพอีกไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอย่างนี้
ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก
ผู้ใดยึดขันธ์ ๕ เป็นภาระในโลก เป็นทุกข์ในโลกนี้
ถ้าเรายึดขันธ์ ๕ ก็เป็นทุกข์อยู่ในโลก ทุกข์แน่ๆ
ภารานิกฺเขปนํ สุขํ
บุคคลใดปลงภาระอันหนักนี้ได้ เป็นสุข
คําว่าบุคคลใดที่จะปลงภาระอันนี้ได้ พูดถึงบุคคล ใครจะเรียนรู้ดูเข้าใจในขันธ์ ๕ รู้แจ้งแทง
ตลอดตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ นี้ทั้งหมด ทั้งรูปก็รู้แจ้งเห็นจริง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
และขันธ์ทงั้ หลายนี้ ก็รจู้ ริงตามความเป็นจริง เพราะมีอยูโ่ ดยสภาวะความเป็นปกติของมัน ถ้าเราไม่รู้
เราก็ปลงไม่ได้ วางไม่ได้
นิกฺขิปิตฺวา ครุํ ภารํ
ถ้าบุคคลใดปลงภาระอันหนักได้แล้ว
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เราปลงภาระไปแล้ว ควรหรืออยากไปรับเอาภาระ ถ้าใครปลงได้ ก็ไม่มีใครกระมังอยากรับ
ภาระ คนจะปลงได้ก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริง อันนี้พวกเราไม่รู้แจ้งเห็นจริง พวกเราจึงปลงไม่ได้ วางไม่ได้
คําว่า ปลง คือ วาง ปล่อยออก เสียสละออก มันไม่ยึดมั่นนั่นเอง
อญฺญํ ภารํ อนาทิย
เลยไม่เอา ไม่ถือเอาภาระอื่น หรือสิ่งอื่นมาเป็นภาระอีก
เหมือนบุคคลเคยมีภาระ ปลงภาระได้แล้ว ไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาระอีก เหมือนบุคคลทํา
การงาน โดนทุกข์ยากลาํ บากมาแล้ว งานนีฉ้ นั ไม่ทาํ อีกแล้ว ผมไม่ทาํ อีกแล้ว คําว่าไม่ทาํ ก็คอื จะไม่กอ่
ให้เกิดภพชาติขนึ้ มา ไม่ปรารถนา ไม่อยากมาเกิดอีก เพราะมันจะมีภาระอีก ปลงไว้แล้ว จะไม่รบั เอา
อีกแล้ว ไม่ปรารถนาแล้ว ทําอย่างไรเราจึงจะรู้ เป็นเรื่องที่เราพิจารณากัน
สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห
ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากเหง้าเค้ามูลได้แล้ว
ทําอย่างไรจึงจะถอนตัณหาความยึดมั่น อุปาทาน ออกจากใจได้ บุคคลนั้นต้องรู้แจ้งเห็นจริง
ในขันธ์ ๕ ว่ามันมีภาระ มีทุกข์มีโทษ มีความลําบากเกิดขึ้น ก็คงจะเห็นทุกข์อยู่ทุกขณะ ถ้ามีแล้ว
มองคนอื่นก็เห็นทุกข์ มองตนเองก็เห็นทุกข์ เห็นสัตว์ทั้งหลายก็เห็นทุกข์ ทุกข์เกิดมาจากที่ไหน
ท่านคงจะมองเห็น คือความยึดมั่นถือมั่น คือความไม่รู้นั่นเอง ท่านจึงทําให้รู้ เหมือนอวิชชาความ
ไม่รู้ ท่านก็ทําให้มีความรู้ เป็นวิชชา อันความไม่รู้นี้เองทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
เราก็จะทําให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ทําให้เราเกิดอยู่นี้ ให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งนี้ พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติควร
พากันพิจารณา
นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ
ความปรารถนาหมดสิ้น ย่อมเข้าถึงนิพพาน
ถ้าเรารูแ้ จ้งเห็นจริงๆ ในขันธ์ ๕ สรุปรวบรวมลงไปในไตรลักษณ์ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
เป็นภาระหนักจริงๆ ขันธ์ ๕ จะไปเกิดอยู่แห่งหนตําบลใด ประเทศใดเมืองใด ที่ไหน ก็ต้องมีภาระอยู่
เท่าเดิม ไปเกิดเป็นลูกคนจนคนรวย เป็นเศรษฐี กระฎุมพี พราหมณ์มหาศาล ลูกพระราชามหากษัตริย์
ราชวงศ์ทั้งหลาย หาบหามราชสมบัติ นั่งในหอปราสาทราชมณเฑียรไหนก็ตาม เป็นภาระไหม
มีทุกข์ไหม มีความลําบากไหม มีการปรนนิบัติดูแลไหม มีการพยุงมันไหม นี่มันเป็นอย่างนี้
พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านค้นคว้าไม่หยุด ท่านก็รู้ พวกเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันกับ
พระอริยเจ้า เราก็ต้องค้นคว้าเหมือนกัน ค้นคว้าของจริงเรียกว่าสัจธรรมนี่ของจริง จริงแล้วเราจะ
ว่าอย่างไร ของมันเป็นของจริงอยู่ มันเป็นภาระ ไปอยู่ประเทศไหน แห่งหนตําบลใด ไปลี้ มีที่ลี้
ที่บังบ้างไหม ไปอยู่ประเทศไหนที่จะไม่มีภาระในขันธ์ ๕ ไม่มีเลย ต้องมีภาระ ต้องปรนนิบัติ ต้อง
ดูแล ต้องอุปฏั ฐาก ต้องเฝ้าคอย เดินไปทางไหน ยืน เดิน นัง่ นอนทีไ่ หน ไปอยูท่ ไี่ หน ประคบประหงม
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แต่ร่างกาย ยุ่งอยู่ ประคบประหงมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นทุกข์ เราเห็นเป็นทุกข์จริงๆ เราจึงหาวิธี
มาพิจารณา แล้วแต่สติปัญญาของใครจะเฉลียวฉลาดพิจารณาให้เข้าใจ ใครเป็นคนยึด ก็คือจิต
จิตเจ้าของมันยึด เจ้าของร่างกายมันหวงแหนร่างกาย หวงแหนความรู้ หวงแหนขันธ์ ๕ เหมือนกับ
บุคคลหวงแหนบ้าน ใครมาทุบมาตีบ้านไม่ได้ ใครมาเอาสิ่งของอะไรไม่ได้ หวงแหนหมด ก็เหมือนกัน
จิตของพวกเราท่านทั้งหลายมันก็หวงแหนรูปกาย
นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่พวกเราจะพากันค้นคว้าหาเหตุหาผลหาความจริง ของจริงมีแล้ว
เป็นสัจธรรมความจริงอยู่ จริงบัญญัติ บัญญัติอะไร บัญญัติรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ วิญญาณขันธ์ บัญญัติไว้เรียกกัน จึงสมมุติกันว่าอันนี้เป็นรูป อันนี้เป็นเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ สมมุติขึ้นมาทําไม สมมุติขึ้นมาไว้เรียกกัน
บัดนี้ จริงวิมุตติ ทําไมเราจึงจะหลุดจากขันธ์ได้ ก็ต้องศึกษาเรื่องสมมุติอีกแหละ สิ่งที่สมมุติ
ทั้งหลายตกอยู่ในไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ของใคร เรื่องความจริงก็ไม่ใช่
ของใคร บัญญัติก็ไม่ใช่ของใคร สมมุติก็ไม่ใช่ของใคร วิมุตติ ก็คือความหลุดพ้น เพราะมันไม่ใช่
ของใคร ไม่มีอะไรของใคร ของธรรมชาติอยู่ในโลก
ถ้าหากเราอุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลายมาทําความเข้าใจ ยืน เดิน นั่ง นอน ไตร่ตรอง
ใคร่ครวญอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ เราจะทํากันอย่างไร ของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เราจะวางอย่างไร เรา
จะปฏิบัติกับมันอย่างไร ขันธ์ ๕ นี้มันเป็นอย่างนี้แล้ว มันมีเท่ากันแล้ว ไม่มีใครรวยกว่ากัน
ทุกข์ก็เหมือนกัน ทุกข์เพราะมันมีภาระเหมือนกันหมด ญาติโยมก็ดี พระเณรก็ดี มันก็เหมือน
กันหมด ช้าง ม้า โค กระบือ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เขามีภาระของเขาหมด ถ้าเราวางมันไม่ได้
ความโลภมันก็เกิดขึ้นมาจากนี้ ความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาจากนี้เพราะมันมีอุปาทาน ความหลง ก็คือ
เราจะยึดว่าเป็นอุปาทาน เพราะเราหลง ฉะนั้นท่านจึงว่า เรียนสมมุติ ศึกษาสมมุติ ของสมมุติ
ประจําโลก สมมุติมาใช้กัน แล้วแต่ชาติใดภาษาใดจะสมมุติ สมมุติสัตว์เดรัจฉาน สมมุติสิ่งของต่างๆ
ที่ไม่มีวิญญาณครอง สมมุติคน สมมุติมนุษย์ เห็นไหม เขาว่ามนุษย์เป็นสมมุติ ยศถาบรรดาศักดิ์
ต่างๆ สมมุติ พระก็สมมุตยิ ศถาบรรดาศักดิใ์ ห้กนั ก็สมมุติ ก็หลงไปตามสมมุติ นัน่ เห็นไหมเขาหลงกัน
พระก็หลงชั้นของตนเอง ว่าได้ชั้นนั้นชั้นนี้ ได้ยศนั้นยศนี้ หลงไปตามโลกเขา เพราะพระหลงสมมุติ
ญาติโยมก็เหมือนกัน ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ เขาก็สมมุติไปให้ก็หลงสมมุติอีก มันหลง
ยังไง อย่างเราเรียนหนังสือแขนงต่างๆ ก็สมมุติออกมาใช้ว่าจะเรียนแขนงนั้นแขนงนี้ วิชาความรู้ก็ดี
เรียนอันนั้นอันนี้ สมมุติออกมา เรียนก็สมมุติ แล้วก็หลงสมมุติอีก
พอมาสมมุติตัวของคนเราก็ดี สมมุติว่าเป็นเด็กเล็กๆ คลอดมาใหม่ สมมุติว่าเป็นเด็กนักเรียน
สมมุติว่ามาเป็นหนุ่มสาว สมมุติว่ามาท่ามกลางคน สมมุติว่าถึงเฒ่าถึงแก่ สมมุติคนเกิดคนตาย
ก็สมมุติขึ้นมา จะทําอย่างไร ท่านให้ศึกษาเพื่อจะให้รู้หมด ในสมมุตินี่ เขาสมมุติขึ้นมาในโลกนี้
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เพื่อจะให้สติปัญญาของเรารู้ในสิ่งนี้ ให้จิตยอมรับที่คนยึดมั่นถือมั่น ยอมรับความจริงว่าเป็นสมมุติ
อย่างนี้ จิตมันจะเอาอะไร มันจะยึดเอาอะไร พิจารณา
บัดนี้ ความรู้ที่มันรู้ขึ้นมานี้ ว่ามันเป็นความรู้ เราว่าเรารู้ ใครจะมารู้เข้าไปอีกเป็นขั้นตอน
ก็เหมือนสัญญารู้ แค่จํารูปเฉยๆ แต่วิญญาณหมายรู้รูปนี้ เป็นสีอย่างนั้นอย่างนี้ รูปสูง รูปต�่ำ  รูปดํา
รูปขาว ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง รูปอันนั้นก็เป็นสมมุติขึ้นมาในที่สุด มันเกิดมานี้ แล้วมันแตกสลายไป
เป็นตัวของปัญญา
การที่เรารู้นี้ รู้ด้วยวิญญาณ เราไม่เข้าใจจริง ไม่รู้จริง ก็เลยไปติดอยู่ในสมมุติ เราไม่รู้ด้วย
ปัญญา จิตมันก็เลยยึด ยึดว่าเรารู้แล้ว ทุกข์เราก็รู้ สุขเราก็รู้ ไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็รู้ ถ้าคิดอย่างนั้น
แต่มันไม่รู้จริง เพราะมันไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ นี้มันไม่รู้จริง มันก็เลยไปยึดอยู่นั้น ไปยึดความรู้ว่า
ตนเองรู้ จิตมันก็เลยยึด ก็เรียกว่าจิตยึดมั่นถือมั่นเป็น อุปาทาน
เราพิจารณาดูความรู้ที่จิตมันยึดอยู่ ทําอย่างไรจิตมันจึงจะรู้ รู้ในตัวของมันเอง มันก็รู้ว่า
ตนเองติดเสียก่อน เป็นอุปาทาน มันจึงจะวางเสีย ถ้าไม่วางมันก็ไม่หลุดพ้นเหมือนบุคคลไปจับ
อะไรอยู่นี้ ถ้าไม่วางมันก็หนีไม่ได้ จับอยู่อย่างนั้นมันไม่วาง จิตก็เหมือนกัน เมื่อมันยึดมั่นถือมั่นอยู่
มันจับอยู่ มันแตะอยู่ มันก็ไม่ยอมวาง บอกวางมันก็ไม่วาง เพราะมันไม่รู้โทษของมัน รู้โทษอะไร
มองดูเข้าไปให้รู้โทษว่า ถ้าหากเรายึดอยู่อย่างนี้ มาเกิดอีกเราจะไม่ทุกข์อีกหรือมองความรู้เข้าไป
ดูความรู้ของเขา จิตว่ามันรู้แล้ว ทําไมว่าจิตรู้แล้วยังไปยึดใช้มันมาเกิดอีก มายึดอีกจะไม่ทุกข์อีกหรือ
ดูลงไปอยู่ในจิตอย่างเดียว มันติดอยู่นี้เอง เป็นอุปาทานแล้วจิตยึดมั่นถือมั่น เหมือนกับบุคคลไปยึด
ความรู้เจ้าของว่าตนเองนี้รู้ รู้กว่าทุกคน ฉลาดกว่าทุกคน ก็ไปติดอันนั้น มันเป็นสมมุติอีกว่ามีความรู้
ลองเข้าไปดูอกี สิง่ นีม้ นั ไม่เทีย่ ง เป็นไตรลักษณ์ เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดูเข้าไปอีกว่าของนีเ้ ป็นธรรมชาติ
นี้เราพิจารณาดูซิว่า การชําระจิต ว่าจิตเมื่อไรมันจะรู้ เมื่อไรมันจะวาง เมื่อไรมันจะปลง
เมื่อไรมันจะสิ้นอาลัย จิตใจนี้มันจึงจะบริสุทธิ์ คําว่าจิตบริสุทธิ์นั้น มันต้องรู้รอบคอบ แล้วรู้แจ้ง
เห็นจริง จิตมันรู้โทษ มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร จิตดวงเดียวนี้ไม่รู้มันเอารูปขันธ์มากี่รูปแล้ว
มันทุกข์มานมนาน ทําอย่างไรจิตใจของพวกเรามันจึงจะรู้ได้ จิตพระอริยเจ้าทั้งหลายทําไมท่านรู้
แท้ที่จริงแล้ว ท่านก็สร้างสมอบรมบารมีมานาน ปัญญาท่านจึงแก่กล้า จิตท่านจึงวิจัยได้ด้วย
ความแก่กล้า ท่านก็รับทุกข์มานานแล้ว หลายภพหลายชาติแล้ว ท่านจึงหลุดออกไปได้ ตัวเรา
ทั้งหลายก็คงเล่นมาหลายชาติแล้วเหมือนกัน พิจารณามาหลายชาติ แต่มันไม่หลุด มันไม่ยอมวาง
มันไม่ยอมปลง ไม่ยอมทิ้ง มันยังยึดอยู่ ก็เลยได้มาเกิดอีก มาเกิดอีกก็เลยมายึดอีก มาทุกข์อีก
อยู่อย่างนี้ เพราะวางไม่ได้ ตัวผู้เทศน์ก็วางไม่ได้จึงมาเกิดอีก แล้วก็มาพูดมาคุยสนทนากัน มาดู
กันอยู่อีกอย่างนี้ ก็เพราะยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง มาแล้วก็เลยมีความทุกข์อีก อยู่อย่างเดิมกับโลกเขา
เพราะมันโง่นี่
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พวกเราทั้งหลาย ถ้าหากเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ ๕ วางขันธ์ ๕ ไม่ได้ ปลงไม่ได้ ปล่อยไม่ได้
เสียสละไม่ได้ ทิ้งไม่ได้ เราก็ต้องมาเกิดอีกแน่ๆ ทีเดียว ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า บุคคลมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ก็ต้องเป็นทุกข์ในโลก เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
มาหลายชาติก็ตาม ก็ต้องมีความทุกข์เหมือนอย่างเดิม
บุคคลใดมารู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ ๕ ชัดเจนแล้ว จนเข้าใจจริงแล้ว บุคคลนั้นก็ย่อมเบื่อหน่าย
ไม่ปรารถนาขันธ์ ๕ คลายความกําหนัด สิ้นความยินดีในขันธ์ ๕ ไม่ปรารถนาเกิดอีก ทําอย่างไรเรา
จึงจะหมดงานทําอย่างนี้ เป็นปัญหาของพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติ จะได้ฝึกหัดการยืน
เดิน นั่ง นอน มีช่วงเวลาไหน มองดูจิตใจของเรากับขันธ์ ๕ จะเป็นอย่างไร จะทําอย่างไร จะปฏิบัติ
กันอย่างไร จึงจะรู้แจ้งเห็นจริง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาแนะนําสั่งสอนของจริง
ของที่มีอยู่ ไม่ใช่ของที่ไม่มี เรียนของที่มีอยู่ ศึกษาของที่มีอยู่ เราก็ติดของที่มีอยู่ ยึดมั่นถือมั่นกับของ
ทีม่ อี ยู่ ของเราไม่มี เราไม่รจู้ ะไปยึดเอาอะไร เหมือนเขาเห็นสิง่ ของต่างๆ เขาจึงยึด ถ้าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้
จะไปยึดเอาอะไร เหมือนคนอยากได้อะไรต่างๆ ที่เขาผลิตขึ้นมาในโลก เพราะของนั้นมีอยู่เขาจึงยึด
บัดนี้ ตัวร่างกายนี้มันมีอยู่ - รูปขันธ์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหลายมันมีอยู่
มันเป็นเครื่องปรากฏ มันมีอยู่ในโลก อยู่ประจําโลกอย่างนี้ มันจึงหลง มันจึงยึดได้ ถ้ามันไม่มีแล้วมัน
ไม่ยึด ทุกคนพอจะฟังรู้เรื่องไหม สิ่งที่ไม่มีอยู่ ไม่เห็น ไม่สัมผัส ไม่มีเครื่องหมายรู้อะไร ไม่ยึด เช่น
เรายึดร้อน ถ้าไม่มรี อ้ นมันก็ไม่มอี ะไรไปยึด หนาวเหมือนกัน มันมีอยูแ่ ล้ว เย็นสบาย รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงั้ หลายเขามีอยู่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ของทีม่ อี ยู่ เขาสัมผัสกัน มันเป็นอย่างนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “วนรอบ ๓ อาการ ๑๒ ของเราตถาคตยังไม่หมดจดเพียงใด
ก็เรียกว่ายังไม่สะอาด ยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงเมื่อไร เรายังไม่ยืนยันตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
ซึง่ ปัญญาเครือ่ งตรัสรู”้ (วนรอบ ๓ อาการ ๑๒ ของเรานี้ รูแ้ จ้งเห็นจริงหมดจดสะอาดแล้ว เมือ่ นัน้ แล
เราจึงจะยืนยันตนว่าเป็นผูต้ รัสรูพ้ ร้อมเฉพาะซึง่ ปัญญาเครือ่ งตรัสรูน้ นั้ ) ด้วยปัญญาอันนี้ พระพุทธองค์
ได้ตรัสไว้อย่างนี้ จึงประกาศได้ เพราะมันหมดจด ท่านก็เลยไม่มีที่ศึกษา อวิชชาก็หมดไปเป็นวิชชา
เกิดขึ้น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
รูปขันธ์ เรียกว่า รูปธรรม เป็นกองรูปที่จับต้องได้
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นฝ่ายนามธรรม ที่จับต้องไม่ได้
เมื่อสรุปรวบรวมเข้ากันทั้งหมด รูปธรรมและนามธรรม จึงสมมุติเรียกว่า ขันธ์ ๕ เหตุฉะนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
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ปริญฺเญยฺยนฺติ เม ภิกฺขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอควรกําหนดรู้ในขันธ์ท้ัง ๕ นี้ให้แจ่มแจ้งเห็นจริงด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริง
ปริญฺญาตนฺติ เม ภิกฺขเว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันเราได้กําหนดรู้แล้ว เห็นแจ้งด้วยปัญญา วิชชา รู้จริงในขันธ์ทั้ง ๕ แล้ว
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค
พระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาชี้ทางแก่สาวกให้ปฏิบัติ คือรวมย่อ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทาง
ปฏิบัติตรง ไม่ข้องแวะ ทําให้ผู้ปฏิบัติพ้นจากกองทุกข์ได้ เมื่อพระสาวกทั้งหลายท่านเดินทางถูก
มัชฌิมาปฏิปทา จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง อันเราตถาคตเดินทางเส้นนี้ จึงเป็นทางเดินที่ถูกต้อง
ในการปฏิบตั ติ ามองค์มรรคนีแ้ ล กล่าวโดยย่อคือ การพากันปฏิบตั ติ นเป็นผูม้ ศี ลี ปฏิบตั โิ ดยเจริญภาวนา
อบรมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเสียก่อน แล้วจึงฝึกอบรมสติปัญญาของตนให้แก่กล้าขึ้นไป
ตามลาํ ดับ เพือ่ ชาํ ระกิเลสตามขัน้ ตอน อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด คือความโลภ ความโกรธ
และความหลง ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเรามานมนานนี้ ให้หมดสิ้นไปจากดวงใจของสัตว์โลก
ทั้งหลาย
อันนี้แหละ พวกเราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติ ควรต้องพากันฝึกหัดปฏิบัติตัวเอง เพราะผู้ที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อหาทางพ้นทุกข์มีจํานวนน้อย แต่เราก็ไม่ต้องห่วงใยกังวลกับคนอื่น เอาตัวเรานี้ก่อน
เอาให้ได้ เราติด เราต้องแก้ เรายึด เราต้องแก้ เขาผูกเราไว้แล้ว เราก็ต้องหาวิธีแก้ เขาผูกเรา
มัดรึงตรึงตราเอาไว้แล้ว เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ เรียกว่าขังอยู่ในกรง เราตกอยู่ในกรงขัง อยู่ในโลกนี้
หนีไปไหนไม่พ้น ร้อนก็อยู่ตรงนี้ หนาวเราก็อยู่ตรงนี้ เจ็บป่วยก็อยู่นี้ ทุกข์ยากลําบากก็อยู่ตรงนี้
ภาระก็อยู่นี่ เรียกว่าติดกรงขังอยู่แล้ว ติดเชือกมัดรัดตรึงตรา เชือกมัดมันก็คือกิเลสนั่นเอง รัดรึง
ตรึงตราเอาไว้ เราก็หาวิธีแก้ แล้วแต่ใครจะมีสติปัญญาแก้ด้วยวิธีไหน หาอุบายอย่างไรก็ได้ แก้ที่เขา
ผูกเราแล้วเราก็มาแก้ ถ้าเราไม่แก้เราก็ติด กระดุกกระดิกไม่ได้อยู่นี่เอง
ฉะนั้น การที่บุคคลจะออกมาจากบ้านช่องเคหสถานที่พักพาอาศัยของตนเอง ออกมาบําเพ็ญ
หาความสงบ หาวิธีแก้ไขตนเอง เพราะไม่อยากทุกข์ อยากพ้นทุกข์ อยากเข้าใจ จึงเสาะแสวงหา
คนที่ไม่เสาะแสวงหาก็ให้เขาหมกมุ่นคลุกคลีอยู่น่ัน เขาจะทุกข์แค่ไหนก็เป็นเรื่องของคนนั้น ถ้าเขา
มาหาเรามาอยู่กับเราก็แก้กันไปตามกําลัง แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปเป็นธรรมดา ฉะนั้น เราควรที่จะฝึก
ตนเองให้มันดับ ไม่ต้องวุ่นวายกับคนอื่น ฝึกตนเองให้มันทําให้ได้เสียก่อนเราจึงจะให้คนอื่นได้
เรามีของเราก่อนจึงจะให้คนอื่น
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พวกเราทัง้ หลายเป็นผูโ้ ชคดี รูเ้ รือ่ งรูร้ าว เป็นปัญญาชนผูม้ สี ติปญ
ั ญา เป็นผูศ้ กึ ษาและปฏิบตั อิ ยู่
หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ แม้เป็นพระโสดาบันบุคคลก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ พระสกิทาคามี หรือ
อนาคามีบุคคลก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ เขาเรียนยังไม่จบต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสแล้ว
รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จึงจะหยุดเรียน หยุดเป็นนักศึกษา เรียกว่าเรียนจบเมื่อนั้นแหละ จุดมุ่งหมาย
ของพวกเราอยู่ที่จุดนั้น เราต้องขยันขันแข็งด้วยตนเอง ไม่ปล่อยปละละเลยให้เสียเวลาเปล่า ไปยืน
เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน ควรที่จะพยายามศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงได้ จึงจะหลุดพ้นไปถึง
วิมุตติ หลุดออกจากขันธ์ ๕ ไป ปลงได้ วางได้ เราก็จะอยู่สบาย

54 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

ไตรลักษณ์
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
พวกเราคงได้ยินแล้วว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาเรื่อง ไตรลักษณ์
แก่ปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ เมื่อจบลงแล้วก็ได้สําเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ เป็นอริยบุคคลอันบริสุทธิ์
ในพระพุทธศาสนา หากว่าพวกที่มีปัญญา แต่ยังไม่อาจทําจิตใจของตนให้สงบ ก็พอจะหยิบยกเอา
ธรรมข้อนี้ไปเจริญเป็นข้อธรรมกรรมฐานโดยรอบข้าง ยืน เดิน นั่ง นอน ไปที่ไหนดูสิ่งของต่างๆ และ
ดูรปู ร่างกายของตนแล้ว สรุปลงมาเพือ่ จะให้จติ ของตนเองนัน้ เข้ามาภาวนาอยูก่ บั ข้อธรรมกรรมฐานได้
ปัญญาชนหรือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในจริต ๖ ว่า พุทธิจริต เป็น
บุคคลที่ศึกษาตามตําราหรือฟังพระธรรมเทศนามาหลายครูหลายอาจารย์มีความกังขาลังเลสงสัย
ไม่แน่นอนว่าจะเอากรรมฐานข้อใดทําให้จิตใจของตนเองสงบลง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า บุคคลที่
มีปัญญาหรือพุทธิจริตนี้ ควรที่จะนําไตรลักษณ์ไปพินิจพิจารณา ทําให้จิตใจสงบระงับเป็นสมาธิได้
ภาษิตเบื้องต้นที่ยกมาคือ รูปํ อนิจฺจํ - รูปไม่เที่ยง ทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟัง หรือพากันสวด
ตามทําวัตรเช้า เมื่อได้ยินแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง รูปอะไรไม่เที่ยง ก็คือรูปร่างกายของคนเรา
สัตว์เคลื่อนไหวไปมาได้ เรียกว่า อุปาทินกสังขาร - สังขารที่มีวิญญาณครอง ถ้าหากรูปอะไรต่างๆ ที่
เคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเองไม่ได้นั้น เช่น ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ ตึกรามบ้านช่อง สิ่งของต่างๆ อันนั้น
ท่านจัดว่าเป็น อนุปาทินกสังขาร - สังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง สังขารทั้งสองอย่างนี้ย่อมรวบรวมลง
ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น
คําว่า ไตรลักษณ์ ก็คือไม่เที่ยง มีความทุกข์เกิดขึ้น และเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของ
สิ่งเหล่านั้น เหตุฉะนั้น พวกเราก็ควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองตามกระแสธรรมที่อาตมาจะเทศนาให้ฟัง
ที่เราทุกคนได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ทั้งหญิงชาย สูงต�่ำ  ดําขาวก็ดี ประณีตบรรจงหรือเลวทรามก็ตาม
หากรูปได้ตั้งขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมมีความไม่เที่ยงอย่างแน่นอน พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้สาวก
ทั้งหลายมาพินิจพิจารณาเพื่อจะได้กําหนดรู้ว่าตนเองเกิดขึ้นมาแล้วมีความไม่เที่ยงอย่างไร
ร่างกายของคนเรานั้น หากพวกเราพิจารณาดูการเริ่มต้นเกิดขึ้นมาอยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่
เดือนหนึ่ง แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกวันๆ จนถึงได้ ๙ เดือนหรือ ๑๐ เดือนก็จะคลอด
ออกมา แสดงให้เห็นว่ารูปที่อยู่ในครรภ์นั้นไม่ตั้งอยู่อย่างเดียว ไม่เล็กอยู่อย่างเดิมตามความ
ปรารถนาที่จะให้อยู่อย่างนั้น ความเคลื่อนไหวไปมานั้น พวกเราไม่เข้าใจ เพราะมี สันตติ (ความ
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สืบเนื่องต่อกันไป) บังอนิจจตาเอาไว้ไม่ให้รู้ได้ นอกจากนั้น ยังไปปกปิดดวงปัญญาของเราให้
ไม่สามารถจะเห็นได้ แม้พวกเราออกมาจากครรภ์แล้วเจริญเติบโตขึน้ มาเรือ่ ย จนมาถึงเป็นเด็กนักเรียน
ทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนก็ดี เจริญขึน้ มาเป็นหนุม่ เป็นสาว ทําไมมันจึงเจริญขึน้ มาเรือ่ ยๆ ทุกคนก็ยงั ไม่ได้
พิจารณาว่า รูปร่างกายนี้เป็นอย่างไร ความสืบเนื่องนี่เองปิดเอาไว้ จึงไม่เข้าใจ ไม่รู้ ไม่เห็นตัวตนเอง
เดินไปเดินมา นั่งหรือนอนอยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ เราก็ยังไม่รู้ว่าร่างกายของคนเรานี้ มันเคลื่อนไหว
ไปมาอยู่อย่างนี้เอง ใหญ่ขึ้นมาจนถึง ๓๐ - ๔๐ ปี ก็ไม่อยู่คงที่ แล้วก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนมาถึง
ท่ามกลางคน มาถึงเฒ่าถึงแก่ คิดดูซิ คนนั่งอยู่ในสถานที่นี้ หนุ่มๆ น้อยๆ ก็มี ท่ามกลางก็มี เกิดมา
จากที่ไหน จนถึงเฒ่าถึงแก่ หนังเที่ยวหนังแห้งเกิดขึ้นมาได้ จนฟันหลุดฟันหล่อน แก้มตอบ ผมดําๆ
ก็ขาวหงอกขึ้น มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้เราทั้งหลายพินิจพิจารณา
ให้รู้
ในครั้งนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสเหมือนกับถามสาวกว่า รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ รูปเที่ยง
หรือไม่เที่ยง พระพุทธองค์ทรงเทศนาเช่นนี้ หากพินิจพิจารณาดูก็เหมือนพระพุทธองค์ตอบเอง
แต่เหมือนกับสาวกตอบ อนิจฺจํ ภนฺเต ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า
ถ้ามาพิจารณาอยู่อย่างนี้คือทําความเข้าใจให้รู้อย่างรวดเร็วว่า มองดูพวกเราท่านทั้งหลาย
นั่งอยู่นี้ เราเกิดขึ้นมาตอนเล็กๆ แล้วก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาว มาถึงท่ามกลางคน ถึงเฒ่าถึงแก่แน่นอน
ทุกคน เพราะเกิดมาหลายปีก็ย่อมเป็นอย่างนี้ ย่อมเห็นชัดอย่างนี้ หากปัญญาบุคคลใดได้เห็นชัดว่า
เป็นอย่างนี้จริง ผู้นั้นแหละจะรู้ของจริงเกิดขึ้น เรียกว่าสัจธรรม คือว่าร่างกายของคนเราไม่เที่ยง
จริง หากเรามาพิจารณาดู มันมาเฒ่ามาแก่ ชํารุดทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ จนหนังเที่ยวหนังแห้ง
ฟันหลุดฟันหล่อนออกไปเช่นนี้ พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ก็จะเห็นด้วยตนเอง บางบุคคลฟันก็ไม่มี
ต้องใส่ฟันปลอม ตาก็ฝ้าฟางลงไป หูก็ตึง ผมอยู่บนศีรษะก็ขาวหงอก หนังก็เหี่ยว หนังหย่อนลงไป
อย่างนี้ จะปรับปรุงอย่างไรก็ไม่ได้ เพราะเป็นธรรมชาติ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน หากทุกคน
พิจารณาคําสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ เราก็ควรกําหนดรู้ ดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่า
เป็นอย่างนี้จริง
ในปัจจุบัน จะให้จิตของพวกเราทั้งหลายนี้ยอมรับความจริง พระพุทธศาสนาสอนของที่มีอยู่
ของที่เห็นอยู่ ไม่ใช่สอนของที่ไม่มี ให้เราทุกคนได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้
นี่แหละ รูปไม่เที่ยง เมื่อเห็นรูปร่างกายของคนเราแล้ว จะเป็นชาติใดภาษาใด อยู่ประเทศใด
แห่งหนตําบลใด เขาไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้พิจารณาการเป็นอยู่อย่างนี้เอง เรียกว่าธรรมชาติ เกิดมาแล้ว
เป็นอยูอ่ ย่างนี้ เมือ่ คนรูก้ เ็ ป็นอยูอ่ ย่างนี้ นีแ่ หละเรียกว่า เป็นของจริงตัง้ อยู่ เป็นประจําตามธรรมชาติ
ของมัน แต่ทุกคน ฝืนธรรมชาติ ฝันว่าจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ เพราะความหลง เพราะไม่เข้าใจ
รูปร่างกายอันนี้ จึงทําให้พวกเราทัง้ หลายมีความโศกเศร้าโศกาอาดูร ตามสภาพรูปร่างกายตนเองว่า
ตั้งแต่ก่อนเรายังหนุ่มยังน้อย ยังแข็งแรง เมื่อแก่ขึ้นมาทําไมเป็นอย่างนี้ ทําอะไรก็ไม่ได้ ไม่แข็งแรง
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บ่นเพ้อละเมอไป หลงใหลอยู่กับรูปร่างกายของตนเอง ไม่เข้าใจ ทําอะไรไม่ได้ เกิดความวุ่นวาย
สับสน มีความทุกข์เกิดขึ้น เพราะอะไร ทุกข์จะเกิดก็เพราะหลงรูปอย่างนี้ นี่แหละพวกเราทั้งหลาย
เมื่อพิจารณาดูแล้ว รูปที่มีวิญญาณครองนี้ แม้สัตว์เดรัจฉาน ตั้งแต่ตัวเล็ก จนถึงตัวใหญ่เท่าช้าง
เขาเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็มีความไม่เที่ยงทั้งนั้น พระพุทธองค์ท่านทรงให้พวกเราทั้งหลายพิจารณา
ให้เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็เป็นเช่นเดียวกัน เพื่อจะรวบรวม
สติปัญญาของเรา เอาอุปาทินกสังขารนี้ สรุปเข้ากันให้ได้ ทั้งสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ทั้งหลาย
ในโลกนี้ เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งนั้น
เมือ่ กลับมาพิจารณาดูวา่ สิง่ ทีไ่ ม่มวี ญ
ิ ญาณครองนัน้ เป็นตึกรามบ้านช่อง ห้วย หนอง คลอง บึง
สิ่งทั้งหลายที่ผลิตวัตถุต่างๆ ขึ้นมาในโลกหลายชิ้นหลายอันหลายอย่างเหมือนตึกที่เรากําลังนั่งอยู่น้ี
ก็เหมือนกัน หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ หากเราทั้งหลายพิจารณาดู แม้แต่
เครื่องนุ่งห่มของเรา นั่งอยู่ติดตัวใกล้ๆ นี่เอง มันก็ไม่เที่ยง หากมีสีขาวเดี๋ยวก็สกปรกสีดําได้ หรือ
ถ้าหากเป็นสีต่างๆ ก็ตาม หากเรานั่งอยู่ดูอยู่ว่านั่งอยู่นี้ นั่งไปนั่งไปก็เก่าไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ขาดผุพัง
ลงไป มันไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง
ในสมั ย พุ ท ธกาลนั้ น มี ภิ ก ษุ อ งค์ ห นึ่ ง จะภาวนาอย่ า งไรใช้ ก รรมฐานข้ อ ใดก็ ไ ม่ ส งบไม่ รู ้
พระพุทธองค์จงึ ให้เอาผ้าขาวมาปูทตี่ กั ของตนเอง แล้วใช้มอื ลูบผ้าขาวสะอาด ลูบไปลูบไปอยูอ่ ย่างนัน้
ผ้าก็ดําขึ้นดําขึ้น สกปรกขึ้น ท่านก็ปลงปัญญาพิจารณาอนิจจัง ผ้าขาวๆ อยู่ประเดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยง
ท่านก็ได้บรรลุธรรมว่าของนี้เป็นอนิจจัง แต่พวกเราทั้งหลายนุ่งห่มอยู่ทุกวันก็ยังไม่รู้ เมื่อเอาผ้านั้น
ไปทําผ้าเช็ดเท้าจนสกปรก ขาดรุ่งริ่งก็ยังไม่รู้อยู่ เพราะอะไร เพราะเราไม่มีสติปัญญารู้ของจริงว่า
เป็นธรรมชาติ บางบุคคลมีความหงุดหงิด เห็นผ้าขาด เครือ่ งนุง่ ห่ม ว่าทําไมมันขาดเครือ่ งใช้เครือ่ งสอย
เป็นของต่างๆ ก็ดี รถ เรือ นาฬิกา สายสร้อย อะไรทุกอย่างที่ตนเองกําลังใช้อยู่ มันเก่ามันคร�่ำคร่า
เมื่อไม่เข้าใจก็มีความหงุดหงิดเดือดร้อนวุ่นวาย นี้แหละ เราไม่เข้าใจว่าของนั้น ไม่เที่ยง เป็นตาม
ธรรมชาติ
พระพุทธองค์ตรัสว่า ของนั้นจะไปสร้างอยู่ที่ไหน รถ เรือก็ดี สิ่งของใช้ต่างๆ นานาในโลกนี้
สร้างไว้ที่ไหนก็ย่อมมีความเก่าแก่คร�่ำคร่าขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นของไม่เที่ยง จนถึงที่สุดแตกสลายไป
ในของทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าหากพวกเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็ดูซิ เครื่องนุ่งเครื่องห่มเราใช้ มันขาด
ผุพังไปเท่าไรเล้ว ใช้รถ ใช้เรือก็ดี นาฬิกาเครื่องใช้ ทิ้งไปไม่รู้กี่เรือนแล้ว เพราะมันไม่ยืนหยัดมั่นคง
บางทีก็เดินตรงเวลา บางทีก็ไม่ตรง หรือไม่เดินเลย เพราะอะไร เพราะเป็นของไม่เที่ยง บางคนก็เกิด
หงุดหงิดว่าทําไมมันเดินดีๆอยู่ มันถึงไม่เดิน นาฬิกาของเรา รถของเราเอามาใหม่ๆ ทําไมมันจึงวิ่ง
ไม่ได้ มันติดขัดข้อง หงุดหงิดขึ้นมา มันจะทุบรถทุบเรือ เพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าใจว่าของนั้น
ไม่เที่ยง หาว่ามันจะเที่ยงอยู่ตามปรารถนา ก็เกิดความวุ่นวายอย่างนี้นี่แหละ ความหลงที่ไม่เข้าใจ
เช่นนี้เอง ทําให้เราทั้งหลายมีความทุกข์เกิดขึ้น
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หากเราไตร่ตรองพิจารณาดู ของที่ไม่มีวิญญาณครองนี้ สร้างขึ้น ผลิตขึ้น ปรุงขึ้นมาแล้ว ตั้งอยู่
ในโลกนี้ จะอยูแ่ ห่งหนตาํ บลใด ประเทศใดเมืองใด ในทีไ่ กลทีใ่ กล้กต็ าม ย่อมเป็นของไม่เทีย่ งแน่นอน
ขอให้ทกุ คนจาํ คาํ สอนไปพิจารณาให้ถถี่ ว้ น ก็จะเกิดความรูข้ นึ้ มาเป็นของจริง เมือ่ เห็นว่าเป็นของจริง
ไม่เที่ยงจริงแล้ว มองรอบตัวของตนเองก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น เมื่อนั้นแหละ เราจะเกิดปัญญา
รู้เห็นของจริงเกิดขึ้น แล้วก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นของตนเองว่าของนั้นเที่ยงแล้วมันเป็นของ
ไม่เที่ยงออกได้
รูปํ ทุกขฺ ํ พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ รูปร่างกายนี้จะเกิดอยูท่ ไี่ หน จะรูปสวยสดงดงาม ขี้ร้ายขีเ้ หร่
สูงต�่ำ ดําขาวก็ตาม ชาติใด ภาษาใด ที่ไหน แม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกัน ย่อมมีความทุกข์
จะเป็นพลเรือน คฤหบดี กระฎุมพี เศรษฐี พราหมณ์มหาศาล จนถึงเจ้าฟ้าพระราชามหากษัตริย์
ก็ตาม คนเขลาคนยากอยู่ตามถนนหนทางทุกข์ไร้เข็ญใจแค่ไหน เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความทุกข์
ทั้งนั้น ร่างกายนี้ไม่มีความสุขต่างกัน
หากพวกเราพิจารณาทบทวนเข้าไปหาตั้งแต่เรายังเป็นหนุ่มสาว เป็นเด็กนักเรียน เด็กเล็กๆ
นอนอยู่ในเบาะ จนถึงเรานอนอยู่ในท้องของมารดา เราอยู่ในครรภ์นั้น นั่ง นอนอยู่อย่างไร มีความ
ทุกข์แค่ไหน ให้พวกเราพิจารณาให้รู้ว่า ชาติเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไร เรานอนอยู่ในครรภ์ จะนอน
จมมูตรจมคูถ หรือนอนอยู่ในห้องคับแคบที่สุด อึดอัดที่สุด กระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ ทุกคนที่เคย
มีบุตรเคยตั้งครรภ์ก็ควรจะรู้ คนที่ไม่เคยมีก็กําหนดให้รู้ว่า ร่างกายของคนเราเกิดมาตั้งแต่เบื้องต้น
นอนอยู่ในครรภ์ก็ต้องทุกข์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า หากบุคคลนอนอยู่ในครรภ์ เมื่อมารดาของตน
กินอาหารทีม่ คี วามเผ็ดร้อนลงไปในท้อง แล้วความร้อนนัน้ ไปแผดเผาเด็กอยูใ่ นครรภ์ให้กระดุกกระดิก
ดิ้นรนอยู่ พ่อแม่ก็ไม่กําหนดรู้ว่าลูกตนเองมีความทุกข์อะไร แต่เด็กนั้นมันถูกความร้อนแผดเผา
มันดิ้นรนกระวนกระวาย หาทางออกไปที่ไหนไม่ได้ อยู่ในห้องแคบห้องขังอึดอัด แสนทุกข์ทรมาน
อยู่ในสถานที่นั้น นี่เรียกว่า ชาติเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์อย่างนี้ คนนอนอยู่ในครรภ์ ๙ เดือน
๑๐ เดือนจะมีความทุกข์มากมายเท่าไร ลองคิดดู
เมื่อออกจากในครรภ์ สมัยนี้ถ้าเด็กมันไม่ร้อง คนก็จะไปทําให้มันร้อง หมอผดุงครรภ์จะทําให้
เด็กมันร้องไห้ แต่แท้ท่ีจริงเด็กมันคลอดออกมามันก็ร้องไห้แล้ว แต่พวกเราไม่มีสติปัญญาพิจารณา
ก็ว่าเด็กมันเสียงดี คงจะพูดดี ก็มีความแช่มชื่นเบิกบานแค่นั้น พวกเราไม่พิจารณาถึงความทุกข์
ของเขา พอโผล่ออกมาจากท้องแม่ ถูกดินฟ้าอากาศ เขาก็เลยร้องไห้แอๆ บอกว่าทุกข์แท้ๆ ทุกข์จริงๆ
ยอมแล้ว ยกธงขาวยอมแพ้แล้ว เกิดมานี้ทุกข์จริงๆ เขาประกาศธรรมะให้พวกเราฟัง แต่พวกเรา
ไม่เข้าใจก็โง่อยู่ ไม่รู้จักว่าเขาประกาศความทุกข์ บางคนก็ปรารถนาอยากไปเกิดอีก อยากไปเกิด
เป็นโน่นเป็นนี่อยู่อีก ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์
เมื่อเขาประกาศว่ามีความทุกข์เช่นนี้ เราก็มองดูดีๆ ทุกคนก็คงเคยเป็นเหมือนกันมาแล้ว
มานอนอยู่ในเบาะ ดิ้นอยู่ในเบาะ บางทีก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเกลือกกลั้วอยู่นั้น มีความทุกข์ยาก
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ร้องไห้ อยากกินนมก็ร้องไห้ อยากกินข้าวก็ร้องไห้ ดิ้นรนอยู่ ไปไหนไม่ได้ เด็กที่ดิ้นรนนั่นแหละ
มันอยากยืน เดิน ไปโน่นไปนี่ แต่มันไปไม่ได้ ก็แสดงให้เห็นความทุกข์
คนเราเกิดขึน้ มาทุกคนแล้ว เป็นรูปร่างขึน้ มาแล้วอย่างนีก้ จ็ ะมีโรคภัยไข้เจ็บติดตามมา จะเห็นว่า
มีความทุกข์เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสังขารร่างกาย ฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย คงจะรู้ว่าตั้ง
โรงพยาบาลเด็กขึ้นมาเพราะอะไร เด็กตัวเล็กๆ เกิดมาวันหนึ่งสองวัน ก็เข้าโรงพยาบาลแล้ว บางคน
๒ - ๓ เดือนก็ได้เข้า เพราะอะไร เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น มีตาก็ย่อมเป็นโรคตา บางบุคคลตา
ฝ้าฟางเกิดขึน้ มีหกู เ็ ป็นโรคหู มีนำ�้ หนวกเกิดขึน้ มีจมูกก็จมูกอักเสบ เนือ้ งอกในจมูก หายใจไม่สะดวก
จึงไปหาแพทย์หาหมอผ่าตัดให้ มีฟันก็เป็นโรคฟัน แมงกินฟัน เจ็บปวด นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืน
ก็ยังไม่รู้ทุกข์อยู่นั้นเอง จนทานอาหารไม่ได้ บางคนมีลําไส้เล็กก็เป็นโรคลําไส้ มีกระเพาะอาหารก็
เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล มีอะไรเป็นโรคทั้งนั้น มีไต ทุกคนมีไตเป็นเครื่องกรองความสกปรก
เพื่อไปเจือจางแก่ร่างกาย ทําไมมีไตก็เป็นโรคไต ไตเสื่อมสมรรถภาพไม่ทํางาน เป็นโรคนิ่วในไต
มีก้อนหินเข้าไปอยู่ในไตได้ บางคนมีกระเพาะปัสสาวะก็มีนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ มีหัวใจก็มีโรค
หัวใจอ่อน หัวใจวาย หัวใจโต หัวใจล้มเหลว เส้นเลือดในหัวใจไม่ทํางาน มีแต่จะหาวิธีตายทั้งนั้น
เรียกว่าเครื่องสูบน�้ำ  ปั้มน�้ำไม่ดี เลี้ยงร่างกายไม่ได้ ก็หาว่าเป็นโรคความดันโลหิตต�่ำ-สูงหลายอย่าง
เกิดขึ้น ปอดสําหรับหายใจก็เป็นปอดบวม ปอดแห้ง โรคมะเร็งในปอด มีตับทุกคนก็มีเหมือนกัน
ในสมัยปัจจุบันเขาก็ว่า โรคตับบวม ตับแข็ง มะเร็งในตับ ก็มีแต่ทุกข์ มีถุงน�้ำดีเล็กๆ นึกว่าจะอยู่ดีๆ
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เดี๋ยวก็โรคดีซ่าน ตัวเหลืองหน้าเหลืองเกิดขึ้น บางคนก็มีนิ่วอยู่ในถุงน�้ำดี ถุงน�้ำดี
เล็กๆ ก็ยังมีนิ่วเข้าไปอยู่ได้ มีกระดูกก็เป็นโรคกระดูกงอก กระดูกพรุน กระดูกผุ มีกระดูกก็ไม่ดีอีก
มีผิวหนังก็เป็นโรคขี้กลากเกลื้อน
แพทย์หมอก็ต้องวุ่นวายอยู่กับร่างกายของคนเรา มีแต่ทุกข์ มีแต่โรคภัยไข้เจ็บ นั่งอยู่ด้วยกัน
ในสถานทีน่ ี้ จะมีมากมีนอ้ ยต่างกันคนละชิน้ ส่วน ต้องมีโรคให้ได้สกั โรคหนึง่ คนๆ หนึง่ จะมีความทุกข์
เกิดขึน้ ได้ ไปหาแพทย์หาหมอ มีความทุกข์ไหม ร่างกายของคนเรา เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้ว เรายอมรับไหม
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า “สิง่ ใดไม่เทีย่ ง สิง่ นัน้ ก็ยอ่ มมีความทุกข์” เพราะของไม่ปกติอยูเ่ ช่นเดิม
แสดงว่าร่างกายของคนเราท่านทัง้ หลายนีม้ คี วามทุกข์ เกิดขึน้ มาแล้ว ใครจะทุกข์มากทุกข์นอ้ ยก็ตาม
ชาติใด ภาษาใด อยู่ที่ไหน คนไม่มีสติปัญญา ไม่รู้ก็ตาม มันก็เห็นอยู่อย่างนี้ มันเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกคน
ไม่อยากทุกข์ แต่มันก็ทุกข์เพราะ เป็นธรรมชาติของร่างกาย เกิดขึ้นมาแล้ว เราจะรับรองว่ามันเป็น
ทุกข์ไหม ทุกคนเคยโดนมาแล้ว เข้าโรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้ง กว่าจะได้มานั่งอยู่ในที่นี้ นี่แหละ
พระพุทธองค์อยากให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาว่า ร่างกายของคนเรานี้เป็นบ่อเกิด
แห่งโรคภัยไข้เจ็บ เป็นสถานที่เพาะโรคให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงมีความทุกข์อย่างนี้
มาถึงทุกข์ตามธรรมชาติของร่างกายคนเรา เรียกว่า ทุกข์จร ทุกข์มาถูกความร้อนเกิดขึ้น
ก็ต้องหาน�้ำมาอาบ หาพัดลมมาเป่าอยู่อย่างนี้แหละ แล้วก็ทําห้องแอร์เพื่อจะปัดเป่าให้มันเย็น
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อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข เมื่อมันร้อน มันสัมผัสจะทุกข์ เรื่องเดียวนี่แสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหาก
หนาวก็ต้องหาผ้าห่ม ต้องตั้งโรงงานทอผ้า เดือดร้อนไปถึงโน่น ไปตัดเอาขนแกะ แกะมันอยู่ดีๆ
ไปตัดเอาขนมาทาํ ผ้าห่มทาํ เสือ้ กันหนาว มาทุกข์ยากลําบากกับคนอีก แกะเขาก็ไม่มอี ะไรจะนุง่ จะห่ม
ทุกข์เข้าไปอีก ต้องหาผ้ามาห่มที่มันหนาว หนาวจริงๆ ก็ต้องสร้างฮีตเตอร์ขึ้นมา สร้างเตาผิงเพื่อจะ
ให้มันอุ่น มันก็ไม่อุ่น ออกจากที่นั่นก็มาหนาวอีก มีความทุกข์อีกเหมือนเดิม เกิดมาแล้วย่อมสัมผัส
ทั้งร้อนทั้งหนาว มีความทุกข์ก็ขวนขวายหาอยากให้มันมีความสุข ปรารถนาอยู่ บางคนร้องโวยวาย
ขึ้นเลยทีเดียว ทําไมมันหนาว หนาวก็จะตาย ร้อนมันก็จะตาย อะไรมันก็ไม่ดี มีแต่จะตายอยู่
นั่นแหละ ทุกข์ตามธรรมชาติของสังขาร มันเป็นอย่างนี้
มาถึงทุกข์หิว หิวอะไร หิวข้าวอยากกินข้าว อยากรับประทานอาหาร คนเราทั้งหลายในโลก
นี้พากันเสาะแสวงหา ทําการทํางาน ตั้งแต่ขุดดิน ฟันไม้ ทําไร่ ไถนา ทําสวนก็ดี จะศึกษาเล่าเรียน
มาเป็นข้าราชการทําหน่วยงานต่างๆ ห้างร้านบริษัท ธนาคารที่ไหนบริการกัน หาเงินหาทองกัน
ทั้งวันทั้งคืน พิจารณาดูซิ มันทุกข์ยากลําบาก เพราะอะไร อาตมานั่งพิจารณาดู ตี ๑ ตี ๒ ตี ๓
เสียงรถมันดังอยู่ทั้งวันทั้งคืน คนเราแสวงหาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายนี้ มีความลําบากไม่ได้หลับ
ได้นอนเลย พวกเราทั้งหลายก็รู้ หาเงินไม่ได้พักผ่อน ได้เงินมาแล้วก็ยังไม่แล้ว ต้องใช้ไปหาซื้อ
สิง่ ของมาทาํ อาหาร ทาํ เสร็จแล้วก็ยงั ไม่แล้ว ก็มากิน กินลงไปในท้องแล้วก็อมิ่ ก็สบาย นอนอยูใ่ นท้อง
สักหน่อยก็ตอ้ งวิง่ หาห้องน�ำ้ อีกแหละ บางคนสร้างห้องน�ำ้ แข่งกัน ห้องละแสนสองแสนก็มปี ระดับเสีย
สวยสดงดงามทีเดียว ก็เพราะจะไปปลดเปลื้องทุกข์ มันก็ทุกข์ ตี ๑ ตี ๒ ก็ต้องลุก เพราะมันเป็นทุกข์
มันไล่เข้าห้องน�้ำ เป็นธรรมดาของสังขาร ทุกคนได้โดนมาแล้ว มีความทุกข์อย่างนี้ หิวน�้ำก็เหมือนกัน
ถ้าเรากระหายน�้ำ  อยากน�้ำ  เดี๋ยวก็น�้ำร้อนน�้ำเย็น อยากได้อยู่อย่างนั้นแหละ วุ่นวายอยู่ กินแล้ว
ก็อยากกินอีก กระวนกระวาย ทําไมมันกระหายเหลือเกิน มันจะตายอยู่เดี๋ยวนี้ ก็มีแต่ทุกข์
บัดนี้ ทุกข์ตามธรรมชาติ จะทุกข์ขึ้นมาครั้งใหญ่ ทุกข์ความโศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมอง
เกิดขึ้น ทุกข์ประสบในสิ่งไม่เป็นที่รักทั้งหลาย เห็นเขาจะฆ่าเรา จะทุบจะตีเรา เขาเอาของสกปรก
มาแปดเปื้อนเรา เขาทําท่าอย่างโน้นอย่างนี้ให้เราเห็น เราก็ทุกข์อีก ทุกข์พลัดพรากจากของที่ตนเอง
กําลังมีความรักความหวงแหนอยู่ แล้วก็พลัดพรากจากกันไป เหมือนบุคคลบางคนจากกัน จาก
ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศโน้นยังไม่ตายนะ แต่ก็ยังมีความทุกข์ ร้องห่มร้องไห้ ทุกข์ทรมาน จนเป็น
โรคประสาท บางบุคคลตายจากกันไป เราไม่อยากให้เขาตาย แต่เขาตายจากเรา ก็เรียกว่าพลัดพราก
จากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ แล้วก็มคี วามโศกเศร้าอาดูรหม่นหมอง ร้องห่มร้องไห้ น�ำ้ ตาฟูมฟอง
นองเนตร ทุกข์โศก อัดอั้นตันใจจริงๆ บุคคลที่คิดมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน ก็เพราะ
ทุกข์เกิดมาจากรูปร่างกายเป็นเหตุ ทําให้มีจิตเป็นห่วง วุ่นวาย จึงร้องห่มร้องไห้ เพราะไม่ได้สมหวัง
สมความปรารถนา ทุกคนมีความปรารถนาอยากให้ยืนหยัดมั่นคง มันอยู่ไม่ได้ก็เลยมีความทุกข์
เกิดขึ้นแก่ตนเองเช่นนี้ เราจึงได้หาวิธีแก้ไข ปลดเปลื้อง เพื่อให้ผ่อนคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่น
บ้างตามกําลังของตน
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ทุกคนนี้จะไปเกิดอยู่แห่งหนตําบลใด ประเทศใด เมืองใดก็ตาม หรือสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกัน
เราดูได้ สัตว์ต่างๆ เขามีความร้อนความหนาว มีความหิวกระหาย เขามีความทุกข์เหมือนเรา
ถ้าหากเราอยากเห็นง่ายๆ เราเดินออกไปตามทุ่งนาหรือที่เขาขังสัตว์ไว้ เป็นนก สุนัข สัตว์ต่างๆ
เขาขังไว้ตามบ้านตามช่อง หรือผูกโคผูกกระบือไว้ตากแดด น�้ำตาไหลอยู่ จะเข้าร่มก็ไม่ได้ จะดื่มน�้ำ
ก็ไม่ได้ จะกินหญ้าก็ไม่ได้ เขาทุกข์เหมือนกับพวกเราอยู่ในเรือนจําก็มีความทุกข์ ถ้าหากผู้ใดไป
เลี้ยงสัตว์ต่างๆ อยู่ในกรงขังไปไหนไม่ได้ ก็ขอให้พิจารณาดู สัตว์เขาอยากออกไปอย่างอิสระของเขา
เขาไปไม่ได้เขาก็ทุกข์ เราก็ว่ามันเป็นของดีของเพลิดเพลิน นั่นแหละ เราสร้างกรรมชั่วแล้วเราก็จะ
โดนถูกขังเหมือนกันกับเขาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง ไปไหนไม่ได้ก็จะมีความทุกข์ เช่นนั้น ถ้าเราพิจารณา
สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เรา ก็มีความทุกข์อย่างนี้ เพราะมันมีรูปร่างกายเหมือนกัน
ส่วนสังขารภายนอกที่ไม่มีวิญญาณครองนั้น ทําอย่างไรจะเห็นความทุกข์ได้ เช่น ต้นไม้ ภูเขา
ตึกรามบ้านช่อง รถ เรือ ก็ดี มันทํางานมาก ตากแดดตากฝน ชํารุดทรุดโทรมลงไป เราเห็นแล้วว่า
มันต่อต้านต่อสู้อยู่ ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งใบร่วงใบหล่นนั่นแหละ แสดงให้เห็นว่าเขาต่อสู้กับความทุกข์
ของเขา กับดินฟ้าอากาศ มันไม่ได้ดื่มน�้ำก็อับเฉาลงไป นั่นแหละมีความทุกข์
พวกเราควรน้อมเข้ามาดูร่างกายคนเรามีความทุกข์เช่นนี้ เราจะรับรองไหม ถ้าเรายังไม่รับรอง
ว่าเราเกิดมามีความทุกข์ ทําไมคนเราทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์เล่า เป็นเหตุ
อะไรเล่า คืออิริยาบถทั้ง ๔ อย่างนี้เองปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้ จึงทําให้เราทุกคนได้เกิดขึ้นมา
แล้วไม่รู้ว่ามีความทุกข์อะไร หลงใหลกันไปทั่วโลก ก็ทําให้ไม่รู้ความจริง เช่น เรามาพากันพิจารณา
ดูว่า เมื่อเรายืนอยู่นานๆ เราปวดขาไหม เมื่อเราปวดขาเราก็ไปเดิน ก็หายปวดขา ถ้าหากเราเดินไป
นานๆ ก็ขาอ่อน จะเดินไปไม่ไหว จะล้มลง เออ..เรานั่งลงที่ใดที่หนึ่งดีกว่า เมื่อนั่งลงดีแล้ว ขาเราก็
หายปวดหายอ่อน สบาย เอ้า เวลาเรานั่งไปนานๆ ก็อีกแหละ ปวดขาปวดบั้นเอวอีก เราก็หาที่
ลงนอนเสียดีกว่า พอเรานอนลงดีแล้วก็หายปวดขาปวดบั้นเอว เมื่อเรานอนไปนานๆ ๔-๕ ชั่วโมง
หรือนานกว่านั้น ก็เกิดปวดสันหลัง ปวดข้าง นอนพลิกกลับไป กลับมา ก็ไม่มีความสบายอีก เราก็
อยากจะลุกขึ้นนั่ง ยืน เดิน เปลี่ยนอิริยาบถไปมาอีกแล้วนั่นแหละ
ก็เพราะเหตุนั้นแล บุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ขาดสติปัญญาพิจารณาไม่เข้าใจ ไม่รู้จริง
จึงไม่รู้ว่าเป็นทุกข์อะไร เพราะอิริยาบถทั้ง ๔ อย่างนี้เองปิดบังดวงสติปัญญาเอาไว้ จึงทําให้บุคคล
ทั้งหลายไม่รู้จักความทุกข์ในตัวของเราเอง เพราะอะไร เพราะทุกข์ประจําสังขารนี่แหละ แม้ไม่มีโรค
มันก็ทกุ ข์อยูป่ ระจาํ แล้ว เป็นตามธรรมดา อย่าพากันวุน่ วาย จะทุกข์ยากลาํ บากอะไรนักหนา บ่นเพ้อ
ละเมอเฉยๆ เราควรพิจารณาให้รู้ จะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนเองออกไป ว่าของนี้เป็น
ตามธรรมชาติเป็นของจริง เป็นสัจธรรม เป็นสภาวธรรมของจริง เราก็จะผ่อนคลายจิตใจของเรา
ให้สบายขึ้น ที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่ามันมีความสุข แท้ท่ีจริงมันมีความทุกข์ เมื่อบุคคลใดเห็น
ความทุกข์เกิดขึ้นเช่นนี้ บุคคลนั้นก็จะมั่นใจตนเอง ถ้าเรามาเกิดในชาติหน้า จะร�่ำรวยมั่งมีศรีสุข
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สวยงามหรือขี้ร้ายขี้เหร่ จะสูงต�ำ่ ดําขาว คุณจะไม่ทุกข์อีกหรือ มีแข้งขาหูตา มีตนมีตัว มีเครื่องจักร
เครื่องยนต์อยู่ในร่างกาย ฯลฯ จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเดิมหรือ มันก็ต้องทุกข์อีกแน่นอน
ถ้ามาเกิดอีก หากบุคคลใดเห็นแจ้งเห็นชัด เช่นนี้ด้วยปัญญาของตนเอง บุคคลนั้นก็จะคลายความ
กาํ หนัด ไม่มคี วามปรารถนาอยากมีอยากเกิดในโลกนีอ้ กี เกิดอย่างไรมันก็จะทุกข์อยู่ นีค่ วามรูจ้ ะเกิด
มีปัญญาเกิดขึ้น คือรู้ของจริง
พระพุทธองค์ตรัสว่า ของที่มีความทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา
เพราะเหตุอะไรบุคคลทั้งหลายจึงไม่รู้ว่ารูปร่างกายของพวกเรานั้นเป็นอนัตตา เพราะขาดสติปัญญา
เราทุกคนจึงมีความเห็นว่า รูปร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราเพราะเหตุอะไรเล่า เพราะฆนะ คือเรา
ทุกคนมีความเห็นว่ารูปร่างกายอันนีเ้ ป็นกลุม่ เป็นก้อน เป็นตัวตนอันเดียวกันหมดนีเ้ อง เพราะแยกแยะ
รูปร่างกายของเราออกเป็นชิน้ ส่วนต่างๆ ไม่ได้ เป็นเพราะเหตุนปี้ ดิ บังดวงสติปญ
ั ญาของพวกเราเอาไว้
จึงไม่รู้ว่ารูปร่างกายของพวกเราทุกๆ คนนี้เป็นอนัตตา ฉะนั้น ในข้อนี้ พวกเราทุกคนก็ต้องหวงแหน
ร่างกายกันทั้งนั้นแหละ หวงแสนหวงเลยทีเดียว ถ้าพวกเราไม่หวง ไม่ดูแลรักษาแล้ว ก็คงไม่ใหญ่
มาถึงขนาดนี้ ไม่มาถึงเฒ่าถึงแก่ขนาดนี้ มันจะแตกหักพังทลายไปก่อน อันนี้เราก็หวงไว้ รักษาเอาไว้
เจ็บป่วยก็ไปหาแพทย์หาหมอ หิวก็กินข้าวทานอาหารเอาไว้ เราหวงแหนเพียงใด
ทุกคนควรพิจารณาดูให้ดีว่า ทําไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน
เราเขา ไม่ใช่ของใคร เพราะเราปรารถนาได้สมหวังไหม เกิดขึ้นมาแล้วอยากให้ร่างกายของพวกเรา
ทั้งหลายอยู่เป็นตามที่เราประสงค์ได้ไหม เราจะให้ตั้งอยู่ตามความหวังของเราไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
เมื่อมาเกิดอยู่ในครรภ์โน้น มันเล็กเจริญใหญ่ขึ้น จนคลอดออกมา เราอยากเป็นเด็กเล็กๆ นอนอยู่
ในเบาะจะสบาย มีแม่เลี้ยงดูแล มันก็ไม่อยู่อย่างนั้น มันก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียน เราอยากเป็น
เด็กอายุ สัก ๘ ขวบ ๑๐ ขวบ อยากอยู่แค่นั้นแหละ เป็นเด็กมันสนุก มันก็ไม่อยู่ตามที่เราปรารถนา
เจริญขึ้นมาถึง ๑๕ - ๑๖ มาถึง ๑๘ - ๑๙ และ ๒๐ ปีก็ดี เป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเปล่งปลั่งตึงตัง
เลย เต้น ๓ ศอกออก ๓ วา ทําการงานอะไรไปมาที่ไหนคล่องตัว ยกสิ่งของอะไรว่องไว เฉลียวฉลาด
มันคล่องตัวที่สุด เราอยากเป็นหนุ่ม เป็นสาวต่อไป มันก็เจริญต่อไปถึง ๓๐ - ๔๐ ปี ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ
ไม่อยู่สมความหวังความปรารถนาของเรา มันเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนใช่ตัวของเรา บังคับไม่ได้
เราอยากอยู่ ๔๐ ปีอย่างนี้แหละ มันยังแข็งแรงอยู่ มันก็ไม่อยู่ เจริญขึ้นไปเรื่อย ก้าวไปเรื่อยๆ
อยู่ตลอดถึง ๖๐ - ๗๐ ปี เอาแล้ว ก็จะเห็นชัดขึ้นมาแล้ว บางคนจนอายุ ๗๐ ปีขึ้นไปถึง ๘๐ ปีก็ยัง
ไม่รู้ ยังบ่นเพ้อละเมอพึมพาํ อยูน่ นั่ เพราะไม่รตู้ ามธรรมชาติวา่ ทําไมมันจึงไม่เหมือนเราตอนหนุม่ หนอ
ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ย เราไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเลย แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นๆ แข็งแรงอย่างนั้น คิดถึง
อดีต อตีตาธัมเมา เมาไปถึงอดีตแล้ว มันหลงเพราะไม่เข้าใจ นี่แหละ เราปรารถนาไม่ได้ เราอยากอยู่
ตามความหวังของเราก็ไม่ได้ ก็มาเฒ่ามาแก่ ๗๐ - ๘๐ ปีขึ้นมา หนังเหี่ยวหนังแห้ง ตาฝ้าฟางเกิดขึ้น
ทีเ่ ราต้องการอยากให้เป็น สมหวังไหม ทุกคนนัง่ อยูน่ อี้ ยากให้อยูเ่ ป็นหนุม่ เป็นสาวได้ไหม เราไม่เข้าใจ
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จึงฝืนธรรมชาติ ไม่รู้จักหลักธรรมชาติ มันเป็นสภาวธรรม เราก็ว่าเป็นของเรา เราฝืน บางบุคคล
อาจไปผ่าตัด ว่าเราเฒ่า ๖๐ - ๗๐ แล้ว อยากให้หน้ามันตึงเหมือนอย่างหนุ่มสาว เดี๋ยวหนังคาง
ก็หย่อนอีกแหละ ข้างล่างคอเหี่ยว ไม่ถึง ๒ - ๓ ปี ทําไมเป็นอย่างนี้ คุณยายมันเป็นอย่างนี้แหละ
ของธรรมชาติ มันทําลายความปรารถนาของเรา เรี่ยวแรงของเรามันหายไปไหนหมด ทําไมเรา
ปรารถนาไม่ได้อย่างนั้น
ผมอยู่บนศีรษะทุกคน ก็ว่าผมของผม ผมของฉัน เราปรารถนาอย่างนี้ มันขืนดื้อดึงขึ้น
หงอกได้ มันดาํ ๆ ทาํ ไมมันขาวได้ ถ้าเป็นของเรา เราก็บงั คับได้ซิ ผมนีเ้ ป็นของเรานะ อย่าไปหงอกนะ
มันก็จะดําอยู่อย่างเดิม ตาก็เหมือนกัน ถ้าเป็นของเราอย่าฝ้าฟางนะ มันก็ไม่ฝ้าฟาง นี่มันดื้อฝ้าฟาง
ไปได้ หูก็เหมือนกัน มันเคยได้ยินดีๆ อยู่ ถ้าเป็นหูของเรามันก็ได้ยินอยู่อย่างเดิม ไม่เป็นอะไร นี่มัน
ไม่ใช่ มันตึง มันฟังไม่ได้ยินถนัด ฟันอยู่ในปากทุกคนนี้แหละ ฟันของฉัน ฟันของผม มันสวยมันงาม
ไม่สวยไม่งามก็ตาม ก็ฟันของเรา ฟันของเราหลุดออกไปหมด ทําไมมันหลุดออกไป ถ้าเป็นของเรา
ก็ให้มนั อยูซ่ ิ มันไม่อยูน่ ี้ เป็นของเราไหม ทุกชิน้ ส่วนในร่างกายของพวกเราท่านทัง้ หลายนี้ มันปรารถนา
ไม่ได้สกั สิง่ สักอย่างเลย มันประกาศความจริงของมันว่า เราไม่ใช่ของใครนะ เราจะเป็นตามธรรมชาติ
นะ ถ้าใครมาดื้อฝืนว่าเป็นของตนของตัวนี่ เราก็จะไปตามหน้าที่ของเรา เขาบอกอย่างนี้ พวกเรา
ทั้งหลายต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญให้ถี่ถ้วน เพราะสิ่งใดปรารถนาไม่ได้สมหวัง สิ่งนั้นล่ะ
มันทําลายความปรารถนาของเรา มันเหมือนคนอื่น มันไม่ฟังคําเรา
เมื่อเรามาพิจารณาดูให้ดีๆ ทุกคนเกิดมาแล้ว ไม่อยากตายจากกัน ไม่อยากพลัดพรากจากกัน
ไม่อยากหนีจากกัน แต่ทําไมสามีภรรยา ลูกหลาน พ่อแม่ก็ดี มีความรักหวงแหนกัน เพื่อนฝูงก็มี
ความรักกันอย่างเหนียวแน่น ไม่อยากจากกันไป เวลาเฒ่าแก่มาแล้ว เอาหลังลุกก็โอย นั่งก็โอย
มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น เอาโรคชราเสียดีกว่าเมื่อโรคชราแล้วก็ไม่อยากหนีจากใครละ ไม่อยากตาย
แต่ขืนดื้อดึงตายทําไม ไม่มีนายแพทย์ที่ไหนเก่ง เมื่อเฒ่าเมื่อแก่แล้ว ไม่มีใครรักษาได้ ร่างกายอันนี้
เพราะเป็นงานของธรรมชาติเขา ไม่มีประเทศใด เมืองใด ที่นายแพทย์จะยอดเยี่ยมประคองร่างกาย
ของคนไว้ได้ถึง ๓๐๐ - ๔๐๐ ปี ยืนหยัดมั่นคงค�้ำฟ้าค�้ำแผ่นดิน พิจารณาด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้
มันเป็นของจริง ตั้งแต่ตัวแพทย์มันเรียนลําบาก รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มันก็ดี มันมียารักษาเอาไว้
นายแพทย์กต็ ายเหมือนกัน ไม่เหลือไปไหน ไม่ได้สมหวังสมปรารถนา ถ้าใครไปปรารถนาเป็นของเรา
คนนั้นก็เป็นคนหลง คนไม่เข้าใจของจริง ก็มีแต่ความทุกข์ เพราะมันทําลายความปรารถนาของเรา
มันเหมือนคนอื่น มันดื้อดึงตาย หนีจากเพื่อนฝูง ใครก็ไม่อยากหนี แต่มันหนี เห็นไหม ครูบาอาจารย์
ท่านบวช เฒ่าแก่มาแล้วไม่อยากหนีจากศรัทธาญาติโยม จากลูกจากหลาน แม้ทา่ นจะฝึกอบรมจิตใจ
ให้ยอดเยี่ยมก็ตาม จิตของท่านบริสุทธิ์ แต่ร่างกายสังขารนี้ มันไม่ไปกับจิตใจเลยทีเดียว ถึงกาลสมัย
ก็แตกทําลายไป มรณภาพไปเหมือนกัน

ม ร ร ค ๘ ขั น ธ์ ๕ ไ ต ร ลั ก ษ ณ์ 63

ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมโอปนยิโก น้อมเข้ามาดูเราว่า เราๆ เขาๆ อหังการ มมังการว่า
ตัวตนเราของเรานัน้ มีอยูท่ ไ่ี หน ใครปรารถนาได้บา้ ง หากเราพิจารณาเช่นนี้ มันทาํ ลายความปรารถนา
ของเราอย่างแท้จริง ก็ต้องเป็นของคนอื่น ไม่ใช่ของเรา
พระพุทธองค์จึงทรงถามพระสาวกทั้งหลายว่า นั่นเป็นตนเป็นตัวของพวกเธอ หรือ พระสาวก
ตอบว่า โน เหตํ ภนฺเต ไม่ใช่พระเจ้าข้า ทําไมปัญจวัคคีย์มีปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไว ท่านดูแล้วไม่ใช่
เพราะมันไม่อยู่ใต้บังคับทั้งนั้น เมื่อเห็นอย่างนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
สพฺพํ รูปํ
รูปทั้งหมดทั้งหลายในโลกนี้ ก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้น
เนตํ มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่ นั่นไม่ใช่ตนของเรา
เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทฏฺฐพฺพํ
พวกเราทั้งหลาย ควรพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงของสภาวธรรม
อย่างนี้
รูปตั้งอยู่อย่างนี้ เขาจะอยู่ไกล ประเทศใดเมืองใด อยู่ใกล้ๆ เรา นั่งอยู่นี่ก็ตาม รูปอยู่ในโลกนี้
ย่อมเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงเช่นนี้ เรียกว่าไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตา
ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมาปลงปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ถ้ามีคนด่าแล้ว
เขาจะไปด่าอะไร ความโกรธจะเกิดมาแต่ไหน หากเราเห็นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว เป็นสภาวธรรม
อันหนึ่งแล้ว เขาด่าก็มองหน้ามองหลังไม่รู้ว่าเขาด่าอะไร เพราะมันไม่ใช่ตนใช่ตัว แท้ท่ีจริงเราหลง
สมมุตินั่นเอง เมื่อเราได้ยินได้ฟังข้อธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ ฟังที่
ประเทศอินเดีย ธรรมข้อนี้เรียกว่า อนัตตลักขณสูตร หรือเรียกว่า ไตรลักษณ์ รูปไม่เที่ยง รูปมี
ความทุกข์ รูปเป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขา เมื่อพวกเราทั้งหลายนําไปไตร่ตรอง
ใคร่ครวญให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ก็จะบรรเทาความเมาของเราที่ว่าของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง
นั้นออกได้ ของที่เกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์ เราก็จะหาว่ามันไม่มีความทุกข์ มันเป็นสุขนั้น มันจะ
บรรเทาลงไป ของที่ไม่ใช่ตนใช่ตัวนั้น เราก็ว่าเป็นตนเป็นตัวของเรา เมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่ตนใช่ตัวแล้ว
มันก็จะบรรเทาในจิตใจของเรา ผู้ที่รับเคราะห์รับทุกข์ก็คือใจ ใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา
ของเรานั้น เขาก็จะรู้และยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริง ก็จะทําให้จิตใจของพวกเราทั้งหลายได้รับ
ความสุขความสบายเกิดขึ้นตามฐานานุรูปที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในข้อธรรมต่างๆ ดังได้กล่าว
มาแล้วนี้
เอกสาร: พระเปลี่ยน ปัญญาปทีโป. มรรค ๘ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๑๘๒-๒๗๕
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พัฒนาตนให้ด�ำรงชีิวิตอยู่อย่างมีความสุข
การฝึกจิตใจและการทําสมาธิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้มาถึงกาลถึงสมัยที่ควรปฏิบัติกันอย่างตั้งใจ นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย ตั้งตัวให้ตรงดํารงสติให้มั่น แล้วหลับตาเบาๆ การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่
พวกเราจะพากันปฏิบัติฝึกหัดอบรม พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาอยู่ที่จิตใจ
ถ้าเรายังไม่เคยศึกษามาก่อนก็ไม่เป็นไร จิตใจคือความคิด คิดไปนั่นคิดไปนี่ คิดไม่อยู่กับตนกับตัว
คิดทุกข์กค็ ดิ คิดสุขก็คดิ คิดไม่ได้อะไรเลยมันก็ยงั คิดอยู่ นัน่ เป็นเรือ่ งของจิตใจ ทําไมพวกเราถึงอยาก
ฝึกฝนอบรมจิตใจ ก็เพราะใจเป็นนาย ส่วนกายนัน้ เป็นคนใช้ของจิตใจ ตัวของเราทุกคนนีม้ รี ปู ร่างกาย
และก็มีจิตวิญญาณครองรูปร่างอยู่ โดยจิตวิญญาณที่ครองรูปร่างนี้แหละเป็นตัวที่สําคัญ เหตุฉะนั้น
จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด ที่เราควรจะฝึกฝนจิตใจให้สงบ จิตใจที่ไม่สงบ จิตใจที่คิดมากก็ย่อมทุกข์มาก
จิตใจคิดน้อยก็ย่อมทุกข์น้อย เราควรจะฝึกจิตใจเราให้คิดในสิ่งที่ดีงาม ที่เป็นผลที่เป็นประโยชน์
ที่จะนําความสุขให้เกิดขึ้น ถ้าจิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิ เราก็จะไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายๆ
ไม่รทู้ างผิดทางถูกได้งา่ ยๆ แต่เมือ่ พวกเราทัง้ หลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิดี อยูใ่ นอารมณ์
หนึง่ อารมณ์เดียว จิตใจของเราก็จะมีความเฉลียวฉลาด มีสติปญ
ั ญา รูจ้ กั ทางถูกทางผิดได้ จึงเป็นเรือ่ ง
จําเป็นที่เราจะต้องฝึกจิตใจของเรา  
เหตุฉะนั้น การที่พวกเราจะฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธินั้น เราควรที่จะน้อมนึกระลึกจิตใจ
ของเรานั้นมาไว้กับลมหายใจเข้าออก เราหายใจให้สบายๆ หายใจให้โล่งๆ หายใจให้ปลอดโปร่งให้
สบายๆ ไม่ต้องบังคับลมหายใจเข้าออก เอาจิตใจมารู้อยู่กับลมหายใจ โดยก�ำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูก
ของพวกเรา ถ้าจิตใจของเราไปคิดอยู่ข้างนอก ก็ดึงกลับคืนมาก�ำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและ
ดูลมหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” หายใจเข้ายาวให้รู้ หายใจออกยาวให้รู้ หายใจเข้าสั้นให้รู้
หายใจออกสั้นให้รู้ เรารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ก็จะทําให้จิตใจของเราสงบ
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การที่จิตใจของเราจะสงบได้นั้น เราจะต้องละเรื่องอดีตเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา เราต้องลด
ละ ปล่อยวางทิ้งไปหมด อย่าเอามาคิดในที่นี้ และต้องละเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึง เราก็ต้องละ
เหมือนกัน ไม่ต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง เราเอาแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตของเราคิดอยู่ที่ไหน
กําหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไหมหรือไปอยู่ที่อื่น ตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุด ที่เราจะพากันฝึกฝน
อบรมจิตใจของเรานั้นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก
บัดนี้ ที่เรานั่งอยู่นี้ เวลาหลับตาอยู่เบาๆ เราไม่ต้องคิดถึงใคร ไม่ต้องคิดว่าใครมานั่งอยู่ใกล้ๆ
เรา ให้เรารู้สึกเหมือนนั่งอยู่คนเดียว ไม่มีใคร ต้องตัดออกไปหมด คือ ละเพื่อนละฝูง ละบ้านละช่อง
ละกิจการงานหน้าที่ทั้งหมด ไม่ต้องเอามาคิดในระหว่างการฝึกจิตใจอยู่ ปล่อยวางไว้ก่อน งานทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่ต้องเอามาคิด แม้เพื่อนฝูงก็ไม่ต้องเอามาคิด ญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเอามาคิด ลูกหลาน
สามีภรรยาก็ไม่ต้องเอามาคิดเอามานึก จิตใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าให้รู้ หายใจ
ออกให้รู้ ให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก จิตของคนเรานี้ไม่ใช่จะฝึกให้มันสงบได้ง่ายๆ แต่อย่างไรก็ตาม
เราค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ ก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของเราสงบได้ ต้องเป็นคนที่ใจเย็นตั้งใจทํา ต้องมี
ฉันทะความพอใจอยากปฏิบัติ มีวิริยะเพียรพยายามควบคุมดูแลจิตใจ อยู่กับลมหายใจเข้าออก
มีจิตใจฝักใฝ่ไม่ปล่อยปละละเลย ควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าเรา
สามารถฝึกอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะได้รับความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบ
บัดนี้ เป็นเพราะเหตุอะไรเราจึงควบคุมดูแลจิตใจให้สงบไม่ได้ ก็เพราะเราขาดสติ สติหรือ
ความระลึกได้ ระลึกว่าจิตคิด คําว่าสัมปชัญญะคือ ความรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่ที่ไหน สิ่งสําคัญที่จะฝึก
จิตใจให้สงบก็คือ ต้องฝึกสติให้ระลึกเร็ว รู้เร็ว รู้เท่าทันจิตคิด ถ้าไม่เร็วเราก็ไม่สามารถคุมจิตของเรา
ให้สงบเป็นสมาธิได้ เราก็ต้องพยายามฝึกสติของเรา ความระลึกของเรา ระลึกเร็ว รู้เร็ว รู้เท่าทันจิต
คิดจึงจะระงับจิตของเรา หรือควบคุมจิตของเราไว้กับข้อธรรมกรรมฐานการกําหนดลมหายใจ
เข้าออกได้ ตัวนีเ้ องเป็นตัวทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ราพากันฝึกอบรมรวบรวมจิตใจเพือ่ ต้องการความสงบ คือ
ฝึกสติให้รู้เร็ว ระลึกเร็ว ก็จะพากันฝึกรวบรวมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้
แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ต้องคิดวุ่นวายอะไร ค่อยๆ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จิตของเราออกไป เราก็ดึง
จิตของเรากลับคืนมาดูลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องคิดหงุดหงิดวุ่นวาย ไม่ต้องบังคับลมหายใจ ทําให้
สบายๆ นั่งสบายๆ ไม่ต้องกังวลกับอะไร ตั้งใจที่จะฝึกจิตใจของเราให้สงบ นี่แหละ เราก็ปฏิบัติอยู่
อย่างนี้ ตราบใดที่จิตใจของเราไม่อยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน เราก็ต้องมีความพากความเพียรความ
พยายามที่จะควบคุมดูแลจิตใจของเราอยู่ เราก็ไม่ต้องหงุดหงิด เมื่อจิตของเราออกจากข้อธรรม
กรรมฐานไป เราก็ตามจิตของเรากลับมา ขณะนี้เรามานั่งปฏิบัติก็ไม่ต้องไปคิดกับเรื่องอะไร ไม่ต้อง
วุ่นวายกับอะไร เราออกมาแล้ว ออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงบ้าน เราออกจากงานมาแล้ว
ไม่ต้องคิดถึงงาน ให้คิดถึงการฝึกอบรมจิตใจของตนเองให้สงบ คิดแค่สิ่งนี้สิ่งเดียว
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ในการฝึกฝนอบรมจิตใจ อะไรที่รบกวนจิตใจเราเรียกว่า นิวรณธรรม เช่น เรานั่งสมาธิอยู่
จิตจะคิดเพลิดเพลินไปอยากฟังดนตรีบรรเลงอะไรต่างๆ เพลิดเพลินในกามารมณ์ทั้งหลาย อันนี้คือ
กามฉันทนิวรณ์ เราก็ต้องเตือนจิตของเราไม่ต้องคิดวุ่นวายกับเรื่องความเพลิดเพลินในกามารมณ์
ทั้งหลาย คิดแต่ว่าเราจะฝึกจิตใจให้สงบเท่านั้น จะไปคิดทําไม จิตตักเตือนจิตใจของพวกเรา
ถ้าจิตใจของเรานัน้ คิดพยาบาทอาฆาตคนอืน่ นัน้ ก็คอื พยาบาทนิวรณ์เกิดขึน้ คิดโกรธคิดเกลียด
คนนั้นคนนี้ เราก็แผ่เมตตาให้เขา นี่คือการฝึกฝนอบรมจิตใจ
ถีนมิทธนิวรณ์ นั่งอยู่มันง่วงเหมือนไม่เคยได้หลับ ง่วงเหงาก็ต้องปลุกให้จิตใจของเราตื่น
ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ว่า ขณะที่ท่านปฏิบัติท่านจะ
ง่วงเหงาหาวนอนอย่างเราหรือ มันก็เตือนจิตใจของเรา ปลุกจิตใจของเราให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
เกิดความแช่มชื่นในใจขึ้น
ถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านร�ำคาญนั้นก็คือเกิด อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ เราก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไร
ข้างนอก เราจะให้อยู่สงบให้เป็นสมาธิ ไม่ต้องให้อะไรมายุ่งรบกวนจิตใจของเรา
บัดนี้ วิจิกิจฉานิวรณ์ ก็คือเราสงสัยเรื่องนั่งสมาธิ เช่น เรานั่งแล้วจะได้อะไร มันจะสงบอย่างไร
จิตใจมันจะสงบมีความสุขอย่างไร เป็นอะไร เราก็ไม่ต้องสงสัย มีความตั้งใจปฏิบัติ ฝึกหัดอบรมจิตใจ
ของเราเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบ ไม่ต้องสงสัยครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาว่าได้รับความสงบมีความสุข
อย่างไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ต้องฝึกฝนอบรมจนได้รับความสงบ มีสติปัญญา
จึงสามารถพ้นทุกข์ได้ เราก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้จิตใจนั้นอยู่กับข้อธรรม
กรรมฐานจนทําจิตใจของเราให้สงบได้ ให้ได้รับความสุขได้ และก็ไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติข้อธรรม
กรรมฐานที่เราฝึกหัดกันอยู่ ให้มีความตั้งใจอย่างนั้น
เมื่อเราสงบระงับนิวรณธรรมทั้ง ๕ อย่างนั้น จิตใจของเราก็จะสงบ ถ้าจิตใจของเราสงบ
สักนิดหนึ่งหรือ ๕ นาที ก็เรียกว่าจิตใจสงบเป็นขั้น ขณิกสมาธิ เพียงเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่ได้เห็น
ความสุขอะไร ถ้าทาํ จิตใจสงบถึง ๒๐ - ๓๐ นาที เป็น อุปจารสมาธิ แล้วก็จะเห็นความสุขเกิดขึน้ ทีจ่ ติ
ของเรา ไม่ตอ้ งคิดถึงอะไรวุน่ วาย ทาํ อะไรจิตใจของเราจะต้องว่างอยู่ สงบ รูว้ า่ จิตนิง่ อยู่ แต่เราจะเห็น
ความสุขชัดเจนขึ้นมาว่า จิตมันไม่วุ่นวาย ไม่คิดยุ่งเหยิงกับอะไร มันมีความสุขเหมือนได้พักผ่อน
ก็ไม่ตอ้ งทาํ งานมากคิดมากอะไร จิตใจก็ได้พกั ผ่อน เราก็พยายามจาํ ไว้วา่ เราทาํ อย่างไรจิตใจของเราจึง
สงบเป็นอย่างนี้ จําไว้ให้ดีและก็มีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ เราก็เห็นได้จากการฝึกอบรมจิตใจ เราต้อง
มีสติ ความระลึกได้ ประคับประคองจิตใจของเราให้สงบนาน เราก็จะเห็นความสุขจริงๆ เราต้อง
สงบถึงชั่วโมงขึ้นไป จิตใจของเราจึงจะสงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจนเป็น เอกัคคตาจิต
สงบระงับ ดับนิวรณ์หมด ไม่มสี งิ่ รบกวนจิตใจ ใจก็เลยมีความสุข เมือ่ ใจมีความสุขนัน้ มันจะเห็นชัดเจน
มันไม่ร้อน ไม่หนาว ไม่หิว ไม่กระหาย ไม่อยากได้อะไร อยากอยู่คนเดียว อยากอยู่สงบๆ สบายๆ

พั ฒ น า ต น ใ ห้ ด ำ ร ง ชี วิ ต อ ยู่ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 67

จิตมันอยู่นิ่งสงบอยู่จะเป็นอย่างนั้น เราจะเห็นความสุขมากเลยทีเดียว เรียกว่า นิรามิสสุข สุขไม่อิง
อามิส ไม่เจือไปด้วยทุกข์ ต่างจากสุขอิงอามิสซึ่งเจือไปด้วยทุกข์ นิรามิสสุข สุขไม่อิงอามิส มีแต่
ความสุข จิตสงบ มีความสุข จิตไม่สงบมีความทุกข์ ที่ตรงนี้เราก็ต้องการความสงบสุข เราก็ต้องฝึก
จิตใจของเราให้สงบ ถ้าจิตของเราสงบเป็น อัปปนาสมาธิ ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันมีความสุขอย่างนี้
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงอยากให้เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ เพื่อจะเห็นชัดได้ด้วย
ตนเองว่า จิตใจของเราสงบและมีความสุขอย่างไร และจะเข้าใจเองว่ามันมีความสุขจริงๆ ถ้าเรา
เปรียบเทียบก็เหมือนว่ารูปร่างกายของเรานี้ไม่ทํางานอะไรให้เหน็ดเหนื่อย ทําทีละเล็กทีละน้อย
ทํางานอย่างเดียว ทํางานเบาๆ ทํางานเสร็จแล้วก็อาบน�้ำทานอาหารแล้วก็พักผ่อน ร่างกายก็จะอยู่
สบายๆ ไม่เจ็บป่วยทีไ่ หน ฉันใดก็ดจี ติ ใจของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา
ให้สงบเป็นสมาธิ จิตใจก็ได้พักผ่อน จิตใจไม่ทํางานมากไม่คิดมาก จิตอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว
จิตก็เลยมีความสุขตรงนี้เอง ถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเรานี้ ถ้าตอนเช้าทํางานอย่างหนึ่ง
สายทํางานอีกอย่างหนึ่ง บ่ายทํางานอีกอย่างหนึ่ง ตอนเย็นทํางานอีกอย่างหนึ่ง กลางคืนทํางาน
อีกอย่างหนึ่ง ร่างกายจะอ่อนเพลียเมื่อยล้า ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายเกิดขึ้นได้ เพราะร่างกาย
ทํางานมากเกินกําลังของเขา ทีนี้จิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าคิดหลายเรื่อง เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ เดี๋ยว
ก็คิดเรื่องใหม่ เดี๋ยวก็คิดเรื่องใหม่อีก คิดหลายเรื่องหลายราว จิตใจของเราจะอ่อนเพลีย เหนื่อย
ทุกข์ เพราะจิตใจคิดมาก ทํางานมากก็เลยเกิดทุกข์ขึ้น เหตุฉะนั้น ถ้าเปรียบเทียบจิตใจของเรากับ
ร่างกาย ถ้าทํางานอย่างเดียวทํางานเบาๆ ทําเสร็จแล้วกินอาหาร พักผ่อน ร่างกายจะอยู่สบายๆ
จิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าฝึกจิตใจให้สงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว ไม่คิดอะไร
มาก จิตใจก็เลยไม่ทกุ ข์ จิตใจทาํ งานเดียว คิดสบายๆ โล่งๆ โปร่งๆ สบายๆ อยูใ่ นอารมณ์หนึง่ อารมณ์
เดียวไม่ไปยุง่ กับอะไร ไม่มนี วิ รณธรรมมารบกวนจิตใจ ใจก็เลยได้พกั ผ่อนจิตใจก็เลยมีความสุข นีแ่ หละ
สิ่งที่เราต้องการ เราทุกคนอยากมีความสุขไม่มีใครอยากทุกข์ ทุกคนที่เกิดขึ้นมาอยู่บนโลก ไม่ว่า
จะอยู่บ้านใด เมืองใด ประเทศไหน จะอยู่แห่งหนตําบลใดที่ใดในโลกก็ต้องการความสุขทั้งนั้น ไม่มี
ใครต้องการความทุกข์ ทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพึงปรารถนา มีแต่ปรารถนาความสุข เพราะฉะนั้น
เราต้องนั่งเจริญเมตตาภาวนารวบรวมจิตใจให้สงบ เราจึงจะพบความสุขจากความสงบ
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี พระพุทธองค์ตรัส
สอนไว้อย่างนี้ เหตุฉะนั้น ความสงบจึงเป็นความสุข ความวุ่นวายก็คือความทุกข์ เราจึงต้องการ
ความสงบ เพราะเรานัง่ สงบเงียบเลยได้ยนิ แต่เสียงเทศน์อบรมให้ปฏิบตั ิ ได้สติสมั ปชัญญะควบคุมดูแล
จิตใจอยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ให้หายใจให้สบายๆ บังคับลมหายใจให้สบายๆ หายใจให้โล่งๆ ถ้าอยาก
สบายต้องหายใจให้สบายๆ ทีนี้เราก็มาดูจิตของเราให้กําหนดลมหายใจเข้าออก ควบคุมมันถ้าจิตคิด
ออกไปก็ดึงกลับคืนมา จิตออกไปก็ดึงกลับคืนมาไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไร เตือนจิตของเราไว้ เราจะทํา
ความสงบเดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งวุน่ วายกับอะไร เรามีความตัง้ ใจอย่างนัน้ อยากทาํ ให้จติ ใจของเรานีม้ คี วามสงบ
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เราก็ต้องพยายามควบคุมดูแลด้วยตนเอง ไม่มีใครควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบได้ เป็นหน้าที่
ของเราที่จะฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ เหมือนว่าเรานั่งอยู่
คนเดียว ดูจิตใจของเราให้มันรู้อยู่กับลมหายใจเข้าสบายๆ แล้วก็หายใจเบาลงไปเรื่อยๆ ให้มันเบาลง
ให้หายใจเบาลงไปเรื่อยๆ เราก็ดูจิตของเรา ดูลมเบาๆ อยู่ เดี๋ยวมันจะเบาจนเหมือนไม่มีลมหายใจ
เข้าออก และไม่ตอ้ งไปกลัวตายนะตรงนัน้ ไม่ตายหรอกแค่หายใจละเอียดเฉยๆ ถึงตรงนัน้ เราจะเห็นว่า
เราปวดแข้งปวดขาที่ไหน มันสงบมันระงับไปหมดเลย ถ้าลมหายใจเข้าออกละเอียดจนเหมือน
ไม่ได้หายใจ เราก็ต้องไม่กลัวตาย คือมันหายใจอยู่ แต่หายใจละเอียด หายใจอยู่แต่เรามองไม่เห็น
ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวมันก็สงบนิ่ง รู้ มีความสุขอย่างนี้ สบายอย่างนี้ หายใจก็สบายโล่ง กายก็เบา
เรียกว่าเบากายไม่มีที่เจ็บปวด เมื่อเบากายแล้วก็เบาจิต เบาจิตก็คือ จิตไม่คิดหลายอารมณ์ ไม่เป็น
ภาระ คือเรียกว่าเบาจิต จิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิ ใจก็จะพบความสุขสงบอันเป็นสิง่ ทีเ่ ราพึงปรารถนา
แต่บางบุคคลพอนั่งปฏิบัติก็คิดสารพัดเลย ไม่รู้คิดเรื่องอะไร ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คิด
เหมือนกัน ขอคิดหน่อย คิดไม่ได้อะไรก็ยังคิด ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องพยายามเจริญภาวนามัยเพื่อให้พบ
ความสุขที่ตนเองพึงปรารถนาทุกวัน วันละ ๒๐ - ๓๐ นาที ทําทุกวัน ทุกวัน ทํางานแล้ว ปล่อยวาง
ไปแล้ว อาบน�ำ้ แล้ว ทานอาหารก็อย่าทานมาก ถ้าจะนัง่ ปฏิบตั ใิ ห้ทานน้อยๆ ตัวเบามันจึงจะนัง่ ได้นาน
ถ้าหากเราทานมากมันจะง่วงนอน นัง่ ได้ไม่นาน ปวดแข้งปวดขาด้วย พวกเราทัง้ หลายทีเ่ ป็นญาติโยม
อุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษทั ผูท้ ตี่ อ้ งการฝึกอบรมจิตใจควรทานอาหารเบาๆ ถ้าเราสามารถทานอาหาร
วันหนึ่ง ๒ ครั้ง ตอนบ่าย ๓ บ่าย ๔ โมง กลางคืนอย่าไปทานอาหาร ร่างกายมันจะเบาสบาย จะนั่ง
สมาธิได้ ถ้าเราไปทานอาหารตอนเย็นๆ ตอนทุ่มหนึ่งหรือ ๖ โมง เราจะนั่งสมาธิไม่ได้ ต้องพักผ่อน
ก่อน ตื่นขึ้นมาตอนตี ๒ ตี ๓ แล้วนั่งตอนนั้นเลย
ก่อนจะนัง่ สมาธิตอ้ งกราบ ๑) ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ๒) ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระองค์
๓) ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์สาวก เมือ่ ตัง้ ใจระลึกถึงพระรัตนตรัยเสร็จ ให้ตงั้ ใจไหว้พระสวดมนต์
จากนัน้ ก็ปฏิบตั ดิ ว้ ยความตัง้ ใจ เมือ่ ปฏิบตั เิ สร็จแล้วก็แผ่เมตตาเพราะเราได้ทาํ ความดีจากการปฏิบตั ิ
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อนตกทุกข์ได้ยากบ้าง ตามเจตนาของเราจะแผ่เมตตาหลังจาก
ทําสมาธิ
เราต้องทําทุกวันให้จิตใจของเรานั้นสงบจนเป็นนิจ จะทําให้จิตมีความสุขอยู่เรื่อยๆ ตลอดเลย
ทีเดียว นี่คือจุดมุ่งหมายของการอบรมจิตใจ การนั่งสมาธิที่จะให้ได้ผลดีก็คือ ใช้เครื่องนุ่งห่มหลวมๆ
สวมเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่รดั สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงนุง่ หลวมๆ เลยมาสนทนาธรรม กางเกงเหมือนกางเกงจีน
เลย ท่านใส่เสื้อผ้าหลวมๆ จะได้นั่งทน คนไหนนุ่งฟิตๆ ก็จะเจ็บขา เลือดวิ่งไม่ได้จะปวดขา สุดท้าย
เราก็นั่งไม่ทนในทางปฏิบัติ ดังนั้นเราก็ควรนุ่งผ้าหลวมๆ
การฝึกหัดจิตใจแม้จะยากแต่วา่ เราก็ตอ้ งพยายามทีจ่ ะปฏิบตั ิ หมัน่ ศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าไว้
ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ เราก็เห็นว่ากายกับใจเป็นอันเดียวกัน แต่ที่จริงแล้วเป็นคนละอย่าง
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กายของเราเป็นรูปร่างกายเป็นหุ่นเฉยๆ แต่มีจิตวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างกายของพวกเรา แล้วก็เป็น
ใหญ่มอี าํ นาจทีจ่ ะควบคุมร่างกายของเราให้เป็นไปตามอํานาจของเขา เราก็จะเห็นได้ชดั เจนว่า จิตใจ
ของคนไม่ดีหรือจิตใจของคนที่มีความทุกข์ จะทําให้คนนั้นประพฤติไม่ดี หลักความจริงมันอยู่ตรงนี้
ทําอะไรก็ไม่ดีถ้าจิตใจไม่ดี มันผิดสัจธรรมอยู่ทุกวัน เราก็จะเห็นได้ด้วยตนเองว่า ถ้าจิตใจไม่ดีทํา
การงานอะไรก็ไม่ดี ที่เขาทําไม่ดีกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้เพราะจิตเขาไม่ดี บ้านใดเมืองใด ประเทศไหน
เกิดการรบราฆ่าฟันกัน ก็เพราะใจมีอาํ นาจสามารถควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามอํานาจของเขา ถ้าฝึก
จิตใจของเราให้ดใี ห้จติ ใจของเรามีความสุข ก็จะพูดแต่เรือ่ งดีๆ มีเหตุมผี ลดี ไม่ถกู ไม่เถียงไม่ทะเลาะกัน
เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนทุกข์ใจ หน้าจะเศร้าหมอง หน้าก็ไม่ล้าง ผมก็ไม่หวี น�้ำก็ไม่อาบ
ผ้าก็ไม่ซกั บ้านก็ไม่ปดั กวาด ทานอาหารก็ไม่อร่อย คนจิตใจไม่ดไี ปไหนก็ทกุ ข์ ถ้าเราวิเคราะห์วจิ ารณ์
อย่างนี้จะเห็นได้ชัดเจน ทุกข์กายก็สามารถหายามารักษาได้ แต่การรักษาทุกข์ใจต้องใช้ธรรมะ ไม่มี
ยาใดที่จะรักษา ยาต่างๆ ที่ปรุงขึ้นมาในโลก รักษาใจไม่ได้ ต้องเป็นเรื่องธรรมะ สติปัญญาที่จะแก้ไข
ถ้าคนมีแต่ความทุกข์ โลกของเราก็จะวุ่นวายทั้งโลก นี่แหละจึงจําเป็นที่เราควรอบรมจิตใจให้มี
ความสุข คนมีความสุขหน้าตาแจ่มใส ยิ้มแย้ม หน้าก็ล้าง ผมก็หวี น�้ำก็อาบ ผ้าก็ซัก บ้านก็สะอาด
ทานอาหารก็อร่อย นอนก็หลับง่าย คนใจดี คนมีความสุข ทํางานดี พูดดี ไม่ทะเลาะกันเพราะมาจาก
จิตใจดี ทําใจให้ว่าง ตัดอกุศลกรรมที่ไม่ดีออก ว่าง จิตมันว่าง ว่างทั้งบาปธรรมทั้งหลาย ใจไม่เป็น
บาปก็เลยมีความสุข เหมือนไม่มคี วามโกรธ ไม่มคี วามหลง เพราะจิตใจดีเห็นแต่ความพอดี จึงต้องฝึก
มันจาํ เป็น มันเจริญแต่วตั ถุ จิตใจของคนไม่เจริญ ดูสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรัง่ เศส ประเทศเขารวย แต่ทาํ ไม
เขารบราฆ่าฟันกัน มีวัตถุดีแต่รบรากันทําไม เราเรียกว่าเจริญแต่วัตถุ จิตใจของคนไม่เจริญ จึงอยาก
ให้เราศึกษา อยากให้ปฏิบัติทุกประเทศ ได้แต่แผ่เมตตาให้เฉยๆ พวกเราก็ต้องตั้งใจฝึกให้ตนเอง
มีความฉลาด มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญา
การจะฝึกหัดจิตใจของตนได้ก็ควรเริ่มต้นด้วยการรักษาศีล ศีลข้อ ๑ ไม่ฆ่าสัตว์ ถ้าคนไม่ทุบ
ไม่ตีกันไม่ฆ่าไม่แกงกันข้อเดียวนี้สงบทั่วโลกและทั่วโลกก็มีความสุข ความดีของมันนะศีลธรรม
ข้อเดียวนะ ข้อ ๒ ถ้าคนไม่เป็นโจรเป็นขโมยเอาของไว้ที่ไหนมันก็ไม่หาย ไม่มีความเดือดร้อน ไม่ต้อง
ทําประตูเหล็ก ไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องปิดประตูหน้าต่าง ที่จริง ๒ ข้อนี้ดีนะ เอาซิ ๒ ข้อ คอร์รัปชั่น
ไม่มีแล้วในโลกนี้ ตัดกิเลสเลยนะ นี้ศีลข้อ ๒ ตัดความโลภะ ศีลข้อ ๓ ถ้าไม่ผิดสามีภรรยากันนี้ก็จะ
อยู่ดีครองกันดี ไม่แตกร้าวกันในครอบครัว อยู่จนเฒ่าจนแก่เลย ความดีของมันเป็นอย่างนี้ ศีลข้อ ๔
ถ้าไม่โกหกเป็นความซื่อสัตย์ต่อกัน สจฺจํ เว อมตาวาจา ความสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตาย คนที่พูดก็ยัง
คิดอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสจริง พูดจริง ท่านไม่โกหก ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่มสุราของมึนเมา ก็ไม่ต้องมาทะเลาะ
เบาะแว้ง ทุบตีกัน ไม่เสียสติ คนที่ติดสุรา อยากจะเลิกก็ต้องมาเลิกที่ใจ ต้องให้ใจเลิก ต้องรู้โทษ
เสียก่อน มันจึงจะละได้ทุกอย่าง โทษของการติดสุราคือ ๑) เสียทรัพย์ปรากฏด้วยตนเอง คนดื่มน้อย
เสียน้อย คนดืม่ มากเสียมาก ๒) ก่อการทะเลาะวิวาททุบตีกนั ๓) ไม่ละอายใคร พูดมาก ๔) ทอนกาํ ลัง
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ปัญญา จําไม่ได้ ๕) เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ๖) ถูก
ติเตียน ติฉินนินทา ถ้าเห็นโทษ ๖ อย่าง เราก็ต้องละที่ใจ หมดปัญหา ฝึกจิตใจให้ยอมรับสภาพ
ละปล่อยวางได้ ชนะใจของตนเอง
คนที่ทําผิดพลาดทั่วโลกมันขาดสติ ถ้ายืนไม่มีสติ มันก็ล้ม เข้าใจไหม เดินไม่มีสติก็ต�ำไม้ตําตอ
ตกหลุมตกบ่อ ข้ามถนนรถชนตายใช่ไหม เดินไปตามสะพานก็ตก เดินไม่มีสติเดินลงบันไดก็ตกบันได
เดินไปชนประตูหน้าต่าง คนเดินไม่มีสติ นั่งไม่มีสติ นอนไม่มีสติก็ตกเตียง เห็นไหมเด็กมันนอนไม่มี
สติ นอนเอาขาไปไว้ทางหัว เขาเรียกนอนไม่มีสติ ก็แค่นี้ก็คุมไม่ได้อยู่แล้วนะ จิตของเขาไม่หลับ
ไม่พักผ่อนร่างกาย นอนมีสติก็คือนอนอย่างไรจะอยู่อย่างนั้นเลย นอนตะแคงก็จะนอนตะแคงจน
ลืมตาขึ้นมา นั้นคือคนมีสตินอน คนไม่มีสติจะพลิกหน้าพลิกหลังก็ต้องฝึกมาก ทีนี้มาก็นอนลงเลย
พอ ๒-๓ โมงลุกขึ้นก็จะยังอยู่อย่างเดิม ต้องฝึก ฝึกมาก อันนั้นมันเป็นร่างกายไม่ใช่จิตง่วง ร่างกาย
มันต้องพักผ่อนเข้าใจไหม ไม่ได้เรียนนัน้ แหละร่างกายของตนนีน้ นั้ แหละเวลาทําสมาธิทาํ ไม่ได้ ทํางาน
มากมันเหนื่อย ร่างกายมันเหนื่อย และเดินทางไกล หนึ่งไปทางรถทางเรือไปต่างประเทศเราเหนื่อย
อย่างนี้ เมื่อเราทําสมาธิ มันง่วงไม่ได้พัก เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อน จะพักก็นอน
ถ้านอนอิ่มแล้วทําสมาธิให้เตือนตัวเองว่าตั้งหลักไว้ หลับไปเลยอิ่มหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาทําสมาธิ ไม่โกหก
ตนเองเหมือนคนง่วง นิสัยของเขาอย่างนี้ เราจะแก้ไขคนง่วงต้องตรวจดูว่า ถ้ามาถึงเมื่อกี้ให้พักผ่อน
อาจง่วงเพราะเดินทางมากมันเหนื่อย
ถ้าเราไม่ได้ทาํ งานมากและไม่ได้เดินทางไกล แต่ถา้ มันง่วงขณะนัง่ ทาํ สมาธิเราต้องดูเรือ่ งอาหาร
ถ้ากินค่อนข้างมากทาํ ให้งว่ ง ทีนตี้ อ้ งลดลง ถ้าทําสมาธิไม่ตอ้ งกินตอนเย็นไม่ตอ้ งกินของทีม่ นั ทําให้งว่ ง
วิธตี ดั มัน อันนีเ้ รือ่ งหนึง่ แหละคือเรือ่ งอาหาร ทีนกี้ นิ อาหารมากๆ มันจะนัง่ สมาธิได้ยงั ไง คนกินอาหาร
มากมันง่วงลูกเดียว พระจึงให้ลดอาหารตอนเย็น ฉันมือ้ เดียวอย่างอาตมา ๔๗ ปีแล้วก็ยงั พูดคุยได้อยู่
เราขาดสติคุมจิต การฝึกสติคุมจิตมันยาก ของดีทํายากทั้งนั้นทุกอย่าง ของดีต้องทํายาก
ถ้าทําง่ายก็อย่างเช่น การเย็บผ้าเครื่องนุ่งห่ม เย็บกางเกง ถ้าเย็บวันเดียวก็หยุ้มหน้าหยุ้มหลัง
แค่นายช่างเขาจะซื้อผ้า เขาต้องวัดทุกกระเบียดเลย สะโพก เอว อะไรทุกอย่างตัดนุ่งเข้าไปกระชับ
ต้องทําหลายวัน ของดีเป็นอย่างนั้น ของดีทํายากภาวนายิ่งยากกว่า ไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไร
จะพูดให้ฟัง เข้าวัดจะมีดีอยู่คือ ๑) เข้าไปในวัดควบคุมใจตน รู้จักกราบไหว้ ๒) รู้จักสนทนาธรรมะ
แลกเปลีย่ น ความดีมนั อยูต่ รงนี้ เราอยูบ่ า้ นไม่มใี ครมาแลกเปลีย่ น ไม่ได้คยุ เรือ่ งธรรมะ อันนีค้ อื มาวัด
รู้จักกราบไหว้ รู้จักสังคมเพื่อนฝูง จะพูดคุยยังไงจะถามปัญหาอะไร แต่ถ้าเราปฏิบัติอยู่บ้านคนเดียว
บางทีมันหลง
อาตมาเคยเทศน์เรื่องทุกข์ให้หมอฟัง เรื่องทุกข์มีอะไรอยู่ในร่างกายเป็นทุกข์หมดเลย มีตา
ก็ทุกข์ตา มีหูก็ทุกข์หู มีจมูกก็ทุกข์จมูก มีฟันก็ทุกข์กับฟัน มีกระเพาะก็ทุกข์กับกระเพาะ มีแต่โรค
มีตาก็เป็นโรค มีหูก็เป็นโรค มีจมูกก็เป็นโรค มีฟันก็เป็นโรค มีท้องก็เป็นโรคกระเพาะ ได้แค่นั้นแหละ
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คนฟังยกมือขึ้น บอก Thank you very much (แปลว่าขอบคุณมาก) จริงๆ ผู้ที่จะบรรลุธรรมะง่าย
ฟังครัง้ เดียวก็เข้าใจ ขอบคุณแล้ว อาตมาก็เลยบอกดอกเตอร์ ๑๙ คน นอกนัน้ มีแต่ปริญญาโท อาจารย์
สอนมหาวิทยาลัย คนเรานี่เกิดมานอนอยู่ในท้องแม่นั้นมีทุกข์ ไม่คลอดอยู่ในท้องแม่ ติดคุกทั้งนั้น
คงไม่ออกมาจากต้นไม้ไผ่ ออกมาจากท้องคนทั้งนั้น จะยังนอนขดอยู่ในท้อง พอคลอดออกมาร้อง
อุแว้ อุแว้ เมืองไทยเขาเรียกน้องแอ ฝรัง่ ไม่รเู้ รียกอะไร ไม่รเู้ ด็กมันบอกว่านอนอยูใ่ นท้องแม่ทกุ ข์แท้ๆ
นอนอยู่ในท้องแม่ติดคุก ๙ เดือนทุกข์แท้ๆ บางคนก็ติดคุก ๑๐ เดือน ทุกข์แท้ๆ ทุกข์แท้ๆ มันพูด
อย่างนีเ้ ด็กมันสอนผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่โง่ฟงั เทศน์ไม่รเู้ รือ่ งไม่เป็น เด็กมันบอกทุกข์แท้ๆ ทุกข์แท้ๆ ทุกข์จริงๆ
คนฟังยกมือขอบคุณอีกแล้ว ขอบคุณมาก คนทีม่ ปี ญ
ั ญาเข้าใจทุกคน เขาเป็นหมอจะเรียนง่าย เขาเรียน
อยู่กับคนป่วย รู้จักคนป่วยแต่ยังไม่รู้จักทุกข์อีกเหรอ ต้องเรียนให้รู้จักทุกข์ ในศาสนานี้พระพุทธเจ้า
เทศน์ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เข้าใจไหม คนไหนรู้ทุกข์จึงอยากพ้นทุกข์ คนไหนไปยืนตากแดด
มันร้อนเดี๋ยวก็เข้าร่มเองเพราะรู้ว่าทุกข์ ถ้ามันโง่เหมือนฝรั่งมันไม่เข้า ไปนอนตากแดด อาตมา
ไปอเมริกา ออสเตรเลีย ไปเห็นเขานอนตากแดด ฝรั่งขับรถให้ ไม่รู้จักทางไม่เคยไป ยูขับรถไปถึง
ตรงนี้ ไปทาํ ไม พอถึงแล้วก็จอดตรงนีแ้ หละ จอดทาํ ไม ฉันจะดูวา่ จระเข้มนั นอนตากแดดมากเท่าไหร่
วันนี้ เราดูไม่เห็นคนสักคนเห็นแต่จระเข้มันนอน ดีมันยังไม่อ้าปาก มันโง่ตากแดด ฝรั่งมันตากแดด
มากนั้นแหละเขาเป็นจระเข้มา อุปนิสัยเลยนอนตากแดด เห็นไหม จระเข้มันนอนอ้าปากอยู่ด้วย
นั้นนะอุปนิสัย เหตุฉะนั้น ใครจะเป็นอุปนิสัยอะไร อุปนิสฺสยปจฺจโย ท่านผู้ใดนั่งสมาธินอนหลับกรน
ก็เคยเป็นงูมาเป็นนาคมา ท่านผูใ้ ดมีเหลียวหน้าเหลียวหลังเป็นอีวอก เป็นลิงมาบังเกิด ถ้าผูใ้ ดเล่นมือ
อย่างนี้เคยเป็นไส้เดือนมา ท่านผู้ใดมองหน้าเหลียวหน้าเหลียวหลัง เคยเป็นหมอโหรมา ดูชะตา
ดูดวง ท่านผูใ้ ดตัง้ ใจฟังท่านผูน้ นั้ เคยศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ เข้าใจไหม หากครูอาจารย์สอนก็กลัวลืม
กลัวจะไม่ได้ก็เลยตั้งใจ ข้อนี้แหละ มันรู้ธรรมง่าย อุปนิสัยด้วย พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆ
ดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักองค์เลย นิสัยต่างๆ กัน
เหตุฉะนั้น ญาติโยมเมื่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เมื่อมีลูกต้องจับนิสัยให้ได้ มีเพื่อนต้องจับนิสัยให้ได้
จึงจะไม่ผิดกันเข้าใจไหม ไม่ผิดไม่เถียงใคร สอนลูกก็จะสอนเข้าเป้าดี สอนคนเช่นสอนนักศึกษามี
กี่ระดับ นิสัยเป็นยังไง มีหลายนิสัย เราเรียกพูดสักคนเวลาพูดคุยให้ถูกหลัก สอนๆ อย่างเดียวไม่ได้
นิสัยมันต่างกัน ลูกก็เหมือนกันคนหนึ่งมันโกรธง่าย คนหนึ่งไม่โกรธ คนหนึ่งใช้เงินเก่ง คนหนึ่งมัน
ใช้เงินไม่เก่ง คนหนึ่งมันโกหก คนหนึ่งไม่โกหก ต้องดูให้ดีคือให้รู้จักนิสัยของเขา จะได้สอนถูกต้อง
ให้ได้มากที่สุด ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้บรรลุธรรม รู้นิสัยเกิดเป็นนิสัย ดูว่ามันติดมาแค่ไหน
ถ้าเคยเป็นไส้เดือนมาเคยกินดิน จิตใจมันพัวพันอยู่กับดิน ถ้าไปนั่งอยู่กับดิน มือมันจะเขียนดินเล่น
หาไม้มา ให้มอื หรือหัวแม่เท้าเขียนเพราะเคยเป็นไส้เดือนมา เราจะเห็นชัดเจน เรียนมาจนจบดอกเตอร์
แล้ว ไปเรียนธรณีวิทยาต้องไปหาเจาะดิน เจาะน�้ำมัน มันจะสนุกใส่หมวกตากแดด เขาเคยเป็น
ไส้เดือนมา ขับรถแมคโครควักดินเล่นควักอยู่นั้นแหละ มันเคยอยู่กับดินมันจะสนุก มันเป็นอย่างนี้
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อันนี้ดูที่นิสัย เห็นพวกร้องเพลง นักร้องแม่ของดอกเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนักร้องสาว
มาได้สามีอยู่เมืองจีน ซื้อตั๋วไปด้วยกัน ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ร้องเพลงไปอย่างนั้นเลย
อยูแ่ ถวหน้าอาตมา โยมเพิง่ มาพบกันทาํ ไมร้องเพลงอยูก่ บั ผัวไปเรือ่ ยๆ อย่างนีต้ ลอดจนไปถึงสนามบิน
วันๆ ก็ดูเขารืน่ เริงร้องเพลง ขึ้นลงบันไดก็ร้อง อาตมาไม่เคยเห็น ทําไมแม่บ้านมาร้องเพลง ไม่ร�ำคาญ
เหรอ เขาบอกว่าอยู่ที่นครปฐม อายุ ๑๘ ปี ขอแต่งงานกัน ถ้าไม่ให้เขาร้องเพลง เขาไม่แต่งด้วย
ถ้าให้เขาร้องเพลงเขาจะแต่งงานด้วยก็เลยตกลงกัน บัดนี้ลูกชายจบดอกเตอร์จากอเมริกามา ๗ ปี
สอนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ร้องเพลง ลูกก็นั่งฟัง มี ๑๒๖ เพลง เพลงจีนเขาร้องได้ร้องดี
มีวันหนึ่งเขาไม่ร้องเพลง เขาไม่สบาย นั้นแหละอุปนิสัย ปล่อยเขาไปตามอุปนิสัยที่ร้องเพลง
ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ฝึกเป็นแมลงจักจั่น มันจะบาปเพราะเสียงดัง มันบาปเข้าใจไหม
ร้องเพลงมันบาป ถ้าหากคนเราธรรมดาทุกคนร้องเพลงมันไม่บาปเข้าใจไหม ได้ผ่อนคลายอารมณ์
แต่ทางนักปฏิบัติมันเป็นบาป สมาธิของเรานี่แหละ ถ้าทําจิตใจสงบก็จะเห็นบาปเกิดขึ้นเป็น
กามฉันทนิวรณ์ รบกวนจิตใจไม่ให้สงบเป็นสมาธิ แต่กรณีนี้มันบาป จริงๆ คือมีนักร้องสาวอยู่ที่
ร้านอาหารกรุงเทพฯ เป็นคนร้อยเอ็ด หลวงพ่อหนูรอ้ งเพลงทีร่ า้ นอาหารได้อยู่ ๒,๖๐๐ บาท เงินเดือน
ของหนู ๘,๐๐๐ บาท ทํางานบัญชี ถ้าร้องเพลงเป็นบาปหนูจะเลิก ที่ไปร้องเพลงก็เพราะได้เงิน
ส่งไปให้พ่อให้แม่ ก็ถือว่าทํางานเท่านั้นมันจะเป็นบาปมั้ย ๑) คนอื่นหลงเสียงตนเองบาปอยู่ตรงนี้
๒) ตนเองหลงเสียงตนเองด้วย ๓) ทําให้คนอื่นง่วงนอน ๔) ทําตัวให้คนอื่นเสียการงาน ๕) ทําให้
คนแตกสามัคคีกัน ถ้าสมมุติว่าเรามีพ่อบ้านตามสาวร้องเพลงไป ถ้าอยู่เชียงใหม่ไปตามที่ล�ำพูน
ไปฟังเรื่อยๆ พ่อบ้านก็ตามไป ไปจอมทองก็ไป พอไปร้องเพลงแม่บ้านก็ไปและแยกกัน มันเป็นบาป
ตรงนี้ ทําให้คนแตกสามัคคี เสียเงินด้วยเข้าใจไหม เสียเงินจ่าย ผัวกับเมียจะแยกกันด้วย ซึ่งถ้าหลง
พระเอกลิเกบางคนทิ้งผัวไปเลย มันเป็นบาป ถ้าสมาธิไม่สงบด้วยเข้าใจไหม ลองดูซิ นั่งสมาธิอยู่
มีคนมานั่งร้องเพลงมาอยู่ข้างๆ รับรองนั่ง ๕ ชั่วโมงไม่ถึงหรอก มันเป็นอย่างนี้ ความทุกข์จะเกิดขึ้น
คิดว่าแก้ความทุกข์ได้ ไม่ได้หรอก แก้ทกุ ข์ ทุกข์ตอ้ งแก้ดว้ ยธรรมะอย่างเดียว เราเจ็บป่วยเราร้องเพลง
ถ้าเราไม่กินยามันก็ไม่หาย ต้องกินยาต้องรู้จักหลักมัน มันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราทุกข์ใจถ้าเรามี
พ่อบ้านร้อง ร้องจนหมดวันยันค�ำ 
่ ร้องเพลง รับรองไม่หายแน่ ต้องศึกษาพ่อบ้านเป็นยังไง จะละกัน
หรือว่าจะอยูด่ ว้ ยกัน มันไม่หาย เหมือนกับดืม่ เหล้าเข้าใจไหม เวลาทุกข์ใจเราก็ดมื่ เหล้า ดืม่ เหล้าหนัก
เข้าไปอีก ทุกข์ก็หนักเข้าไปกว่าเก่า ความเสียหายมันอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่เรียนธรรมะไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ไม่รู้
ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ดี
ทําไมพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบาป ก็เพราะมันเสียหายอย่างนี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ ถ้าผู้ใดติดอยู่ตรงนี้ เหมือนเราตั้งใจจะมาที่นี้ พอมาถึงแม่ริมนู้น มาจากเชียงใหม่
ไปฟังดนตรีไม่ถึงวัดแน่นอน เข้าใจไหม ฟังเขาร้องเพลงป่านนี้ยังไม่เสร็จ ฟังอยู่นั้น เพื่อนมานั่งสมาธิ
อยู่นี่ เจ้าของก็นั่งอยู่นั้น เอาไปเอามามันดึกเลยไม่มานั่ง เลยกลับบ้านแล้ว เวลาทําสมาธิมันเป็น
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อย่างนั้นมันไม่สงบ ไม่รู้จักว่าสมาธิให้ความสุขยังไง ถ้าเกิดใจของเราทุกข์ ใจไม่สงบ เราวิเคราะห์
ไม่ออก ปัญญาไม่เกิดขึน้ ตรงนี้ ถ้าจิตใจของเราสงบทําให้เกิดปัญญา วิเคราะห์อะไรมันเข้าใจและชัดเจน
ถ้าจิตใจไม่สงบมันวิเคราะห์ไม่ได้ จิตทีไ่ ม่สงบเรียกว่าจิตฟุง้ ซ่าน นีค้ อื หลักปฏิบตั ใิ นการทาํ สมาธิของเรา
จิตฟุ้งซ่านพอนั่งเข้าไปมันจะคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้าง แต่เวลาไม่นั่งมันไม่คิดนะ
จิตใจนี่ แต่ถ้าเวลาเรานั่งทําสมาธิ ก็หาแต่เรื่องมาคิด จิตใจมันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่อยู่กับข้อธรรม
กรรมฐาน เราจะคุมยังไงให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะ แต่มันก็วิ่งออกไปอีก ดึงเข้ามาดึงไว้
ก็ออกไป เมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่สงบ มันมีจุดมุ่งหมายที่เราจะเลือกจะทําความสงบ ทําไมมัน
จึงเป็นอย่างนี้จิตใจ อยากให้อยู่สบาย อยากให้อยู่สงบ ทําไมดื้ออย่างนี้ ทําไมไม่อยู่ ไม่ได้พักผ่อน
มันทุกข์ ทําไมหาทุกข์ คือเราเตือนจิตของเรา
ถ้าเราเตือนจิตของเรา คือมีสติสัมปชัญญะ สติคือการระลึกว่าจิตคิด สัมปชัญญะ คือจิตรู้ว่า
จิตคิดอยู่ที่ไหน คือจิตของเราไม่อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานมันไปคิดอยู่ที่ไหน บัดนี้ เราจะได้ใช้สติ
ความระลึกได้ ใช้ความรู้ตัวตามสะกดรอยมันไปนะ ดังนั้น มันก็ไปนะ พอมันไปเราก็ตามมันไป
แต่จติ ใจมันจะวนไป ไปคิดนูน้ คิดนีแ้ ล้วก็จะกลับคืนมา กลับคืนมาแล้วไปอีก แต่เมือ่ ไปหลายรอบแล้ว
มันจะเป็นอย่างนี้ มันจะมีที่ที่มันไปยึดไปติดอยู่ในที่นั้น มันก็จะยึดติดที่นั้น ถ้ามันยึดติดที่นั้นอยู่
เราก็เสาะหามัน สมมุติว่ามันติดอยู่กับบ้านนะ เรามีสติระลึกว่าจิตคิดอยู่ สัมปชัญญะรู้ตัวว่าติดกับ
บ้านไม่ไปไหนแล้ว ยึดตัวนี้ กลัวบ้านหักบ้านพังกลัวบ้านเสียหาย กลัวขโมยขึน้ อะไรสารพัด มันคิดอยู่
เราก็เลยใช้สติสัมปชัญญะนี้คุมจิตใจ คิดอยู่กับบ้านทําไม อยากให้อยู่สงบ มาอยู่กับมันทําไมบ้านน่ะ
เขาต้องขันน็อตดีแล้วล่ะ เขาผูกเหล็กดีแล้ว ไปยุ่งกับมันทําไม อยากให้สงบ เราจะได้เตือนจิต
ของเราว่าผูกจิตไว้กับบ้านมันไม่สงบ วิธีคลายก็แค่ถามจิตว่าบ้านของเธอหรือ มันจะตอบว่าบ้าน
ของฉัน บ้านของเราถ้าเราตายไปเราเอาบ้านของเราไปด้วยได้ไหม มีไหมคนเขาตายในโลกเขาเอา
บ้านไปด้วย เห็นไหมไม่มี ทําไมจะไปอยู่ติดที่บ้านจิตมันจะงง มันจะมึนงง แล้วพยายามที่จะดึงจิต
คืนมาหาข้อกรรมฐาน คือลมหายใจเข้าออก ไม่ให้จติ ฟุง้ ซ่าน ตามมัน ถ้ามันไปอยูก่ บั บ้านอีกอยูท่ เี่ ดิม
เราก็ขู่อีก บอกว่าอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งอยู่ ยุ่งก็ทุกข์ซิ มันจะดึงไม่ให้พักผ่อน เธอจะเอาไปไหมบ้านน่ะ
เวลาตาย ถ้ามันตอบว่าไม่เอาไป เอาไปไม่ได้ ไม่มีใครเอาไป แล้วเราไปยุ่งทําไมเราก็เอาไปไม่ได้
บ้านมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ มันไม่เสียหายไปไหนหรอกมันอยู่อย่างนั้นแหละ เรานั่งอยู่ในวัดหรือ
อยู่ในที่อื่นถ้ามันคิดถึงบ้าน พอมันว่าเอาไปด้วยไม่ได้ เอาไปด้วยไม่ได้ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลย นําจิต
ของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน จะทําอยู่เรื่อยๆ อันนี้เรียกว่าจิตที่ควรต้องขู่ ต้องขู่ ถ้ารู้ว่าคนไหน
หัวดื้อต้องขู่ มันเป็นอย่างนั้น
จิตที่ควรข่มก็ข่ม อันนี้จิตที่ข่มก็คือ จิตของเราที่มันสงบเข้าใจไหม มันสงบอยู่กับข้อธรรม
กรรมฐาน ทีนเี้ ราต้องข่มไว้เหมือนเราคุมอะไรไว้ ข่มไว้ไม่ให้มนั ไปไหน เรียกว่า จับไว้ พูดง่ายๆ อย่างนี้
ดีกว่า จับไว้ไม่ให้มันออกจากสมาธิ ประคองเอาไว้ถ้าพูดอย่างไพเราะ ดูแลเอาไว้ควบคุมไม่ให้ไปไหน
จิตที่ควรข่ม
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จิตที่ควรยกย่องต้องยกย่อง จิตที่ควรยกย่องมันอยากปฏิบัติเข้าใจไหม เมื่อเราอยู่ที่บ้าน
หรือว่าอยู่ที่ไหน อยู่สํานักงานหรือว่าไปเที่ยวไปพักต่างจังหวัดหรือที่เงียบๆ มาอยู่ในวัดนะ มันอยาก
เดินจงกรมเข้าใจไหม มันอยากนัง่ สมาธิ มันอยากปฏิบตั ิ ถ้าอย่างนัน้ แหละควรทีจ่ ะรีบดูอะไรต่างๆ ว่า
ถ้าเป็นอยู่ที่บ้านหรือที่เราพักของที่จะเป็นกังวลต้องเก็บ เก็บไว้ที่เก็บ เก็บไว้ อยากอาบน�ำ้ ก็รีบอาบ
อยากซักผ้าก็ซักผ้า อยากเก็บผ้าก็เก็บ พระพุทธเจ้าท่านสอน ถ้ามันกังวลกับตัดเล็บมือ ก็ตัดเล็บมือ
ให้แล้ว อยากนับเงินก็รีบนับให้มันเสร็จซะ อยากเขียนอะไรบางสิ่งก็รีบเขียน รีบเขียนให้มันเสร็จ
พอมันเสร็จถ้ามีเวลาว่างก็รบี ไปนัง่ ทําสมาธิ จิตทีค่ วรยกย่องมันกําลังอยากปฏิบตั อิ ยู่ มันสงบเร็วมาก
เข้าใจไหม เขากําลังต้องการความสงบ จิตของคนจะเป็นสมาธิได้เร็วมากเพราะเขาอยากจะปฏิบัติ
อยู่แล้ว พอมันอยากจะปฏิบัติมันก็นึกอยู่แต่ข้อปฏิบัติเข้าใจไหม มันจะตัดความกังวลความรบกวน
ข้างนอกออก มันก็ทําให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้เร็ว ถ้าหากเราไม่ทําในระยะนั้นนะ รอเวลาก่อน
เหลือเวลาอีก ๒ ชัว่ โมง มันขีเ้ กียจ ขีเ้ กียจมันก็ไม่ทาํ มันหมดศรัทธาเข้าใจไหม ตรงนัน้ มันหมดศรัทธา
แล้วรอเวลานั้นรอเวลานี้ ก็เหมือนเราไปทําเป็นคอร์ส เวลาเท่านั้นนะ อาจารย์จะพามานั่ง เจ้าของ
นั่งอยู่เฉยๆ แล้วไม่นั่งไม่ปฏิบัติ คอยแต่เวลานะไม่นั่งไม่ปฏิบัตินะ ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ยังไม่ลงมา
ก็ตามต้องปฏิบตั ิ ต้องไปเดินจงกรม ต้องนัง่ สมาธิกอ่ นก็ได้ เวลาเรากาํ ลังอยากปฏิบตั ิ ทีนจี้ ติ ใจของเรา
สงบเราก็ได้ความดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนก่อนที่อาจารย์จะลงมาได้ เหตุฉะนั้น สํานักของเราจึงให้โอกาส
พระเต็มที่สุด คือจะไม่ลงมาสวดมนต์ จะให้พระสรงน�้ำเสร็จแล้วไปกุฏิ ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว
เดินจงกรมเข้าใจไหม นัง่ สมาธิเวลาจิตใจสงบให้สงบไปเลยจนถึงเทีย่ งคืนไม่เป็นไร ถ้าเราทําทุกวันนะ
ทําวัตรทุกวันเขากําลังทําสมาธิ จิตใจกําลังสงบ มันก็เลยเลิกเข้าใจไหม มันกลัวอาจารย์ว่าให้
กลัวเขาว่าให้ สมาธิก็เลยไม่สืบเนื่องไม่ติดต่อกัน มันก็ไม่เจริญ
เมื่อจิตสงบอยู่แล้วเราต้องดูจิตจนรู้จักว่าจิตสงบอยู่ในอารมณ์อะไร เราก็จะได้ทบทวนว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นเราปฏิบัติ จิตฟุ้งซ่าน เราควบคุมดูแลจิต จิตที่ควรขู่ต้องขู่ จิตที่ควรข่มให้สงบเป็นสมาธิ
ต้องข่ม จิตที่ควรประคับประคองไว้ไม่ให้ออกจากสมาธิ จิตที่ควรยกย่องก็ต้องยกย่อง เราเอาอะไร
มันสงบเร็วที่สุดนะ เราปฏิบัติยังไงจําเอาไว้ให้ดี พอเราจําไว้ให้ดีแล้วดูว่าที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์ใด
จําไว้อันที่มันสงบ บัดนี้เราออกจากสมาธิแล้วเราจะปฏิบัติใหม่เราต้องเข้าทางเดิมเข้าใจไหม ปฏิบัติ
อย่างเดิม เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ต้องทําอย่างเดิม แก้ไขอย่างเดิมนี้นะ จิตที่สงบอยู่ก็ต้องประคองไว้
อย่างเดิม จิตที่ควรยกย่องรีบปฏิบัติอย่างเดิม มันก็จะสงบเหมือนอย่างเดิมเข้าใจไหม ทีนี้ถ้าหากว่า
เราไม่จําการปฏิบัติของเราไว้ เวลาไปทําที่อื่นมันไม่สงบเข้าใจไหม หลงทางเข้าใจไหม จําทางปฏิบัติ
ไม่ได้ ตรงนี้ เหมือนกับคนขับรถ คนขับรถบางทีเขาจะไปโน้น บางทีมันไปกลางคืนมันไม่สังเกต
ใช่ไหม มันไปถูกที่ที่จะไปนะไปถึงก็สบาย แต่พอมาบัดนี้จะมาทีหลังนี้ มันแยกใดมันผ่านมากี่แยก
มันจะงง นับบ้านมาเรื่อยๆ มันงง งงไป นับถนนนั้นถนนนี้ผ่านมาสุดทางนี้ไม่รู้จะไปไหน เอาไปมา
มันค�่ำมันมืด มันไปไม่ได้ มันก็กลับบ้านเข้าใจไหม ก็คือจิตไม่สงบเข้าใจไหม จิตก็เลยไม่สงบเป็นสมาธิ
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แต่ก่อนทําจิตใจสงบได้ง่าย สงบได้นานๆ แต่เดี๋ยวนี้ท�ำไมไม่สงบเลยมีมาก ใจไม่สงบ วุ่นวายเลย
เพราะเดินทางไม่ถูกเส้นเดิมเข้าใจไหม แต่นี้ถ้าเราเข้าสมาธิบ่อยๆ ทุกวันนะ ทําทุกวัน ทุกวัน เหมือน
คนขับรถเข้าใจไหม ขับรถจากแม่แตงไปเชียงใหม่ วันหนึ่งเขาขับ ๖ เที่ยวใช่ไหม เขาจะวิ่งได้เร็วที่สุด
เข้าใจไหม เพราะเขาชํานาญทีเ่ ลีย้ วทีห่ ลุมทีบ่ อ่ ต่างๆ ที่โค้งทีค่ ดอะไรเขาก็จะขับได้เร็วมาก เพราะเขา
ชํานาญในทาง ไปกลางคืนก็ไม่หลง เพราะวันหนึ่งมันขับ ๖ เที่ยว มันจําได้หมดทุกซอยเลย ทําสมาธิ
ก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของเรานั้นไม่สงบตั้งแต่เริ่มต้น เราแก้ไขอะไรมารบกวนจิตใจยังไง เราวางยังไง
อันนี้วาง อันนี้สงบต้องไปทางนี้ วางอันนี้ สงบต้องไปตามขั้นตอน ก็จําได้ ก็จําได้ทุกขั้นตอนจนเลย
ไปถึงจิตใจสงบ ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวหรอกนี่ นั่งอยู่ที่ไหนเข้าไปที่เดิมทั้งหมด นี่เสียงรบกวน วาง
นี้เสียงรถรบกวน วาง เสียงคน วาง เจ็บแข้งเจ็บขา วาง มันก็ลงไปได้เร็วที่สุด ไม่ถึง ๕ นาทีก็เป็น
สมาธิเข้าใจไหม นั้นแหละคือความชํานาญ ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นวสี วสีก็คือความชํานาญ
ทําบ่อยๆ ก็เหมือนเราเดินทางทีม่ ปี า่ หญ้านะ หญ้ารกๆ เดินทุกวัน เดินบ่อยๆ เป็นหนทางมันก็ไม่ตอ้ งถาง
เข้าใจไหม มันต้องเป็นทางเลยอย่างนั้น สมาธิก็เหมือนกัน ถ้าเราท�ำบ่อยๆ มันก็ช�ำนาญ จิตใจก็จะ
สงบบ่อยๆ
ที นี้ จิ ต ฟุ ้ ง ซ่ า นเราต้ อ งตาม ถ้ า สติ สั ม ปชั ญ ญะของเราตามจิ ต ยั ง ไม่ ไ ด้ ก็ ต ้ อ งฝึ ก ฝึ ก เรี ย ก
สติสัมปชัญญะให้ระลึกเร็ว รู้เร็ว รู้เท่าทันจิตคิดให้ได้ ในนี้เรารู้ไม่ทันเข้าใจไหม นั่งนี้ อยู่นี่คิดถึงบ้าน
ไม่รไู้ ปตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ พอรูไ้ ปถึงบ้านวิง่ ไปทีท่ าํ งานแล้ว พอเจอก็ไปหาเพือ่ นอีกแล้ว พอเจอไปหาเพือ่ น
ก็วงิ่ ไปหาพ่อหาแม่อกี โอ๊ย..ทาํ ไมมันเป็นอย่างนี้ เขาเรียกรูต้ ามเข้าใจไหม รูต้ ามหลังเขา รูต้ ามหลังเขา
ก็ไม่ทันสักทีเข้าใจไหม เหมือนเราวิ่งแข่งกันนี่เหรียญทองแดงก็ยังไม่ได้ แล้วจะไปเอาเหรียญทองกับ
เขาได้ยังไง วิ่งตามหลังไม่ทันเขา นี้แหละ สติสัมปชัญญะช้า คือความระลึกช้า รู้ช้า รู้ไม่เท่าทันจิตคิด
ก็เลยควบคุมดูแลจิตมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานไม่ได้ ก็ทําสมาธิไม่สงบ ขาดอยู่ตรงนี้เอง ไม่มีอะไร
มันขาดตกบกพร่องอยู่ตรงนี้
เหตุฉะนั้น เราต้องพยายามที่จะฝึกกัน ยืน นอน นั่ง เดิน คิดให้มีสติ ทําอะไรให้มีสติ พูดคุย
ให้มีสติ มันจะเอามาคิดอะไรให้มีสติ ต้องมาคุมจิตเพื่อจะได้พร้อม แล้วก็จะได้เป็นคนที่พร้อม
ก็จะเป็นคนที่พร้อมบริบูรณ์และเป็นคนคิดที่มีสติแล้ว รับรองเลยแสดงว่าฝึกได้ดีแล้ว แสดงว่ามีสติ
อย่าไปไม่มีสติ อย่าคิดโลภ อย่าคิดโกรธคนนั้นคนนี้ อย่าคิดหลงใหลอันนั้นอันนี้ไป
เหตุฉะนั้น จิตใจของเราจึงเปรียบเทียบเหมือนกับลูกเข้าใจไหม พอเรามีลูก มีพ่อมีแม่มีลูก
แต่ลกู มันดือ้ มันซน ผูห้ ญิงผูช้ ายนะมันไม่อยูบ่ า้ นมันเทีย่ วเก่ง ไปหมดทุกซอยเลยในเชียงใหม่รหู้ มดเลย
ไปหมดทุกซอย พ่อกับแม่กเ็ ลยไม่รซู้ อยของลูกอยูเ่ ข้าใจไหม มันไปเทีย่ วเลยตามจับมันก็ไม่ได้ ตามจับ
กับเขาไม่ได้ ทําให้ไม่สามารถนําลูกมาสอนได้เข้าใจไหมตรงนี้ ลูกก็ยังไม่ดี จิตใจของเรานี้ก็เหมือนกัน
ถ้าเราไม่ควบคุมดูแลจิตใจของเราให้สงบมีสมาธิ เราก็ไม่สามารถสอนจิตของเราได้ ที่คิดดีหรือคิด
ไม่ดีหรือที่มันไม่สงบ กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่กับเขา เราก็ไม่สามารถแก้ความโกรธ
ความโลภ ความหลงจากตัวจิตได้ เพราะมันไม่สงบ อยู่ไม่นิ่ง ก็อย่างนั้นทางปฏิบัติ
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ลูกก็เหมือนกันถ้าไม่จับลูกไว้ให้มาอยู่ที่บ้านด้วยกับพ่อกับแม่ จับไม่ได้ก็ไม่ได้สอน ดื้อซนอยู่
ตลอด พ่อแม่กท็ กุ ข์อยูต่ ลอด ทีนเี้ ราก็ตาม ตามลูกจับลูกได้พอ่ แม่ตอ้ งศึกษาเข้าใจไหม ศึกษาก็เหมือน
ฝึกว่ามันไปเล่นอยู่ซอยไหน ไปเล่นอยู่บ้านใคร พอเห็นลูกได้ก็จับมา พ่อจับแขนหนึ่งแม่จับแขนหนึ่ง
ให้ลกู นัง่ อยูไ่ ปไม่ได้แล้ว คือจับลูกได้แล้ว สอนทีเ่ ธอไปดือ้ ไปซนไปทุบไปตีกนั หัวร้างข้างแตกเกิดขึน้ มา
เดี๋ยวไปขโมยสิ่งของของคนอื่นไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นต�ำรวจก็จับ จับเธอไปขังคุกไว้ ถ้าจับเธอไปขังคุกไว้
เราจะไม่ประกันเลย พ่อต้องขู่ นี้คือจิตที่ควรขู่เข้าใจไหม ไม่ประกันเธอ ปล่อยให้ตายอยู่ในคุก ไม่เชื่อ
เราดื้ออย่างนี้ ไม่เชื่อเราไม่อยู่บ้านอยู่ช่อง ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ทํากิจการงานช่วยพ่อแม่อยู่บ้าน
เป็นคนทีไ่ ม่ฟงั คาํ สัง่ สอนของใคร ตัดออกเลย ขู่ ไม่ใช่ลกู ของเราก็จะปล่อยให้เธอตายอยูใ่ นคุกนัน้ แหละ
ไม่ต้องประกันออกมาเลย พ่อขู่เลย พ่อขู่คือสติเข้าใจไหม เอาสติขู่จิต ก็เอามานั่งปล่อยให้อยู่กับแม่
แม่จับอยู่ แม่ก็คือสัมปชัญญะด้วยตัวของปัญญา ทีนี้เธอไม่เชื่อพ่อของเธอ ถ้าเธอทําไม่ดีเธอก็ติดคุก
พ่อเธอก็ไม่ไปประกันเธอออกมา ปล่อยให้ติดคุก เราก็ไม่ประกันเหมือนกัน ขู่เข้าไปอีกทีนี้ ขู่ลูกชาย
ลูกสาวขู่อีก ปล่อยให้เธอตายอย่างนี้แหละ มันไม่ใช่ลูกของเรานี่ มันบอกไม่ฟังเรานี่ ปล่อยให้เธอตาย
เลย นีเ่ ขาก็จะขูอ่ ย่างนี้ พอขูแ่ ล้วเด็กมันกลัวเข้าใจไหม กลัวพ่อแม่ไม่ประกันเวลาติดคุกและก็ไม่มที พี่ งึ่
จะไปพึ่งใคร พอเขากลัวแล้ว แม่เป็นตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญา นี่แต่นี้ต่อไปเธอต้องศึกษา
เล่าเรียน เข้าโรงเรียนตัง้ ใจเรียนหนังสือ กลับมาบ้านก็มาช่วยงานพ่อแม่อย่ามัวไปเทีย่ วเล่นทีไ่ หน ตัง้ ใจ
ศึกษาเล่าเรียนปฏิบตั ติ วั เป็นคนดี อย่าไปยุง่ กับคนทีไ่ ม่ดี อย่าไปเทีย่ วเสียการเสียเวลา แม่เป็นคนสอน
เป็นตัวปัญญาเข้าใจไหม สอนลูกให้ลูกเข้าใจ สอนนั้นนะให้จิตสงบเป็นสมาธิอยู่ได้ก็สอนได้ ตอนมัน
ยังไม่อยู่สอนไม่ได้ ลูก ดื้อทุกวัน
ทีนี้จิตใจของเราก็เหมือนกัน เมื่อมันไม่สงบก็ไม่มีเวลาที่สอนได้ เพราะมันไม่อยู่กับเรา มัน
คิดไปเรื่อยๆ อยู่ตลอด มันก็ไม่มีสถานีไม่มีบ้านพักเลย ไปไม่ได้พักบ้านเลย นี่คนไม่ดีคนเกเร จิตใจ
ของเรามันเกเรอย่างนั้น พอมันเกเรอย่างนั้นพอมันเกเรอย่างนี้ เราก็มาคิดดูว่าถ้ามันมีความเกเร
อย่างนี้มันก็ไม่ดี เราก็ควบคุม มันจะดีเมื่อไหร่ จะมีความสุขเมื่อไหร่ เมื่อฟังคําสั่งสอน ทีนี้จิตของเรา
ถูกสติสมั ปชัญญะควบคุมดูแลสัง่ สอนก็นงิ่ ความจริงจิตของเรามีความโลภะ จะไปขโมยของเขา จะไป
ปล้นอยากไปเอาของของเขานะ มันคิดไม่ดีแล้วนะเข้าใจไหม มันเตือนเป็นจิตคิดไม่ดีไม่ได้ มันมีโทษ
เพราะร่างกายเป็นขโมยไม่ได้นะ เดีย๋ วมีโทษติดคุกนีร่ า่ งกายติดคุก เราเป็นใจเขาจะทุกข์ ทีนมี้ ากับจิต
ถ้าเกิดมันโกรธเกลียดนั้น นั่งคิดอิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวร โกรธเกลียดเคียดแค้น จะทุบจะตี
คนนั้นคนนี้เกิดขึ้น มันหงุดหงิด ทําไมจิตมันคิด คิดแล้วมันทุกข์ มันโกรธมันทุกข์ ไปคิดทําไม เอาไป
สอนจิตเรา สอนจิตถ้ามันนิ่งสงบแล้วจะได้สอน ดูอาการมันสงบแล้วมันจะออกไปท�ำไม ออกไป
ทางซ้าย ไปทางความรัก ความโลภ ความโมโห โทสะความโกรธ แล้วจะให้เดินสายกลาง ทีนคี้ นขับรถนี้
ถ้าคนขับรถทางเส้นกลาง มันเข้าใจไหม ถ้าไม่มีอะไร โค้งก็โค้งไปทางเส้นกลางมันไม่ตกถนน
เข้าใจไหม หรือว่าถ้าไปทางซ้าย มันก็จะตก ไม่ต้องกลัวมันตกถนนเพราะมันไปทางสายกลาง บัดนี้
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ทีเ่ ขาเรียกว่ามันไม่ได้ปฏิบตั ติ นให้เหมาะสม ยังซ้ายยังขวาอยู่ รูจ้ กั ไหมเอียงซ้ายเอียงขวา ถ้าเพือ่ นรัก
จะให้กินข้าว ถ้าไม่รักก็ไม่ให้กิน ลําเอียงมีแต่โลภะ มันก็เป็นโทสะ พอไม่ได้กินก็เป็นโทสะ โลภะก็จะ
กินคนเดียว อาหารการกินอะไรหลายคนจะกินคนเดียวหมด พอกินก็กลัวเขากินหมด โกรธเป็นโทสะ
อีกเรา ก็ใจของเราไม่ดีเข้าใจไหม ใจมันหลงมันขาดหลักเมตตาเข้าใจไหม ไม่ให้ใครกิน กินคนเดียว
งูเขียวมันเขีย้ ว ภาษาอีสานงูเขียวคืออะไร คือกิเลสเข้าใจไหม มันขีเ้ หนียว งูมนั รัดใจมันรัดเรา งูมนั คือ
กิเลส มันรัดจิตใจให้ตระหนีเ่ ข้าใจไหม อันไหนอร่อยกินคนเดียว ใครมากินด้วยไม่ได้ นัน้ แหละตระหนี่
เราก็จะได้เห็นจิตของเรา คิดอยากไปฟังเพลง ได้ยนิ เพลงไม่ได้แล้วต้องร้อง ร้องไปตามเขาทัง้ ทีต่ นเอง
ร้องเสียงไม่ดีอย่างเพลิดเพลิน อันนี้แหละเพลิดเพลินไปตามกามารมณ์ทางที่ชอบ เขาเรียกสุขารมณ์
อารมณ์ คือจิตใจ คือกิเลสเข้าใจไหม อารมณ์ที่พอใจมันจะเกิดโลภะใช่ไหม อารมณ์ที่ไม่พอใจ
มันจะเกิดโทสะ จริงๆ ท�ำไมเรามันหลง ๒ อย่างทั้งโลภะ โทสะ คือ โมหะ คือขาดสติขาดปัญญา
เข้าใจไหม ขาดสติปัญญา จิตไม่มีสติปัญญา ไม่มีใครอบรมให้เขามีปัญญา ก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้
เรียนหนังสือเข้าใจไหม ไม่ได้เรียนเลยมันก็อ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหม มันก็อ่านไม่ได้ มันคนตาบอด
ตาบอดภายในขาดสติปัญญา
เหตุฉะนั้น จิตใจของเราก็เหมือนกัน หากว่าเราไม่ลุ่มหลงอะไร ก็มาดูว่าแล้วที่มันเกิดทุกข์
อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไร หรือว่าจิตเราไม่เดินสายกลาง เอียงซ้ายเอียงขวา ทําไมเอียงซ้ายเอียงขวา
จิตผิดปกติแล้ว รถคันนั้นส่ายแล้ว ส่ายหน้าส่ายหลังขี้เมาขับ อย่าไปใกล้มันแล้วคันนั้น ปล่อยให้มัน
ไปก่อนจะถึงไหม เห็นหลายคันในเชียงใหม่ เคยครัง้ หนึง่ รถบีเอ็มใหม่ปา้ ยแดงมันจะมาชนเรา ปล่อยๆ
ปล่อยมันไปเถอะไปชนท่อทีเ่ ขาตัง้ เลย เหตุฉะนัน้ เราต้องประคองจิตเหมือนเราประคองรถ เข้าใจไหม
ประคองจิตใจของเราให้ว่าโลภะนี้จะทําให้จิตใจของเราเกิดทุกข์นะ โทสะก็เกิดทุกข์ เชื่อไหม
คนโกรธมากมันทุกข์มากเข้าใจไหม แค้นมากก็ทุกข์มากนะ ไม่ต้องถามคนอื่นหรอกถามตนเอง
แค้นอิจฉาพยาบาทใคร บางคนหน้าเหีย่ วหน้าแห้งกันหมดเลย นอนก็ไม่หลับมันทุกข์นะ มันก็ยงั ไม่เข็ด
ไม่หลาบนะ ยังไปโกรธอีก มันน่าจะปล่อย ถ้าเราปล่อยทิ้งได้ นี่ปล่อยทิ้งเลย ปล่อยทิ้งไปในวัดเข้าป่า
กลับไปบ้านใจเย็นๆ กลับไปบ้านสบายแช่มชืน่ ควรจะฝึกมาอย่างดี ทีโ่ รงเรียนมาสอบได้ สอบผ่านนะ
อย่าให้มันสอบตก จะได้กลับบ้าน สอบได้กลับไปบ้านก็ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่า เราปฏิบัติอะไร
ได้คุณงามความดี ได้สวดมนต์รักษาศีลหรือปฏิบัตินั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรม ได้ข้อมูลอะไรให้จํา
เอาไว้นําไปปฏิบัติให้ตนเองได้ประโยชน์ให้ดีกว่าเก่า
มาอาบน�้ำเข้าใจไหม มาชําระกาย วาจา ใจ ทําสมาธิชําระความโลภ โลภะที่ทําให้เกิดทุกข์
ั ญา
โทสะทาํ ให้เกิดทุกข์ โมหะก็ทาํ ให้เกิดทุกข์ จริงๆ ก็คอื ตัวหลงเข้าใจไหม เป็นโมหะ ก็คอื ไม่มสี ติปญ
ขาดสติปัญญา คนเราที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็คือขาดสติปัญญานั่นเอง ไม่มีสติปัญญา ถ้ามีสติปัญญา
มันไม่ทุกข์หรอก เพราะรู้จักอะไรทุกข์ มันละเลยอะไรที่ให้เกิดทุกข์ก็ละปล่อยวาง นี่พอเราไปจับไฟ
มันไหม้มือ เราเจ็บเราก็ไม่ไปจับอีก ถ้ามันเจ็บอย่างนั้น เปรียบเทียบเหมือนเวลาเราโกรธแล้ว
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เกิดทุกข์ เราไม่อยากทุกข์เราก็พยายามที่จะละมัน ละไม่ได้ก็พยายามอยู่นั้น พยายามละ ถ้าละ
ยังไม่ได้ก็พยายาม มีความเพียร
เหมือนผ้าขาวเรานี้ ถ้าสกปรกใช่ไหม เราก็ต้องหาผงซักฟอกมาใช่ไหม ซักถูอยู่นั้นแหละถึงจะ
ค่อยเกลี้ยงค่อยสะอาด ผ้าขาวนี้ไม่เอาไปนุ่ง กะเหรี่ยงไม่เอาไปนุ่ง ๒ ปีซักที่ซักยาก เหมือนจิตใจ
ของเราไม่ได้ซักฟอกใช่ไหม มันทําความสะอาด ผ้าสกปรกต้องซักนาน เปรียบเทียบปัญญาของเรา
จะซักนี้มีแต่น�้ำเฉยๆ แล้วเอาไปตากแดด คนตาไม่ดีก็ว่ามันสะอาดก็เอามานุ่งใช่ไหม มันแห้ง
แต่คนตาดีเห็นว่ามันสกปรกอยู่ มันไม่สะอาดเลยผ้า เขาก็จะเอาไปซักอีก ก็คือคนมีปัญญามากขึ้น
ซักน�้ำใสๆ น�้ำที่มันใสสะอาดซักมันก็สะอาดขึ้นมาอีก ไอ้คนตาดีๆ มันก็มาดู มันยังไม่สะอาด คนที่มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นเอาไปซัก ถ้ามีปัญญาต้องทําผงซักฟอก หาสารเคมี คนมีปัญญาต้อง
ทําพวกนี้ คนมีปัญญาก็เอามาแช่แล้วก็ซัก ซักน�้ำสะอาด สะอาดดีกว่าเดิม ทีนี้ถูกคราบเลือดมันซัก
ไม่ออก ผงซักฟอกสบู่ก็ถูไม่ออก คนมีปัญญามีเทคนิคต้องหามะนาวเอามา เอาที่มีคราบเลือดมา
แช่น�้ำมะนาวหรือน�้ำส้ม มันจะกัดออกหมด เขาเรียกมีปัญญา แล้วก็เอาไปซักน�้ำสะอาดขาว เวลามัน
ขาวๆ ใส่มันสะอาดนั่งสบาย เบา เสื้อกะเหรี่ยง ๒ ปีมันซัก หนัก หนักขี้เหงื่อขี้ไคลมันหนัก ถ้าไม่เชื่อ
ก็มาลองให้เขาเอาตาชั่งชั่งน�้ำหนักกระโปรงแม้ว ๓๒ ขีด มันไม่ชัก ๖ เดือนเอาไปชั่งตาชั่งน�้ำหนัก
ทีนี้เอาไปซักแห้งแล้วมันสะอาดนะ เอามาชั่งมันจะเบากว่ากันตรงนั้น
ใจของเราก็เหมือนกัน เมื่อมันมีทุกข์ก็หนักใช่ไหมเหมือนแบกของหนัก เมื่อเรามีทุกข์หากเรา
ซักฟอกขัดเกลาให้ขาวสะอาด ฝึกฝนอบรมจิตให้เขามีความฉลาดเกิดขึ้น เขาก็จะค่อยวาง วาง วาง
ความทุกข์ต่างๆ ที่ทําให้เกิดทุกข์ วาง วาง วางมันก็จะเบา เบาใจ ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ก็เหมือนคนฉลาดคัดลําไยเอาแต่ลูกที่ดี ลิ้นจี่ ส้ม องุ่น ก็เอาแต่ลูกที่มันดี ก็ต้องเอาไปกิน
คนที่ไม่มีปัญญามันหอบมาหมดใช่ไหม หาบมาบ้านหนักจะตายนะ คนที่ไม่ฉลาด คนที่ฉลาด
เขาก็เอาแต่ลูกที่ดีๆ ก็เหมือนจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกัน คิดเอาแต่เรื่องที่ดีๆ เข้าใจไหม เรื่องที่ไม่ดี
ก็ให้วาง วาง ละปล่อยวาง ไม่อย่างนั้นจิตที่รับภาระหนักก็จะมีทุกข์ เหมือนเอาของใส่กรวยนะ
เป็นตะกร้าหนัก หิ้วหนัก หนักก็เอาออก ขนออกเรื่อยๆ มีแต่ตะกร้าเปล่ามันเบา เดินไปตัวเบา
ั ญาในตัว นีก้ จ็ ะค่อยวางไป
เบาสบาย ใจก็เหมือนกัน ทีไ่ ม่ดกี ใ็ ห้ละ ละแล้วมันฉลาดขึน้ มานะ มีสติปญ
วางไปนะ ถ้าทําให้มีความสุขก็จะได้เบาใจ คือละกิเลส ละความชั่ว ตักตวงไปก็ไม่เอา เขาฉลาด
เหตุฉะนั้นก็เหมือนกัน การฝึกจิตใจของเรานี้ เราจะละยังไง เราก็ต้องพยายาม อยากให้ได้
วันนี้เลยมันไม่ได้นะ ไม่มีปัญญาก็ต้องทําเรื่อยๆ ทําทุกวันๆ เมื่อเราไปเห็นเพื่อนฝูงของเรานี้
เป็นแพทย์ เป็นหมอ เป็นครู เป็นคนอะไรไม่ดี เจ็บป่วย เราต้องน้อมเข้ามาดู เพื่อนของเราไม่ดีเราก็
มาดูตัวเราเอง เรากระทําไม่ดีเหมือนเขาไหม ถ้าเราทําไม่ดี เราก็ละ เราน้อมธรรมเข้าสู่ตนเข้าใจไหม
เอาคนอื่นเป็นครูสอน คนที่ไม่ดีนั้นแสดงไม่ดีให้เราเห็น ถ้าเราไม่ดีเราก็มาแก้ที่เราเข้าใจไหม
มาเปรียบเทียบตน มาฝึกฝนอบรมตน
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บัดนี้ ถ้าเราดีอยู่ เราละได้แล้ว เราก็ดูคนใหม่นี้แหละที่เราหาข้อมูลหาต้นเหตุของกิเลสที่ทําให้
เกิดทุกข์ ต้องหาให้เห็นเข้าใจไหม ปัญญาเราส่องลงไปไม่ถึง อย่างเรามีไฟฉายส่องอันน้อยๆ ส่องไป
ไม่ถึงประตู เราก็ต้องเพิ่มแบตเตอรี่มันเข้าใจไหม คือเพิ่มแสงสว่างคือปัญญา ปัญญานี้จะรักษาตน
ั ญาเข้าใจไหม หาไฟฉายมา มีแต่สติปญ
ั ญาเท่านัน้ ทีจ่ ะไป
ถ้ามันอยูใ่ นทีม่ ดื เขาก็หาไฟฟ้ามาด้วยสติปญ
ส่องทีน่ ี้ ปัญญาทีม่ าส่องดูจิตที่มนั คิด ยิ่งใช้ปัญญาเฉียบแหลมเลยทีเดียว ละเอียดมากเลย เหตุฉะนั้น
กิเลสมันหยาบเลยต้องใช้ปัญญาหยาบๆ กิเลสอย่างกลางเราก็ใช้ปัญญาอย่างกลาง กิเลสละเอียด
ก็ใช้ปัญญาละเอียด เหมือนที่ซักผ้าเมื่อกี้ต้องมีขั้นตอน ดูอาการตนเอง ตนเองไม่มีใครดูให้หรอก
มันเป็นงานของตนเอง เปรียบเทียบเฉยๆ คิดจะรักษาศีลเลย คนฉลาดไปเห็นต้นไม้ต้องลงแรง
ตัดโค่นเอา แต่เฉพาะคนไม่ฉลาดมันเอาทั้งกิ่งทั้งใบ เอาทุกอย่าง แต่คนฉลาดเอาแต่ที่ตนเองต้องการ
ตัดเอาไปเท่านั้น ได้แค่นี้แหละ ทีนี้สมาธิเอากระดาษทรายมานั่งถูคนเดียวเลย วิจัยกิเลส เอาเบอร์ ๒
มา เบอร์ ๑ มา เบอร์ ๐ มาขัดคนเดียวสวย ใครเห็นก็อยากได้ท่อนไม้นั้น
การละกิเลสก็เหมือนกัน จิตใจของเราต้องค่อยๆ ฝึก เดี๋ยวนี้จิตมันวอกแวกวิ่งไปวิ่งมาตลอด
เหตุนั้นเราก็ต้องฝึก เหมือนเราอาบน�้ำอยู่จะสบาย เป็นคนสบาย นอนสบาย หลับสบาย ฝึกฝน
อารมณ์ใจให้ดี ทําใจให้สบาย ถ้าเดินขึ้นมาคนทุกข์ใจจะก้มหน้ามันทุกข์ ถ้าคนสุขใจนี้หน้าจะยิ้ม
คนมีความสุขมันเบา ใจมันเบา เขาเรียกว่า เบากายเบาใจ ถ้าใจมันไม่คิดชั่วไม่คิดบาป ใจก็มีความสุข
ก็ควบคุมจิตใจให้อยู่ในขอบเขตศีลธรรม อาตมาก็คงแค่นี้นะ แล้วไปเตรียมตัวที่ว่าเราอยากถามอะไร
เราก็กลับมา ๔ ทุ่ม ๕ ทุ่มแล้ว อาตมาสอนก็อยากให้ทุกคนมีความสุข
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การเห็นคุณโทษ และไตรลักษณ์
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ความเพียรเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ ใครอยากพ้นทุกข์ต้องตั้งหลักให้มีความเพียร ถ้าไม่มี
ความเพียรนะ อยากพ้นแต่มันก็ไม่พ้น เวลาจะไปหมู่บ้านหนึ่งยืนอยู่เฉยๆ แล้ว ไม่มีทางที่มันจะไปถึง
หรอกหมูบ่ า้ น อยากได้เงินไม่หาเงินก็ไม่ได้เงินสักบาท ถ้าอยากได้นนั้ ต้องมีความเพียร หลักพุทธศาสนา
ทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเพียร แต่ให้เป็นความเพียรชอบ ความเพียรผิดก็มีเหมือนกัน ขันติความอดทนผิดก็มี เคยเห็นไหมเพียรจะไปกินเหล้า ก็เพียรอยู่แต่มันผิด เพียรจะไปค้ายาเสพติด
ก็ผิดกฎหมาย เพียรไปตีกัน เพียรจะไปขโมยของเขา อยู่ในที่มืดๆ ยุงกัดก็ไม่กระดุกกระดิกมันก็มี
ความเพียรมีความอดทนแต่เพียรผิด
เหตุฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษ ศาสนาสอนทั้งคุณและโทษ ร่างกายของเราถ้าไป
ทําผิดมีโทษ ถ้าไปทําถูกก็มีคุณ ยาก็เช่นกัน ยามันเป็นดาบสองคม ถ้ากินมากก็ตาย ยานอนหลับ
กินมากก็หลับ กินน้อยก็ไม่หาย ยาก็เป็นอันตราย ถ้าเห็นธรรมะก็จะรู้จักอันตรายทุกอย่าง ของที่
ไม่มีอันตรายจะมีอันตรายถ้ามันเกินไป กินอาหารเหมือนกันกินมากมันก็อันตราย กระเพาะมันก็
จะยื่นเป็นแผล เหตุฉะนั้น ธรรมะมีท้ังทุกข์และสุขคู่กันไป เรียนให้รู้ทั้งทุกข์และสุข ไม่ใช่เรียนสุข
อย่างเดียวต้องเรียนทุกข์ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโทษแล้วก็มีคุณ ยาฝิ่นกินมันก็มีโทษ ถ้ากินก็ติด
แต่ฝน่ิ มันมีประโยชน์ถา้ ใช้ให้ถกู ถ้ากินมากมันก็ตดิ มันมีทกุ ข์ ถ้ารูจ้ กั ใช้มนั รักษาบาดแผล แก้เจ็บท้อง
ขนาดแข้งหักขาหัก ฉีดระงับปวดแต่งกระดูก นี้มันมีคุณ ใช้ให้เป็นคุณ เหตุฉะนั้น มันมีหมดทุก
โรงพยาบาล มอร์ฟีน ในอนามัยเขาก็มี รถชนกันแข้งหักขาหักเขาก็ต้องฉีดยาตัวนี้ก่อน เหล้าเขา
ไม่ให้กินเพราะมันควบคุมสติไม่อยู่ มีโทษ แต่คุณของมันก็มีแอลกอฮอล์ก็เอามาเช็ดแผลล้างแผล
คุณของเหล้า เพราะถ้ากลัน่ มา ๑๐๐ กรัม ๗๐ กรัม มันก็ลา้ งแผล ฆ่าเชือ้ โรค ฆ่าแบคทีเรียได้ คุณของมัน
โทษของมันใช้กินก็ทุกข์ กินไปกินมาก็หนัก อยู่เชียงใหม่ถามหาโรงพยาบาลสวนปรุงเลยนะ ไปรักษา
ก็ลักหนีเรียกไม่รู้เรื่องรู้ราว ขังผีบ้า ทุกข์เพราะเหล้าเลย เป็นผีบ้านั้นแหละ
เหตุฉะนั้น ท่านจึงศึกษาร่างกายของเรานั้นมีทั้งคุณทั้งโทษอย่างที่กล่าวมา ปากก็มีทั้งคุณ
และโทษ ใจก็มีทั้งคุณและโทษ ปากถ้ามันพูดผิดก็มีโทษ ถ้าพูดถูกก็มีคุณ ใจคิดผิดก็มีโทษ ทุกข์
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘
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คิดถูกก็มคี ณ
ุ เห็นไหมคิดผิดมันทุกข์นอนไม่หลับ นัน้ แหละ มันคิดผิด นอนไม่หลับกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
คิดไปคิดมาอยากกินยาฆ่าตัวตาย ดุกว่าหมาอีก มันไม่ใช่มาพูดหยาบนะ คนกลุ้มใจอยากกินยาตาย
หมามันยังไม่อยากกินยาตายเลย มันฉลาด มันฉลาด คนจะกระโดดลงน�้ำให้ตัวตาย หมามันยัง
ไม่กระโดดเลยเน้อ หมามันเดินตามสะพาน เราลองโยนมันลงน�้ำ  มันกัดเราเลยมันกลัวตกน�้ำตาย
คนโง่กว่าหมา กระโดดน�้ำตาย เห็นไหม จิตตกต�่ำมันคิดผิด จะผูกคอตาย จิตมันคิดผิด มันใช้มือ
เอาเชือกมาผูกคอ มันคิดผิด ใช้ปืนยิงตัวเองตาย กระโดดตึกตาย นั้นแหละ ถ้าจิตคิดผิดมันจะเป็น
อย่างนั้น มันทําร้าย ถ้ามันคิดถูกก็เป็นประโยชน์
เหตุฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษ เครื่องนุ่งห่มที่เรานั่ง มันก็มีทั้งคุณและโทษ มีโทษ
ยังไง คนไหนมีหลายชุด ๑) ต้องซื้อเครื่องซักผ้า ๒) ต้องใช้น�้ำประปา ๓) ต้องใช้สารเคมี ๔) ต้องซัก
แล้วเอาไปตากแดด ๕) แห้งแล้วต้องเอาไปรีดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก ๖) มีหลายมากต้องซื้อตู้ใส่มันอีก
โทษของเครื่องนุ่งห่มต้องระวัง นั่นแหละโทษของเครื่องนุ่งห่มมีมาก รถคันหนึ่งก็มีทั้งคุณและโทษ
๑) วิ่งออกไปต้องเสียค่าน�้ำมันเสียน�้ำมัน เสียสตางค์แล้ว ๒) วิ่งไปสกปรกต้องล้างให้มันเสียค่าล้าง
อีก อาบตัวเองเหนื่อยจะตายอยู่แล้วต้องอาบให้รถอีก ๓) ต้องทําบ้านให้มันอยู่ ๔) มันเป็นไข้ต้องเข้า
คลินิกรถ ๕) ครบรอบปีต้องเสียค่าภาษีค่าหัวมัน ๖) ต้องเสียค่าประกัน ไม่ใช่ของเล่นนะ ๗) หมุน
น็อตดีๆ เวลาเข้าป่าเข้าดง ดู โทษมี ๗ อย่างรถคันหนึ่ง เรายังจะเอาหลายคัน มีโทษถึง ๗ อย่างนะ
ุ คือพาเรามาทีน่ ไี่ ด้ ไปไหนมาไหนได้เท่านัน้ คุณมันมีเท่านัน้ แต่โทษมันมีมาก แต่เรา
รถคันเดียว มีคณ
ก็ต้องพยายามรู้จัก เงินก็มีโทษ ถ้าเราซื้อเหล้ามากินก็มีโทษ ซื้อยาพิษมากินก็มีโทษ ไปซื้ออาวุธปืน
มายิงกันก็มีโทษ ซื้อมีดมาฟันกันก็มีโทษ จ้างคนไปฆ่ากันก็มีโทษ ซื้อจรวดซื้อนั้นซื้อนี้มันมีโทษหมด
เงินมันก็มีโทษ ต้องใช้ให้เป็นนั่นแหละ คนใช้ไม่เป็นคนคิดว่าจะสร้างโรงงานทําอาวุธมันบาปแล้ว
ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะ กําลังวางแผนประชุมกันมันก็บาปแล้ว คิดบาป แต่ปากคุยกันนี้ก็บาป
ถ้าลงมือสร้างมันนานเสร็จก็ทําอาวุธขึ้นมาทําร้ายกัน มายิงกันทําลายกันก็บาป เกิดทุกข์ ทุกข์เกิด
ตามมานั่นแหละ
ถึงให้ไปศึกษาที่จิตใจว่ามนุษย์มาที่จิตใจมารักษาศีล มารักษาศีล กาย วาจา ปกติ เรียกว่า
ศีล ก็จะพูดเพียงแค่นี้แหละสอนกัน แต่มันไม่ใช่ว่ารักษากายได้ รักษาวาจาได้ มันไม่ผิดศีล มันต้อง
รักษาใจ เข้าใจไหม กาย วาจา ใจเป็นปกติจึงจะได้ศีลดี ถ้ารักษาได้เพียงกายและวาจา ถ้าใจไม่มีศีล
รับรองว่าระเบิดออกมาแน่นอน
เหตุฉะนั้น การที่จะรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องรักษาด้วยใจ ศีลอยู่โน่นตัวของศีลจริงๆ อยู่ที่ใจ
ไม่ใช่อยู่ที่ปาก ไม่ใช่อยู่ที่กาย อันนี้เป็นปลีกย่อยของมัน เจตนาอยู่ที่ใจ การจะรักษาศีลให้สมบูรณ์
อยู่ที่เจตนาของท่านไม่ฆ่า เจตนาของท่านไม่ขโมย เจตนาของท่านไม่โกหก เจตนาของท่านไม่ดื่ม
ของมึนเมา ได้ศลี สมบูรณ์อยูท่ ใี่ จ ปากนีไ้ ปกินไม่ได้เลยร่างกายก็ไปไม่ได้ เพราะใจไม่ให้ไป มันคุมตัวนัน้
เป็นตัวเจตนาอยูท่ ใี่ จ จิตใจของคนจะละบาปความชัว่ ได้นนั้ ต้องมาละทีใ่ จ ถ้าใจละแล้วปากก็พดู ไม่ได้
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ร่างกายก็ไปทําอะไรไม่ได้ ใจไม่ให้ทํา ใจมันเป็นนาย นายของร่างกาย ร่างกายก็เป็นบ่าว เป็นคนใช้
เป็นคนรับใช้ของใจนั้นแหละ ถ้าเราเรียนหลักแพทย์มาแล้ว แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็ดี เราเรียน
ไม่ถงึ ใจ เข้าใจไหม เราเรียนวัตถุแต่ไม่ถงึ ใจ เพราะใจเป็นนามธรรม พวกจบดอกเตอร์มา จบแพทย์มา
เยอะเลย นักวิทยาศาสตร์ที่มาเถียง อาตมาต้องอุปมาอุปไมยให้ฟัง เถียงไม่เชื่อกัน บางคนจะลุกหนี
ไปเลย ยิ่งฝรั่งก็เหมือนกัน เมืองฝรั่งมันไม่เชื่อ ฝรั่ง คนไทยก็เหมือนกันเพราะเรียนไม่ถึงใจ มันไม่รู้จัก
เหตุฉะนั้น เราจึงไปศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจใจของตนเองว่าคืออะไร โกรธเกลียดเคียดแค้นอยู่
ที่ใจหมด ไม่ใช่ร่างกาย มันอยู่ที่จิตใจ อาจารย์มาศึกษาเพื่อที่จะละอยู่ที่ใจ คิดง่ายๆ ที่เรานั่งอยู่ที่นี้
ทุกคน ถ้าใจเราไม่อยากมาทีนี้นะ โธ่ เอารถยี่ห้อไหนไปรับมันก็ไม่มานะ จะเลี้ยงอาหารอย่างดีให้อยู่
ห้องแอร์มนั ก็ไม่มา ถ้าใจมันไม่อยากมา เห็นชัดเจนไหม ในตรงนัน้ เห็นชัดมากเลยทีเดียว ใครไม่อยาก
ไปไหนก็ไม่มีทางเลย เอาเครื่องบินมารับแบบไหน ยี่ห้อไหนมารับมันก็ไม่ไปอย่างนี้ ถ้าใจเขาอยากไป
เล่นดนตรี ลองดูซิ ๖ กิโลไม่มรี ถมันก็เดินไป ตกหลุมตกบ่อมันก็ไป น�ำ้ ท่วมน�ำ้ อะไรกลัวเรือล่มมันก็ไป
อยากฟังดนตรีบรรเลง ฟังหมอล�ำอีสาน อยากฟังซอทางเหนือ ดูใจอยากฟัง คุณยายอายุ ๖๐ - ๗๐
ยังกางจ้อง (กางร่ม) ฟัง ยืนตากแดดฟัง ใจมันอยาก ผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่ก็ยืนฟัง อาตมาเห็นใจ
มีคนมาตากแดดยืนฟังขนาดนี้เลยหรือนี่ นั่นแหละเห็นชัด ไปฟังหมอลําคนเฒ่าคนแก่จูงลูกหลานไป
ฟังตัง้ แต่ทมุ่ หนึง่ จนถึงตีหา้ ถ้ามีขนั ติ-ความอดทนเหมือนไปฟังหมอลํา แล้วมานัง่ สมาธิ โธ่ มีความสุข
แน่นอนเลย นั่นแหละ ความอดทนนั่งสมาธิยังไม่ถึงชั่วโมง ขาจะหล่นจะลุกหนีแล้ว เวลาไปนั่งดูหนัง
๓ ชัว่ โมง ไม่กระดุกกระดิกเลย ขานะไม่ปวดเลย เห็นไหมเป็นอย่างนี้ เพราะใจของเขานัน้ แหละ จิตใจ
มันคนละอย่าง
เรื่องร่างกาย ออกกําลังกายเราต้องเรียนให้ถึง เราสามารถควบคุมร่างกายให้ย่างเดินได้
ไปทํางานได้ แต่แท้จริงแล้วใครจะควบคุมร่างกายไม่ให้ป่วยเดี๋ยวนี้ เขายอมแพ้ ควบคุมไม่ให้เฒ่า
ไม่ให้แก่นี้เขายอม คุมร่างกายไม่ให้เกิดทุกข์ ยอม คุมร่างกายให้อยู่ตามอํานาจของตนเองก็ยอม
จิตใจจะยอม เพราะอยู่ในไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ใจคุมไม่ได้ หมดประตูสู้ ไม่มี
ทางคุมได้ ที่สูงสุดตรงนี้แหละ ที่คุมไม่ได้ แต่ถ้าร่างกายมันยังแข็งแรงอยู่ ยังเดินไปไหนมาไหนได้อยู่
มันคุมอยู่ มันคุมได้ แต่คุมไม่ให้เฒ่าไม่ให้แก่นี่นะคุมไม่ได้ ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยก็คุมไม่ได้ ไม่ให้ตาย
ก็คุมไม่ได้ ไม่มี ใจคุมร่างกายนี้ไม่ได้
การทีเ่ ราจะเรียนสูงในพระพุทธศาสนา ต้องเรียนไตรลักษณ์ถงึ จะสบายใจ ถ้าใจมันรูม้ นั จะรูจ้ กั
วาง แต่ถ้าใจมันไม่รู้ก็วางไม่เป็น มันก็จะยึด พอยึดจะทุกข์ เหตุฉะนั้น เราจะต้องศึกษาธรรมะขั้นสูง
พระพุทธศาสนาคือศูนย์รวมจิตใจที่จะทําให้จิตใจฉลาด จิตใจฉลาดก็จะมีความสุข จิตใจโง่มันไม่มี
ความสุขแหละ ทุกข์ เหตุฉะนัน้ เขาทุกข์อยูท่ วั่ โลก มันไม่ฉลาด ความคิดความอ่านเขาว่าเขาฉลาดนะ
แต่ไม่ฉลาดนะ ไม่ถูกหลักธรรมะ เพราะมันเกิดทุกข์ มีแต่สู้กันไป รบกัน เราจะเอาชนะเขา ตนเอง
ก็อยู่ไม่ได้ วุ่นวายเกิดทุกข์ ใครนั่งอยู่ที่นี้หรือที่ไหนก็ตาม ชนะตนเองได้เป็นสุข พระพุทธเจ้าไม่ให้
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ชนะคนอืน่ ให้ชนะตนเอง เป็นคนดี ท่านให้ชนะกายไม่ให้กายไปทําชัว่ เข้าใจไหม ชนะปากไม่ให้ปาก
พูดชั่ว ผิดศีลธรรม ชนะใจไม่คิดชั่ว เยี่ยมที่สุดในโลก ชนะเป็นแชมเปี้ยนที่สุดในโลก อย่างนักมวย
แชมเปี้ยนว่าตัวเองดี เก่ง ตีไปตีมาเขาสอยคางร่วงนอนเลย มันไม่จริง เขารบสงครามก็เหมือนกัน
รบกันไปรบกันมายิงหมูต่ าย ตนเองไม่ตายแต่หมูต่ ายกันระเนระนาด ไม่ชนะกันเสียที ไปชนะเรือ่ งรบ
มันผิด พุทธศาสนาต้องชนะตนเอง แล้วคนมันอยากชนะคนอื่น ตีก็อยากชนะเขา เข้าใจไหม เถียง
ก็อยากชนะเขา คิดอยากชนะเขา มันอยากชนะคนอื่น มันเลยทุกข์ เหตุฉะนั้น เราจะศึกษาธรรมะ
เพื่อชนะตนเอง ถ้าพ่ายแพ้จะทุกข์กว่านั้น
คนเรามีเมตตาต่อกัน เราปรุงหยูกปรุงยา เรารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเหลือกัน เงินทอง ขับรถ
ขับเรืออะไร เราให้ความสุขคนอื่นได้เราก็ช่วยเหลือกันช่วยกันไป ยารักษาโรคบางทีก็หายบางที
ก็ไม่หาย อย่าคิด ยาทุกอย่างมันดีเยี่ยม อย่าไปคิด เรียนธรรมะแล้วจะไม่คิดละ ยาบางอย่างก็ได้ผล
ยาบางอย่างก็ไม่ได้ผล ต้องพูดอย่างนั้น ยารักษาคนนี้หาย ไปรักษาคนนั้นมันไม่หาย ยาชนิดเดิม
ไม่หาย ฝรั่งมานี้อายุ ๕๐ ปี ๕๓ ปี เรียนปรุงยาออสเตรเลียนู้น ยาฉันดีเยี่ยมเลย รักษาโรคหาย
แข็งแรงดี โธ่…ยาของคุณบางทีก็ได้ผล บางทีก็ไม่ได้ผล ยาเอาให้คนนี้กินแล้วสบายแต่เอาไปให้
คนอื่นกิน ไม่สบาย ลองคิดดีๆ ซิ ยูปรุงยามาตั้ง ๕๖ ปี ยูเคยเห็นไหมล่ะยาของยูมันรักษาไม่หาย
มันยอมเลย จริงมันว่า มันก็คิดได้เร็ว ก็คิดอย่างนั้น ถ้าคนไม่เคยรักษาคน ไม่เคยใช้ยา จะไม่รู้เรื่อง
อย่างนี้ด้วย เป็นเพราะตัวของยาไม่ถูกกับร่างกายของคน คนแต่ละคนต้องศึกษาธาตุ ๔ บางคน
มันจะธาตุน�้ำมาก บางคนธาตุน�้ำน้อย บางคนธาตุดินธาตุไฟมันร้อน มันน้อย เห็นว่าเราจับตัว
บางคนเย็น ไปจับบางคนร้อนเลยนะ เหมือนคนเป็นไข้ มันเย็นข้างในใช่ไหม เป็นไข้มันร้อนข้างนอก
เข้าใจไหม มันระงับความร้อนข้างในให้อนุ่ ขึน้ ข้างนอกก็เย็น ถ้าเราไม่วเิ คราะห์ไม่รจู้ กั ถ้างัน้ ยารักษา
ไข้มาลาเรียนี้ มีคนเป็นไข้มาลาเรียชนิดนีร้ กั ษามันไม่หาย กินยาท้องถิน่ มันไม่หาย เอายาตัวใหม่มาใช้
มันผสมอะไรบ้าง เอายาตัวใหม่ พอเราฉีดฝังเข็มมันเงียบ ชนิดนี้มันต้องใช้ยาชนิดนี้ เขาใช้หลักสูตร
ต่างกัน เขามีหลายบริษัท หลายยี่ห้อ น�้ำมูกไหลอย่างเก่ากิน ๓ วันก็ไม่หาย ถามอาการดู เป็นไข้
มันเป็นยังไง เจ็บคอก็ไม่หาย บางคนได้ภาษาอังกฤษต้องมาถามก่อน อายุยาจะหมดต้องเอาทิ้งแล้ว
เอามาใหม่ ถ้าพระป่วยจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องไป เราต้องถามก่อนจะรักษา
ถ้าอยูก่ จ็ ะถามก่อน พอเห็นไอ ไอกีว่ นั เจ็บคอไหม ไม่เจ็บคอก็เอายานีร้ ะงับแก้ไอ บางคนกินรสหวาน
รสเค็ม รสจืด ยาอมแก้ไอบางคนกินสเตร็ปซิลมันก็ไม่หายมันต้องเปลี่ยนยาไป เขาเรียกว่ารักษา
ไม่ถูกเทคนิค ต้องไล่ตามเหมือนเราไล่ขโมย ไล่จับต้องหาวิธีแบบใหม่ก็ได้ผลก็ใช้ได้ บางคนเป็นโรค
เหน็บชานะ ฉีด ๒ เข็มหาย ไม่น่าจะหายก็หาย ไม่แพงอะไร ๒ บาท ๓.๕๐ บาท
เปรียบเทียบการที่ต้องฉีดยาแรงนั้นก็เพราะมันหลง จิตใจมันหลง แบบนี้คือใจมันหลง มันไม่รู้
จริง ถ้าสิ่งนี้ไม่เที่ยงหรือบังคับไม่ได้ ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ มันก็เลยเป็นโลภะ เลยไม่หยุด ฉะนั้น เราต้อง
มานั่งสมาธิไปดูที่จิตว่า จิตมันทุกข์ไหม ถ้าจิตสงบมาดูที่จิตภาวนาธรรมมานั่งดูก่อน จิต ความคิด
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ของจิตต้นเหตุมันคิดขึ้นมา มันทุกข์ พวกคณาจารย์ธรรมศาสตร์ เขาเป็นหมอเทศน์ เขาชอบคิด
ให้จิตรู้จักว่าอยู่กับร่างกาย พิจารณาจิตคิดขึ้นมาในเบื้องต้น คิดมาอย่างไร เวลามันตั้งอยู่มันทุกข์
หรือมันสุข เวลามันดับไปมันดับด้วยวิธไี หน มันดับอย่างไร มาศึกษาตัวนี้ มันดับก็คอื มันวาง เข้าใจไหม
พอจิตมันคิดขึ้นมาแล้วจิตมันทุกข์ มันยึด ทุกข์แล้วมันวางตัวนี้ออก ตัวนี้เป็นตัววาง ถ้ามันจะวาง
ตัวนีไ้ ด้ มันต้องรูจ้ กั ไตรลักษณ์หมดมันถึงจะวาง เพราะไตรลักษณ์คอื ทีส่ ดุ ของจิตทีจ่ ะยอมรับสารภาพ
คนไหนไม่รู้จักไตรลักษณ์มันก็จะหลงอยู่อย่างนั้น ปล่อยวางไม่ได้เลย จิตมันหลง หลงในสิ่งที่เป็นอยู่
หลงสภาพ หลงทั้งสังขารภายในและภายนอก คนหลงนี้ ของมันมีอยู่ เงินมันก็หลง เครื่องนุ่งห่ม
มันมีอยู่มันก็หลง รองเท้ามันก็หลง แหวนเพชรมันก็หลง สายสร้อยมันก็หลง นาฬิกาก็มีอยู่ มันก็
หลงของที่มีอยู่ไม่ใช่หลงของที่ไม่มี ให้มันเข้าใจ เขาเรียกหลงของที่มีอยู่ ถ้ามันไม่มีมันไม่หลงหรอก
มันไม่เห็นตรงนี้ หลง หลงที่ใจ ร่างกายมันไม่ได้หลง แต่ทําไมเราหลง เพราะใจมันมาห่วงร่างกาย
เข้าใจไหม มันห่วงร่างกาย มันรักร่างกาย ร่างกายจึงพามันทุกข์ ทุกวันนี้เราทุกข์เพราะร่างกาย
ทุกข์อยู่ทุกวัน ทุกข์กับร่างกายตัวเองยังไม่พอ ยังทุกข์กับคนอื่นอีก มันไม่ใช่ของเล่นนะ ยังไปยึด
กับคนอื่น ตนเองก็ทุกข์อยู่แล้ว ตนเองก็แบกเจ้าของเดินจะล้ม แต่ก็ยังแบกผู้อื่นอีก ทุกข์เข้าไปอีก
เข้าใจไหม ตรงนี้แหละ ถ้าอย่างนั้น คนที่ยังไม่ฉลาดส่วนมากจะไปทุกข์กับคนอื่นมากกว่าทุกข์กับ
ตนเอง ถ้าตนเองเจ็บป่วยก็ทุกข์ แต่ถ้าไม่ป่วยก็ไม่ทุกข์
เหตุฉะนั้น จึงมาพิจารณากาย พอมาพิจารณากายก็จะเห็นทุกข์เลย ความทุกข์ก็อยู่ในโลก
ความทุกข์กอ็ ยูใ่ นร่างกาย ทีส่ อนฝรัง่ ก็มสี อนเรือ่ งร่างกายนะ ทุกข์เพราะมีรา่ งกาย เข้าใจไหม ร่างกายนี้
เรียกว่าทุกข์อยู่ทั่วโลก เห็นไหม ทุกคนเป็นหมอเป็นพยาบาล คนทําไร่คนทําสวน อยากได้เงิน อยาก
ได้เงินมาทําอะไร รบราฆ่าฟันก็อยากได้เงินทั้งนั้น ขับเครื่องบินอยู่ยังไม่ลงจะพาตกตายอยู่ กัปตัน
อยากได้เงิน ขับเรือส่งของอยู่ในทะเลเป็นปี ไม่รู้จะพาล้มวันใดก็ยังขับอยู่ อยากได้เงิน อยากได้เงิน
หมด อยากได้มาทําอะไร อยากได้เสื้อผ้ามานุ่งเข้าใจไหม ความทุกข์กับร่างกายต้องมาซื้ออาหาร
การกิน เงินนะได้มานี้ เงินเอามาซือ้ บ้าน ซื้อรถซือ้ เรือ ซื้อเครือ่ งอํานวยความสะดวก ซื้อจนไม่มที วี่ าง
ก็ยังซื้อ ยังไม่พอ เดี๋ยวก็ห้างสรรพสินค้าไม่มีอะไรขายให้ มีหมดแล้ว เงินอยู่กระเป๋ามันไม่พอก็รีบ
หาเงิน มันก็ไม่สุขเสียที หาเงินมาเวลาเจ็บป่วยไปหาแพทย์ หาหมอ ซื้อยา เอาอีกแล้ว เขาเรียกว่า
ปัจจัย ๔ บาํ รุงร่างกาย ทาํ ให้เราทุกข์อยู่ เพราะต้องแสวงหาปัจจัย ๔ หาของมาบาํ รุงร่างกาย ใจก็เลย
ทุกข์กับร่างกาย เข้าใจไหม มันอยู่ตรงนี้ ต้องเรียนตรงนี้ ต้องมาพิจารณากายก็จะเห็นทุกข์เลย
จะเห็นทุกข์กับร่างกายนี้เอง จะเห็นทุกข์ ไม่ได้ไปยุ่งอย่างอื่นเลย พอมีร่างกายก็ทุกข์ เจ็บตาก็ทุกข์
เจ็บจมูก เจ็บฟันทุกข์ นั้นแหละมันทําให้เกิดทุกข์ นั้นแหละความทุกข์เกิดขึ้น มันเกิดในร่างกาย
มันไม่มีที่อื่นหรอก ไม่มีจังหวัดขอนแก่น ไม่มีจังหวัดเชียงใหม่หรอก มีทุกประเทศไม่มีประเทศไหน
ไม่ทุกข์ เราจะทําให้จิตใจของเรารู้เท่านั้นเองว่า จะมีทุกข์ที่ใจ หากมันเป็นอย่างนี้แล้ว ร่างกายมี
โรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดที่จะเกิดขึ้น มีหมด หมอตาก็ไปเรียนทางตามา หมอหูก็ไปเรียนทางหู หมอ
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ฟันก็ไปเรียนทางฟันมา หมอจมูก หมอกระเพาะ หมอลําไส้ หมอตับ หมอไต หมอหัวใจ หมอปอด
หมดเลย หมอกระดูก หมอเอ็น หมอที่นวดอบ หมอกล้ามเนื้อ ผิวหนังเป็นขี้กลากขี้เกลื้อน ร่างกาย
เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ เห็นไหมต้องรู้จักรังของโรคว่าเป็นโรค ว่าเป็นได้อย่างไร เป็นทุกข์
เรียนตัวนี้ พอเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ ใจจึงรู้จักว่า อยู่กับมันต้องรักษามันขนาดนี้เหรอ ต้องดูแลมัน
ทั้งวันทั้งคืนเลย ทุกข์ ทุกข์เป็นโรค บัดนี้ ชราคนแก่เป็นทุกข์ เห็นไหม คนแก่เวลาเดินไม่ได้ ต้องใช้
ไม้เท้ากัน ใช้สองไม้เท้าเหมือนหมา ใช้สี่ขาเหมือนเด็ก คนแก่คนชราก็เป็นทุกข์ มรณะคือความตาย
เป็นทุกข์ แต่ไม่ได้ถึงพูดถึงความตาย พูดถึงจิตเกิดจิตดับในทางพุทธศาสนา อารมณ์นี้เกิดขึ้นก็เกิด
อารมณ์นี้ดับไปก็ตาย ทีนี้ถ้าเราคิดมากๆ ตายมากๆ เกิดมากๆ ก็ตาย มีที่ใจนี้แหละ อารมณ์มันดับ
ไม่ใช่ที่ร่างกายตาย นั่นแหละ พิจารณาจิตเกิดจิตดับนั่นแหละพาทุกข์ คิดมากทุกข์มาก คิดน้อย
ทุกข์น้อย คิดอยากได้เงินมันไม่ได้มันก็ทุกข์ คิดอยากได้รถเก๋งมีเงินไม่พอก็นอนไม่หลับ อยู่บ้าน
มันคิด คิดผิดตรงนั้น มันทุกข์
เรียนกายเสียก่อน เราคุมดูแลมันไม่ได้ มันทุกข์ ร่างกายมันทุกข์ธรรมชาติ ไม่เป็นโรคมันก็เป็น
โรคธรรมชาติ เข้าใจไหม ร้อนมากเป็นทุกข์ต้องหาน�้ำมาอาบ กว่าจะทําพัดลมได้ไอ้ยุ่นมันจะเป็น
โรคประสาทตายแล้ว มันทําแอร์คอนดิชั่นได้ กว่าจะออกมาเหงื่อแตกแล้ว อันนี้ทุกข์ไหม ร้อนมาก
เป็นทุกข์ไหม หนาวมากก็เป็นทุกข์อีก ต้องหาผ้ามาห่ม ต้องตั้งโรงงานทอผ้า มนุษย์เอาเปรียบ
ตัดขนแกะเกลี้ยงที่นิวซีแลนด์ที่ออสเตรเลีย มันหนาวสั่น เจ้าของเอามาทําผ้าห่ม ผ้าสักหลาด
เอาเปรียบแกะ มันทุกข์ มันหนาว เราควรมาเรียนมาศึกษา เดี๋ยวนี้กระหายน�้ำใช่ไหม เอาแล้วนี่
อยู่เป็นทุกข์ ไม่ได้กินน�้ำ  มันทุกข์ หิวข้าวไม่ได้กินข้าว เรื่องใหญ่ มันเป็นทุกข์เรื่องใหญ่นะ ไม่ได้กิน
ถ้าหากินเองทุกข์ใหญ่ ต้องซื้อมาทําเองทุกข์มาก ต้องไปหาตลาดหาเงินมาซื้อมาหุง มาต้ม ตาด�ำ
ตาแดงกินไปแล้วอยากไปห้องน�้ำ  ห้องสุขา ทีแรกมันทุกข์ ขามันวิ่งไป มันเลยเป็นสุขา หนาวก็อยู่
ไม่ได้ หนาวต้องไปปัสสาวะ ทุกข์ธรรมชาติ ทุกข์ธรรมชาติจริงๆ ที่เราไม่เห็นทุกข์คืออะไร คือฆนะ
ฆนะคือเป็นกลุ่มเป็นก้อน เช่น ฆนะตับ ฆนะไส้ ฆนะกระดูก มันรวมกันหมดเลย เราถือว่าร่างกาย
เราเป็นสิ่งเดียวไม่ได้แยก เราก็เลยทุกข์เพราะมันมีหลายอย่างอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่เป็นโรคหนึ่งก็เป็นอีก
โรคหนึ่ง เป็นอนัตตา
นี่แหละไม่มีสติปัญญารู้จักทุกข์ ยืนนานก็ปวดขา เดินไปขาอ่อนอีก นั่งอีกก็เจ็บขาเจ็บเอว
นอนไปนอนมาก็ปวดหลัง ก็ยืนอีกก็ลุกขึ้น เขาเปรียบให้รู้ทุกข์ตัวนี้เอง คนโง่ที่ไม่รู้จักก็เลยไม่รู้
เราคิดดู ใหญ่มาเราเคยรู้ไหมว่าใหญ่ขึ้นมาวันหนึ่งเท่าไหร่ ปัญญาไม่เกิด จิตก็เลยหลง เหตุฉะนั้น
ผู้ใดถือว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ผู้นั้นเห็นผิดหลักพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นร่างกายว่ามี
ความสุข ผู้นั้นเห็นผิดหลักพุทธศาสนา พุทธศาสนาสอนว่า ผู้ใดเห็นร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอน ผู้นั้น
เห็นถูก ผู้ใดเห็นร่างกายเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเห็นถูก เรารู้จักไหมว่าไม่เที่ยง เราควรรู้อยู่ทุกขณะ
หลับจนใหญ่ขึ้นมาไม่รู้เลยว่าใหญ่เท่าไหร่ ไม่รู้จักเลย ความไม่เที่ยงของร่างกายต้องศึกษาให้รู้จัก
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สิ่งใดไม่เที่ยงถือว่าเป็นทุกข์ แปรปรวน เหมือนว่าพัดลมหมุนอยู่ ไม่เที่ยง ร่างกายก็เหมือนกัน
เป็นไปตลอดก็ทุกข์ตลอด ร่างกายไม่อยากทุกข์แต่มันทุกข์ ไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บสักอย่างก็ยัง
เป็น อนัตตานีน้ ะ ตัง้ แต่เราเป็นเด็กอยู่ ก็จะเป็นเด็กอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ให้มนั เฒ่ามันแก่ ถ้ามันเป็นของเรา
มาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น มันแก่มาเขาบอกไม่ฟัง ไม่อยากเฒ่าอยากแก่ไม่อยากเหี่ยว
ก็จะเหี่ยว ไม่อยากหัวขาวหัวหงอกก็หัวขาวหัวหงอก มันไม่ฟังเรา หัวก็ขาวไป หนังก็เหี่ยวไป มันเชื่อ
เราไหม ไม่อยากเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าอนัตตา
ถ้าคนทุกคนไม่อยากตายแต่ก็ต้องตาย เราทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ สร้างความดีไว้เลย ยังไง
ก็ไม่ถึง ๒๐๐ ปีไปบ้านเก่า จึงต้องเรียนอย่างนี้แหละ บางคนไม่เชื่อเรา ไม่เชื่อฟังเรา เราก็ผิดหวัง
เพราะอยากให้ทุกคนเชื่อฟังเราหมด แม้แต่ตนเองยังคุมตนเองไม่ได้ ต้องผิดหวัง เวลาเจ็บไม่อยาก
เจ็บมันก็เจ็บ มันดือ้ เป็น เรียกว่าอนัตตา จิตของเราจะยอมรับสารภาพร่างกายเป็นอย่างนี้ คือไม่ยดึ มัน่
ถือมั่น ต้องรู้จักวาง ถ้าเกิดมันเฒ่ามันแก่จะไม่หวั่นไหว ย้อมผมแล้วก็เหมือนเดิม ไปทําอะไรมา
แพทย์ตกแต่งมามันไม่เป็นไรเสริมอะไรก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรแล้วมันจะแสดงเอง เวลามันเฒ่ามันแก่
ยอมรับสภาพบ้าง เขาก็เชื่อ สร้างวิหารหลังเล็กๆ ให้สร้างความดีอย่างนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอน
ให้ทําแต่ความดี จิตใจของเราเป็นของที่ไม่ตาย ร่างกายของเราอาศัยอยู่ ร่างกายตายแต่จิตใจมัน
ไม่ตาย มันก็จะเกิดใหม่ตรงนี้แหละ จิตดวงเดิมมันไม่ตาย ไม่มีตาย จิตไม่มีตาย
วิญญาณเป็นอนัตตา ไม่ใช่จติ จิตไม่มตี นมีตวั แต่วญ
ิ ญาณเป็นขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ต้องละให้ได้ ๕ อย่างจึงจะพ้นทุกข์ นี้คือจิตบริสุทธิ์ เขาเรียกอย่างนั้น พระพุทธศาสนา
วิญญาณเป็นอันหนึ่ง จิตเป็นอันหนึ่ง จิตคืออะไร วิญญาณคืออะไร เดี๋ยวนี้เขาเรียกรวมกันว่าจิต
วิญญาณ เป็นตัวของปัญญาขั้นต้นคือ สัญญา ปัญญาขั้นกลางคือ วิญญาณ ปัญญาสูงสุดคือ ปัญญา
พลัง เป็นขั้นสูงของปัญญามี ๓ ขั้น ปัญญาขั้นต้นเป็นปัญญาที่โกหกหลอกลวง วิญญาณที่ตาก็ทําให้
เราหลงได้ ตาไปเห็นของสวยงามก็ทําให้อยากได้ หูได้ยินเสียงไพเราะก็อยากได้ จมูกได้ดมกลิ่นหอม
ก็อยากได้ ลิ้นได้ชิมรสอร่อยก็อยากได้ กายได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มมันก็อยากได้ กิเลสมันเข้า ๕ ประตู
หลอกให้หลง ใจก็เลยหลงไปด้วยกันทั้งคู่ เหมือนคนพาลชวนเราไปไม่ดี เราต้องมีปัญญา
เหตุฉะนั้น การบรรยายธรรมเรื่องการเห็นคุณโทษและไตรลักษณ์นี้ ก็เห็นเวลาพอสมควร
ก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
การท�ำใจให้สงบ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
จิตฺตสฺส มนโน สาธุ ตีติ
ณ บัดนี้ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกัน ณ สถานที่นี้
เนื่องในวันนี้ ชมรมพุทธศาสตร์เอสโซ่ คือ คุณสมชาย ยุวานนท์ เป็นหัวหน้าได้ชักชวนพากันมา
ทําบุญทําทานการกุศล อาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์จากจังหวัดต่างๆ มาให้พวกเราท่านทั้งหลาย
ได้รู้ได้เห็น ทั้งได้ยินได้ฟัง ทั้งได้พากันทําบุญทําทานการกุศลพรักพร้อมกันด้วย ทุกคนเมื่อได้ทําบุญ
ทาํ ทานการกุศลแล้ว ด้วยความอิม่ อกอิม่ ใจในการบริจาคทานด้านวัตถุ ทุกคนก็พงึ จะพอเข้าใจได้แล้ว
บัดนี้ การรักษาศีลเอาไว้เป็นเครื่องประดับ เป็นมนุษยธรรมก็เคยได้ยินได้ฟังกันมา แต่ทุกคนนั้น
มีวัตถุสมบัติและมีศีลด้วยก็ดี บางทีร่างกายของคนเรานั้นมันมีอยู่ ๒ อย่างคือ มีธาตุ ๔ คือ
รูปธรรมและก็มีนามธรรม คือจิตวิญญาณประคองร่างอยู่ อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาเกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา ศาสนธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หากเรายังไม่ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ
ให้ถี่ถ้วนว่า ความทุกข์และความสุขนั้นเกิดมาจากจุดไหน มาจากที่ใดเป็นต้นเหตุ เป็นผู้บ่งชี้แจง
แสดงชักจูงไปในทางใด ทัง้ ต�ำ่ และสูงนัน้ หากเราไม่ได้พากันศึกษาให้เข้าใจ ได้ทาํ ตัง้ แต่ทาํ บุญทาํ ทาน
การกุศลมันก็ดี มีด้านวัตถุ แต่มันเป็นอามิสบูชา ก็เป็นเครื่องบํารุงบําเรอซึ่งร่างกาย แต่ว่าหากมีมาก
เท่าไรก็ตาม ก็มีทั้งทุกข์และสุขเจือปนกันอยู่ด้วย
เหตุฉะนัน้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชแี้ จงแสดงแนะนําสัง่ สอนผูร้ กู้ ารทําบุญทําทาน
การกุศลและการรักษาศีลแล้ว ให้มกี ารนัง่ เจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิ
จิตของคนเรานั้น หากว่าไม่เป็นสมาธิ ไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่เป็นปกติ มันมีแต่ความทุกข์ นี้เป็นจุดสําคัญ
ถ้าหากจิตคนเรานั้นมันมีความทุกข์แล้วแม้จะมีสมบัติมากมาย ไปอยู่แห่งหนตําบลใด ประเทศใด
เมืองใดก็ตาม นอนอยู่ในห้องแอร์เบาะเนาะนวม หรือเย็นแต่ภายนอก แต่ภายในมันมีความร้อน
อันนี้เป็นจุดสําคัญจึงอยากให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นต้นเหตุ
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บัดนี้ การที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นก็เป็นข้อสําคัญให้เราพากันพินิจพิจารณาให้เข้าใจ
เสียก่อนว่า จิตใจคืออะไร จิตใจคือความคิด คิดไปโน้น คิดไปนี้ คิดไม่อยู่กับตนกับตัว นั่งอยู่ที่นี่
อาจจะคิดถึงบ้าน นัง่ อยูบ่ า้ นอาจจะคิดถึงวัด ถึงเพือ่ นถึงฝูง จิตใจของคนเราไม่อยูเ่ ป็นปกติ เหมือนกับ
ลิงวิ่งโน่นวิ่งนี้ แฉลบไปโน่นไปนี่ ไม่อยู่กับตนกับตัว แต่คนเรายังว่าเป็นของตนเองอยู่ หากเมื่อมัน
วิ่งอยู่อย่างนี้ มันก็มีความทุกข์ มันคิดมากเท่าไร มันมีความทุกข์มาก คิดน้อยก็ทุกข์น้อย เราจะทํา
อย่างไรให้มันหยุด คิดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวได้ อันนี้เป็นข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่ง เหตุฉะนั้น
ถ้าหากเราพากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิได้ เราจึงจะได้มคี วามสุข เพราะสุขกับทุกข์เกิดอยูท่ ใี่ จ
เพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าหากใจดีแล้ว พูดก็ดี คิดก็ดี อย่างนี้ทําการงานด้วยกายก็ดี
เป็นอย่างนี้ ถ้าหากใจไม่ดีแล้ว ใจมีความทุกข์ พูดก็ไม่ดี ทําการงานอันใดมันก็ไม่ดีด้วยกาย นี้เป็น
ข้อสําคัญ
เหตุฉะนั้น ในวันนี้ก็จะขอแสดงโดยย่อๆ ว่า การที่เราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิ
นั้น ในเบื้องต้นนี้ เราทุกคนใครจะนั่งแบบไหน การนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น เราจะนั่งขัดสมาธิ
เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ดํารงสติให้มั่นอย่างนี้ แล้วแต่ความเหมาะสม
บางบุคคลอาจจะนัง่ พับเพียบก็ได้ บางบุคคลนัน้ ร่างกายสังขารไม่สมประกอบ อาจจะนัง่ เก้าอีไ้ ม่ถอื ว่า
เป็นสบายเพราะร่างกายมันขัดข้อง แต่เราจะใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องฝึกฝนอบรมจิตใจนั้น
เป็นส่วนใหญ่ การที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจนั้น เรามาเข้าใจว่า เออ..ความคิดนี่คือจิต บัดนี้ คนจะรู้
ความคิดนั้นคือใคร คือสติ สติคือความระลึกได้ ระลึกว่าจิตคิด สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตัวว่า
จิตไปคิดติดอยู่กับอะไร ทุกคนเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ ว่าจิตของเราอยู่ที่ไหน คิดอยู่กับอะไร อยู่กับตัว
กับตนหรือไม่ อันนี้มาทําความเข้าใจให้รู้ทั้ง ๓ อย่างนี้ เมื่อเรารู้แล้วว่า จิตใจคือความคิด สติคือ
ความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้
บัดนี้ ในเบื้องต้นนั้น ให้พากันเอาจิตที่คิดคิดมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกของเรา
อย่าให้มันคิดออกไปภายนอกตามสัญญาอารมณ์ที่หลอกลวงออกไป เราก็ใช้สติปัญญาดึงมาคิดอยู่ที่
ลมหายใจเข้าออก ถ้าบางท่านบางองค์ ท่านจะบอกว่าหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” เป็น
บริกรรมเช่นนี้ แต่วนั นีจ้ ะเอาให้กะทัดรัดเข้าไปกว่านัน้ ไม่ตอ้ งกล่าวถึง พุทโธ ให้ดแู ต่ลมหายใจเข้าออก
ว่าหายใจเข้า หายใจออก เอาความคิดไปตั้งจดจ่ออยู่ที่นั่น มันคิดออกไปข้างนอก เราก็ใช้สติปัญญา
ดึงเข้ามา คําว่าดึงเข้ามาแล้วก็มาประคองจิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก แต่จิตมันไม่อยู่ง่ายๆ
ไม่อยู่เพราะอะไร เพราะ นิวรณธรรม
นิวรณธรรมข้อที่ ๑ คือ กามฉันทนิวรณ์ เมื่อเรานั่งอยู่อย่างนี้ จิตมันก็จะออกไปเพลิดเพลิน
ในกามารมณ์ อย่างนั้นเรียกว่ากามฉันทนิวรณ์ครอบงําย�่ำยีจิตของเรา หลอกลวงจิตออกไปภายนอก
เราก็ให้ใช้สติปัญญาอันนั้นดึงจิตของตนเองคืนมาหาลมที่ปลายจมูกของเราอีก ทําอยู่เช่นนี้
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มีอยู่อีกอย่างหนึ่ง บางท่านบางบุคคลนั้นอาจจะนั่งอยู่ แต่มีคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้น
เรียกว่า พยาบาทนิวรณ์ นี่อีกอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นแล้ว เราควรแผ่เมตตาปล่อยวางออกไปให้มีเมตตา
ต่อกัน เป็นเครื่องแก้อีกอย่างหนึ่ง
มาทีน่ บี่ างคนนัง่ อยูม่ คี วามง่วงเหงาหาวนอนซบเซาเหมือนไม่เคยได้นอนสักที นีเ่ วลานัง่ ภาวนา
อันนี้ก็เรียกว่า ถีนมิทธนิวรณ์ เป็นบางบุคคล คนอย่างนี้ส่วนมากเป็นคนที่กินมาก กินของมันมาก
เป็นคนที่ชอบกินมาก มันทําให้ง่วง เหตุฉะนั้น ท่านจึงให้รับประทานให้พอประมาณ เพื่อจะให้
ร่างกายมันเบา ไม่ให้มนั ง่วง เป็นข้อวิธแี ก้ หรือว่าเราทุกคนนัน้ หยัง่ ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เอามาปลงไว้ที่ใจของเรา เพื่อให้ใจชื่นขึ้นมา นั่นอีกอย่างหนึ่ง
บัดนี้ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ข้อนี้แหละเป็นข้อที่สําคัญมากที่คนปฏิบัติอยู่ เรานั่งอยู่ที่หนึ่ง
คิดไปที่หนึ่ง คิดไปหาการงาน ไปหาบ้านหาช่อง หาลูกหาหลาน ไปหาวัดหาวา ไปหาเพื่อนหาฝูง
หาการงานต่างๆ มันไม่อยู่กับตนกับตัว บางคนก็คิดไปกับเงินกับทอง บางคนก็คิดไปกับเจ็บกับป่วย
มันคิดไปไม่หยุดไม่อยู่ เมื่อไม่อยู่กับตนกับตัวอย่างนี้แหละ เราควรจะเข้าใจว่า มันยังควบคุมไม่ได้
มันยังไม่ใช่ใจของเรา เพราะไม่อยู่ในอํานาจของเรา คนทุกคนก็ไปนั่งภาวนาว่า ใจของเราไม่อยู่
ใจของเราไม่อยู่ ไม่ใช่เพราะเราคุมไม่ได้ ก็ไม่ใช่ของเรา ถ้าจิตฟุง้ ซ่านราํ คาญอย่างนี้ ไม่อยูก่ บั ตนกับตัว
วิธีแก้นั้นมีอยู่ว่า ให้ระลึกถึงมรณานุสติคือความตาย นึกบ่อยๆ ถึงความตายบ่อยๆ มันจะวิ่งไปที่ไหน
จิตใจ ไปอยูป่ ระเทศใด แห่งหนตาํ บลใด ทีไ่ หน มันก็ตอ้ งตายอยู่ มันจะวิง่ ไปทาํ ไมอย่างนัน้ ถือว่าจิตใจ
ไปคิดติดอยู่กับบ้าน กับรถ กับเรือ กับเงิน กับทอง เช่นนี้เมื่อมันไปติดกับสิ่งของเหล่านั้น เมื่อเราใช้
สติปญ
ั ญาไล่ไปทันจิต จิตไปคิดอยู่ ก็ให้ใช้สติปญ
ั ญานัน้ ถามจิตดูวา่ นีเ่ งินของเราหรือ บ้านของเราหรือ
รถของเราหรือ ถ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเรา เราถามอีกว่าเมื่อเราตายไป เอาไปด้วยได้ไหม รถ เงิน
บ้าน เอาไปด้วยได้ไหม เอาไปด้วยไม่ได้ ถ้าจิตตอบเช่นนี้ แล้วมาคิดทําไม เดี๋ยวนี้เราจะทําความสงบ
เราต้องปราบปราม นี่เรียกว่าจิตที่ควรขู่ ต้องขู่ จิตที่ควรข่ม เวลามันอยู่แล้วก็ประคองเอาไว้ ที่ว่า
ประคองอยู่กับลมหายใจเข้าออก ประคองเอาไว้ ข่มเอาไว้ จิตที่ควรยกย่องคําว่าจิตที่ควรยกย่อง คือ
คนมีศรัทธา เชือ่ มัน่ ในการทาํ สมาธิ ปลืม้ ปีตยิ นิ ดี มีการนัง่ เจริญเมตตาภาวนา เดินจงกรม และต้องการ
ความสงบ มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่ เรียกว่าระยะนั้นควรพากันรีบเข้านั่ง หรือรีบทํา รีบเดินจงกรม
อันนี้จิตที่ควรยกย่อง ต้องพยายามกระทํา อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าวันนั้นวันนี้ เวลานั้นเวลานี้
เวลามันมีช่วงโอกาสอันน่ายกย่องอย่างนั้น เราควรรีบทํา ระยะนั้นแหละ มันจะได้ผลมาก การที่
ทําสมาธิ อันนี้อีกอย่างหนึ่ง คือเป็นนิวรณธรรม ข้อนี้ให้เรารู้จักว่านิวรณธรรมข้อที่ฟุ้งซ่านนี้ ถ้าเรา
ตามได้อย่างทีพ่ ดู มานี้ อธิบายมานีใ้ ห้ฟงั แล้ว จิตก็จะวิง่ กลับคืนมาหาข้อธรรมกรรมฐาน คือลมหายใจ
เข้าออกอีก
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บัดนี้ วิจิกิจฉานิวรณ์ ข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญ พวกเราทุกคนพากันไปแสวงหาธรรมปฏิบัติกับ
ครูบาอาจารย์มามากหลายท่านหลายองค์ แต่ละองค์ละท่านนัน้ ให้ตา่ งๆ กัน ข้อคิดข้ออ่าน ข้อปฏิบตั ิ
แล้วเราก็ไปจับเอาองค์นั้นบ้าง องค์น้ีบ้าง เวลาเรานั่งภาวนานั้น เราก็ไปคิดว่า อาจารย์นั้นให้ข้อ
ธรรมกรรมฐานข้อนั้น เราก็มาบริกรรมสักหน่อย เดี๋ยวก็เอาองค์โน้นนี้เอามาปนสับสนกัน แล้วนั่งอยู่
๓ ชั่วโมงมันก็ไม่สงบ นี่ว่าคนมีวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย หลายอาจารย์ตกลงไม่ได้ นั่งทั้งวันทั้งคืน
ก็ไม่สงบ อันนีก้ เ็ ป็น ข้อสาํ คัญอีก นิวรณ์ขอ้ นีเ้ มือ่ ครอบงําจิตใจแล้ว เป็นอันว่านัง่ ภาวนาไม่สงบทัง้ วัน
ทั้งคืนเลย เราจะทําอย่างไรจึงจะให้สงบได้ เราจะเอาอาจารย์องค์ไหน ข้อธรรมกรรมฐานข้อใด
เราก็เอาข้อเดียวเท่านั้น ไม่ต้องเอาข้ออื่นเอามาบริกรรม คําว่าเอามาบริกรรมนั้นคือเอาจิตใจของเรา
นั่นแหละมาจดจ่อกับข้อธรรมกรรมฐานบริกรรมอยู่ เหมือนดังบอก เมื่อกี้นี้ให้อยู่กับลมหายใจ
เข้าออก ทําไมจึงอยากให้เอาลมหายใจเข้าออกเป็นข้อธรรมกรรมฐาน ในข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญกว่า
ทุกข้อ เพราะว่าเรานั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ คนเรามีเจ็บหลัง เจ็บเอว เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บโน้น เจ็บนี้
เกิดขึน้ มันมีทกุ ขเวทนาเป็นมารเป็นขันธมาร ทําให้เรานัง่ ไม่ได้ เราก็เอาลมหายใจเข้าออกนีเ้ ป็นเครือ่ ง
ปราบปราม หรือเป็นเครื่องผ่อนคลายทุกขเวทนาได้อย่างดีเยี่ยม
บัดนี้ เราทุกคนตั้งใจลองดูว่า เอาจิตของเรามารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ระลึกดูอยู่ เอาจิต
มาดูอยู่ หากเราเห็นว่าลมหายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้ายาว หายใจออกยาว หายใจเข้าสัน้ หายใจ
ออกสั้น ให้รู้ ให้จิตมันมารู้อยู่ที่นั้น อย่าไปรู้อยู่ที่อื่น ให้เราประคองจิตเราไว้อย่างนี้ ถ้าหากเมื่อมัน
รู้แล้ว เราควรหายใจให้เบาๆ ลงไป หายใจให้สบาย หายใจให้ปลอดโปร่ง หายใจให้โล่งๆ เราอยาก
ั ญาประคอง
สบายเราต้องหายใจให้สบาย เมือ่ ตัง้ กายตรงนัง่ อยูส่ บายๆ แล้วอย่างนี้ บัดนี้ เราก็ใช้สติปญ
จิตเอาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดิม เมื่อจิตของเราอยู่สัก ๑๐ นาที เดี๋ยวมันก็ถอนออกไปเรียกว่า
เป็น ขณิกสมาธิ เพียงเฉียดๆ นิดๆ หน่อยๆ เดี๋ยวจิตก็ถอนไปออกจากสมาธิไป เราก็ใช้สติปัญญานั้น
ตามเอาจิตขึ้นมาอีก แล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจเข้า ออกอีก เพราะเมื่อมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอีก
ก็หายใจให้สบายๆ หายใจให้ละเอียดให้สุขุมลงไปเรื่อยๆ เมื่อเราหายใจให้ละเอียดลงไปเรื่อยๆ
ตอนนี้แหละ เมื่อหายใจเบาลงไปเท่าไร ทุกขเวทนา เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอวก็ดี มันก็จะเบา
ลงไปเรื่อยๆ เบาลงไปด้วยกัน ทุกขเวทนาจะหายไปด้วยกันเรื่อยๆ อันนี้อีกอย่างหนึ่ง บัดนี้หากว่า
จิตของเรามันจดจ่ออยู่ที่ลม เห็นลมละเอียดลงไปเรื่อยๆ จนสุขุมลึกลงไปจนเหมือนไม่มีลม ตอนนี้
อย่าไปคิดว่าตนเองจะตายนะ เมื่อมันไม่มีลม เหมือนไม่มีลมอยู่ในรูจมูกของเรานี่ ดูแล้วมันไม่เห็น
ลมมันเดินละเอียด ระยะนั้นแหละ ร่างกายของเรา แข้งขาก็ดี ที่ไหนมันเจ็บมันจะหายไป เหมือนเรา
ได้กินยาแก้ปวดรักษาทุกขเวทนา ไม่มีที่เจ็บปวด เรามั่นใจว่า เอ๊ะ..บัดนี้เราจะนั่งได้ทน นี่อย่างหนึ่ง
แต่อย่าไปกลัวว่าตัวเองจะตาย เดี๋ยวจะหายใจขึ้นมา เดี๋ยวจิตจะถอนออกจากสมาธิ อันนี้เรียกว่า
อยู่ในวงของขณิกสมาธิ
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บัดนี้ หากเราไม่เห็นลมแล้ว เราจะทําอย่างไร มันจะมีแต่ความสุข และความว่างๆ เบาๆ
อันนั้นเป็นที่อยู่ของจิต เราเอามาตั้งไว้ที่หน้าอกของเรา เอาที่ว่าความสุข ความว่างมาตั้งอยู่ที่นี้ มันมี
ปีติ และก็มีความสุขอยู่ที่นี้ อยู่ที่อกของเรานี้ ไม่ให้ไปที่ไหน ประคองไว้ตรงนี้ เรียกว่าใช้สติปัญญา
นั่นแหละประคองจิต เมื่อจิตมันยังแกว่งอยู่มันจะแวบออกไป มันแฉลบจะออกไปอีก ต้องประคอง
เอาไว้ เมือ่ เราประคองเอาไว้ได้ จิตสงบลึกลงไปอีก บัดนี้ มันจะมีแสงสว่างเกิดขึน้ บางบุคคลนัน้ แหละ
เราเห็นว่าแสงสว่างเหมือนแสงไฟนีออน หรือแสงไฟฉายแวบวับๆ เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างนี้เมื่อเรา
หลับตาอยู่ แต่บางบุคคลก็อาจจะไม่มี แต่บางบุคคลนัน้ มีได้เร็วมาก เพราะจิตจะย่างเข้า อุปจารสมาธิ
ถ้าจิตของเรา เราใช้สติปัญญาประคองให้แนบแน่นลงไปอีกจนถึง ๓๐ นาที แสงสว่างก็เกิดขึ้นมาก
เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมากแล้ว เราจะเห็นนิมิตผ่านออกมาเหมือนกับจอโทรทัศน์ เมื่อนิมิตต่างๆ นั้น
ออกมาแล้ว มันจะมีหลายอย่างทีเ่ ป็นนิมติ เมือ่ เราเห็นนิมติ แสงสว่าง มันจะมีปตี แิ รงขึน้ บางคนก็ขนลุก
ขนพอง บางคนก็นำ�้ ตาไหล บางคนก็เย็นฉ�่ำ  บางคนก็เย็นเจี๊ยบเข้าไปในใจ บางคนก็เหมือนกายนั้น
เบาเหลือเกิน มันเบาเพราะอะไร เพราะลมหายใจนั้น มันเบาที่สุดแล้ว มันทําให้ร่างกายนั้นเบา
เหมือนจะลอยขึ้นไปในอากาศ นี่ก็เป็นนิมิต ถ้าเราเห็นว่าปีติแล้วมันเป็นนิมิตตามกัน ปีตินี้เกิดจาก
เห็นนิมติ เห็นแสงสว่าง เพราะเราไม่เคยรูเ้ คยเห็น บางบุคคลนัน้ อยากเห็นนรกสวรรค์ อยากเห็นโน้น
เห็นนี้เวลานั่งภาวนา คนที่อยากเห็นอยากสงบ มันไม่สงบ คนที่ไม่อยากทําจิตใจให้สงบมาถึง มันก็
เห็นเองรู้เอง เกิดขึ้นจากความสงบ เราอย่าอยากไปคิดอยากเห็นโน้นเห็นนี้ บางคนอยากเห็นเบอร์
เห็นหวย อย่างโน้นอย่างนี้ คิดเกิดขึ้นมา อยากได้ตาทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้ มันจะ
ไม่เห็นเลย
เหตุฉะนั้น เราใช้สติปัญญาประคองจิตของตนเองให้ตั้งอยู่ที่ตรงหน้าอกให้มันแนบแน่นมั่นคง
อยู่ในแสงสว่างนั้น มันก็ยิ่งเห็นนิมิตสว่างไสว เห็นรูปนั่นรูปนี้ เห็นคนไปคนมา พอนึกมาหา ก็เห็นตัว
ทันทีเลยทีเดียว เหมือนเราฉายไฟเอาไว้ หรือติดไฟเอาไว้ คนเดินเข้ามาหาต้องเห็น อันนี้แหละ
เรียกว่าเป็นตาภายใน หรือว่าแสงสว่างเกิดขึ้น เราจะเห็นได้ชัด ใครเอาอะไรไปอะไรมา ถืออะไร
รู้เรื่อง รู้เรื่องหมด แต่จะมีบางบุคคลบางคนอาจจะไม่มีก็ได้
ถ้าหากว่าทุกคนทีน่ งั่ อยูน่ เี้ ป็นพุทธบริษทั ได้ฝกึ หัดมา เคยรูเ้ คยเห็นมาก็คงจะเข้าใจว่า โอ้..อันนี้
จิตย่างเข้าอุปจารสมาธิ ถ้าอุปจารสมาธิเต็มภูมนิ นั้ จะเห็นได้ชดั เห็นไปไกลเห็นทัว่ เห็นไปไกลไม่มอี ะไร
ปิดบัง ฝาผนังปิดบังไม่ได้ ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเห็นหมด เรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นเต็มที่ เราใช้
สติปัญญาประคองจิตของเราไว้ด้วยดีในอารมณ์นั้น อันนี้ให้เราพากันพินิจพิจารณาดูให้ดี บางคน
กลัวว่าจะได้เห็นร่างกระดูกเดินมาหาตนเอง บางคนก็จะเห็นว่าเขาหามตนเองตายมาต่อหน้าก็มี
นิมิตต่างๆ อย่างนี้ บางคนก็เห็นพระพุทธรูปสวยเหลืองอร่ามสวยงาม แต่บางบุคคลอาจจะเห็น
ครูบาอาจารย์มายืนเทศน์ หรือลอยอยู่ข้างบนศีรษะตนเองเทศน์ให้ฟังก็มี แต่แล้วมันไม่เห็นมาก
หลายอย่างหรอกคนหนึ่งๆ แต่เมื่อเราเห็นนิมิตอย่างนี้ เราจะไปอวดตนเองว่าตนเองนี่ ตาทิพย์
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อย่างนั้นอย่างนี้ เห็นโน้นเห็นนี้ คนจะมาหาก็เห็น ไปอยู่นั่นอยู่นี่ เห็นเบอร์เห็นหวย เห็นคนนั้น
คนนี้ เดี๋ยวนี้มีคนมาตกอยู่ในระหว่างนี้แหละเยอะแยะ ไม่ว่าศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกัน ว่าเราเป็น
คนตาดี ตาทิพย์ ภิกษุสามเณรก็ดี เข้าไปอยู่ในถ�้ำในเหว ไปบอกเบอร์บอกหวย เห็นโน่นเห็นนี่ว่า
ตนเองมีตาทิพย์ เห็นจริงเห็นแจ้งอย่างนัน้ อย่างนี้ อันนีเ้ ป็นเพียงอุปจารสมาธิเท่านัน้ ยังไม่ถงึ อัปปนา
สมาธิเลย จิตเพียงลงไปขัน้ กลางเท่านัน้ เอง เราอย่าพากันไปหลงติดอยูใ่ นนิมติ เมือ่ เราเห็นชัดแค่ไหน
เราจะเดินทางไปจังหวัดต่างๆ หรือประเทศนอก เราเห็นแล้ว เรากําหนดจิตไปแล้วเห็นถูกต้องหมด
แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น เพราะนิมิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน จิตตกอยู่ในอุปจารสมาธิ
มั่นคง มันก็เห็นชัด นี่ทุกคนควรจําไว้ให้ดี อย่าไปหลงอย่าไปติด นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลาย
ครูบาอาจารย์ทา่ นทัง้ หลายทีเ่ ป็นนักปฏิบตั ดิ ที า่ นไม่ให้ตดิ นิมติ ท่านให้ปล่อยให้วาง ไม่ให้ยดึ มัน่ ถือมัน่
บัดนี้ เราจะปล่อยวางได้อย่างไร เราก็ใช้สติปัญญาของเราพิจารณาดูว่า เราจะประคองจิตของเรา
ไม่ให้สนใจเหมือนกับบุคคลยืนอยู่ในกลางถนน หรืออยู่ในกรุงเทพฯ อย่างนี้ ถนนสี่แยกห้าแยกก็ดี
มีรถไปรถมา คนเดินไปเดินมา ไม่สนใจ ไม่ยุ่ง เราเห็นภาพต่างๆ เกิดขึ้นในนิมิต ไม่ยุ่ง ไม่จับ ไม่เกี่ยว
ไม่เกาะ ปล่อยวางทิ้งออกไปอย่างนี้ จิตมันก็จะปล่อยวาง
เมื่อปล่อยวางแล้วใช้สติปัญญาประคองจิตของตนให้ตั้งอยู่ในหน้าอกอย่างเช่นเดิม มันจะมี
ความสุขลึกล�ำ้ ลงไปอีกเรื่อย ปีติก็จะสูงขึ้นอีก อย่างนี้ จิตก็จะสงบลึกลงไปอีกทีหนึ่ง เมื่อลึกลงไปอีก
ทีหนึ่งแล้ว บัดนี้เสียงภายนอกหายหมด เราจะได้ยินแต่เสียงภายใน นิมิตนั้นก็ไม่สนใจ ได้ยินเสียง
ภายในชัดเหมือนกับคนโทรศัพท์คุยกันได้ แม้แต่คนคุยเรื่องของเราเรื่องอะไร อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ
มันจะได้ยินชัดเหมือนอย่างโทรศัพท์นี้ ตรงนี้เราก็อย่าไปอวดตนเองว่าได้หูทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้
เพราะเกิดจากความสงบจิตลึก สงบลึกลงไปเท่านั้น ตกอยู่ในคลื่นนั้นย่อมได้ยิน ถ้าถอยออกมา
ก็ไม่ได้ยนิ หรือจะลึกลงไปก็ไม่ได้ยนิ มันก็อยูใ่ นคลืน่ ของมันเหมือนกับวิทยุทเ่ี ราเปิดถูกกับสถานีนนั่ เอง
เหตุฉะนั้น เราทุกคนควรพิจารณาดูว่า ตรงที่มันปล่อยเสียงข้างนอก ไม่สนใจนี้ บุคคลนี้ ก็สมควร
ปล่อยการไปอยูท่ คี่ ลุกคลีนนั้ ได้ เรียกว่าละเสียงได้งา่ ย เอาจิตของเราเข้าไปสงบอยูภ่ ายใน รูอ้ ยูภ่ ายใน
แล้วก็สงบอยู่ ได้ยินแต่เสียงภายในเท่านั้น แต่เราก็ไม่ต้องพากันว่า เรานี่ เอ๊ะ...คนเขาพูดเรื่องของเรา
จริงๆ เมื่อเราไปถามเขาแล้วอยู่ต่างจังหวัด เขาก็พูดจริงๆ หรือเพื่อนจะชวนเราไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้
เขาพูดกันอยู่ต่างจังหวัด แต่เมื่อถามเขาแล้ว เขาก็คิดว่าจะมาชวนเราจริงๆ อย่างนี้ เรียกว่าได้ยินจริง
ตามที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนั้น ก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น เราก็ควรปล่อยวางออกไปอีก เมื่อเราปล่อยวาง
ั ญานัน้ เข้าจ่อเข้าไปดูจติ ของเรา ประคอง
ไม่เอาทัง้ เสียงภายนอกเสียงภายใน ไม่สนใจ สนใจแต่ใช้สติปญ
จิตของเราไว้ แต่ก็เป็นที่น่าตื่นเต้น ก็เราไม่เคยรู้เคยเห็น เคยได้ยินได้ฟังในสิ่งเหล่านี้ บัดนี้ แม้มันจะ
ตื่นเต้นแค่ไหนก็ใช้สติปัญญาปรามเอาไว้ ปรามจิตเอาไว้ คือไม่ให้มันตื่นเต้นไปด้วย เราจึงควรละ
ละเสียงที่เราได้ยินให้หมดออกไป
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เมื่อเสียงหมดออกไปแล้ว เราประคองจิตเอาไว้ จิตก็สงบลึกลงไป ตอนนี้มันจะเห็นความ
ว่างเปล่า ความว่างเปล่าตรงนี้คือความว่างเปล่าในสมาธิที่แนบแน่นมั่นคง เราจะมีปีติแรงขึ้นอีก
และมีความสุขมาก มองดูกายแล้วมองไม่เห็น มองดูมือ ดูแข้ง ดูขาที่ไหนไม่เห็น ว่างไปหมด สบาย
ไปหมดเลยทีเดียวอย่างนี้ แล้วก็เห็นแต่มีความสุขและความว่างอยู่ เรามานึกดู ดูร่างกายที่ไหน
ส่วนไหนไม่เห็น เบาไปหมด ไม่มีที่ไหนอย่างนี้ นี้เป็นข้อสําคัญ เมื่อจิตสงบลึกลงไปตรงนี้ เรียกว่าถึง
อัปปนาสมาธิ อย่างมัน่ คง ทุกคนควรใช้สติพนิ จิ พิจารณาดูวา่ จิตสงบดีแล้ว อยูใ่ นอารมณ์หนึง่ อารมณ์
เดียว มีความสุข ไม่ยุ่งกับอะไร ไม่อยากอะไร ไม่อยากคิดอะไร ไม่อยากได้อะไร อยากอยู่แต่สุขๆ
อยู่ว่างๆ อยู่สบายๆ ไม่อยากพูดอยากคุยกับใครระยะนั้น เมื่อไปพบใหม่ๆ อยากนั่งอยู่สบายๆ
อยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน นั่งอยู่เท่าไรชั่วโมงก็ได้ เพราะกายมันไม่มี มันว่างๆ ถ้าเราไม่ลืมตาดู เราจะ
ไม่เห็นว่ามีกายเลยทีเดียว อันนี้เป็นข้อสําคัญ ระมัดระวังที่สุดตรงนี้ ตรงนี้เป็นเรื่องเครื่องระมัดระวัง
อะไร บางบุคคลนั้นอาจจะว่าตนเองนี่ถึงนิพพานแล้ว เพราะมองดูกายมันไม่เห็น มันว่าง เมื่อลืมตาดู
มันเห็นอยู่ เมื่อหลับตาเข้าไปล่ะ ว่างไปหมดไม่มี นั่งได้สบาย จะเอากี่ชั่วโมง หายห่วง อันนี้แหละ
จะเห็นแต่ความว่างและมีความสุข นิ่งอยู่ตลอด นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านกล่าวว่าเป็น
อัปปนาสมาธิ เรียกว่าสุขแอบแฝงอยู่ในสมาธิอย่างนี้ บางท่านบางองค์ท่านว่าอยู่ในฌาน บางองค์
ท่านกล่าวว่าสมาธิหัวตอ บางองค์ท่านเรียกว่าโมหสมาธิ ทําไมจึงกล่าวอย่างนี้ ตรงนี้ อันว่าโมหสมาธิ
นั้นคือไม่อยากคิดอะไร มันสุข สุขสบายมาก นั่งอยู่มีแต่ความสุขความสบายตลอด ไม่อยากกินอะไร
ไม่อยากคิดอะไร อยู่ตลอดมันก็ไม่มีปัญญา เรียกว่าโมหสมาธิ สมาธิหัวตอนั้นอย่างไร คืออยู่เหมือน
กับตอไม้ นั่งเที่ยงตรงอยู่ ๑๐ ชั่วโมง ก็ตรงอยู่อย่างนั้น ๑๕ ชั่วโมงก็ตรงอยู่อย่างนั้น ไม่มีเอนเอียง
ไปที่ไหน นี่เราก็พิจารณาอีกอย่างหนึ่ง บัดนี้ ทําไมจึงว่าอยู่ในฌาน คือเพ่งอยู่ เพ่งดูความสุขอยู่
ดูความสบายนั้นอยู่ เพ่งเรียกว่าฌาน บัดนี้ เมื่อจิตมันนิ่งอยู่ด้วยความสงบ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ
วันนี้หากทุกคนนั่งเจริญเมตตาภาวนามาแต่ต้น แล้วได้บริกรรมตามมา จนมาถึงจิตสงบ
แนบแน่นมัน่ คงเช่นนี้ เรียกว่าเราทุกคนนัน้ ใช้สติปญ
ั ญาประคับประคองจิตใจของตนเอง สลัดละนิวรณ์
ออกให้หมดจากดวงใจของตน ตั้งอยู่ในความสงบ เพียงแค่นั้น ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรสักข้อเดียว
เพียงประคองจิตของตนเองให้สงบ เหตุฉะนั้น ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟัง ควรพิจารณา
บัดนี้ จึงขอทบทวนขึน้ มาว่า การทีเ่ ราเริม่ ต้นเข้าไปนัน้ เป็นข้อทีส่ าํ คัญมาก หากเราเริม่ ต้นเข้าไป
ในข้อธรรมกรรมฐานอะไร ก็ให้ใช้สติปญ
ั ญาจาํ เอาไว้ นิวรณธรรมข้อที่ ๑ เกิดขึน้ มาคือกามฉันทนิวรณ์
นั้น ละได้ด้วยวิธีไหน นิวรณธรรมข้อนั้นจึงตกออกไป จิตใจจึงเข้ามาหาข้อธรรมกรรมฐาน ข้อที่ ๒
พยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้น ละด้วยวิธีไหน ก็ให้จําไว้ ข้อที่ ๓ ถีนมิทธนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้ว เราทําอย่างไร
จึงแช่มชื่นขึ้นมาได้ ก็ให้จําไว้เหมือนกัน เมื่อนิวรณธรรมข้อที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เกิดขึ้นแล้ว
ทาํ ให้จติ ใจของเราฟุง้ ซ่าน เราระลึกมรณานุสติหรือ เราก็จาํ ให้ดวี า่ นิวรณธรรมข้อนัน้ มันออกไปจากใจ
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ของเราได้ บัดนี้ ข้อที่ ๕ วิจิกิจฉานิวรณ์ ความลังเลสงสัยของเราเกิดขึ้นแล้ว เราละได้ด้วยวิธีใด คือ
เราเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อเดียว ไม่ตอ้ งเอาอาจารย์หลายอาจารย์ จะเอาอาจารย์ไหนก็เอาอาจารย์
นั้นจริงๆ เมื่อเราทําจริงๆ แล้วมันไม่สงบ เราจึงเปลี่ยนอาจารย์ ทําสัก ๓ เดือนเสียก่อนเราจึงเปลี่ยน
อย่าเพิ่ง เดี๋ยวเปลี่ยนองค์นั้น เดี๋ยวเปลี่ยนองค์นี้ เปลี่ยนองค์นั้นเปลี่ยนองค์นี้อยู่ มันจะไม่สงบเลย
ทํา ๑๐ ปีมันก็ไม่สงบ อันนี้เรียกว่าเราต้องเอาจริงว่าจะเอาข้อไหนก็เอาจริง เรียกว่าเราละได้ด้วย
วิธีนี้ ก็ขอให้จําไว้ให้ดี
เมื่อเราละนิวรณธรรมทั้ง ๕ ข้อได้แล้ว บัดนี้ เราก็ประคองจิตของเราเข้าหาลมหายใจเข้าออก
ได้เป็นสมาธิแบบไหน ในขั้นต้นเป็นขณิกสมาธิ จิตมันตั้งอยู่ในอารมณ์อะไร ใช้สติปัญญาสังเกตว่า
โอ้..ละได้แล้ว จิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์เช่นนี้ให้เข้าใจอีกทีหนึ่ง บัดนี้ จิตสงบลึกลงเป็นอุปจารสมาธิ
แสงสว่างเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ของใจเราอยู่อย่างนี้ เราจําให้ดีในการเดินทางของเรา เมื่อเราละ
เราปล่อย เราวางนิมิตออกไปแล้ว จิตของเราสงบลึกลงไปจนได้ยินเสียงลึกๆ จิตของเราตั้งอยู่
ในอารมณ์อะไร เราใช้สติปัญญาสังเกตดูให้ดีอย่างนี้ บัดนี้ เมื่อเราวางเสียงที่สงบลึกๆ แล้ว จนจิต
ของเราปล่อยวางหมด มีแต่ความสงบอยู่ มีแต่ความสุขความว่างอยู่นั้น มันตั้งอยู่ในอารมณ์อะไร
อยู่แต่ในความสุขความว่างหรือ เราประคองไว้ด้วยสติปัญญาอย่างไร ในข้อนี้ต้องพากันจําให้ดีที่สุด
ส่วนมากแล้วคนจะไม่จําสิ่งนี้ ไปนั่งอยู่กับวัดนั้นวัดนี้ กับครูบาอาจารย์ แหม..นั่งสงบ ๓ ชั่วโมง
๔ ชั่วโมง สบาย ว่าอย่างนี้ เวลามานั่งอยู่ที่นี่ ทําไมมันไม่สงบเหมือนอย่างที่อยู่ที่โน่น เป็นอย่างนี้
เพราะอะไร เพราะเราจําการเดินทางของเราไม่ได้ เหมือนกับบุคคลที่ขับรถไปในป่าในเขาในทางที่
ทุรกันดาร เหตุฉะนั้น หากบุคคลนั้นไม่เคยหนทางแล้ว ก็จะไปลําบาก ถ้าบุคคลที่เคยวิ่งอยู่ทุกวัน
แล้ว จําต้นไม้ จําหลุม จําบ่อ จําอะไรที่โน่นที่นี่ สังเกตให้ดีแล้ว คนนั้นจะขับรถได้ว่องไวและรวดเร็ว
อีกซะด้วย ฉันใดก็ดี บุคคลนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็เหมือนกัน เมื่อไปนั่งอยู่ที่ใดแล้ว เป็นที่อํานวย
ความสะดวก ที่วิเวก ก็ทําจิตใจของตนเองให้สงบเร็ว หรือไปนั่งอยู่กับครูบาอาจารย์โน้น วัดโน้นวัดนี้
แม้มันสงบเร็วจริงๆ เมื่อมานั่งอยู่ที่นี้มันไม่สงบ ก็เพราะเราจําไม่ได้ เมื่อเราจําการเดินทางของเรา
ไม่ได้ มันก็เลยเข้าไม่ถูก เมื่อเข้าไม่ถูกก็เหมือนคนขับรถเข้าบ้าน ไปเข้าหลังบ้าน มันไม่มีประตู มันก็
เข้าไม่ได้ หรือคนขับรถไปตามทางที่ไม่เคยไป แล้วมันก็หลงทางตกหลุมตกบ่อได้ ฉันใดก็ดี บุคคลที่
ไม่จําการนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้นก็เหมือนกัน เคยสงบแล้วมันไม่เคยสงบอีก เมื่อไปนั่งที่อื่น
เหตุฉะนั้น เมื่อทุกคนมาพินิจพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่า เรานั่งอยู่ที่นี่มันสงบ เราปล่อยวาง
อะไร สังเกตไปจนถึงความสงบแนบแน่นมั่นคง ดังได้กล่าวไว้แล้ว เราสังเกตให้ดีแล้ว เรานั่งอยู่ที่ใด
ก็ตาม พอยกข้อธรรมกรรมฐานขึ้นมาแล้ว เราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง
ออกไปเรื่อยๆ จิตของเราก็พรืดเข้าไปถึงจุดไม่ถึง ๕ นาทีก็สงบนิ่งได้ มันไม่มีปัญหาอะไร เพราะเรา
เคยชํานาญ เหตุฉะนั้น การทําสมาธิต้องทําบ่อยๆ ทําทุกวัน จะได้วันละ ๑๐ นาที ๒๐ นาทีก็แล้ว
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แต่ช่วงโอกาสที่จะทําได้ ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายขยันขันแข็ง อย่าเป็นคนเกียจคร้าน อย่าเป็น
คนอ่อนแอท้อแท้ต่อการนั่งเจริญเมตตาภาวนา เพราะการฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ หากจิตใจของเราสงบ
ระงับเป็นสมาธิ มันมีความสุข และเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ เรียกว่า นิรามิสสุข ไม่ได้อิงอามิส
เรียกว่าอิงความสงบ นี้เป็นข้อสําคัญเมื่อบุคคลที่ทําความสงบได้ สิ่งเหล่านี้มันซื้อไม่ได้ ใครจะมีเงิน
เป็นหมื่นๆ ล้านก็ซื้อความสงบไม่ได้ อีกอย่างหนึ่ง ความตายก็เหมือนกัน มีเงินเป็นหมื่นๆ ล้านก็ซื้อ
ไม่ได้ สองอย่างนี้เอาวัตถุสมบัติซื้อไม่ได้ แลกเอาไม่ได้ เราต้องปฏิบัติให้มันเกิดมีขึ้นแก่ตนเอง เราจึง
จะได้ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลาย ท่านก็ชี้แนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลาย
ประพฤติปฏิบัติเท่านั้น แต่เรานั้นจะปฏิบัติไหม เราจะก้าวขาไหม หรือหากเรามีศรัทธาเฉยๆ มี
ศรัทธาอยากทําภาวนาแต่ก็ไม่ทํา ไม่ก้าวขาเหมือนคนไม่เดินอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ ว่าเห็นครูบาอาจารย์
เห็นคนนั้นคนนี้เขาสงบ เราก็อยากสงบแต่ไม่ทําสักที ก็เหมือนคนยืนอยู่เฉยๆ ไม่ก้าวขาออกไป
ก็เรียกว่าคนประมาท
เหตุฉะนั้น ข้อนี้เป็นข้อสําคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจ เพราะใจ
เป็นนายกายเป็นบ่าว เมื่อหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นสมาธิได้บ่อยๆ แล้ว
เราไปยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ที่ใด เกิดวุ่นวายขึ้น หลบจิตเข้าไปสงบนิ่งอยู่ ฟังคนอื่นพูดจาปราศรัยใน
เรือ่ งราวต่างๆ ก็เป็นเรือ่ งของคนอืน่ เราก็ทาํ ความสงบได้ อันนีเ้ ราจะทาํ ให้ตนเองมีความสุขความสงบ
อยู่ภายในใจของตนเอง บัดนี้ ถ้าหากใจของเราสุข เราคิดดูซิ ไปยืนที่ไหนมันจะไม่สุข เดินไปที่ไหน
มันจะไม่สุข นั่งอยู่ที่ไหนมันจะไม่สุข นอนอยู่ที่ไหนจะไม่สุข ถ้าหากจิตของเราสงบมันมีความสุข
จิตมีความสงบ มันนิ่งอยู่ก็เหมือนธงอยู่บนยอดเสาลมไม่พัด ธงมันนิ่งอยู่มันก็มีความสุข ถ้าหากมี
ลมพัดธงมันก็สะบัดอยู่ตลอด แล้วมันก็มีความทุกข์ ฉันใดก็ดี จิตใจของบุคคลมันไม่สงบ มันวิ่งวน
ไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้กิเลสหลอกลวงไม่หยุดไม่อยู่ แล้วมันก็มีความทุกข์อยู่ตลอดกาล
อันนี้แหละ องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลาย
ฝึกฝนอบรมจิตใจ เพื่อจะให้จิตใจของเรามีอิสระและมีความสุขอยู่ในความสงบ ความสงบนี้ เราพูด
อย่างง่ายๆ ทางภายนอก ถ้าหากครอบครัวใด สามี ภรรยา ลูกหลานอยู่ในครอบครัวนั้น มีความสงบ
ไม่ผิดไม่เถียงกัน มันก็มีความสุขทางภายนอก หมู่ใดชนใดก็ดี พากันอยู่ด้วยความสงบ ไม่โต้แย้ง
ผิดเถียงกันอะไร ไม่แก่งแย่งกันอะไร หมูน่ นั้ อยูด่ ว้ ยความสงบ ก็มคี วามสุข บ้านใดเมืองใด ประเทศใด
ก็ตาม หากอยูด่ ว้ ยความสามัคคี อยูด่ ว้ ยความสงบแล้ว ไม่มปี ล้นจี้ ฆ่าฟันรันแทงกัน ไม่ทบุ ไม่ตกี นั อะไร
อยูด่ ว้ ยความสงบก็มคี วามสุข บัดนี้ ร่างกายของคนเราไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ มันก็มคี วามสุขอีกอย่างหนึง่
หากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมันสงบเป็นสมาธิ นั่งอยู่เป็นสมาธิ มันจะสุขแค่ไหน ลองคิดดูซิ
บัดนี้ ความทุกข์ ความสุข มันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเรา ใจเราคิดมากมันทุกข์มาก คิดดูง่ายๆ
อย่างนี้ก็แล้วกัน คิดน้อยก็ทุกข์น้อย เราจะคิดอยู่นิ่งๆ มันมีความสุข อันนี้เราจะทํากันอย่างไร
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ก็ให้พากันนําไปพินิจพิจารณาว่า ใจนี้มันเป็นนายจริงๆ กายมันเป็นบ่าวจริงๆ ถ้าหากเราฝึกได้แล้ว
เราฝึกจิตใจของเราได้ดีแล้ว เราจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหน ตําบลใด ประเทศใด เมืองใด ขึ้นรถขึ้นเรือ
ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ไปไหน อยู ่ ที่ ใ ดแล้ ว เราอยู ่ จ ะมี แ ต่ ค วามสุ ข ความสบาย เรี ย กว่ า สุ ข ไม่ อิ ง อามิ ส
เป็นนิรามิสสุข สุขอยู่ในความสงบ เหตุฉะนั้น ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ขอให้นํามาใคร่ครวญ
พินิจพิจารณา ไปฝึกหัดปฏิบัติตนเอง ลองดู ดังได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการปฏิบัติมานี้แล้ว
ทุกคนนั้นให้จดจําจดจ่อดีๆ แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติกันเองทุกวันทุกคืน แล้วพวกท่านทั้งหลาย
ก็จะได้รับซึ่งความสงบ ซึ่งความสุขตามเป้าหมายที่เราต้องการ หากใจของเราสุขแล้วเราจะไปอยู่
ที่ไหน ไปทางใดมาทางใดก็ตาม อยู่ที่นี่ก็ตาม เราจะเห็นความสุขว่า เออ..นี่พุทธศาสนาท่านสอนว่า
ให้มีความสงบให้มีความสุขได้ ก็ได้รับรส คือรสพระพุทธศาสนาคือความสงบ
เหตุฉะนั้น การเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ เรื่องประคับประคองจิตใจ ฝึกฝนอบรมจิตใจนั้น
จนมาถึงความสงบแค่นี้ แต่แสดงเพียงสมถกัมมัฏฐาน ทําให้จติ ใจสงบเท่านัน้ ส่วนวิปสั สนากัมมัฏฐาน
ด้านเจริญปัญญา จึงเป็นข้อที่จะดําเนินต่อไปภายข้างหน้า แต่การเทศนามาแต่ต้นนั้น ขอย�้ำให้ได้
เพียงการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิก่อน
เหตุฉะนั้น ทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้ทําบุญทําทานการกุศล ได้สมาทานศีลก็ดี ได้ฟังเทศน์
ฟังธรรมของครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ก็ดี ที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้น หากทุกคนได้มีจิต
ประสงค์จาํ นงในสิง่ ใดตัง้ เอาไว้ในดวงใจแล้ว ขอให้อาํ นาจบุญกุศลนัน้ จงดลบันดาลให้สาธุชนทัง้ หลาย
ได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา พร้อมให้ทุกคนได้เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด คือศีล สมาธิ
ปัญญา ตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วให้ยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสาร
เข้าเมืองนฤพานตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกัน การเทศนามาแต่ต้น
ก็ถึงเวลาพอสมควร ก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
รับพรกันหน่อย ตั้งใจรับพร ทุกคนตั้งจิตตั้งใจ ได้ทําบุญทําทานการกุศล สมาทานศีล ได้ฟัง
เทศน์ฟังธรรม บัดนี้ ได้บุญแล้ว ได้บุญทั้ง ๓ อย่าง บุญเกิดขึ้นในจิตใจทุกคน ตัวของบุญคืออะไร
ตัวของบุญคือความสุขใจ หากเมื่อได้รับความสุขใจแล้วอย่างนี้ ควรเป็นผู้มีเมตตา อุทิศส่วนบุญ
ส่วนกุศลไปหาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ปู่ย่าตายาย ญาติมิตรสหายผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้ว
ด้วย บางทีญาติของเรา เขาเกิดตั้งแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานั้น เขาอาจจะเป็นคนบาปหยาบช้าด้วย
กาย วาจา ใจของเขา เมื่อล่วงลับดับไปแล้วตกทุกข์ได้ยากอยู่จําพวกนั้น บางทีญาติของเราก็ทํา
คุณงามความดีไว้ ไปเกิดสุขยิ่งๆ ขึ้นไปก็มี แต่เราทุกคนนั้นคงได้ทําคุณงามความดีไว้ เมื่อเฒ่าแก่
ล่วงลับดับไป ไปเกิดบนสวรรค์บ้าง เสื่อมจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มาได้ทําคุณงามความดีแล้ว
มาพบพระพุทธศาสนาได้สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองเช่นนี้ ก็ควรภาคภูมิใจได้ว่า
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เรามาตกอยู่ท่ามกลางของโลก จะทําเอาดีถึงนิพพานได้ จะทําเอาชั่วถึงนรกอเวจีได้ ก็อยู่ใน
เมืองมนุษย์
บัดนี้ ทุกคนได้ทําความดี ก็ควรอุทิศความดีนั้นให้แก่ญาติทั้งหลายของเราที่ตกทุกข์ได้ยาก
อยู่บ้าง แต่บางบุคคลนั้น อาจจะคิดว่าญาติของเราไม่มีตกทุกข์ได้ยากก็มีลองคิดดูในปัจจุบัน
ในครอบครัวหนึ่งนั้น บางคนนั้นทําชั่วอยู่ตลอด ลูกหลานของเรา ญาติของเราบางคนทําแต่ความดี
เข้าวัดเข้าวาตลอด เราก็เห็นในปัจจุบันอยู่แล้วอย่างนี้ อดีตก็มีเหมือนกัน เหตุฉะนั้น ควรมีเมตตา
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาบ้าง เมื่อเขามาคอยรับอนุโมทนาส่วนบุญจากเรา เขาจะได้พ้นจาก
ทุกข์ไป ก็อาศัยซึ่งเราเป็นผู้มีเมตตา สัตว์ทั้งหลายจึงพ้นจากทุกข์ไปได้ เหตุฉะนั้น แต่นี้ต่อไป ก็ให้
ตั้งจิตตั้งใจทุกคน รับพรและอุทิศด้วย
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กายนคร
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
กายนครนฺติ
ณ บัดนี้ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาพรักพร้อมกัน ณ สถานที่น้ี ในวันนี้จะได้
แสดงธรรมเทศนา ศาสนธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอให้เป็นเครื่อง
ประดับสติปญ
ั ญา เพิม่ พูนบุญบารมีพทุ ธบริษทั อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาทัง้ หลายทีไ่ ด้มาสันนิบาตอยู่
ณ สถานที่นี้
การแสดงธรรมในวันนี้นั้นจะแสดงเรื่อง กายนคร กายนครนี้เป็นนครหลวงที่ใหญ่ไพศาล
วิจิตรพิสดารสวยสดงดงามมาก เหนือกว่าในเมืองกรุงของเราไปอีกเสียด้วยหรือเมืองอะไรที่มี
ความวิจิตรพิสดารสวยสดงดงาม ก็ยังไม่เท่ากายนคร เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงทรงสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลาย ที่เป็นผู้ใคร่ครวญ ศึกษา เพื่อให้รู้จักกายกายาของตนเองว่า
เกิดมาอย่างไร ตั้งอยู่อย่างไร ความเป็นไปของกายเป็นอย่างไร
ในวันนี้จะแสดงเรื่อง วิปัสสนากัมมัฏฐาน ลําเลียงด้วยปัญญา พิจารณาซึ่งกายของพวกเรา
ท่านทั้งหลาย คนเราได้เกิดกายเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ก็มีความทุกข์ความลําบากกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย กระเสือกกระสน ดิ้นรนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด เหตุผลอย่างนี้เอง จึงทําให้บุคคลทั้งหลาย
มีความทุกข์ ความยากลําบาก ก็เพราะเรื่องมีร่างกายนี่เอง
การแสดงธรรมในเรื่องร่างกายนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้รู้ อยากให้
เข้าใจว่า คนเราได้เกิดมาแล้วทําไมจึงบ่นว่ามีความทุกข์ ความยากความลําบากเสียหนักหนาอยู่กับ
เรื่องกายกายาของตนเองนั้น คนเราทุกคนหากไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาตรึกตรองใคร่ครวญ
สอดส่องมองเข้าไป ดูกายให้เข้าใจแล้ว ก็ย่อมมีความกระวนกระวายอยู่ทั่วโลกอันนี้ อยู่ประเทศใด
เมืองใด แห่งหนตาํ บลใด บ้านใด นัง่ อยูท่ ไี่ หน นอนอยูท่ ใี่ ด ไปอยูท่ ไี่ หน ก็ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์
ความเดือดร้อนทั้งนั้น อันนี้แหละเป็นเหตุ
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เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ควรไตร่ตรองใคร่ครวญพินิจพิจารณาว่ากายของเราทุกคน
นั่งอยู่ในเดี๋ยวนี้ มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร จึงได้พากันใคร่ครวญเสาะแสวงหาสาวคืนไปข้างหลัง
ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน ปัจจยาการ ๑๒ ประการ ท่านให้สาวหาเหตุผล เหมือนกับเถาวัลย์
เราเห็นปลายเถาวัลย์แล้ว เราต้องสาวตามเครือเถาวัลย์นนั้ ไปถึงต้นเต้าของเถาวัลย์ซงึ่ ฝังอยูใ่ นพืน้ ดิน
เพื่อจะได้ถอดถอนออกไปจะเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน ถอนออกไปแล้ว จะทําลายอย่างไรจึงจะสิ้นไปได้
เถาวัลย์นั้นฉันใดก็ดี กายของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมันมีความทุกข์อยู่ แต่คนไม่รู้ทุกข์ก็เลย
หลงเพลิดเพลิน ทุกคนก็ยอ่ มมีความหลง จึงได้มาเกิด ว่าร่างกายนีม้ นั สวยสดงดงามวิจติ รพิสดารมาก
จึงทําให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความหลงเพลิดเพลินอยู่กับกาย ก็เลยมาหลงกาย ไม่ได้พิจารณา
ถึงความทุกข์ของกาย เมื่อหากบุคคลใดไม่รู้ทุกข์ คนนั้นก็ไม่อยากหนีจากทุกข์ คนไหนไม่รู้ว่ามัน
มีความร้อน ก็ไม่อยากหนีจากสถานที่นั้น ถ้าหากบุคคลใดรู้ว่ามันร้อน กายนี้เป็นของร้อนก็ย่อม
อยากหนี ครั้นมองเห็นว่า กายนี้เป็นกองทุกข์ ก็จึงอยากหนีทุกข์ ทุกคนนั้นมีจุดมุ่งหมายอยากไป
สู่สุข ก็คืออยากหนีจากกองทุกข์นั่นเอง ทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ก็มี
จุดมุ่งหมายอยากไปสู่จุดสุข จุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้น
บัดนี้ เราก็มาพากันพิจารณาดูซิ เมื่อเราเห็นว่าร่างกายเรามีความทุกข์ พอมองเห็นได้ง่ายๆ ว่า
เมื่อร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอะไร มันมีตามันก็ย่อมมีโรคตา มีหูก็มีโรคหู มีจมูกก็มีโรคจมูก
มีตบั ไตไส้พงุ อะไร มีแต่โรคภัยไข้เจ็บ มีหวั ใจก็โรคหัวใจอ่อนหัวใจวาย มีปอดก็มโี รคปอดแห้งปอดบวม
มันมีหมด มีแข้งมีขาเป็นโรคนั่นโรคนี่ มีผิวหนังเป็นโรคผิวหนัง ขี้กลากขี้เกลื้อนอะไร มันมีความทุกข์
ยากลําบาก มีถุงน�้ำดีก็มีโรคนิ่วในถุงน�้ำดี มีไตก็เป็นโรคนิ่วในไต อะไรอยู่ในร่างกายนี้มันมีอยู่ที่ไหน
ทําไมมันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ ทําไมมันมีแต่ความทุกข์ความลําบากอย่างนี้ นี่เราคิดดูให้ดีๆ ว่าร่างกาย
มันเป็นอย่างนี้ นี่มันมีความทุกข์ พิจารณาให้เห็นทุกข์
พระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า ทุกข์ ให้พิจารณาทุกข์ ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ
อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยนฺติ เม ภิกฺขเว ควรกําหนดรู้ทุกข์เสีย ภิกษุทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้าทรงชี้แจง
แสดงให้รจู้ กั ทุกข์ ก็คอื พิจารณากายจึงจะรูจ้ กั ทุกข์ เมือ่ หากเรามารูท้ กุ ข์แล้ว ต้องสาวหาเหตุวา่ กายนี้
เกิดขึน้ มาแต่ทไี่ หน สาวเข้าไปจนถึงเล็กๆ น้อยๆ ลงไปเรือ่ ยๆ จนนอนอยูใ่ นครรภ์ของมารดา พิจารณา
ดูซิ ใครเคยตั้งครรภ์มาแล้ว มีลูก ก็มองเห็นได้ชัดว่า ลูกนอนอยู่ในครรภ์นั้น เขามีความทุกข์ยาก
ลําบากอย่างไร นอนอยู่ในกรงขังที่คับแคบ ดิ้นไปโน่นไปนี่ก็มีความทุกข์ ออกไปไหนก็ไม่ได้
อันนั้นท่านกล่าวว่า ชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ กว่าจะออกมาได้นั้นทุกข์ทรมาน อยู่ตั้ง ๙ เดือน
๑๐ เดือน นี่แสดงให้เห็นมีความทุกข์อย่างนั้นเรียกว่า ชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว
มันมีโรคภัยไข้เจ็บดังได้กล่าวมาแล้วนั้นมาตั้งแต่เล็กๆ เลยทีเดียว ออกมาวันหนึ่งสองวันก็เป็นไข้
เป็นหวัดเป็นไอ โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น เบียดเบียนย�่ำยีบีฑาไม่มีที่สิ้นสุด เข้าโรงพยาบาลหาแพทย์
หาหมอคลินกิ ทีไ่ หน ไม่รกู้ รี่ อ้ ยกีพ่ นั ครัง้ ทุกคนทีน่ งั่ อยูน่ รี้ บั ทุกข์มาแล้ว รอดล้มรอดตายมามากมายแล้ว
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แต่เราไม่รจู้ กั ทุกข์ ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ถงึ ขนาดนัน้ จนมาถึงเฒ่าถึงแก่ชรา ความแก่ ชํารุดทรุดโทรม
ตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยเต้นสามศอกออกสามวา ขยันขันแข็ง ไปที่ไหนเปล่งปลั่งไม่กลัวอะไร ทําอะไรได้
คล่องแคล่ว หากมาเฒ่ามาแก่แล้ว ลุกก็ยาก นั่งก็ยาก นอนก็ยาก ยืนขึ้นก็ยาก เดินไปไหนก็ยากก็
ลําบาก มีแต่ความทุกข์ หมดกําลังวังชาลงไปเรื่อยๆ แสดงถึงความทุกข์ตามสภาวะของร่างกายเช่นนี้
นี่เรียกว่าทุกข์ประจําจริงๆ ทุกข์โดยเปิดเผยให้คนเห็นชัด แต่คนไม่มีสติปัญญา ไม่เห็นชัดว่ามันเป็น
ทุกข์ เราก็เลยหลงอยูไ่ ม่เข้าใจ หลงว่ามันไม่มที กุ ข์ เมือ่ มันไม่มโี รคภัยไข้เจ็บก็หลง เวลามีโรคภัยไข้เจ็บ
เกิดขึ้นก็ว่าตนเองทุกข์ยากลําบากเจ็บป่วย เวลามันหายไปแล้วก็หลง ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ คนไม่รู้
ทุกข์อย่างนีเ้ อง จึงทาํ ให้มคี วามกระวนกระวายภายในใจอยูต่ ลอด อันนีเ้ รียกว่า ทุกข์ประจํา กายสังขาร
คําว่า มรณทุกข์ ความตายเป็นทุกข์นั้นอย่างไร ท่านหมายเอาด้านจิตใจ คือความเกิดขึ้น
ของอารมณ์กับจิตแล้วก็ดับไป เกิดแล้วตาย..เกิดแล้วตายอยู่ วันนี้คิดร้อยครั้งก็เกิดร้อยครั้ง ตายไป
ร้ อ ยครั้ ง ร้ อ ยชาติ คิ ด ถึ ง พั น ครั้ ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น พั น ชาติ ดั บ ไปถึ ง พั น ครั้ ง ก็ เรี ย กว่ า ตายไป นี่ เรี ย กว่ า
มรณทุกข์ คือทุกข์ประจําจิต เกิดดับอยูก่ บั อารมณ์นนั้ นีม่ รณทุกข์ บัดนี้ ทุกข์จร เราก็คงจะพิจารณาได้
ทุกข์ถูกความร้อนก็อยู่ไม่สบาย ทุกข์หนาวก็ไม่สบาย ทุกข์หิวน�้ำหิวข้าวก็ไม่สบาย อยู่อย่างนั้นมีแต่
ทุกข์ ต้องปฏิบัติประคบประหงมอยู่ตลอดในร่างกายนี้ทั้งวันและทั้งคืน ร้อนก็ต้องหาพัดลมมาเป่า
หรือหาแอร์หาน�้ำมาอาบ วิ่งวนอยู่อย่างนั้นเลย ถ้าหนาวก็ต้องหาผ้ามาห่ม หาเครื่องอบอุ่นมาให้มี
ความอบอุ่น บําบัดทุกข์ทั้งนั้น แต่เราไม่เข้าใจว่าเมื่อไรมันจะพ้นทุกข์ไปได้ นั่งนานก็ปวดแข้งปวดขา
ก็ยืนขึ้นอยู่อย่างนี้ ทุกข์อันนี้คือ มีอิริยาบถปิดบังเอาไว้ หากปวดขาลุกขึ้นยืน มันหาย ก็ไม่รู้ทุกข์อีก
นี่เรียกว่าทุกข์จร
เรามาพิจารณาให้เข้าใจว่า ร่างกายมันมีความทุกข์อย่างนี้เราจึงจะไม่หลง เพราะเราหลงมัน
ว่ามันสวยสดงดงาม เอ้า..ทุกคนพิจารณาดูซิ คนทุกคนนี้ว่าตนเองนี่สวยสดงดงามกว่าคนอื่นนี่แหละ
เรียกว่าโลกนี้มันวิจิตรพิสดาร มันสวยสดงดงามมาก กายนครจึงทําให้คนหลงได้ ท่านหลงแล้ว
ก็ต้องมาเกิดอีกอย่างนี้ ถ้ามาเกิด มาเอาแข้ง เอาขา เอาหู เอาตา เอาตน เอาตัวอย่างนี้อีก จะไม่ทุกข์
อีกอย่างนี้หรือ ชาติหน้าที่เรามาเกิดอีก เราควรเบื่อไหมหน่ายไหม คลายความก�ำหนัดไม่อยาก
มาเกิดไหม หรืออยากมาเกิดอีก นี่เป็นปัญหาที่ถามตนเอง นี่เรียกว่าเราพิจารณาในร่างกายกายา
ของพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อความเข้าใจ ว่ามีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ต้น นําทุกข์มาให้จนถึง
ในปัจจุบันนี้ คนวุ่นวายอยู่กับอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งวนกันอยู่ ทําการทํางานหาเงินหาทองอยู่ใน
ประเทศของเรานี่ก็ไม่พอ ต้องวิ่งออกนอกประเทศ ไม่รู้ขึ้นเครื่องบินไปไกลแค่ไหน ไปหาเงินหาทอง
หาทรัพย์สมบัติมา เพื่ออะไร เพื่อกายของเรานี่เอง เพราะมันนําทุกข์มาให้ นี่มันเป็นอย่างนี้ ได้เงิน
มาแล้วก็ต้องไปซื้อสิ่งของอันนั้นอันนี้ ซื้อรถซื้อเรือ ซื้ออาหารการกินทําบ้านทําช่องห้องแถว ให้มัน
อยู่สะดวกสบาย หาเครื่องมาประคบประหงมอยู่รอบตัวก็ยังไม่พอสักทีร่างกายนี้ ทําให้มีความทุกข์
อยู่ตลอด เราพิจารณาอย่างนี้ให้เข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างหามาเพื่อกาย แม้เราได้เงินมาแล้ว มันก็ใช้เรา
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ไปซื้อสิ่งของอีก เช่น ไปซื้อเอาสิ่งของจะมาทําอาหารการกิน ซื้อมาแล้วก็ยังมาใช้ให้เราทํา ใช้ให้เรา
ทําแล้ว เสร็จแล้วก็มาใช้ให้เคี้ยว ให้กิน กินแล้วลงไปอยู่ในท้อง เดี๋ยวก็ต้องใช้เราไปห้องน�้ำ  เดี๋ยวก็
หิวอีก มันก็ใช้เราอีกอยู่อย่างนี้ อ้าว..ทําไมมันเป็นอยู่อย่างนี้ ร่างกายนี่มันไม่มีความสุขสักทีเลย
เหตุฉะนั้น นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลาย ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาไตร่ตรองดูให้เข้าใจแล้ว
ร่างกายของคนเรานี้ไม่มีความสุขถึง ๕ นาทีเลยทีเดียว วันหนึ่งๆ ๒๔ ชั่วโมงมีแต่ความทุกข์
ไม่กล่าวว่ามันจะมีความสุข อันนั้นจึงจะจัดว่าเป็นคนรู้ทุกข์จริง ว่าแต่ ชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ ชรา
คือความแก่เป็นทุกข์ มรณะ เป็นทุกข์ที่แน่นอนเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ ตามคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องร่างกายนี้อย่างหนึ่ง เมื่อเราเห็นทุกข์แล้วอย่างนี้ เรามาพิจารณาให้
เข้าใจดูซิ ร่างกายนี้มีอะไรบ้าง ทุกคนที่ตั้งอยู่นี้ นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี คฤหัสถ์หรือ
บรรพชิตเหมือนกัน ไม่มีคนจนคนรวย เป็นพราหมณ์มหาศาล พระราชา มหากษัตริย์ มหาเศรษฐี
ที่ไหนก็ตาม ร่างกายนี้ย่อมเท่ากัน มีธาตุ ๔ ประชุมกันอยู่ เรียกว่า รูปธรรม ส่วน นามธรรม เป็นสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้ ก็มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แล้วมาอยู่ด้วยกันมาครองอยู่ด้วยกันเช่นนี้
เมื่อเรามาพิจารณาให้ดีๆ แล้วว่า ใครเป็นคนทุกข์ เมื่อรับทุกข์จริงๆ ใครเป็นคนทุกข์ กาย
เป็นทุกข์หรือใจ สรุปลงแล้วใจผู้ที่รักษา ผู้ที่หวงแหนควบคุมอยู่น้ีซิเป็นทุกข์ มีความคิดเป็นทุกข์
คนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ คิดเรื่องอะไรที่จะเป็นโรคประสาทเข้าโรงพยาบาลอยู่นั้น ก็เพราะเรื่องของจิตใจ
ร่างกายนั้นเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา เขาไม่พูดอะไร ไม่ว่าอะไร ทุกข์หรือเจ็บป่วยเขาก็ไม่พูด
พูดไม่เป็น ไม่รู้จัก เพราะจิตซิ คิดขึ้นมาจึงบังคับให้พูดออกมาได้ บ่นว่ามันมีความทุกข์
สรุปแล้วมันทุกข์อยู่ที่จิต จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้รับทุกข์ เป็นภาระที่แบกหาม
ร่างกายอยู่ อันนีแ้ หละเรียกว่ามันเป็นภาระ ของอะไรมันมีภาระ เหมือนเราทําการงานก็ดี ทําการงาน
มากมีภาระมาก ก็ย่อมทุกข์มากเหนื่อยมาก ร่างกายก็เหมือนกัน ก็เป็นภาระของจิตใจที่เข้ามา
ครองอยู่ ก็ย่อมมีภาระเหมือนกัน เช่น ตึกหลังนี้แหละ มันกว้างขวางอย่างนี้ ถ้าเป็นของคนเดียว
ของผู้เดียวแล้ว จะทําความสะอาดไหวไหม มันกว้างมันขวางมันมีภาระหนัก มันก็ย่อมเหนื่อย
ฉันใดก็ดี ร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ใจมันรับไว้ มันหวงแหนไว้ มันยึดมั่น
ถือมั่นไว้ ว่าเป็นของของเรา เราก็เลยมีความทุกข์ ทําอย่างไรเราจึงจะรู้ จึงจะปลดปล่อยออกไปได้
นี้เป็นเรื่องที่จะพิจารณาให้เข้าใจ
กายของคนเรานั้นมี ธาตุ ๔ ตามสมมุติออกมา มีธาตุดิน แล้วก็ธาตุน�้ำ  ธาตุไฟ ธาตุลม
ผสมกันอยู่ เรียกว่า รูปธรรม หรือรูปร่างกายของคนเรานี้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้
พวกเราท่านทั้งหลายมาทําความเข้าใจเช่นนี้ เป็นผู้กําหนดรู้ กําหนดพิจารณาให้เข้าใจ ธาตุดิน ก็มี
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน กระดูก ตับ ไต ไส้พุงอะไรเหล่านี้ที่เป็นของแข้นแข็ง
เรียกว่าธาตุดิน ธาตุน�้ำ ก็ซึมซาบเอิบอาบอยู่ในทั่วร่างกายของบุคคล คนจะอ้วนอยู่ได้หรือเปล่งปลั่ง
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อยู่ได้ก็เพราะธาตุน�้ำ  ถ้าธาตุน�้ำไม่มีแล้ว คนจะเหี่ยวแห้งลงรวดเร็วเหมือนกับคนเป็นโรคอหิวาต์
คนอ้วนๆ อยู่ไม่ถึง ๓ - ๔ ชั่วโมงจะผอมแวบลงไปเลยทีเดียว เพราะขาดน�้ำในร่างกาย อ้าว..เรา
เห็นได้ชดั ธาตุนำ�้ เป็นเครือ่ งทรงอยูใ่ ห้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ค�ำ้ จุนเอาไว้ได้ ธาตุไฟ ก็ยงั ร่างกายให้อบอุน่
เรียกว่า สนฺตปฺปคฺคิ ธาตุไฟกองหนึ่งก็ยังร่างกายให้ทรุดโทรม ให้เฒ่าให้แก่ ให้หนังเหี่ยวหนังแห้ง
ให้เจ็บให้ป่วย ให้ฟันหลุดฟันหล่อน ให้หัวขาวหัวหงอกแก้มตอบเข้าไปอย่างนี้ ชํารุดทรุดโทรม
แผดเผาร่างกายอยู่ทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่เกิดมาอยู่ตลอด อันนี้เรียกว่า ชิรณคฺคิ ไฟแผดเผาร่างกายให้
เหี่ยวแห้ง ให้ชํารุดทรุดโทรมไม่หยุดไม่ยั้งทั้งวันและทั้งคืน ปริทยฺหคฺคิ จิตใจมีความกระวนกระวาย
มีความเดือดร้อน ร่างกายนี่มีความร้อนสูง ร้อนมาก กระสับกระส่ายกระเสือกกระสนอยู่ ดิ้นรนไม่มี
ความสุข มีแต่ทกุ ข์ทงั้ กายทัง้ ใจวุน่ วายด้วยกัน อันธาตุไฟเช่นนีก้ ท็ าํ ให้กระวนกระวายมาก ปริณามคฺคิ
คือธาตุไฟให้ช่วยย่อยอาหารก็ยังดี เพื่อจะให้ช่วยย่อยขับถ่ายออกไป ให้ขับเหงื่อไคลออกไปได้
ธาตุไฟทั้ง ๔ กองนี้แล แผดเผาร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ให้ชํารุดทรุดโทรม ให้เหี่ยว
ให้แห้ง ให้เฒ่าให้แก่ จนถึงที่สุดของมันจะแตกพังสลายไปได้ ส่วน ธาตุลม นั้น พัดขึ้นเบื้องบน พัดลง
เบื้องต�่ำ  พัดไปตามตัว พัดไปในท้องนอกลําไส้ พัดในลําไส้ในกระเพาะอาหาร ลมระบายหายใจ
เข้าออก
เหตุฉะนั้น ร่างกายของคนเราท่านทั้งหลายนี้ มีรูปธรรมนี้ก็อยู่ด้วยธาตุ ๔ พิจารณาดูให้ดี
ทําไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้เจริญภาวนาอานาปานสติกัมมัฏฐานเล่า เพราะ
คนเราทุกคนนี้อาศัยซึ่งธาตุลมเป็นหลักส่วนใหญ่มากที่สุดเลยทีเดียว เมื่อเราพิจารณาดูลมอยู่ คนนี้
อยู่อาศัยซึ่งลม จะพูดได้ก็ต้องอาศัยซึ่งลม ดื่มน�้ำได้ก็อาศัยลม ทานอาหารได้ก็อาศัยลม ทําการงาน
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็อาศัยลม ยืน เดิน นั่ง นอน ไปที่ไหนเหยียดแข้งเหยียดขาก็อาศัยลม ถ้าไม่มีลม
แล้วมันทําอะไรไม่ได้ ร่างกายจะอ้วนแค่ไหน มีธาตุน�้ำดีแค่ไหน ธาตุไฟดีแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีลมแล้ว
เขาเรียกว่าอะไร ลมเข้าแล้วไม่ออก ออกแล้วไม่เข้า เขาสมมุติว่าอะไร
นี้แหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้กําหนดดูลมหายใจเข้าออก เพื่อจะรู้จัก
ต้นเหตุของรูปร่างกายอันนี้ เพื่อทําความเข้าใจให้ได้ ลมก็มีโทษ ไฟก็มีโทษ น�้ำก็มีโทษ ดินก็มีโทษ
ถ้าหากมันประพฤติไม่สม�ำ่ เสมอกัน เราพิจารณาดูซิ ธาตุลมนี่ ถ้ามันพัดขึน้ เบือ้ งบน ทําให้เวียนศีรษะ
เป็นลมล้มลงอาเจียนก็ได้ ลมพัดเบื้องต�ำ่ ก็ยังดี ลมพัดไปตามตัวในช่องว่างไปตามเส้นเลือดเส้นโลหิต
ลมพัดไปในไส้ ถ้าหากมันพัดไปแล้วมันไม่ออก ท้องคนมันแน่นเจ็บท้องขึ้นมาแล้วมันจะทําอย่างไร
มันจะตายท่าเดียวอยู่อย่างนั้น โทษของลม เราคิดดูให้ดีอย่างนี้ บัดนี้ลมระบายหายใจเข้าออก
ถ้ามันออกแล้วไม่เข้าจะทําอย่างไร เข้าแล้วไม่ออกจะทําอย่างไร อยู่โรงพยาบาลไหน นายแพทย์ใด
จะรักษาอย่างไร อ้าว..มันเป็นอย่างนี้ มันให้โทษ มันเข้าแล้วมันไม่ออก มันออกแล้วมันไม่เข้า เขาก็เลย
สมมุติว่าคนตาย เมื่อคนตายแล้ว ลมออกไปแล้วมันเป็นอย่างไร มันก็ธาตุไฟนั้นที่มันมีความอบอุ่น
ต่อร่างกายอันนี้ มันก็เย็นลงไปเรื่อย เย็นลงไปเรื่อย ใครเคยเป็นแพทย์ เป็นหมอ เป็นพยาบาลก็
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ดี หรือไปดูคนไข้ คนใกล้จะตาย คนตายเป็นอย่างไร ทุกคนก็เห็นแต่เห็นมันไม่รู้ซึ่งว่าความตาย
เด็กก็รู้ว่าคนตาย ผู้ใหญ่ก็รู้ แต่ไม่รู้ซึ้ง ไม่รู้ซึ้งถึงความตาย ก็เลยเฉยๆ อยู่ ไม่รู้ว่าตนเองจะตายวันไหน
ไม่รู้ก็เลยประมาทอยู่ ไม่พิจารณาให้เข้าใจเรื่องร่างกาย นี้แหละเป็นข้อสําคัญ เราพิจารณาให้เข้าใจ
อย่างนี้ ธาตุไฟมันก็เย็นลง เย็นลงไป มันก็หายไปไหนไม่ทราบ ลมก็หายไปแล้วไฟก็หายไปแล้ว
เหลือแต่ธาตุน�้ำกับธาตุดิน ธาตุน�้ำกับธาตุดินนั้น เราก็ฉีดหยูกฉีดยาพยาบาลกันไว้อยู่ตลอด มันก็ยัง
เหี่ยวแห้งไหลออกหนีไปสู่ธาตุน�้ำตามธรรมชาติ ธาตุน�้ำ  หายไปไหน ไอไปไหนไม่ทราบ เหลือแต่
ธาตุดินเหี่ยวแห้งอยู่ ก็เอาไปเผา ถ้าเอาไปเผาแล้วมันไปที่ไหนร่างกายของคนนั้น มันมีกระดูกอยู่
อย่างไร เขาก็เรียกอัฐิอย่างนั้นอย่างนี้ มีแต่กองกระดูก กองกระดูกเป็นฝุ่นเป็นผงแล้วก็ลงไปสู่พื้นดิน
ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ ธาตุทั้ง ๔ รูปขันธ์อันนี้เรียกว่า รูปธรรม เป็นของธรรมชาติธรรมดา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาให้รู้ธรรมชาติ ศึกษา
ให้รู้ธรรมชาติความจริง ลมนั้นมันออกจากจมูกไปแล้วมันก็ไปอยู่ตามอากาศตามธรรมชาติของมัน
ไฟมันออกไปแล้วมันก็ไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบ อยู่กับความอบอุ่นที่ไหน ก็เรียกว่าอยู่ตามธรรมชาติ
ธาตุน�้ำมันไหลออกไปแล้ว มันไปอยู่ที่ไหนก็ไปตามธรรมชาติของมัน ธาตุดินมันก็ลงไปสู่ดิน มัน
เกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ลงไปสู่ดิน สรุปแล้วธาตุทั้ง ๔ ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม นี้เป็นของที่สมมุติ แล้วมารวมกัน
อยู่ตามธรรมชาติของมัน
อันนี้พุทธศาสนานี้ จึงสอนไว้ให้รู้สัจธรรม คือความจริงตามธรรมชาติ เรียกว่า กายนครเป็น
อย่างนี้ ตั้งอยู่อย่างนี้ ใครรู้ก็ตาม ไม่รู้ก็ตาม เป็นอยู่อย่างนี้ เราเกิดมาเราก็เห็น เราเกิดมาแล้ว ใหญ่
มาแล้วก็เห็น เราตายไปมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละ เรานั่งอยู่ด้วยกันนี้ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
ก็เหมือนกัน ไม่รใู้ ครจะไปก่อนไปหลังกัน อันนัน้ ไม่ตอ้ งคิดหมายถึงในอนาคต รีบพากันพินจิ พิจารณา
ให้เข้าใจ นี่เรียกว่าพิจารณาเป็นผู้คิดด้วยปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้ง เรียกว่า อริยสัจ สัจจริงคือจริง
จริงสมมุตินั้นจริงอย่างไร จริงสมมุติ คือสมมุติลม สมมุติไฟ สมมุตินำ 
�้ สมมุติดินจริงบัญญัติ คือ
บัญญัติว่านี่อันนี้น�้ำ อันนี้ดิน อันนี้ไฟ อันนี้ลม ก็บัญญัติขึ้นมาเรียกกันไว้จริงสัจจะ คือเป็นอยู่อย่างนี้
หลีกไปไม่ได้ ต้องเป็นอยู่อย่างนี้แน่นอนเลยทีเดียว
ถ้า จริงวิมตุ ติ จะทาํ อย่างไร ต้องเรียนให้รใู้ ห้เข้าใจ ดูให้เข้าใจเป็นธรรมชาติ ศึกษาให้รคู้ วามจริง
ของมัน มันเกิดขึน้ มาแล้ว มันตัง้ อยูแ่ ละมันดับไปตามธรรมชาตินเี่ รียกว่า เมือ่ รูแ้ ล้วจึงจะคลายกําหนัด
ว่า ร่างกายนี้มีธาตุ ๔ ประสมกันอยู่ การยืน เดิน นั่ง นอน อยู่ที่ไหน ไปประเทศใด ที่ใดก็ตาม อาศัย
ซึง่ ลมไปอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ ถ้าไม่มลี มไปไม่ได้ ก็เลยมองดูคนว่าไปกับลม ธาตุดนิ อันนี้ นีแ่ หละ เมือ่ หาก
เรามาเห็น เช่นนี้แล้ว รูปร่างกายอันนี้ กายนครอันนี้ ก็เป็นคุณงามความดี อ้าว..เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ
เสียแล้ว เจ้าบุญเจ้าคุณอย่างไร ดังทีแรกมันไม่ถูกกัน มันมีโทษ แสดงถึงโทษของมัน มันมีโทษ
ธาตุลมก็มีโทษ ธาตุไฟมันก็มีโทษถ้ามันร้อนมาก ธาตุน้�ำมันมีมากมันก็ทําให้เป็นไข้ ธาตุดินมีมาก
มันก็หนัก อันนั้นโทษของมัน มันแสดงทุกข์ให้ดังที่กล่าวมานั้น ว่าโทษของธาตุทั้งหลาย
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บัดนี้คุณของธาตุทั้งหลายนั้นอย่างไร ธาตุดินถ้ามันสม�่ำเสมอ ธาตุน�้ำก็ดี ธาตุไฟ ก็ดี ธาตุลม
ก็ดี มันสม�่ำเสมอกันแล้วมันมีความสบายอยู่ได้ ก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทําบุญทําทาน
การกุศลก็อาศัยซึ่งร่างกาย รูปธรรมอันนี้ จะไปรักษาศีล ก็อาศัยกาย มานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ต้อง
อาศัยกาย เราจะพ้นทุกข์ เราก็มาพิจารณาซึ่งรูปร่างกายอันนี้ เพื่อให้เห็นเป็นสัจธรรมความจริง
เราจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ ก็มาทิ้งร่างกายอันนี้ ถ้ามันมีอยู่มันก็ต้องทุกข์ มีอีกชาติหน้ามันก็ต้องทุกข์
ถ้ามันไม่มี มันจึงจะไม่ทุกข์ ถ้ามีอยู่มีดฟันก็ได้ แทงก็ได้ ยิงก็ได้ ขว้างระเบิดใส่ก็ได้ ทําลายได้ มันมี
ความทุกข์ และมันหิวมันกระหายด้วย มันเจ็บมันป่วยด้วย ถ้ามันไม่มีนั้นจะทําอย่างไร ขว้างระเบิด
ใส่ก็ไม่ได้ ยิงก็ไม่ถูก เพราะมันไม่มีตนไม่มีตัวนี้ เราพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้
เหตุฉะนั้น เมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้แล้วว่า ใครเป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาด ตรึกตรอง
ใคร่ครวญให้รู้ให้ถี่ถ้วนจริงๆ แล้วนั้น ก็เกิดปัญญาขึ้น โอ้..ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้หนอ เป็นมานมนาน
แล้วตัง้ แต่เรายังไม่เกิดก็เป็นอย่างนี้ เกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ เราตายไปเขาก็จะเป็นอยูอ่ ย่างนี้ ปัญญา
อันนี้แลเกิดขึ้น เห็นความจริงเห็นสัจธรรม ก็เลยทําให้ตนเองมีความสุข ความสบาย เพราะเห็น
ของจริง ก็เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเสีย เราจะพ้นทุกข์ ก็เพราะมาเห็นเขา เพราะมาเห็นโทษของเขา
เมื่อเห็นโทษของเขาแล้ว เราก็จะไม่เอา เราจะเสียสละ เราละปล่อยวางทิ้ง เรียกว่าละรูปขันธ์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลาย เรียนให้รู้ ดูให้เข้าใจ เราจึง
จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากดวงใจของเราได้ เราจะวางไว้เป็นกลาง ควรที่จะประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ปตามธรรมชาติของเขา ตามธรรมดาของเขาประพฤติเป็นไปจนถึงทีส่ ดุ แห่งกายนีจ้ ะเป็นไปได้
ใครจะอยู่ได้แค่ไหน ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปีก็ตาม เหลือไปไหนไม่ได้ ร่างกายนี้ต้อง
พังทลายตามสภาวะของมันแน่นอน ไม่มีใครจะเก่งกาจ ไม่มีใครจะพ้นความตายได้ องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นคว้าเห็นก่อน แล้วมาตรัสสอนเวไนยนิกรสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ยังทิ้ง
สรีระร่างกายไปเหมือนกัน เอาแต่ความบริสทุ ธิ์ คือความรู้ หรือปัญญาเท่านัน้ ไป ไม่ได้เอาอะไรไปด้วย
รู้แล้วก็ให้ละ ให้ปล่อย ให้วางทิ้ง รู้แล้วไม่เอา เหมือนกับเรารู้ของที่ไม่ดี เราก็ไม่เอา
บัดนี้ เรารู้แล้ว เราไม่เอา สิ่งของทั้งหลายรู้แล้วไม่เอานั้นอย่างไร รู้แล้วรู้จักปฏิบัติเอาไว้
เหมือนเรารักษารูปร่างกายของเรา ทุกคนทานอาหารการกินอยู่เดี๋ยวนี้ ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ ประคับ
ประคองไว้ เพื่อจะทําคุณงามความดีใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วจะดูให้เข้าใจ สุดท้ายเราก็จะทิ้ง
มันไป ไม่มีใครเอาไปด้วย จะหวงแหนแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้ จะไปคิดเอาของทรัพย์สมบัติภายนอก
ไปได้อย่างไร จะเอาอะไรในร่างกาย ก็ยังไม่มีใครเอาไป จะไปเอาเงินในธนาคารไปด้วยได้อย่างไร
เอาบ้านไปด้วยได้อย่างไร เอารถเรือไปด้วยได้อย่างไร ร่างกายก็ยังเอาไปไม่ได้ ถ้ามันเป็นของเรา
อย่างนี้ แล้วทําไมจึงเอาไปไม่ได้ ก็เพราะเป็นตามธรรมชาติ เอาไปไม่ได้ เพราะเป็นสมบัติของโลก
สมบัติธรรมชาติ ธรรมดานี่แหละ
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พวกเราท่านทั้งหลาย มาใคร่ครวญพินิจพิจารณาให้เข้าใจ ให้รู้ซ้ึง รู้ซึ้งเสียซึ่งร่างกาย เราจึง
จะไม่กังวล ไม่มีความทุกข์ความยากความลําบากเหลือล้น ดิ้นรนเสียจนมีความทุกข์เหลือเกิน
นี่แหละเราทุกข์อยู่อย่างนี้ เราต้องมาพิจารณาให้รู้ ถ้าบุคคลใดมีสติปัญญารู้ บุคคลนั้นก็จะสบาย
ยิ่งไปอีก ไม่กลัวตายอีกด้วย ไปตายอยู่ในประเทศใดเมืองใด ไม่กลัวไม่หวั่นไหว ก็รักษามันไว้
มันไม่อยู่จะทําอย่างไร ก็ต้องยิ้มรับความจริงของมัน มันจึงจะสบาย มันจึงจะไม่เดือดร้อน มันจึงจะ
ไม่ทกุ ข์ ไม่ยาก ไม่ลาํ บาก ใครจะทาํ อย่างไรก็ทาํ แต่ขอให้ทาํ สิง่ ทีม่ นั เป็นประโยชน์ อันคนทําทีไ่ ม่เป็น
ประโยชน์ทําชั่วนั้น มันก็จะไปตามชั่วของมัน คนทําดีก็จะตามดี ถ้าทําถึงที่สุด รู้ถึงที่สุด ก็จะพ้นทุกข์
เราจะพ้นทุกข์ได้ เราต้องเรียนให้รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่สมมุติขึ้นมาได้ ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว
อย่างไร สิ่งนั้นมาตั้งอยู่อย่างไร สิ่งนั้นดับไปอยู่ที่ไหน เรียกว่าคืนไปสู่สภาพเดิมของมันนั้น เรียกว่า
เป็นธรรมดาของสังขาร ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ เรามาพิจารณาให้สรุปลงไปให้ได้ ถ้าเรายังสรุป
ไม่ได้ เราจะไม่เข้าใจ อ้าว..ทุกคนควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญดูให้ถี่ถ้วน ให้รู้ตามความ
เป็นจริงของมันให้ได้ เราจึงจะสบายนะ จึงจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะ ไม่กระวนกระวาย ไปอยู่ที่ไหน
กับลูกกับหลานกับหมูก่ บั ฝูงก็ดี กับร่างกายของตนเอง นีก่ ไ็ ม่ทกุ ข์ยากไม่ลาํ บาก จึงสมกับครูบาอาจารย์
ที่เคยไปศึกษากับท่านมา ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็มีแต่เฒ่าแก่ชรามากอย่างนี้ ถ้าใครเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจ
แล้ว มันจะสบาย สบายเพราะรู้ เขาให้ปัญญาเรา เราก็จะพ้นทุกข์ไป นี่รู้แล้ว เราไม่เอา เราจะทิ้งไว้
กับโลก ท่านบอกอย่างนั้น
ท่านตรัสสอนอย่างนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล
ก็สอนอันนี้ สอนให้เรารูท้ กุ ข์นี้ บัดนีเ้ รารูจ้ กั แล้ว ว่ามันเกิดมาอย่างไร วกเข้าไปดู เมือ่ มาดูรา่ งกายเห็น
เช่นนี้แล้ว เป็นตามธรรมชาติ ร่างกายเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน เกิดมาจากสมุทัย คือตัณหาความทะยาน
อยาก ความหลงอยู่ ความเพลิดเพลินอยู่ ความมัวเมาอยู่ ว่ามันเป็นของสวยของงาม เป็นของที่
วิจิตรพิสดาร เรายึดอยู่ตรงนี้ เราไม่รู้จริง เหมือนอย่างอธิบายมาเมื่อกี้นี้ เหตุฉะนั้น เราต้องเรียน
ให้รู้ให้ถึงความจริง มันจึงจะคลายออกจากสิ่งนี้ได้ เราหลงมาหลายภพหลายชาติแล้ว มาเกิดอยู่ทั้ง
หญิงและทั้งชาย ผู้บวชอยู่ก็ไม่รู้บวชกี่ชาติแล้ว เสียเครื่องนุ่งเครื่องห่มของญาติโยมมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว
เสียอาหารการกินมานมนานแล้ว แต่มันยังไม่รู้ เพราะอะไร เพราะความหลง เพราะสติปัญญานั้น
ไม่เฉลียวฉลาด ไม่ว่องไว ไม่แหลมคม แทงทะลุปรุโปร่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้
ก็เลยมาติดอยู่ในกรงขัง มาทุกข์มาเดือดร้อนอย่างนี้
อันนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีๆ ให้เข้าใจจนได้ ถ้าเข้าใจแล้ว เราจะรู้จักว่า
กายนครนี้เป็นเมืองที่วิจิตรพิสดารมาก ทําให้หลงมานมนานเสียแล้ว สวยเหลือเกิน สวยกว่าเมือง
กรุงเทพฯ ของเรานี้อีกเสียด้วย สวยกว่าเมืองที่เขาว่ามันสะอาดและสวยที่สุด ก็ยังไม่สวยเท่ากาย
นี่แหละเราหลงอย่างนี้ เราจะเข้าใจเมื่อเราเรียนแล้ว เรียนให้รู้ธรรมชาติของกายนี้
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เทศน์ทางด้านปัญญา ลําเลียงด้วยปัญญาวันนี้ เพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนําไปคิด
ไปพินิจพิจารณาว่า เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะมีร่างกาย ทุกข์เพราะ
ไม่รู้กาย ไม่เข้าใจว่ากายมันมีอะไร มันมีธาตุ ๔ ผสมกันอยู่อย่างนี้ หากเรารู้แล้ว เราจะมีความสุขใจ
สุขใจเพราะอะไร เพราะรู้ของจริง รู้สัจธรรม เขาให้คุณแก่เรา แล้วปัญญาก็เกิดขึ้น ก็ไม่อยากได้แล้ว
อันนี้ เพราะรู้จักความจริงแล้วไม่อยากได้ จะสูงจะต�่ำจะดําจะขาว จะร�่ำรวยมั่งมีศรีสุขแค่ไหน
มันไม่อยากได้ ก็คอื คนไม่อยากเกิด คนมาเสนอกับอาตมาว่าไม่อยากเกิดก็มมี ากเลยทีเดียวในจังหวัด
ต่างๆ และในกรุงเทพฯ ก็เหมือนกัน ไม่อยากเกิดแล้ว ไม่อยากเกิดแล้ว แต่ก็หลงเพลิดเพลินอยู่
ไม่อยากเกิดเฉยๆ ทําไมไม่อยากเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่นั่นเอง แต่ไม่รู้มันจะเกิดเป็นอะไร ให้ระวังให้ดี
อยู่ตรงนี้ นี่เรามาพิจารณาตรงนี้
ถ้าหากใครเรียนรู้กายนี่เข้าใจชัด แล้วก็มาเรียนรู้สิ่งที่จะทําให้กายเกิดขึ้นมาคือสมุทัย คือ
ตัณหา กิเลสคือเป็นเหตุใคร่ ตัณหาคือความอยาก อยากไม่มที สี่ นิ้ สุด ไม่มสี ดุ เลย ท่านยังเปรียบเทียบไว้
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที ห้วงน�ำ้ เสมอด้วยตัณหาไม่มี อ้าว..แม่น�้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี้ ก็ยังมีเวลาขึ้น
เต็มฝั่งบ้าง และก็มีเวลาลงบ้าง ส่วนความอยากของจิตใจของบุคคลนี้ ไม่มีที่สิ้นสุดเลย กิเลสตัณหา
มันครอบงําแล้วชักจูงไปไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับคนมีกระเป๋าไม่มีสตางค์แห้งอยู่ตลอดเลยทีเดียว
ไม่เต็มสักทีเลย แม้จะมีเต็มธนาคารอยู่ก็ยังไม่เต็ม มีเป็นหมื่นๆ ล้านมันก็ไม่เต็มกระเป๋าสักที เพราะ
มันอยากนี่ มันอยากมากมันก็ต้องทุกข์มาก บัดนี้เราอยากเกิดอีก อยากไปเกิดเป็นเทวดามันก็จะ
มาทุกข์อีก กลับมามนุษย์อีก ไปเกิดพรหมโลก มันก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าเป็นพรหมชั้นต�่ำ 
เว้นจากพรหมชั้นสูง จึงจะไปนิพพานได้ อันนี้แหละเราปรารถนาอย่างนั้น เราก็จะต้องมาเกิดอีก
เหตุฉะนั้น คนทําบุญทํากุศลอะไร รักษาศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ให้ต้ังจุดหมายปลายทางไว้ว่า
เราต้องการพ้นทุกข์ คือเข้าสู่นิพพานนั่นเอง คือความพ้นทุกข์ สันติสุขปรารถนาไว้สูงๆ อย่าไป
ปรารถนาต�่ำๆ เอาไว้ มันจะมาเกิดอีก เกิดอีกแล้วจะนําความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลาย
อย่างนี้ตลอดไป ไม่มีสิ้นสุดเสียแล้วในโลกนี้ ประเทศใด เมืองใด ของจริงมันมีอยู่ประจําอย่างนี้แต่
เขาไม่รู้ ประเทศต่างๆ เขาว่าวัตถุเจริญอย่างนัน้ อย่างนี้ สะดวกสบาย แต่เขาก็มเี กิดมีตายอยูอ่ ย่างนัน้
เขาไม่รู้ เขาไม่มีปัญญานี่ ไม่รู้จักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย
เขาไม่รู้จัก ก็เรียกว่าคนยังไม่รู้ เรียนสูงแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่เรียนทางพระพุทธศาสนาจะไม่รู้
ซึ่งร่างกายนี้มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ในที่สุดของมันนั้นก็ทุกข์อยู่ มันจะสร้างอะไร
ขึ้นให้เจริญแค่ไหน มันก็ยังไม่มีสุขสักที นี่มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเรียนให้รู้ เมื่อ
รู้แล้วมันจึงจะสิ้นทุกข์ มันจึงจะไม่ทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดได้ มันจะระงับลงไปหยุดลงไปได้
เรียกว่าหยุดแล้วไม่ทํา ทําอย่างไรหยุดแล้วไม่ทํา ไม่ทําความชั่ว ไม่ยุ่ง ไม่ทะเยอทะยาน จิตมันหยุด
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หยุดมันก็นิ่ง นิ่งมันก็สบาย เหมือนกับธงอยู่บนยอดเสา ถ้าไม่มีลมพัดมันนิ่งอยู่ มันก็มีความสุข
ใจของคนเราก็เหมือนกัน ถ้ามันหยุดนิ่งไม่ทะเยอทะยาน ไม่โดดไม่โลดไม่เต้นอยู่ตลอด มันก็มี
ความสุข อันนี้แหละเป็นข้อสําคัญ ก็ทําไมมันจึงหยุดได้ ก็คือสติปัญญานั่นเอง รู้ความจริงมันจึงหยุด
ว่าโลกนี้มันอยู่อย่างนี้แหละ มันตั้งอยู่อย่างนี้ ประจําอยู่อย่างนี้ มันจึงจะหยุดได้ เรียกว่า รู้สัจธรรม
คือความจริง รู้กายนครที่แท้จริง แล้วเราก็จะสบายทุกคน มันจะไม่ง่วงเหงาไม่ซบเซา ไม่อ่อนแอ
ไม่เหลวไหลอะไร จิตใจจะเข้มแข็งกล้าหาญ เพราะเป็นตามธรรมชาติ ใครจะดําจะต�ำ่ จะสูงจะขาวก็ดี
สวยสดงดงาม ขีร้ วิ้ ขีเ้ หร่กต็ าม มันจะพอใจว่ามันเป็นอย่างนี้ สังขารเป็นธรรมชาติของมัน เป็นธรรมดา
ของมัน เจ็บป่วยก็รู้จักเป็นธรรมดาของมัน รักษาไปอย่างนั้นแหละ รักษาไปจนถึงวันสุดท้ายของมัน
มันเกิดขึน้ มาแล้วจะทาํ อย่างไร จะเอาไปอย่างไรมันก็เป็นอยูอ่ ย่างนี้ เราต้องประคับประคองไปจนถึง
ทีส่ ดุ ของมัน ไม่ตอ้ งรบราฆ่าฟันกันอะไร ไม่ทบุ ไม่ตกี นั ไม่ตอ้ งเบือ่ กัน ไม่ตอ้ งยิงอะไรกันแหละ ร่างกาย
อันนี้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา ไปถึงกาลเวลาแล้ว ไม่มีใครฆ่ามันก็ตายมันเอง ความจริงมัน
เป็นอย่างนี้ เราเรียนถึงความจริงเรียกว่าเป็น วิปัสสนา กัมมัฏฐาน เอาร่างกายเป็นพื้นเป็นฐานสร้าง
ความดีเรียกว่า เรียนด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา เรียกว่าวิปัสสนา คือปัญญา
การแสดงธรรมเทศนาในวันนี้ เรื่องกายนครนั้นเป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชี้แจง
แสดงมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทั้งนั้น อาตมภาพก็จดจํานําเอามาพินิจพิจารณาแล้ว
แสดงออกมาให้เห็นชัดเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ จดจํานําเอาไป
ใคร่ครวญพินิจพิจารณา ระลึกตรึกตรองสอดส่องมองเข้าไปดูกายนคร ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็จะได้รับซึ่งความสุข ความสงบ ความสบาย ตามคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
เหตุฉะนั้น การเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ อาตมภาพก็ขออํานวยอวยพรให้พุทธบริษัท
ทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ เรื่องกายนคร เป็นนครอันใหญ่หลวงวิจิตรพิสดาร ก็ขอให้ท่าน
ทั้งหลายจงมีสติปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นความจริงของกายนี้ แล้วท่านทั้งหลายก็จะได้ถอน
ความยึดมั่นถือมั่นออกไป คลายความกําหนัดแล้ว ก็จะมีความสุขความสบายนั้นเป็นอย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไว ให้รู้แจ้งแทง
ตลอดตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสาร เข้าสู่เมืองนฤพาน
ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วหน้ากัน ก็ขอยุติการเทศนาเอาไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มี
ด้วยประการฉะนี้

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปัญญาปทีโป. สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๓.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๑๑๒-๑๔๕
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หลักการปฏิบัติภาวนาและการท�ำสมาธิ
หลักการปฏิบัติภาวนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
วันนี้ จะได้อธิบายเรื่องหลักการปฏิบัติภาวนา เริ่มต้นด้วยการเดินจงกรม
การเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ ขณะเดินจงกรมนี้ เราก็บริกรรมเหมือนกัน เหมือน
เวลาเราเดินไปเดินไปตามธรรมดา ทางเดินจงกรมควรจะให้ยาวพอสมควร ยาวถึง ๑๕ เมตร หรือ
๒๐ เมตร ก็ดีมาก แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆ เราก็เดินใกล้กว่านั้น แต่เดินไปแล้วสุดทางให้หยุดยืนอยู่ก่อน
แล้วจึงค่อยๆ หมุนตัวกลับมา กลับคืนมาแล้วก็ค่อยๆ เดินกลับ
การเริ่มต้นเดินจงกรมนั้น ให้หยุดยืนก�ำหนดจิตอยู่ แล้วก็ให้ยกมือไหว้ก่อน แล้วจึงเริ่ม
เดินจงกรม เวลาเดินจงกรมอย่าให้น้อยกว่า ๑๕ นาที หรือ ๒๐ นาที ถ้าไปทําความเพียร อย่างอยู่
ในวัดในป่า ควรจะเดินประมาณ ๓๐ นาทีอย่างน้อยที่สุด เดินได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดี ถึงชั่วโมงได้
ก็ยิ่งดี เพื่อให้ร่างกายของเรานี้เปลี่ยนอิริยาบถให้ดี เวลาเราไปนั่งมันจะนั่งได้ทน
การเดินจงกรมมีอานิสงส์ดังนี้
๑. สามารถทําให้เราเดินทางไกลได้
๒. ช่วยย่อยอาหาร
๓. ร่างกายแข็งแรง
๔. ไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
๕. ทําให้จิตใจนิ่งสงบหนักแน่นดี
ถ้าเรามีแต่นั่งอย่างเดียวนี่เราจะเดินทางไกลไม่ได้ มันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เหตุฉะนั้น
จึงเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถที่ดีมาก เวลาเดินเราก็กําหนดไป ดูลมไปนี่แหละ ไม่ให้จิตของเราไป
ที่ไหน ให้มันอยู่กับตัวของเรา ก็ทําเหมือนนั่ง แต่ทว่าการเดินจงกรมนี้จิตของเรามันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้
มันต้องลงมาสั่งให้ก้าวขา สั่งงานให้ก้าวขา มันจึงลงมาที่เท้า เดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาหาลมหายใจ
เข้าออก แต่อย่าให้มนั ออกไปจากร่างกายของเราก็พอ จะให้มนั สงบแนบแน่นจริงๆ เหมือนอย่างนัง่ นี้
ไม่ได้ เพราะมันเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นเอง
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
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ถ้ามันมีปีติเกิดขึ้นว่า ตนเองนี้กําลังสร้างความเพียร ทําความเพียรอยู่เพื่อทางพ้นทุกข์อยู่
เกิดมันนึกขึ้นมาอย่างนี้นะ มันจะเดินจงกรมเร็วขึ้น เร็วกว่าเดิมขึ้น แล้วก็จะเดินได้นาน ถ้ามัน
เดินตัวเบาสบายแล้ว มันจะเดินได้นานมาก มีความสุขกับความเบาด้วยเหมือนกัน จะมองเห็นว่า
เรานี้ทําความเพียรอยู่ เป็นคนไม่ประมาทตรงนี้แหละมันจะมีปีติเกิดขึ้น มันจะเดินเร็ว เดินเร็ว
กว่าเดิมหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
พอเดินจงกรมเสร็จ เราก็มานั่งพักอยู่เสียก่อน อย่าเพิ่งไปนั่งทําสมาธิ นั่งพักผ่อนร่างกาย
เมื่อพักผ่อนร่างกายแล้ว เราจึงเข้าไปนั่งสมาธิตามที่เราฝึกกัน ถ้าเราเดิน ๓๐ นาที เรานั่งทําสมาธิ
ได้ชวั่ โมงหนึง่ ซึง่ เรายังถือว่าน้อยอยู่ เราก็คอ่ ยเพิม่ ขึน้ ถ้าเราเดินจงกรมชัว่ โมงหนึง่ เกิดมันนัง่ ได้นอ้ ย
ถือว่าร่างกายของเรายังไม่ไหว เช่น เดินชัว่ โมงหนึง่ เราก็นงั่ ได้ ๔๐ นาที มันเพลีย มันง่วง ถือว่าร่างกาย
ของตนไม่สมบูรณ์มนั ก็จะเป็นอย่างนัน้ ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์เราเดินจงกรมได้ ๒ ชัว่ โมงนี่ เวลาเรานัง่
จะนั่งได้น้อย มันเหนื่อย เราก็ต้องลดการเดินจงกรมลงมา เพื่อให้นั่งได้มากขึ้นอย่างนี้
ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเดิน ๔ ชั่วโมงจึงมานั่ง สําหรับอาตมานี้เดิน ตามปกติที่กําลัง
เร่งความเพียรนี้ ต้องเดินจงกรม ๒ ชั่วโมงครึ่ง แล้วเวลามานั่งนี่ มันได้ ๒ ชั่วโมงครึ่งเหมือนกัน
ถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้น เราลดการเดินจงกรมมา ๑ ชั่วโมง ถึง ๒ ชั่วโมง เราก็นั่งได้ ๓ ชั่วโมง
ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ เรามาเดินชั่วโมงครึ่ง แต่เรานั่งได้ถึง ๔ ชั่วโมง เราจะเลือกเอาในระหว่างนี้ ถ้าเรา
เลือกเอานั่งมากกว่า ก็เดินน้อย แต่ว่าจริงๆ แล้วไม่อยากให้น้อยกว่า ๔๐ นาที หรือว่าชั่วโมงหนึ่ง
เพื่อให้ร่างกายของเรานี้เคลื่อนไหวได้ดี เลือดลมวิ่งได้ดี แข็งแรงด้วย เดินทางไกลก็ดี โรคภัยไข้เจ็บ
ไม่ค่อยเบียดเบียน ย่อยอาหารดี เมื่อเรารับประทานอาหารใหม่ๆ ให้น่ังพักสักหน่อย ก่อนมา
เดินจงกรม ให้อาหารย่อยดีๆ เสียก่อน พอพักผ่อนแล้วจึงมานั่งทําสมาธิ
ทีนี้การยืน การยืนพิจารณานี้ มันก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราไม่ได้เคลื่อนไหว แต่มันจะยืน
ไม่ทน ก็จะปวดขา ไม่ทน แต่ทําสมาธิได้ ยืน เดิน แล้วก็นั่ง นอน การนอนนี้เป็นอิริยาบถที่คน
หลับง่าย เป็นอิริยาบถที่สบายที่สุดของร่างกายของคน ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบดี
จริงๆ ก่อน เราจะไปนอนทําสมาธิไม่ได้ง่ายๆ เดี๋ยวมันหลับไปก่อน เดี๋ยวมันก็หลับไป มันจะไม่เจริญ
ไม่ก้าวหน้าในการทําสมาธิถ้านอนทํา
เหตุฉะนั้น ต้องคุม ๓ อิริยาบถเสียก่อน ถ้าหากเราทําความเพียรของเรา พอมันดึกแล้ว
ถึง ๕ ทุ่มเราจะพักผ่อน นี่ว่าเรามาทําความเพียรจริงๆ เราพักผ่อนก็จะนอน เราก็นอนกําหนด
ตามระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราก็นอนกาํ หนดไปหรือจะแผ่เมตตาเสียก่อน นอนกาํ หนด
ก็บริกรรมเหมือนเวลานั่ง จนมันหลับ หลับกับการบริกรรมภาวนาข้อธรรมกรรมฐาน มันหลับแล้ว
พอเราตื่นขึ้นมันอิ่ม ตื่นตี ๒ ครึ่ง ถึงตี ๓ เราก็กราบแล้วรีบนั่งทําสมาธิเลยระยะนั้น เพราะการ
นั่งทําสมาธิตอนเช้านี้ร่างกายมันเบา อาหารมันย่อยแล้ว มันจะนั่งได้ดีกว่าตอนกลางวันหรือหัวค�่ำ 
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ร่างกายมันเบาเบาดี เรานั่งได้ทน เราจึงทําจิตใจสงบได้เร็วมากกว่า นี่การทําสมาธิตอนเช้านี่ดีกว่า
ทุกเวลา เพราะอาหารมันย่อยหมด ร่างกายมันเบาสบายดี
ฉะนัน้ คนมาทาํ ความเพียรท่านจึงไม่ให้รบั ประทานอาหารตอนเย็น ตอนเทีย่ งแล้วไป พยายาม
ที่จะให้ ๒ มื้อพออย่างมาก เช้าแล้วก็มา ๑๑ โมง เพราะตอนเย็นนี้ไม่ต้องรับประทานอาหาร กินแต่
น�้ำหรือสิ่งจ�ำเป็นที่ควร ร่างกายเราเบา เราจะทําความเพียรได้มาก ถ้าเกิดคนไหนมาทําความเพียร
ถือแต่ศีล ๕ อย่างนี้ แล้วไปรับประทานอาหารตอนเย็นอยู่มาก คนนั้นจะง่วง มันง่วงมันหนักร่างกาย
มันจะไม่เจริญก้าวหน้าในการทําสมาธิ เหตุฉะนั้น ผู้บ�ำเพ็ญเพียรจึงเป็นผู้ไม่กังวลกับอาหารตอนเย็น
เวลาเรานั่งทําสมาธิ ถ้ามันง่วงเราต้องสังเกตเรื่องอาหาร ถ้าเรารับประทานอาหารเป็นข้าวมัน
มะม่วงสุก หรือว่าข้าวมันทุเรียน หรือกินอาหารมันเป็นหมู หรือกินข้าวมันมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่
ฟักทอง มัน จําพวกนี้ ถ้ามันทําให้เราง่วงก็ควรเลิกสิ่งอย่างนั้น อย่าไปรับประทาน ถ้ารับประทาน
ก็ต้องรับประทานแต่น้อย เพื่อไม่ให้เราง่วงซึม การบําเพ็ญต้องการความแช่มชื่นเบิกบาน เราต้อง
พยายามปรับตัว เวลารับประทานอาหารก็อย่ารับประทานอาหารมาก นักปฏิบัติจริงๆ นี่
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้แก่ภิกขุ ภิกขุนีภิกขุโนก็ดี นักปฏิบัติทั้งหลาย เวลาเรารับประทาน
อาหาร หรือภิกษุฉันอาหาร มันใกล้จะอิ่มเหลือประมาณสัก ๕ คํานี้ให้หยุดเสีย คํานวณว่าเราเคย
รับประทานอาหาร ๒๐ คําอย่างนี้นะ มันอิ่ม เราควรจะกินให้ได้ประมาณสัก ๑๕ คํา ถึง ๑๖ คํา
แล้วไปดื่มน�้ำ  มันจะพอดี ฉันน�้ำ  กินน�้ำ  มันจะพอดี ถ้าเราไปรับประทานอาหารให้อิ่มพอดี แล้วเรา
ไปดืม่ น�ำ 
้ แล้วมันจะอึดอัด ร่างกายมันจะหนัก มันไม่ดี ตรงนี้ ถ้าเรารับประทานข้าวเหนียว มันทาํ ให้งว่ ง
เราควรที่จะรับประทานข้าวเจ้า ข้าวเจ้านี้มันทําให้ไม่ง่วง อิ่มขนาดนี้แหละมันพอดีกับร่างกาย
ของเรา เราควรทีจ่ ะรับประทานให้พอดีๆ รับประทานอาหารพอดีกบั ร่างกายของเราแต่ละครัง้ ๆ นีน่ ะ
อย่าไปรับประทานอาหารมาก พระท่านก็ไม่ให้ฉันมาก นักปฏิบัติรับประทานให้มันพอดีกับร่างกาย
แล้วมันอยู่สบาย ก็ค่อยหาเอา รับประทานเท่านี้ช้อนจําไว้ ถ้ามันหิวอยู่มันเบาเกินไปก็เพิ่มขึ้นไป
ถ้าเกิดมันง่วงมันหนักเกินไปเราก็ลดลงมา ลดอาหาร แม้อาหารที่ตนเองชอบที่สุดก็ตาม ก็อย่าไป
รับประทานมาก ตรงนี้ต้องระวังตลอดเรื่องอาหาร ถ้าใครระวังอย่างนั้นจะทําให้ตนเองร่างกายเบา
แล้วก็นั่งสมาธิได้ดีมากกว่าทุกๆ คน นี่เป็นอย่างนี้
เวลาเราทําใหม่ๆ มันก็เพลียบ้าง ง่วงบ้าง อ่อนเพลียบ้าง อย่าไปหวั่นไหวกับมันอย่างนั้น
ถ้ามันง่วง อาตมาก็ไม่อยากให้นกั ปฏิบตั ทิ งั้ หลายดืม่ กาแฟ ทัง้ พระทัง้ โยมก็ดี ปลุกให้มนั ชืน่ ด้วยกาแฟ
อย่าไปทําอย่างนั้น ให้เราปลุกมันชื่นด้วยการที่เราระลึกถึงพระรัตนตรัย และการตั้งใจทําความดี
ของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าเราไปอาศัยยา ไปอาศัยกาแฟอย่างนั้นมันไม่ดี เกิดไม่มีแล้วมันจะทําให้ง่วง
ทําให้เราติด ทางที่ดีที่สุดอย่าไปดื่ม ถ้าดื่มน้อยๆ ตามธรรมดามันก็ไม่เป็นอะไร อย่าไปดื่มแก่ๆ ว่าจะ
ให้มันนั่งได้มาก วันนี้ไม่ให้มันหลับ ไม่ได้ความแล้ว อย่างนั้นมันไม่ดี
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เหตุฉะนั้น อาตมาจึงเลิกมาได้ ๒๐ ปีแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับกาแฟ โกโก้ ไปลองโกโก้ดูที่เวลลิงตัน
ทําให้เจ็บท้อง ลองดูเฉยๆ ก็หยุด ก็เลิกไม่เกี่ยวข้อง เข็ดแล้วไม่เอาแล้ว นั่นนะเราต้องเลือกหาการ
รับประทานอาหารทุกอย่าง อะไรมันทําให้เจ็บท้อง มันกวนท้อง เราก็พยายามดู สิ่งนี้ควรหยุด ต้อง
รับประทานแล้วท้องมันเบาสบาย มันไม่รอ้ น มันไม่อดื อย่างนีเ้ ราต้องหา เลือกหาอาหารชนิดนัน้ ทาน
จะเป็นน�้ำพริก จะต้มผัก หรือจะกินแกงชนิดไหนมันไม่รบกวน หรืออาหารชนิดใดเราพอหามาได้
เราก็พยายาม โยมนีต้ อ้ งพยายามปรับหาอาหารเฉพาะร่างกายตนเองได้ ไม่เหมือนพระ พระนีแ่ ล้วแต่
มันจะมี ต้องเลือกเอาเท่านัน้ เอง แล้วแต่โยมจะให้อะไร มาเลือกเอาว่าอะไรควรฉันได้ อะไรไม่ควรฉัน
เหตุฉะนั้น เวลาพระไปฉันที่บ้าน อย่าไปรบกวนท่าน อย่าไปคุมท่านฉันอันนั้นอันนี้ ท่านจะ
เลือกหาเอาเองทีม่ นั เหมาะสมกับร่างกายของท่าน ทีท่ า่ นไม่มอี ะไรรบกวน ทีท่ า่ นสบาย ท่านจะเลือก
หาอย่างนั้นของท่านเอง ไม่ต้องไปพูดถึง เพราะท่านเลือกมานานแล้ว ท่านต้องรู้จักอาหารต่างๆ ผู้ที่
รู้จักจัดอาหารบริโภคของตนเองนั้น จะได้เป็นคนไม่มีโรค พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่า เป็นคนอยู่
สบาย คนไหนโลภอะไรก็กนิ อะไรก็กนิ หมด คนนัน้ เป็นโรคง่าย คนไม่ระวังตนเอง เหตุฉะนัน้ ร่างกาย
ของคนนี้ อาหารการกินมันต่างกัน รสชาติมนั ก็ชอบต่างกัน บางคนก็ชอบเปรีย้ ว บางคนก็ชอบหวาน
บางคนก็ชอบขม บางคนก็ชอบเผ็ด บางคนก็ชอบเค็ม บางคนก็ชอบจืดนั้นแน่ะ อะไรมันทําให้สบาย
ที่สุดต้องเลือกหา รสอาหารทั้งหลายเหล่านี้ บางคนก็ชอบมันๆ
พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนการไปปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นสัปปายะไว้ดังนี้
๑. สถานที่สัปปายะคือสถานที่สงบ
๒. ไม่เป็นหนทางที่คนเดินพลุกพล่าน คนจอแจ
๓. ไม่เป็นสถานที่ก่อสร้างอยู่ตลอดทั้งแล้งทั้งฝน มีการทําให้มันไม่สงบ
้ ที่คนลงอาบน�ำ 
๔. ไม่อยู่ใกล้ท่าน�ำ 
้
๕. ไม่เป็นสถานที่เขาไปหาหลัวหาฟื้น
๖. ไม่เป็นสถานที่เป็นสวนดอกไม้ที่คนมาท่องเที่ยว
๗. ต้องมีบุคคลสัปปายะ ก็คือมีอาจารย์สอน
๘. สถานที่นั้นไม่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ต้องอยู่ทิศใต้ ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก
ของหมู่บ้าน
๙. คนอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ รักตน ทุกคนรักสงบเหมือนกัน เพื่อจะให้มีศีลเสมอกัน รักษา
ความสงบเหมือนกัน
๑๐. มีคิลานสัปปายะ ก็คือมียาพอจะรักษาตนเอง ได้อยู่ได้กิน
รวมแล้วเป็น ๑๐ อย่าง ถ้าไม่ได้ถึง ๑๐ อย่างก็ให้ได้สัก ๕ อย่างก็ยังดี สํานักปฏิบัติที่สงบนี้
มันเป็นสถานที่อํานวยนะ สิ่งแวดล้อมอํานวย ที่มันสงบเวลาเรานั่งทําสมาธินี่ เรามองเห็นจิตของเรา
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ง่าย พอได้ยนิ เสียง จิตมันวิง่ ออกไปใช่ไหม วิง่ ออกไปหาเสียงนีเ่ ราเห็นได้งา่ ย เรามองเห็นจิตเราได้งา่ ย
ถ้าหากเป็นที่คลุกคลีนั้น เรามองไม่เห็นจิตของเราเลย มันออกไปไม่รู้มันไปถึงไหน มันวิ่งอยู่ แวบไป
นั่น แวบไปนี่ เรามองไม่เห็นจิตเลย จับมันไม่ได้ ฉะนั้น อยู่ที่สงบมันจึงเป็นสถานที่จับจิตของตนเอง
มาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ดี นั่นคือสถานที่สัปปายะ ดังได้กล่าวมานั้น ถ้าหากว่ามันไม่ได้มาก
ถึงขนาด ๑๐ อย่าง ก็ให้ได้ ๕-๖ อย่าง ๑. สถานที่ไม่ก่อสร้าง ๒. ไม่อยู่ทางผ่าน ๓. ไม่อยู่ใกล้ท่าน�้ำ 
๔. ไม่อยู่ที่หาหลัวหาฟืน ๕. มีอาจารย์สอน ๖. มียารักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกินก็พอฉัน
พออยู่ ๕ - ๖ อย่างนี้ก็ใช้ได้
นักปฏิบัติใหม่ พระพุทธเจ้าไม่ให้อยู่ในอาวาสที่ทางคนพลุกพล่าน มันไม่สงบไม่ให้อยู่วัดที่
ก่อสร้างทั้งแล้งทั้งพรรษา ไม่ให้อยู่วัดปลูกแต่สวนดอกไม้ท่านก็ไม่ให้อยู่ ให้หนีคนพากันมาเที่ยว
ชมดอกไม้ มาชมดอกนั้นสวย ดอกนี้ไม่สวยอยู่นั่น เดี๋ยวมันก็เข้าไปจับใจของผู้ไปปฏิบัติ มันไม่สงบ
มันเสียหาย ครั้นอยู่ใกล้ท่าน�้ำ  เขาก็ลงเล่นน�้ำใช่ไหม ร้องสนุกสนานรื่นเริงรบกวนอีก มันไม่สงบ
เขามาหาหลัวหาฟืนเขาก็ร้องเพลง นั่น..ไม่สงบอีก อาวาสที่ไม่สมควร มันเป็นอย่างนั้น วัดเราอยู่
ตะวันตก บ้านคนอยู่ตะวันออก เมื่อคนเขาคุยกัน เสียงมันดังเข้าวัดก็ไม่สงบ วัดที่ไม่มียารักษาโรค
ภัยไข้เจ็บสักหน่อย ท่านก็ไม่ให้อยู่เพราะมันไม่สัปปายะ เราชอบจืดอย่างนี้ เกิดมีแต่อาหารเค็มๆ มัน
อยู่ไม่ได้ เราชอบหวาน เกิดมีแต่ของเปรี้ยวๆ ท่านก็ให้เลือก กําลังฝึกใหม่นี่ก็เรียกว่าหาสนองกิเลส
อยู่ หาสนองจริตอยู่ เพื่อให้มันเข้ากับจริตมัน มันชอบของเปรี้ยว มันไปโดนของหวาน มันสู้ไม่ไหว
ควรจะให้ไปอยู่กับของเปรี้ยวก่อน ถ้าชอบจืดก็ให้ไปอยู่ที่อาหารรสจืดๆ ก่อน อาหารหวานไม่เอานี่
ให้มันอยู่ที่ชอบก่อน เวลามันภาวนาดีๆ จิตใจสงบดีแล้ว มันทิ้งของมันเองหรอก มันเลือกของมันเอง
มันก็ทําให้สบายดีตรงนี้
บัดนี้ เมื่อเดินจงกรมแล้ว ก็มานั่งสมาธิ เวลานั่งทําสมาธิ ถ้ากระดูกเข่า กระดูกโคนขาไม่ดี
เรานั่งทนไม่ได้ มันเจ็บมันปวด เราก็ต้องพยายามหานั่งแบบที่จะนั่งได้ทนที่สุด ตรงนี้ไม่บังคับ
ขัดสมาธิอย่างเดียว ถ้าขาเราไม่ดีเราก็นงั่ เก้าอี้ นั่งเก้าอี้ทาํ เพราะเราไม่ได้ไปคุมทีข่ านี่ เราคุมจิตใจอยู่
ภาวนาแท้ๆ เราไม่ได้คมุ ทีข่ า ขามันจะอยูอ่ ย่างไรก็ชา่ งมัน แต่วา่ เพราะร่างกายของเราไม่สมประกอบ
ไม่สมบูรณ์ เราก็จะคุมจิต นัง่ แบบไหน นัง่ พับเพียบทน หรือนัง่ สมาธิทน หรือนัง่ เก้าอีท้ น เราต้องดูนะ
ดูนะว่าอะไรมันจะนาํ จิตใจให้สงบได้เร็วทีส่ ดุ เราก็มองหาอย่างนัน้ ถ้ามันนัง่ แล้วง่วงเราก็เดินจงกรมนะ
อย่านั่งต่อ มันง่วง มันแก้กัน แก้ง่วง เดินจงกรมให้มันชื่นมื่น เดี๋ยวมานั่งใหม่
บัดนี้ ถ้าร่างกายของเรามันอ่อนเพลียจริงๆ เราเดินทางไกลอย่างนี้นะ เราก็ควรที่จะพักผ่อน
มันไปไม่ไหวร่างกายมันต้องพักผ่อน แต่จติ มันไม่พกั นะ แต่รา่ งกายมันไปด้วยไม่ได้นะ มันคนละส่วนกัน
เราก็ต้องการพักผ่อน นี่มันเป็นอย่างนี้ ต้องพักผ่อนนอน เราอย่าไปหักโหมเกินไป เราอย่าเอาเป็น
อัตตกิลมถานุโยค การบังคับตนไม่หลับไม่นอน เดินจงกรมทั้งคืน นั่งทั้งคืน หมดวันยันรุ่ง เป็น
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อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี้แล ทําให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั่น
ทุกโขอนริโย ไม่ไปจากข้าศึกคือกิเลส ไม่ใช่ทางพระอริยธรรม อนัตถสัญหิโต ไม่ประกอบด้วย
อย่างหนึ่ง ไม่ใช่หนทาง หมดวันหมดคืน เอาหมดคืน แต่กลางวันนอนหมดวัน มันไม่ได้เรื่องอะไร
ต้องแบ่งเวลานอน เวลากลางวันก็นอนบ้าง กลางคืนก็นอนบ้าง แต่มันคนละเวลากัน ถ้าเกิดเรานอน
กลางคืนหมดคืน กลางวันมาทาํ ความเพียร ทําความเพียรหมดคืนมานอนกลางวันก็ไม่เป็นอะไร หาวิธี
พักผ่อนร่างกาย บางคนเดินจงกรมทัง้ วัน กลางคืนก็ไม่หลับ ไม่นานก็ลม้ ป่วยแล้วไปไม่รอด เราต้องพัก
ถ้าทาํ ทาํ สักคืนหนึง่ นีก่ ลางวันพัก วันหลังมาทําไม่เป็นไร เพราะกลางวันก็ได้พกั อยู่ ร่างกายไม่เป็นอะไร
บัดนี้ อัตตกิลมถานุโยค อดข้าว อดอาหาร ร่างกายมันกินอาหาร พอไปอดมันนี่ อดอดไป
มันป่วยสิ นี่ร่างกายมันทรุดลง ไม่รู้ตัว ล้มไม่รู้ตัว ตายไม่รู้ตัว ชนิดนี้เป็นอัตตกิลมถานุโยค เราต้อง
รู้จักสภาวะร่างกายของเรา เพราะเราเอาร่างกายทําความเพียร เราต้องรู้จักรักษาพอให้มันประทัง
ไปได้ นี่มันเป็นอย่างนี้
กามสุขัลลิกานุโยค คือ ความเพียรล่าช้า มัวแต่เพลินเพลิน อยากฟังดนตรีบ้าง อยากไปเที่ยว
สนุกสนาน ดูหนังดูลิเกบ้าง จิตใจมันยึดสนุกสนาน ไม่นั่งภาวนา ไม่เดินจงกรม หาแต่เรื่องสนุก
อันนั้นก็ช้า คนเดินทางช้า ไม่ใช่ทางพระอริยเจ้าท่านทํา ทําให้เสียกาลเสียเวลา
นี่การทําความเพียร ต้องเป็น มัชฌิมาปฏิปทา เดินสายกลางให้พอดีๆ ถ้าเหมือนคนตึงเกินไป
นี่แหละ สมมุติเราเดินทางอยู่ เราวิ่งเอง มันยังไปไม่ถึงหมู่บ้านที่เราจะไป มันล้มกลางทางแล้ว
เห็นไหม มันตายอยูก่ ลางทางมันไปไม่รอด อันนีถ้ า้ เราเดินช้าเกินไป เดินเล่นอยู่ มันก็ไม่ถงึ เราต้องเดิน
ก้าวขาพอดีๆ มันจึงจะไม่เหนือ่ ย มันจึงถึงหมูบ่ า้ นทีเ่ ราจะไป พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เดินสายกลาง
วิธีทําความเพียร ทางสายกลาง ก็คือเหมาะกับร่างกายของตนเองแต่ละคนๆ เขาตัวใหญ่
เขาแข็งแรง เขาทําได้หนักกว่า เราตัวน้อย เราก็เอาแบบใหม่ เดินได้น้อย เราก็นั่ง นั่งดู เพราะฝึกจิต
เหมือนกัน เหมาะกับร่างกาย เหมาะสม แต่ไม่ได้ไปตามกับกิเลสนะ กิเลสมันชอบนอนก็นอน
แบบนั้นไม่ใช่ แต่เราฝืนมันอยู่ นั่ง สมมุติเรานั่งได้ ๒๐ นาที เราฝืนไป พยายามให้มันได้ ๒๕ หรือ
๓๐ พอได้ ๓๐ นาทีเราก็พยายามฝืนให้มันได้ ๓๕ นาที มันถึงเวลา เราก็อย่าออกจากนั่ง ฝืน ฝืนบ้าง
บังคับมันบ้างเพื่อให้มันก้าวหน้า อย่าเอาแค่เดิมเท่านั้น บางทีอาจจะน้อยกว่าเดิม ถ้ามันสั้น แต่ว่า
เรามีเวลาว่าง เรามีความตั้งใจทํา ให้มันมีระบบ มีเกณฑ์ เคยนั่ง ๓๐ นาที วันนี้เราต้องเอาให้เกิน
นัน่ ไป เกิดมันเบามันสบาย มันเกิดของมันเอง มันไปของมันเอง ชัว่ โมงหนึง่ ก็เป็นเรือ่ งเล็ก เข้าไปแล้ว
ให้จิตใจสงบแล้วมันเบานี่ตรงนี้ เราก็ควรพยายาม แต่อย่าลืมว่า อิทธิบาท ๔ นั่นมันมี
ฉันทะ ความพอใจในการที่จะทําความเพียรของตน
วิริยะ ต้องเพียรเดินจงกรม นั่งภาวนา
จิตตะ เอาใจฝักใฝ่อยู่ มีช่องว่างเมื่อไรก็ต้องทําเมื่อนั้น ทําอยู่พิจารณาอยู่
วิมังสา ตริตรองเหตุผล ถ้าจิตใจของตนนั้นสงบเป็นสมาธิ เราจะได้รับความสุข
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ธรรม ๔ อย่างนี้ ต้องเป็นเครื่องประกอบตลอดไปในการทําความเพียร และทํากิจการงาน
ทุกอย่างทางด้านวัตถุก็เหมือนกัน ธรรม ๔ อย่างนี้ต้องเป็นเครื่องประกอบอย่างดี ความเพียร
ก็เรียกว่าอิทธิบาท ๔ เป็นบทเป็นบาทในการที่จะเดินทาง และไปให้ถึงจุดหมายปลายทางและ
ส�ำเร็จได้ ถ้าขาดแล้วไม่ได้เลย ขาดข้อเดียวก็ไม่ได้
ถ้าเรามีฉนั ทะ ความพอใจอยู่ อยากทําความเพียร แต่ไม่มวี ริ ยิ ะ ไม่นง่ั ไม่เดินจงกรม ได้ขอ้ เดียว
ไปไม่ได้ ถ้าเรามีความเพียรอยู่ มีฉันทะและมีความเพียร เดินจงกรม นั่งภาวนาอยู่ แต่มันทําเป็น
ระยะๆ ไม่ฝักใฝ่เลย เวลามีช่องว่างไม่ดู ความเพียรก็ไม่ต่ออีก ต้องดูช่องว่าง มีช่องว่างเมื่อไหร่
ทําความเพียรทั้งนั้น ไม่เลือกเช้าสายบ่ายเที่ยงเลย มันเป็นอย่างนี้ เพราะธรรมะเป็นอกาลิโก
ไม่ประกอบด้วยกาลด้วยเวลาเหมือนกับผลไม้ต่างๆ
ถ้าเราทําจิตใจของเราสงบเดี๋ยวนี้ เราก็สุขเดี๋ยวนี้ เราไปสงบเที่ยงคืนเราก็สุขเที่ยงคืน เราสงบ
ตีสองเราก็มีความสุขตีสอง ถ้ากลางวันเราสงบเราก็มีความสุข เวลาไหนไม่เลือก ทําความเพียร
ไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลา เป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลด้วยเวลา ท่านจึงให้ทําได้ทุกเวลา ไม่ใช่
ว่าเลือกค�่ำ  ค�่ำแล้วจึงจะทํา กลางคืนจึงจะทํา ไม่ใช่อย่างนั้น เราก็ตั้งใจทําต่อไป นึกว่าเรามาทํา
ความเพียร พอตื่นเช้ามา มันยังชื่นอยู่ นั่งใครไม่นั่งก็ช่าง ใครจะนอนกรนอยู่ก็ช่าง เราต้องทําของเรา
ให้ทําอย่างนั้น แต่ต้องใจกล้าหาญ ยืนหยัดมั่นคง ไม่อ่อนแอ ไม่ท้อแท้ ตั้งใจทํา เห็นเขานอน
เราก็อยากนอน อย่าไปทํา ทางที่ดีที่สุด ให้หมู่นอนหลับ เราตื่นนั่งทําสมาธิ ชื่นที่สุดเลย ยิ่งมีปีติ
ยิ่งมีความแช่มชื่น ถือว่าคนอื่นประมาทไม่สร้างความดี ไม่ทําความดี ตนเองนี้กําลังทําความดี
อาตมาทาํ อย่างนัน้ เวลาอาตมาไปในงาน พระ ๕๐ องค์ ๑๐๐ องค์น่ี นอนในปะร�ำมากๆ อาตมา
จะนอนภาวนาเล่นเสียก่อน พอพระเณรนอนหลับหมดแล้ว อาตมาลุกนั่งจนยันรุ่งเลย นั่งดูเหมือน
กับคนประมาทหมดเลย พระทั้งเฒ่า ทั้งหนุ่ม ทั้งแก่ นอนคราง อื้อฮือ ฮือ-อี-อี อยู่ โอ๊ย..ยิ่งชื่น ยิ่งชื่น
ยิ่งสงบ เห็นพวกนั้นประมาท มีแต่นอน เรานี้ไม่ได้ประมาท นิ่งสงบดี ดีมากเลยที่เป็นอย่างนี้ อาตมา
อยากให้ญาติโยมทําเหมือนกันนะ เพื่อมันจะได้ชื่น เรามาทําความเพียรนี่ เราไม่ใช่มาประมาทนะ
ไม่ใช่มาเล่นนะ เราต้องการความพ้นทุกข์ เข้าสู่นิพพาน เราต้องวางเป้าหมายเราไว้อย่างนั้น
ถ้าหากยังไม่ถึงนี่ จะให้เราเป็นผู้เพิ่มพูนบุญบารมีของเราให้แก่กล้าขึ้นไป เพิ่มพูน สติปัญญา
ของเราด้วย ถ้าตายไปจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้า ขอให้สติปัญญาแก่กล้ากว่านี้ เพื่อจะได้ละกิเลสให้
เบาบางลงไปเรื่อยๆ เกิดชาติหน้าอีก ก็ให้มันมีสติปัญญาว่องไวกว่านี้ เข้าไปอีก ต่อไปก็หลุดพ้นไป
เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปได้ เราต้องพยุงส่งเสริมตนเอง
เหตุฉะนั้น จงตั้งใจทําความเพียร จิตที่ควรขู่ต้องขู่ จิตที่ควรข่มต้องข่ม จิตที่ควรยกย่องต้อง
ยกย่อง จิตที่ควรขู่ก็คือ ไม่สงบสักที เดี๋ยวก็แวบไปนั่นแวบไปนี่ แฉลบไปนั่น แฉลบไปนี่อยู่นั่นแหละ
ต้องขู่มัน นั่น จิตระยะนั้น ไล่ขู่มันเลย จิตที่ควรข่มคือ มันสงบแล้วประคองมันเอาไว้ คุมดูแลจิต
ไม่ให้ออกจากสมาธิ เขาเรียกว่าข่ม
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จิตที่ควรยกย่อง เหมือนอย่างทําสมาธิ เหมือนเรามาอยู่ที่นี่แหละ โอ้ย มันอยากเดินจงกรม
พอเห็นว่างรีบไปหาช่องที่เดิน เดินอยู่ที่ไหนที่มันไม่มีคน ร่มไม้ที่ไหน อย่างที่วัด รีบไปเดิน หรือว่า
มันอยากนั่ง รีบนั่งเลย ตอนนั่งมันไม่สนใจหรอกเสียง มันจะสงบเร็วมาก จิตที่ควรยกย่องต้องรีบทํา
จิตมันจะสงบเร็วมาก ก็รีบให้มีสติสัมปชัญญะ ตามดูจิตของตนดีๆ เมื่อมันสงบเร็วมาก มันจะได้จํา
การเดินทางของตนเอง
การปฏิบัติจําไว้ให้ดี เวลาเราทําได้เร็ว ทําสงบแล้ว ทําสมาธิ ต้องทําอย่างนั้น ก็ขอให้กล้าหาญ
อย่าไปกลัวมัน กลัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บ กลัวมันตาย อย่างนั้นอย่างนี้ ยุงมากัดกลัวเป็นมาลาเรีย
อย่าไปกลัวมัน ยุงตัวเดียวมันไม่หามเราไปไหนได้หรอก ขามันปวดก็อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นโรค
เหน็บชา อัมพาต เอวมันเจ็บ ถ้าเราเปลีย่ นอิรยิ าบถมานัง่ ไตมันทํางานหนักมันจะเป็นโรคไต เราก็ตอ้ ง
ไปเดินอยูน่ นั่ เอง วิธแี ก้ไขมัน เราเดินอยู่ อิรยิ าบถเราเปลีย่ นไปมา เรากล้าหาญอย่างนัน้ อย่าไปท้อถอย
ครูบาอาจารย์ท่านทํามา ยิ้มทั้งวันเลย ท่านหนังเหี่ยวหนังแห้ง ท่านยังยิ้มได้ ตนเองยังไม่เฒ่า
ไม่แก่ถึงขนาดยิ้มไม่ออก เราก็ต้องเอาสิ ท่านยังทําได้ ผู้หญิงผู้ชายไม่เลือก ทําสมาธิ ความทุกข์
ความสุข มันมีเหมือนกันหมด เหมือนกันหมด ความโกรธ ความเกลียด มันมีเหมือนกันหมด ทั้งรัก
ทั้งชัง เขามีความสุขความทุกข์ เขามีเหมือนกันหมด ความเบื่อหน่ายเขามีเหมือนกันหมด
เหตุฉะนั้น การปฏิบัติเขาจึงว่ามันมีเหมือนกัน แต่สติปัญญาใครจะว่องไวกว่ากัน ก็ต้องสร้างซิ
เห็นว่าตนเองไม่สงบจะหยุดก่อนไม่ได้ ก็ดเู ขาวิง่ แข่งกัน ถ้าเขาแพ้เขาก็ตอ้ งไปฟิตทุกเช้าใช่ไหม ฟิตเพือ่
ให้วงิ่ เร็วขึน้ เราก็ฝกึ สติของเราให้เร็วขึน้ ซิ ฝึกการปฏิบตั ขิ องเราให้แข็งแกร่งขึน้ ต้องดูอย่างนัน้ ถ้าใคร
มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้น สงบแน่ ได้รับความสุขแน่ เพราะเราไม่มีงานอะไรนี่ ไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไร
นี่ เราจะทิ้งงานทางกาย ไม่ได้ทํางานทางกาย พิจารณางานทางจิต จิตตวิเวก จิตสงบ ถ้าจิตสงบแล้ว
อุปธิวิเวก จะไปละกิเลส เข้าวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อหาละกิเลส เพื่อให้จิตของเราได้ว่าง ไม่มีกิเลส
จดจํา มันจะได้สบาย เอาแค่นี้แหละนะ
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หลักการท�ำสมาธิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
วันนี้ จะได้อธิบายหลักในการทําสมาธิอย่างย่อๆ ก็คือศึกษาเรื่องจิตของเรา จิตคือความคิด
คิดไปโน่น คิดไปนี่ มีปัญหา ตรึกตรองที่จะให้คนเราทําเร็วที่สุด การคิดไปโน่นไปนี่ มันไม่สงบ
เรียกว่าจิตสมมุติขึ้นมา การระลึกได้ว่าจิตคิด อันนั้นท่านจัดว่าเป็นสติ การรู้ว่าจิตคิดอยู่กับเรื่องอะไร
คือสัมปชัญญะ เป็นปัญญา เราจะฝึกสติ-ความระลึกได้ สัมปชัญญะ-ความรู้ตัว ให้ระลึกเร็วๆ เพื่อจะ
รู้เท่าทันจิตของเรา
เราฝึกสมาธิไม่ได้ ก็คือสติของเราอ่อน สัมปชัญญะของเราอ่อน มันไม่รวดเร็ว ระลึกไม่เร็ว
รู้ไม่เร็ว ไม่เท่าทันจิต หากสติของเราไม่รู้ ระลึกไม่เร็วทันจิต เราก็ไม่สามารถที่จะจับจิตของเรามาไว้
กับข้อธรรมกรรมฐาน กับลมหายใจเข้าออกของเราได้ จิตมันก็จะไปอยู่เรื่อยๆ เพราะสติของเรา
ตามมันไม่ทัน
พอเราจะจับมันเอามาไว้กับลมหายใจเข้าออก มันก็วิ่งออกไปโน่น ไปอเมริกา พอตามไป
มันก็วิ่งกลับเมืองไทยแล้ว พอตามมาถึงเมืองไทย มันก็ไปเยอรมันโน่น ไล่ตะครุบไล่ตามอยู่นี่แหละ
มันไปนานแล้วจึงรู้ เพราะเรารู้ตามมัน ไม่ใช่รู้เท่ารู้ทัน
เมื่อสติของเราอ่อนอย่างนี้ มันระลึกไม่เร็วอย่างนี้ ก็ไม่อาจที่จะทําสมาธิได้ง่ายๆ เราจึงต้อง
ฝึกสติของเราให้มากขึ้น
การฝึกสติ เราเริ่มฝึกตั้งแต่การยืน ให้รู้จักว่าเรายืน เราเดินไป ให้รู้จักว่าเราเดินไป เรานั่งอยู่
ให้รจู้ กั ว่าเรากาํ ลังนัง่ อยู่ เรานอนอยู่ ก็ให้รจู้ กั ว่าเรากาํ ลังนอนอยู่ เรากินอะไร ก็ให้เรารูจ้ กั ว่าเรากินอะไร
เราอาบน�้ำ ให้เรารู้จักว่าเราอาบน�้ำ เราถ่ายอุจจาระ-ปัสสาวะ ให้รู้อยู่ทุกอย่าง เพื่อให้สติสัมปชัญญะ
รู้อาการต่างๆ ของเรา เราทําอะไรให้รู้อยู่ในงานนั้น หากเรารู้แล้วอย่างนี้ ก็เรียกว่าเรามีสติรู้อยู่
ทุกอิริยาบถ
เราทํากิจการงาน เย็บปักถักร้อย เราทําอะไรต่างๆ เราทําอยู่ทํากิน ซักผ้าซักผ่อน ล้างมือ
ล้างถ้วยล้างชาม ทํางานอะไร ให้เรารู้ รู้ในงานนั้นตลอด ไม่ให้จิตของเราไปที่อื่น เราอ่านหนังสือก็ให้
รู้ว่าเราอ่านหนังสือ เราเขียนหนังสือก็ให้รู้ว่าเราเขียนหนังสือ ฯลฯ เป็นการฝึกสติประจําวัน พอเรารู้
จากสิ่งเหล่านี้ สติของเราก็ไวขึ้น
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แล้วก็มาดูจิตของเรา จิตของเราวิ่งไปไหนเราก็ตาม ตามมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน ผู้ที่ฝึก
เป็นแล้ว พอเราจับจิตมาได้ เรามีสติคุมจิตอยู่ มันก็อยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน อยู่กับลมหายใจเข้าออก
เราก็มาดูลมหายใจเข้าออก มันวิ่งออกไปเราก็ดึงจิตของเรามาดูลมหายใจเข้าออกอีก
เมื่อเราฉลาด เรามีสติ คือเราเอาความคิดที่คิดไป มาคิดดูลม ก็เรียกว่าเอาจิตมาคิดดูลม
อยากให้มนั เห็นลม ถ้าเห็นลมเมือ่ ไรแล้ว จิตของเราก็อยูก่ บั ลมนัน้ มันจึงเห็น ถ้ามันยังไม่เห็น จิตของเรา
มันก็ยังไม่อยู่กับลม เราทวนเข้าไปเราก็เข้าใจเหมือนกัน ถ้าอย่างไรๆ มันก็ไม่อยู่ มันก็เป็นเรื่องของ
จิตฟุ้งซ่าน
คนที่ทําได้ง่าย พอเราเอาจิตของเรามาคิดดูลม จิตก็นิ่งเห็นลมเข้าลมออก ลมเข้าแรงออกแรง
ก็รู้ ลมเข้ายาวออกยาวก็รู้ ลมเข้าเบาออกเบาก็รู้ ลมเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ เมื่อมันรู้ ระยะที่มันรู้อยู่นั้น
จิตอยู่กับลมแล้ว เราต้องเข้าใจ ถ้ามันอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวมันออกไป นั่นแหละเรียกว่า ขณิกสมาธิ
เราก็ดึงเอามันมาใหม่ เอามาคิดใหม่
ถ้าจิตอยู่กับลมอีก มันอยู่นานกว่าเดิม ก็ดูลม ลมมันละเอียดที่สุด เหมือนไม่มีลม หาลม
ไม่เจอเลย ตรงนี้คนก็กลัวตาย ว่าลมหายไปไหน เมื่อกี้นี้หายใจอยู่ ก็เลยออกจากสมาธิ ถอนออกมา
เพราะความกลัวตาย เราอย่าไปกลัวตาย มันยังหายใจอยู่ แต่มันหายใจละเอียด หากเราหาลม
ไม่เห็น เราไม่ต้องไปค้นหาลมอีก ให้ใช้สติปัญญาจับจิตของเรามาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน ดูว่าจิต
ของเรามันเกิดอยู่ที่ไหน คิดอยู่ที่ไหน หรือว่ามีความสุขอย่างไร ระยะนั้น ตัวนั้นแหละเป็นตัวจิต
ก็เอามาไว้ที่หน้าอก หรือจุดใดจุดหนึ่ง เอาความสุขนั้น ความสุขที่จิตเสวยอยู่นั่นมาไว้ตรงหน้าอก
ของเรา เราก็ใช้สติปัญญาประคองความสุขนั้นไว้ คิดมันไว้ ให้มันคิดอยู่นั่น พอเราคิดอยู่มันก็สงบ
ลึกลงไปๆ ถึง อุปจารสมาธิ แสงสว่างจะเกิดขึ้น ถ้าหากแสงสว่างไม่เกิดขึ้น เราก็ไม่ต้องเสียใจ การ
ภาวนานี่ ไม่อยากให้เห็นอะไรเลย ไม่อยากให้เห็นแสงสว่าง ไม่อยากให้เห็นความสงบ ไม่ต้องคิดว่า
อยากเห็นมัน แต่มันจะสงบของมันเอง อยากเห็นนรกสวรรค์ก็อย่าไปคิดเลย ถ้าเราไปคิดอย่างนั้น
จิตของเราจะไม่สงบเพราะเราอยาก คนที่ทําสมาธิได้ง่าย พอจิตสงบ มันนิ่ง เราจะเห็นความสุขเลย
ใจที่ไม่เคยสุขสักที พอใจพักผ่อนมันสงบเลย มีปีติ แล้วก็มีความสุข มีปีติแน่นอนทุกคนเลย พอมัน
เห็นแล้วต้องมีแน่นอน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ขนลุกขนพองเย็นเฉียบเข้าไปในใจ บางคนก็เหมือน
ก้อนสําลีพันตัว เหมือนสายฟ้าแลบแปล๊บเย็นฉ�่ำเลย บางคนก็กายเบาเหมือนกับจะลอยขึ้นฟ้าเลย
เขาเรียกเบากาย แล้วก็เบาจิต จิตก็สงบ ทําไมจึงเบา เพราะมันวางนิวรณธรรม มันไม่มีภาระ
มันจึงเบา ถ้าเป็นอย่างนี้ มันก็มีความสุข มันสงบอยู่ ให้พยายามประคองสุขไว้
อาตมาอยากจะให้ข้ามเรื่องเสียงไป มันมีเสียงเหมือนโทรศัพท์ทางไกล ได้ยินแว่วๆ แต่มันก็
ได้ยนิ อยู่ ถ้าเราเห็นนิมติ ต่างๆ เหมือนเราพูดกันมันได้ยนิ เลย ถ้าเราเข้าไปในข่ายในระยะใกล้จะได้ยนิ
หมดเลย ใครพูดเรือ่ งของเราอยูใ่ นกรุงเทพฯ นอกประเทศ ในประเทศ ฟังได้หมด ฟังเหมือนโทรศัพท์
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แต่พอจิตของเราสงบเลยไปสักหน่อยมันก็ดับ พอถอยออกมามันก็ดัง มันมีสถานีของมันเหมือนวิทยุ
นั่นแหละ
จิตมันสงบไปพักหนึ่งของมันตรงนั้น เราก็อย่าไปอวดว่ามีตาทิพย์หูทิพย์ บางคนไม่อยากเห็น
ก็เห็น เป็นขั้นของสมาธิ พอมันวางจากสิ่งเหล่านี้ มันสงบลึกลงไปเป็นชั่วโมง ร่างกายจะว่างหมดเลย
เหมือนกับเป็นอากาศเป็นลมไปหมด ไม่มีแขนมีขา มือก็ไม่เห็น ขาก็ไม่เห็น ตัวก็ไม่เห็นมันอยู่ที่ไหน
มันจะอยากลืมตาดู แต่อย่าอยากลืมตาดูนะ มันไม่เห็นก็ช่างมัน เรามาดูที่จิตของเรา มันสงบอยู่ใน
อารมณ์อะไร เราก็ประคองจิตของเราเอาไว้ ตรงนี้มีความสุขมากๆ เห็นชัดเจน แต่พอต่อมานั้นยัง
ไม่สุขจริงๆ ตรงนี้จิตเป็น อัปปนาสมาธิ มีปีติสุขมากเพราะจิตหลงยึดสุข เบา ว่างตลอดเลย จิตว่าง
จากนิวรณธรรม มันไม่อยากกินข้าว ไม่อยากดื่มน�้ำ ไม่อยากได้อะไร อยากอยู่ในสุข สุขที่ไม่เคยเห็น
นิรามิสสุข สุขที่เราทําสมาธิ เรื่องอื่นทิ้งหมด เรื่องอยากได้อะไรทั้งหลายหายหมด เรื่องอยากยุ่งกับ
การงานก็หาย เรื่องเงินเรื่องทองทิ้งหมดเลย
ครั้นจิตสงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิ ถ้าหากมันยังทิ้งทุกอย่าง ยังสุขอยู่ สบายอยู่ เพ่งดูอยู่
ท่านเรียกว่า ฌาน (แปลว่า เพ่ง) ถ้าเรามองดูอยู่เฉยๆ จิตสงบนิ่งเหมือนเราวางอุเบกขาเฉยๆ
เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิ จะอยู่ใกล้ๆ กัน พอแยกออกก็รู้ทั้ง ๒ อย่าง ต่างกันนิดหน่อยเท่านั้น ตรงนี้
จิตเกิดสงสัยว่า ใครจะรู้เหมือนเราไหม ทําอย่างไรคนอื่นจะรู้เหมือนอย่างเราบ้าง จึงต้องระมัดระวัง
มันจะอวดว่าตนเองรู้ มันจะหลงทางตรงนี้ ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดี มีคนหลงทางมาก คนเป็นบ้า
เป็นอะไรตรงนี้เอง มันจะเทศน์ให้คนอื่นฟัง พูดให้คนอื่นรู้ สุขจริงๆ นะ ทําอย่างนั้นนะ ทําอย่างนี้นะ
ดังนั้น เราต้องละไป อย่าไปเทศน์ให้คนอื่นฟัง (ไม่ใช่พระอรหันต์) ให้ใช้สติปัญญาปราบตัวนี้ไว้
ต้องจําให้ดีนะ ตั้งแต่เริ่มนั่งบริกรรมภาวนา จิตของเราทําอย่างไร ตั้งสติของเราอย่างไร
สัมปชัญญะความรู้ตัวอย่างไร เราตั้งจิตของเราอย่างไรให้มาทวนดู แล้วจิตของเราสงบลงไปนี่
เราวางอะไร จิตสงบอยู่ในอารมณ์อย่างไร เราก็ประคองจิตของเราให้สงบอยู่ในอารมณ์นั้น เมื่อจิต
ของเราสงบลึกลงไปเป็นอัปปนาสมาธิ เราประคองจิตของเราให้สงบนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้นได้อย่างไร
คราวหลังเรานัง่ ทาํ สมาธิทไี่ หน เราจะเข้าทางเดิมได้ เราจะเข้าทางเดิมได้ถกู ต้อง เวลามีอะไรเกิดขึน้ มา
เราก็ตดั ออกๆ เหมือนอย่างเดิม จิตของเราวางได้อย่างเดิม คนนัน้ จะทาํ สมาธิได้ทวั่ ไปหมด นัง่ รถ เรือ
เครื่องบิน นั่งอยู่ที่ไหนทําได้หมด อยู่ประเทศไหนก็ทําได้หมดเลย ถ้าชํานาญในการเข้าออก อย่างนี้
เรียกว่าคนทําสมาธิได้ง่าย ทําได้รวดเร็ว ไม่ต้องกล่าวเรื่องนิวรณธรรมให้ฟังเลย ส่วนผู้ที่ทําสมาธิ
ได้ยาก ทําอย่างไรจิตก็วิ่งหนีอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็ไปตะครุบเอาตรงนี้ วิ่งไปตามเอาตรงนั้น สติของเรา
ก็ตามล่าไปๆ จนถึงจุดที่มันหมดกําลัง มันก็ไม่ไปไหนหรอก ถ้ามันไปคิดอะไรอยู่ คิดถึงเงิน รถ
บ้านช่อง คิดถึงคน ลูกเต้า คิดถึงหลาน เพื่อนฝูงก็แล้วแต่ มันจะวกไปจดจ่ออยู่ตรงที่นั้น พอจ่ออยู่
ที่ไหน สติปัญญาของเราก็ไล่ตามไปทันที่นั่น มันไม่ไปไหนหรอก มันไปเกาะอยู่ ยึดมั่นถือมั่นอยู่
ก็ถามทันทีว่าทําไมถึงยึดบ้าน บ้านของเธอรึ มันจะตอบว่าบ้านของฉัน ถ้าบ้านของเธอ เธอตายไป
ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ว น า แ ล ะ ก า ร ท ำ ส ม า ธิ 119

เธอเอาไปด้วยได้ไหม ควรใช้สติปัญญาซักถามจิต ถ้าหากมันตอบว่าตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้
แล้วเอามาคิดทาํ ไม ให้สงบอยู่ สบายอยู่ บ้านไม่ไปไหนหรอก เขาฝังเสาดีแล้ว ขันน็อตดีแล้ว สติปญ
ั ญา
จะปรามจิต จิตที่ควรขู่ต้องขู่ ขู่แล้วมันจะงง พองง เราก็จับเอาจิตคืนมาหาลมหายใจเข้าออก สําหรับ
ผู้ฝึกยากต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิ หาอุบายให้ถูก เพื่อให้จิตสงบมีสมาธิด้วยปัญญา
พอจิตอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานแล้ว จิตที่ควรข่มต้องข่มบังคับไว้ คล้ายๆ ประคับประคองไว้
ไม่ให้จิตออกจากสมาธิ ส่วนจิตที่ควรยกย่อง คือเราอยากทําสมาธิ แต่ยังทําการงานอะไรไม่เสร็จ
เราก็รบี ทาํ ให้เสร็จ เก็บข้าวเก็บของ รีบทาํ สิง่ ทีข่ ดั ข้องอยู่ ทีม่ นั จะเป็นนิวรณธรรม ทีจ่ ติ อยากให้เสร็จ
แต่งานมันไม่เสร็จหมดทุกอย่าง มันพอมีช่องจะทําได้ ถ้าใจอยากนั่งสมาธิระยะนั้นให้รีบนั่ง คิดหา
วิธีเข้าห้อง หลบไปอาบน�้ำหรือไม่อาบก็แล้วแต่ ระยะนั้น ถ้าเราเอานั่งสมาธิ จิตจะสงบเร็วมาก
เพราะจิตใจมีศรัทธาเต็มที่ กําลังมองหาอะไรระยะนั้นมันจะตัดของมันเอง หลังจากสงบก็จะสุข
ไม่ยุ่งอะไร จิตมันชอบของมันเอง คล้ายกับว่ามันชอบแล้ว ที่ไหนมันชอบมันก็สบาย เหมือนเรา
ชอบอากาศ ชอบถ�ำ 
้ ชอบป่า ชอบร่มไม้ ลมพัดเย็น มันสบาย มีความสุขเร็ว ฉะนั้น จิตที่ควรยกย่อง
ต้องรีบทํา จิตอยากทําสมาธิต้องรีบทําสมาธิ
เมื่อเราทําสมาธิกลางคืน จิตสงบอยู่ เราควรทําต่อไป ถึงเที่ยงคืนมันยังสงบ ยังสุขอยู่ ยังสบาย
อยู่ ก็อย่าไปทิ้งมัน ทําต่อไปจนสงบอย่างเต็มที่ ก้าวบันไดขั้นสูงขึ้นไป ขั้นลึกลงไปหนักแน่นเข้าไป
เราจะสามารถทาํ ให้จติ ของเราก้าวหน้าขึน้ ไปเรือ่ ยๆ อย่าไปหยุด ต้องทาํ อยูอ่ ย่างนัน้ เราก็จบั ได้เลยว่า
จิตของเราก้าวไปได้กี่ขั้น สงบอยู่ในขั้นอะไร พอได้อารมณ์น้ันจริงๆ แล้ว สมควรแล้วจึงนอน
กราบพระแล้วจึงนอน และทบทวนดูว่าเราทําอย่างไรจิตของเราจึงสุขจึงสงบ ก็เอาจิตมาตั้งไว้ให้มัน
สงบอยู่ แล้วหลับไปด้วยกัน ถ้ามันชํานาญนะ เหมือนกับทีอ่ าตมาทําอยู่ทุกวันนี้ พอมันรูส้ ึกตัว มันไป
อยูก่ บั สมาธิของมันทันทีเลย มันอยูข่ องมันเอง เรือ่ งของมันเอง มันจะจับอยูท่ จี่ ดุ นัน้ มันจะลงสงบลึก
อยู่ตรงตัวนั้น อยู่ประจําที่ของมันเองเลย เมื่อมันเป็นสมาธิจริงๆ เวลาเราหลับ เราจะไม่ฝันอะไรเลย
เราต้องทําจริงๆ พอตื่นขึ้นมา มันรู้หน้าที่ของมันทันทีนั่นแหละเรียกสติสัมปชัญญะ มันอยู่ดูแลจิต
ตลอด
เมื่อฝึกแล้วเราต้องเข้าใจในจิต จิตที่ควรขู่ต้องขู่ ไม่ขู่ไม่ได้ จิตที่ควรข่มต้องข่ม ต้องประคอง
จิตที่ควรยกย่องก็ต้องยกย่อง ก็เหมือนกับเราขู่ลูก มันไม่ฟังคํา ขู่มันจนยอมเรา การข่มก็เหมือนเรา
จับแขนเด็กไว้ไม่วาง แล้วไม่ให้มันไป นี่ข่มมัน ที่ยกย่อง ก็ยกย่องว่าเด็กมันดี มันเรียนเก่ง สอนง่าย
ก็ยกย่องมัน ให้มันรู้จักทําการท�ำงานดี จิตของเราก็เหมือนกัน มันไม่ชอบขู่อย่างเดียว มันต้อง
ประเล้าประโลมเหมือนกัน คนก็เหมือนกันนะ เราขูล่ กู เดียว มันก็ไม่อา่ นหนังสือ ไม่ทาํ งาน เอ็นมันอ่อน
ไปหมด ขีเ้ กียจไปหมด ถ้าเราหาวิธยี กย่องบ้าง มันท�ำงานให้เราทัง้ วันเลย ไม่เหนือ่ ย เด็กลูกน้องอยูใ่ น
ทีท่ าํ งานของเราเหมือนกัน คนท�ำงานอยูใ่ นร้านนี้ เขาขายของให้เรา เขาช่วยเรา หาเงินให้เรา เราต้อง
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รู้จักพูดกับเขา ต้องรู้จักเลี้ยงเขา รู้จักคุยกับเขา อย่าไปขู่เขาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้อาหารกินดี
แล้วก็พูดดีๆ ทํางานแข็งแรงดีนะ ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ พอเขาทําผิด อันนี้มันผิดต้องทําแบบนี้
อย่าไปขู่เขา เขาจะหนีจากเราเลย ไม่ค้าขายให้เรา เราก็ไม่ได้เงิน เราต้องฉลาด ต้องสอนเขาดีๆ ใจ
ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักวิธีในการฝึกฝนอบรมจิตใจ เมื่อมันสงบแล้ว เราจะเห็นความสุขชัด ลูกมัน
จะสงบก็เพราะแม่ฉลาด พ่อฉลาด มีแต่ขู่ลูกเดียว เรียนหนังสือก็ไม่เก่ง มีแต่ตีลูกเดียวก็เรียนไม่เก่ง
ดีไม่ดีเป็นประสาท จิตก็เหมือนกัน อยากให้มันสงบ เราก็ต้องมีเทคนิคในการดูการสอนการคุม
ต้องมีสติปัญญา สติปัญญานี้เป็นเรื่องดีที่สุด มีมากเท่าไรยิ่งดี นี่แหละเป็นหลักของมัน
เมือ่ เรามีสติคมุ จิตของเราแล้ว เราจะมีสติในการพูด จะคุมเรือ่ งพูด กิเลสมันมีตา่ งๆ นานา พอเรา
คุมพูด เราพูดเรือ่ งอะไร มันมีประโยชน์บา้ งไหม หรือจะมีเหตุผลอุปมาอุปไมยอย่างไร เหมือนอาตมา
พูดนี่มีประโยชน์บ้างไหม เรื่องนี้ให้ความสุขและให้ประโยชน์อย่างไร เราต้องมีสติในเรื่องที่เราพูดนั้น
คนพูดไม่มีสติ มันผิดพลาด ทีแรกมันต้องพูดผิดพลาดก่อนบ้างทุกคน จึงรู้ว่าตนเองผิดพลาดมาก่อน
เราจึงจะพูดถูกต้องได้ กระท�ำดีได้
เมื่อเรารู้จักคุมการพูดของเราได้แล้ว จึงมาคุมการคิดอีก เราคิดไม่ดีต้องรู้ คิดดีต้องรู้ ต้องมีสติ
ในการคิด ถ้าคิดเรื่องไม่ดีอย่าไปคิดขึ้นมา ถ้าคิดเรื่องดีจึงคิด
ถ้าละเอียดขึ้นอีกนิด การบ�ำเพ็ญด้านจิตใจ ควรคุมได้ห้ามได้ ถ้าคุณคิดไม่ดีปล่อยมันไปเสีย
ถ้าคิดดีจึงควรคิด ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ ควรจะคิดอยู่แต่สิ่งนั้น คิดแต่สิ่งที่ดี คิดดีแล้วจิตมีความสุข
รู้แล้วมันก็ขยันของมันเอง ถ้าคิดดี มันมีความดี ถ้าเอาด้านวัตถุออกมาอ้าง ทําถนน ทํารถ เครื่องบิน
เรือ เครื่องนุ่งเครื่องห่ม ฯลฯ คุณคิดดี ทําดี คุณก็ขายได้ มีเงิน มีความสุข จิตก็เหมือนกัน ถ้าจิต
ของคุณคิดดี จิตของคุณก็ไม่ทุกข์ จิตของคุณต้องสุข จิตของคุณต้องเบา แต่ถ้าคุณคิดไม่ดี คุณก็ทุกข์
ถ้าคุณทาํ ไม่ดี ผลงานของคุณก็ไม่ดี ขายไม่ออก ถ้าคุณพูดไม่ดี เดีย๋ วก็ผดิ เถียงกัน ทุบตีกนั มันจะทุกข์
เกิดขึ้น ถ้าคุณโกรธคุณเกลียด คุณต้องมีความทุกข์ของคุณเอง
การภาวนาในชีวิตประจําวันที่จะทําให้ตนเองมีความสุข เราจะต้องดูการยืน เดิน นั่ง นอนอยู่
กินอะไร ไปห้องน�้ำล้างมือ ดูอยู่ ดูใจตนเองมันคิดเรื่องอะไรจึงสงบ ล้างมือ ทําอยู่ทํากิน ระลึกอยู่
ตลอด คนชนิดนี้แหละเขาทําสมาธิตลอด ทําอาหารเขาก็ทําสมาธิ ล้างถ้วยเขาก็มีสมาธิ มีความเพียร
อยู่ตลอด ภาวนาอยู่ตลอด เดินไปห้องน�้ำเขาก็ภาวนา นั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เขาก็ต้องพิจารณา
ดูจิตอยู่ เขาเรียกว่าคนภาวนาอยู่เนืองนิตย์ ไม่ต้องมานั่งคุมขังจึงเป็นภาวนา คนชนิดนี้เรียกว่า
คนฉลาด ฉลาดภาวนา อยากให้ทําอย่างนั้น อย่าไปคอยให้ถึงเวลาเสียก่อนจึงไปนั่งทําสมาธิ
เวลาอ่านหนังสือก็มีสมาธิกับหนังสือ เวลาเขียนก็มีสมาธิกับเขียนหนังสือ เราเย็บปักถักร้อยก็มีสมาธิ
ตัดเล็บมือ ตัดอะไรๆ ทําอะไร เราก็มีสมาธิจ่อดูจิต ใช้สมาธิเข้าไป ใจของเราก็สงบอยู่ตลอดกับสิ่งนั้น
แต่อย่าไปคิดกับสิ่งที่มันมีความทุกข์ มันไม่ดี อย่าเอาจิตไปไว้ เราคิดทําสมาธิอยู่กับสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี
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เรารีบแก้ไขเร็วๆ อย่าให้มันอยู่นานกับจิตของเรา ก็เรียกว่าคนมีความเพียรอยู่เนืองนิตย์ ไม่ขาด
เว้นจากนอนหลับเท่านั้น คนชนิดนี้ทําจิตให้สงบอยู่ตลอด
พระอริยเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านทําได้ จิตของท่านจะเป็นสมาธิอยู่ตลอด ท่านพูดคุย
อยู่อย่างนี้ก็เป็นสมาธิเพราะจิตไม่ออกไปยุ่งกับใคร เรื่องอะไร มันเป็นสมาธิของมัน มีแต่ใช้สติปัญญา
สั่งให้จิตที่จะส่งออกมาคุยเรื่องอะไรเท่านั้น จะคุยเรื่องอะไรเขาก็มีจิตก�ำกับอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิ
ครูบาอาจารย์ที่จะถึงแก่ชีวิตด้วยเครื่องบินตกหรืออะไร ท่านเตรียมพร้อมอยู่ตลอดแล้ว ท่านไม่กลัว
มีสมาธิ มีปัญญาประคองตนเองอยู่ เรียกว่าเตรียมตัวตายทุกเวลา จะไปกลัวทําไม เพราะมันตาย
อยู่แล้วแต่ยังไม่ตาย ท่านไม่กลัวแล้ว ถ้าท่านวางปุ๊บท่านก็ทิ้งไป ไม่มีปัญหาอะไร บางคนไม่เชื่อก็ว่า
จะไปได้อย่างไร คนไม่ได้ฝึกสมาธิ ไม่ได้ฝึกจิต ไม่รู้ เพราะจิตของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ให้มัน
อยู่อย่างไรมันก็อยู่ เคยเห็นไหมเรายึดทุกข์เราก็ทุกข์ตลอด เรายึดสุขมันก็สุขตลอด คือจิตของท่าน
วางอยู่ตลอด มันก็อยู่ด้วยกับการวาง ถ้าจิตอยู่ในสมาธิมันก็เป็นสมาธิตลอด อาตมาส�ำรวจเรื่องนี้
จึงรูส้ กึ ว่าพุทธศาสนาสอนอย่างลึกซึง้ มาก ละเอียดสุขมุ จึงเห็นชัดว่าครูบาอาจารย์ทที่ า่ นฝึกจิตดีแล้ว
พ้นแล้ว จิตสะอาดบริสทุ ธิ์ ทาํ ไมจึงสะอาดไปถึงกระดูก มันน่าอัศจรรย์อยูต่ รงนีซ้ ิ ทําไมกระดูกจึงเป็น
พระธาตุ จึงขาวสะอาดเป็นแก้วได้ ดูอัฐิของหลวงปู่มั่นสะอาดถึงกระดูก น่าจะสะอาดแค่ใจ กระดูก
ก็เป็นกระดูกอยู่เช่นเดิม แล้วก็ไปนิพพานใช่ไหม นี่สะอาดถึงกระดูกตลอด ไปหล่อหลอมอะไรถึง
กระดูกได้ มันลึกลับจริงๆ
พระพุทธศาสนาลึกซึ้งมาก ศาสนาอื่นก็ดีอยู่ แต่ดีคนละอย่าง ก็ให้เขาถือกันไป ไม่ว่าอะไรเขา
มันเรื่องของเขา แล้วเราก็เป็น ปริสัญญุตา เข้าชุมชนอะไรไปได้ทุกประเทศ ไม่ทะเลาะไม่โต้เถียง
แน่นอน
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สมาธิอบรมปัญญา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พากันตั้งใจฟัง การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญ พวกเรานั้นก็เป็นนักแสวงบุญ
เพื่อสร้างสมอบรมบารมีเป็นกุศลเพื่อให้เกิดขึ้นในตน ในเบื้องต้นคนทําทานการกุศลก็เป็นบุญ
ชนิดหนึ่ง รักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง เจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง
ใช้สติปัญญาขัดเกลากิเลสเพื่อให้หมดจากดวงใจก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนใฝ่ฝันหา การนั่ง
เจริญเมตตาภาวนานี้นะ ให้พวกเราทําการปลดปล่อยอดีต เรื่องราวที่เป็นอดีตทุกอย่างต้องวาง
ทิ้งไปให้หมด สิ่งที่เป็นอนาคตก็ดีก็ไม่ให้คํานึงถึงเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่มาถึง ก็ไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งนั้น
เรามาพากันพินิจพิจารณาดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันธรรม
คําว่า ปัจจุปันนาธัมโม ธรรมทั้งหลายพิจารณาในกาลปัจจุบัน เมื่อพวกเราได้ละจากเคหสถาน
บ้านช่องมาแล้ว ไม่ต้องกังวลกับอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เรียกว่า เนกขัมมะ ออกจากความ
ยุ่งเหยิง จากความขัดข้อง จากความกังวล ออกมาแล้วก็ต้องออกมาเลย ไม่ต้องไปกังวล เมื่อทุกคน
มีความคิดเห็นเช่นนั้นแล้ว ก็ควรทําตนให้เหมือนอยู่คนเดียว เรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียว อย่าไป
คิดว่าคนอื่นมานั่งกับเรา การเสียสละละความกังวลออกจากบุคคลอื่น แม้จะเป็นเพื่อนฝูงก็ดี พ่อแม่
ก็ดี ลูกหลานญาติวงศ์ตระกูลทั้งหลายก็ตาม เราควรที่จะตัดออกไปเหมือนกัน เมื่อเราตัดออกไป
ละออกไปแล้ว เราก็เหมือนอยู่คนเดียว เมื่อเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวกเราให้มีสติ
ความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว จิตคือความคิด ให้รู้ว่าจิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้
คิดอยู่กับตนกับตัวไหม
บัดนี้ เราจึงมาตั้งข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้ จะเอาลมหายใจเข้าออก ก็พุทโธอานาปานสติ
กรรมฐาน แปลว่า ลมหายใจเข้าออก ถ้าหากไม่มีข้อธรรมกรรมฐานในจิตของตนเองยึดเหนี่ยวอยู่
จิตก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสตลอด เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ให้มี
ข้อธรรมกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน เกาะอยู่กับ
ข้อธรรมกรรมฐาน จิตนั้นจึงจะมีที่อยู่ที่พัก ที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นอารมณ์ตั้งอยู่

ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ว น า แ ล ะ ก า ร ท ำ ส ม า ธิ 123

จิตใจของคนเรานี้แม้จะฝึกยากเพียงไรก็ตาม ก็สามารถที่จะฝึกได้ เราทั้งหลายไม่ต้องท้อถอย
ไม่ตอ้ งอ่อนแอท้อแท้ การฝึกฝนอบรมจิตใจต้องทาํ จริง เพราะทาํ จริงก็จะเห็นของจริง ทาํ เล่นก็ไม่เห็น
ของจริง ไม่เห็นความสงบ การทีเ่ ราเสียสละไม่ยงุ่ เหยิงกับอะไรนีแ้ หละ เป็นเรือ่ งทีส่ าํ คัญในการปฏิบตั ิ
บัดนี้ เราควรที่จะนําจิตของพวกเรานั้นเข้ามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานด้วยกันทุกคน ให้จิต
ของเรานิง่ อยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ถ้าหากเราจะเอาหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” อย่างนัน้ ก็ได้
ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเอาไว้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เมื่อเริ่มต้นปฏิบัติ
ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง เอาอะไรมาดู ก็คือเอาจิตที่คิดนั่นเองมาดู ดูลมหายใจเข้าออก
ให้เราหายใจให้สบาย สบาย หายใจให้ปลอดโปร่ง หายใจให้โล่งๆ นั่งให้สบาย ขาขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่น แล้วหลับตาพินิจพิจารณา นําจิตของตนมาไว้กับ
ข้อธรรมกรรมฐาน คือลมหายใจเข้าออก อย่าให้จิตของเราไปที่ไหน
ถ้าจิตของเราแฉลบออกไปภายนอก หรือแวบออกไปภายนอกก็ดี เราควรที่จะน�ำจิตของเรา
คืนมาไว้กับลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี้ ที่ลมสัมผัสเข้าออก เราก็ค่อยทําไปเรื่อยๆ
อย่างนัน้ อย่าไปบังคับจิตของตนเองเกินไป อยากให้มนั อยูเ่ ร็วเกินไป จิตมันจะยิง่ ดิน้ รนกระเสือกกระสน
ยิ่งจะฟุ้งซ่าน
เหตุฉะนั้น บุคคลที่มีความฉลาดในการทําสมาธิ ก็ย่อมใช้สติสัมปชัญญะของตนนั้นตามดูจิต
ของตน ถ้าจิตออกไปก็ดึงจิตคืนมาคิดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน ทําบ่อยๆ อย่างนี้ พอมันเคยชินแล้ว
จิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน กับลมหายใจเข้าออกได้ หายใจเข้ายาวให้รู้ หายใจออกยาวให้รู้
หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้ ให้รู้อยู่ที่ลม ไม่ให้รู้ที่อื่น แม้หากเรายังไม่เห็นลมสัมผัส
ก็ตาม แต่มันก็ต้องมีอยู่ดี ลมหายใจเข้าออก เราก็ควรเอาจิตของเรามาคิดดู จ้องดูลมอยู่ แต่หายใจ
ให้สบายๆ เมื่อเราอยากสบาย เราต้องทําตนเองให้สบาย
ทีนี้ ถ้าร่างกายของเรามันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้าง เราก็อย่าไปสนใจเรื่องความเจ็บปวด
มาสนใจเอาจิตของเราไว้กับข้อธรรมกรรมฐานดีกว่า เพราะการเจ็บปวดแข้งปวดขานั้น มันไม่เป็น
โรคภัยไข้เจ็บอะไร เจ็บหลัง เจ็บบั้นเอวก็ดี หรือร้อน หรือหนาว มันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไร เราก็
อย่าไปกังวลกับสิง่ ทีม่ นั เจ็บปวดนัน้ เวทนานัน้ วางไว้ตา่ งหากเฉยๆ ถ้าหากเรามีจติ ใจกล้าหาญอย่างนี้
ก็จะสามารถฝึกจิตใจของเราได้ง่าย เราควรที่จะพิจารณาดูครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่านก็นั่งมาตั้งแต่
บวชจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่เห็นขาท่านขาดไปไหน บั้นเอวท่านขาดไปไหน ไม่เห็นท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
อะไรมากมาย บางท่านบางองค์ยังเดินได้ถึง ๘๐ - ๙๐ ปี ท่านก็บ�ำเพ็ญมาแล้ว เราก็ควรที่จะนึกถึง
ท่านอย่างนั้น ท่านก็ยังทําได้ แต่พวกเรานี้จะไปอ่อนแอท้อแท้ทําไม ทําให้จิตใจของเราแช่มชื่นขึ้นมา
ระลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นนัน้ ท่านทาํ ได้ ไม่เห็นท่านเป็นอะไรหนักหนา เราก็พากันทําภาวนากันจริง
บ้างสิ จะพากันไปกลัวอะไรมากนัก เราต้องอดทนต่อสู้เอานะ จิตใจของเราจึงจะสงบเป็นสมาธิ
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นีเ่ ราคิดเห็นเช่นนีเ้ อง เราก็ควรจะน�ำจิตของตนมาไว้กบั ข้อธรรมกรรมฐาน ถ้าเราละออกมาแล้ว
เราไม่มีความกังวล กายวิเวกแล้ว ไม่ต้องทํางานอะไร จิตตวิเวก เราจะฝึกจิตของเราให้สงบเป็น
จิตตวิเวกอยูเ่ ดีย๋ วนี้ เป็นหน้าทีข่ องตนเองจะปฏิบตั ิ ถ้ากําลังยังฝึกหัดอยูน่ ี้ จิตของเรานัน้ มีความกังวล
กามฉันทนิวรณ์ เกิด นิวรณธรรม ถ้ามันอยากเพลิดเพลิน ท่านก็ให้เพ่งอสุภกรรมฐาน ทีนี้กาม
มันเป็นของที่หลอกลวงเฉยๆ อย่าไปยุ่งกัน ถ้าเราพิจารณา อย่างนี้มันก็วางได้
ถ้ามันมีพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้น มีความอิจฉาพยาบาทคนอื่นเวลานั่งอยู่ เราก็ควรที่จะรู้ พากัน
ตั้งใจแผ่เมตตาว่า ไปพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาทําไม เขาก็อยากอยู่สบาย เราก็อยากสบาย มันจะ
หายจากพยาบาทนิวรณ์
ถ้าถีนมิทธนิวรณ์ การง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้น เราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์จะมา
ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนอย่างตนเองนี่หรือ เรานอนมานานแล้ว เราควรที่จะปลุกจิตใจให้แช่มชื่น
ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานว่า
เราจะทําความดีทําความสงบ เมื่อหากแช่มชื่นขึ้นมาแล้ว เราก็ละนิวรณธรรมข้อนี้ได้
บัดนี้ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ถ้ามันเกิดขึ้น จิตใจฟุ้งซ่านร�ำคาญ คุมก็ไม่อยู่ คิดแฉลบไปโน่น
ไปนี่ แวบไปโน่นไปนี่อยู่ ทําอย่างไรก็ไม่อยู่นั้น ท่านให้พากันระลึกถึงมรณานุสติกรรมฐาน ระลึกถึง
ความตายสกัดกัน้ จิตฟุง้ ซ่านเอาไว้ ถ้าจิตใจของเราคิดไปอยู่ คิดไปโน่นไปนีอ่ ยู่ เราก็ควรจะพิจารณาว่า
จะคิดไปไหน คิดไปไหนก็ตายเหมือนกันทั้งนั้นในโลกนี้ มันจะคิดวุ่นวายไปทําไม นี่เรียกว่าระลึก
ถึงความตายเป็นเครื่องสกัดกั้นกันจิตฟุ้งซ่าน เมื่อมันเห็นแล้วมันไปที่ไหน มันก็ต้องตายเหมือนกัน
จิตจะหดหู่ขึ้นมา ก็จะมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอย่างเดิม นี่ผู้ฝึกง่าย
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย วิจิกิจฉานิวรณ์นี้เวลานั่งเข้าไป มันจะสงบหรือ มันจะมีความสุข
หรือ จะเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนจึงจะถูกกับจริตของตนหรือ เราอย่าไปกังวลอย่างนั้น เราควร
ที่จะละความวิจิกิจฉาของเราออกไปเสีย ตั้งใจว่าเราจะเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อเดียว เอาลมหายใจ
เข้าออก เราก็ดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ไม่ต้องเอากรรมฐานข้ออื่น ตั้งจิตตั้งใจบ�ำเพ็ญตามข้อธรรม
กรรมฐานข้อนี้
องค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงบ�ำเพ็ญอย่างนี้ พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่าเป็นยอดของกฎแห่ง
กรรมฐานทั้งหลาย นี้คือ อานาปานสติกรรมฐาน ถ้าหากเราฝึกทําลมของเราให้ผ่อนคลายเบาลงไป
เรื่อยๆ หายใจเบาๆ สบาย ใช้สติสัมปชัญญะดูจิตของเรา เอาจิตของเรามาไว้กับข้อธรรมกรรมฐาน
หายใจให้สบายๆ ลงไป นิวรณธรรมทั้งหลายนั้นเราระงับไปแล้ว เราปล่อยวางตามที่เราหาวิธีละ
ไปแล้ว เราก็มาหายใจให้สบายๆ เมื่อเราหายใจสบาย...เบาลงไปเรื่อยๆ เราก็มาดู จิตของเราอยู่กับ
ข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกไหม
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ถ้าจิตของเรารู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าออกมีอยู่สักพักหนึ่ง ก็นั่นแหละ เรียกว่าจิตเป็นขณิกสมาธิ
สงบเพียงนิดๆ หน่อยๆ เฉียดๆ เท่านั้น แล้วจิตก็จะถอนออกจากกรรมฐานไป ถ้าเราพิจารณาไป
ประคองจิตของตนอยู่ เดี๋ยวลมหายใจเข้าออกละเอียด เบาลง เดี๋ยวลมหายใจเข้าออกเหมือนหมดไป
เหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออก เราอย่าไปกลัวตาย เพราะจิตและลมหายใจของเราละเอียดสุขุมเฉยๆ
แต่มันหายใจอยู่ แต่มันมองไม่เห็น เพราะลมหายใจเข้าออกเบามาก
เมื่อมันมองไม่เห็นลมหายใจเข้าออก ตรงนี้แหละ เราจะเห็นร่างกายของเราเบาสบาย ใจก็เบา
ขึน้ มาบ้าง สบายขึน้ มาบ้าง สงบ ใจก็สงบขึน้ เราก็จะเห็นชัดเจนว่า ในระหว่างนีจ้ ติ ใจของเราสงบแต่ยงั
ไม่สงบมาก เมือ่ เราไม่มลี มหายใจเข้าออกแล้ว เราควรทีจ่ ะรูว้ า่ ใจสงบ ใจสบาย ใจเบา เอามาตัง้ ไว้ตรง
ท้องน้อย ตรงหน้าอก ตรงไหนมันสบายกว่ากัน เอาอะไรมาตั้งไว้ เอาความสบาย ตัวเบา เบา สบาย
มีความสุขนิดหน่อย ตัวนั้นแหละเป็นตัวจิต เพราะว่ามันสุข มันเบา ตัวนั้นแหละเป็นตัวจิต แล้วก็มา
ตัง้ ไว้ตรงไหน บางคนชาํ นาญเอาความรูส้ กึ นัน้ มาตัง้ ไว้ทหี่ น้าท้องน้อย หรือทีต่ รงหน้าอกก็ตงั้ ทีห่ น้าอก
ให้ความรูส้ กึ นัน้ อยูต่ รงนัน้ แล้วก็ใช้สติสมั ปชัญญะประคองจิตเอาไว้ เราประคองจิตของเราไว้ตรงนัน้
แหละ ไม่ให้จิตมันไปที่ไหน จิตก็จะสงบลึกลงไปนาน เราไม่ได้สนใจเรื่องลมเลย เราดูแต่จิตใจของเรา
กายของเราก็จะเบาสบายลงไปเรื่อยๆ จนจะเหมือนไม่มีกายเกิดขึ้น มันเบามาก
ตรงนี้มันจะมีปีติเกิดขึ้น คําว่าปีตินั้น ขนลุกขนพองนั่นก็ปิติชนิดหนึ่ง ทําไมจึงมีปีติ เราก็เห็น
ความเบาความสบาย ความสุขเกิดขึ้นนั่นเองมันจึงมีปีติ บางบุคคลนั้นเย็นแปล้บเข้าไปในหัวใจ
บางคนก็น�้ำตาไหล บางคนก็กายเบาเหมือนจะลอยไปบนฟ้า อากาศ บางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะ
เต็มห้อง ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นปีติทั้งนั้น แต่มันก็จะไม่เกิดกับพวกเราหมดทุกอย่าง เกิดอย่างหนึ่ง
หรือสองอย่างเท่านั้น
แต่ละบุคคลเมื่อปีตินั้นสงบระงับไป ใจก็เลยมีความสุข รู้อยู่ว่าจิตของเราสงบอยู่ เราก็ประคอง
ไว้ที่เดิม จิตสงบอยู่ ว่างสบาย มีความสุข เราประคองจิตของตนให้สงบอยู่นั่นแหละ ถ้ามันเกิด
แสงสว่างขึ้นมาเป็นสีเหลือง สีแดงก็ดี สีเขียว สีขาวก็ดี มันเกิดสับสนกันอยู่นะ เราอย่าเพิ่งไปดูแสง
เรามาดูที่จิตใจของเรา อยู่ในอารมณ์อะไร ระยะนั้น แสงมันจึงเกิดขึ้น
ถ้าหากเรารู้จักอารมณ์นี้แหละ เรากําลังยึดอารมณ์นี้ เสวยอารมณ์นี้อยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้น
เราต้องประคองจิตของเราอยู่ในอารมณ์นั้น ให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นมาจ้าชัดเจน แสงสว่างที่เกิดขึ้น
มันจะเห็นภาพต่างๆ หรือเห็นนิมติ ต่างๆ เกิดขึน้ ตรงนีม้ นั ตืน่ เต้น เราไม่อยากให้ไปยุง่ เหยิง ไปเกีย่ วข้อง
กับแสงสว่าง แต่ว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยเห็น มันก็ตื่นเต้น อยากดู พอเราอยากดูแสง
เท่านั้นแหละ แสงนั้นมันก็จะดับไป เพราะจิตของเรานั้นถอนออกจากข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้ง
เอาไว้ แสงสว่างมันก็ต้องดับไป มันจึงเกิดๆ ดับๆ พอมาตั้งหลักพิจารณาดูจิตให้สงบอยู่ แสงสว่าง
มันก็เกิดขึน้ มันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วจะเห็นถูกต้องชัดเจนเพียงใดก็ตาม ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ ในแสงนัน้
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เราภาวนา อย่าอยาก อย่าพากันอยากเห็นนรก-สวรรค์ เห็นเบอร์ เห็นหวย เห็นโน่น เห็นนี่
อย่าไปคิด คิดแล้วมันก็ไม่เห็นละ เพราะถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ มันจะเกิดขึ้นเอง
เห็นเอง เพราะมันเกิดจากความสงบ แสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ใช่มันเกิดจากความนึกคิดเอาเอง
เกิดจากจิตใจสงบ แสงสว่างมันจึงเกิดขึ้น นี่พูดถึงบุคคลที่จะมีแสงสว่าง
บางบุคคลนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับแสงสว่าง จิตใจสงบ นิง่ สบาย เบาสบาย เดีย๋ วมันก็มปี ตี ิ เดีย๋ วมัน
ก็สขุ สลับกันอยู่ เราก็ตอ้ งไม่คดิ อยากเห็นอะไรนะ จิตใจของเราสงบอยู่ มีแต่ประคองจิตใจของตนเอง
ให้อยู่นิ่ง สงบนานๆ ที่สงบอยู่ขั้นกลางเรียกว่า อุปจารสมาธิ เกิดขึ้น นั่งได้แล้ว ๒๐ - ๓๐ นาที
จึงถอยออกจากสมาธิ ถ้าถอยออกเราก็พยายามที่จะประคองจิตใจของเราไม่ให้ถอยออก ประคอง
เอาไว้ให้อยู่ในอารมณ์นั้น เพราะมันอยู่นาน มันก็สงบลึกลงไป สงบลึกลงไปอีกพักหนึ่ง มันจะ
ได้ยินเสียงอย่างละเอียด คนพูดเรื่องของเราอยู่ที่ไหน รู้เข้าใจ ฟังเหมือนเสียงโทรศัพท์ อันนั้น
เราก็ไม่อยากให้สนใจว่ามันอยู่ในความสงบขั้นไหน เราไม่ต้องไปหลงอยู่นั่น เราควรที่จะพากัน
ประคับประคองจิตใจของตนนั้นให้สงบ อยู่ในสถานที่ตนเองตั้งเอาเข้าไว้ แต่นี้จิตใจสงบมากขึ้น
บางคนเหมือนตกลงไปในเหว บางคนก็วูบลงไป เมื่อมันวูบลงไปเช่นนี้เองมันสงบลงไปลึก
ร่างกายมันก็ว่าง เหมือนไม่มีกาย ไม่มีหน้ามีตา ไม่มีแขนไม่มีขา ระยะนี้เราอยากลืมตาดู อย่าไป
ลืมตาดู เราควรที่จะดูจิตของเราว่ามันสงบอยู่ในอารมณ์อะไร มันจึงว่างเหมือนอย่างร่างกายไม่มี
สักชิ้นส่วน เรียกว่า กายเบา เบากาย แล้วก็เบาจิต จิตก็สงบเป็นสมาธิ นิ่งอยู่ในความสุขและ
ความเบา เบาตรงนี้ สงบตรงนี้เอง มันจึงสงบนาน มันไม่มีปวดแข้ง ปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว ไม่มี
ร้อน ไม่มีหนาว ไม่มีหิว ไม่มีกระหาย ไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ อยากอยู่สุข สุขสบาย นี่ว่ากําลังมี
ความสุข ความสงบจิตสงบถึงอัปปนาสมาธิ แนบแน่นมั่นคง ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน นิ่ง รู้อยู่ว่า
สงบอยู่ แม้จะมีเสียงแว่วๆ ก็ตาม แต่มันดังนิดๆ แว่วๆ แต่มันก็ปล่อยวางมารู้แต่จิตใจของตนเองสงบ
เป็นสมาธิอยู่
ถ้าหากมันว่างไปหมด เราไม่เห็นอะไรเลย จิตก็ไม่เห็น มีแต่ว่างเปล่าอยู่ นั่งโด่อยู่เฉยๆ
ไม่รับรู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหน อันนั้นเป็นอัปปนาฌาน ฌานนั้นต้องปล่อยให้ว่าง เพ่งแต่
ความว่างอยู่ ฌานแปลว่า เพ่ง
ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิ มันรู้อยู่ว่าจิตของตนเองสงบอยู่ที่ไหน ในข้อนี้แหละ ถ้าหากเราเห็นว่า
ร่างกายไม่มี มันก็นั่งได้ทน มันไม่เจ็บปวดที่ไหนแล้วเพราะมันวาง มันไม่ยึดร่างกาย มันมายึดแต่
ความสงบสุข จิตก็ยอ่ มสงบนิง่ เป็นสมาธิอยู่ นีม่ นั เป็นอย่างนี้ การปฏิบตั ิ พวกปฏิบตั งิ า่ ย การทาํ สมาธิ
เราควรที่จะรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งอยู่ เหมือนอยู่คนเดียวแล้วเป็นความสุข เดี๋ยวมีปีติ เดี๋ยวมีความสุข
หมดปีติ มีแต่ความสุขกับความว่าง ดูร่างกายก็ไม่มี อยู่สุข สุขสบายอยู่อย่างนั้น นี่รู้อยู่ว่าจิตสงบ
อยู่กับความสุข การทําสมาธิเป็นระดับๆ มาแต่เบื้องต้น จะเป็นเช่นนี้
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แต่บางบุคคลนั้น ไม่สามารถจะควบคุมดูแลจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิได้อย่างนี้
มีแต่จติ ฟุง้ ซ่าน วิง่ ไปนัน่ ไปนี่ แฉลบไปนัน่ ไปนี่ ไม่อยูก่ บั ข้อธรรมกรรมฐาน บุคคลชนิดนีต้ อ้ งใช้ปญ
ั ญา
อบรมสมาธิ คาํ ว่า ปัญญาอบรมสมาธิ นัน่ ก็คอื ว่า เราต้องฝึกสติสมั ปชัญญะของเรานัน้ ติดตามดูจติ ใจ
ไม่ให้จิตของเราคิดไปโน่นไปนี่ มันไม่สงบตามไป มันคิดไปไหน ตามไป ช่วยกันไปจับมันคืนมาไว้กับ
ข้อธรรมกรรมฐาน จิตมันคิดไป คิดไปเรื่อยๆ อยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นสุด มันก็ตามไปอีก มันต้องมีที่เกาะ
ของมัน มันต้องมีที่ยึด มีที่ห่วง มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง มันยึดบ้านยึดช่อง
ยึดรถยึดเรือ ยึดคน มันยึดเอาไว้อยู่ มันไม่สงบ ฟุ้งซ่านไป เราจะได้ไล่จิตตามจิตของเราไม่ให้มันไป
คิดอะไร มันจะได้ซักไซ้ไต่ถามจิตดูว่า อันนี้เป็นของเธอหรือ สติปัญญาเขาถามจิต ถ้าจิตมันตอบว่า
เป็นของเขา สติปญ
ั ญาก็ถามจิตอีกทีวา่ ถ้าเธอตายไปนีจ่ ติ จะเอาไปด้วยได้ไหม ติดรถ ติดบ้านติดช่อง
ติดคนก็เหมือนกัน เราจะเอาคนนั้นไปด้วยกับเราได้ไหมเมื่อเราตาย มันเอาไปไม่ได้ ถ้าจิตของเรา
มันมองอยู่เฉยๆ เราก็ดึงจิตมาหาข้อธรรมกรรมฐาน ถ้ามันไม่ยอมมา มันก็จะคิดปรุงแต่งอีก ไปยึด
อยู่กับคน อยู่กับของเหล่านั้น ซักไซ้ไต่ถามมันอยู่ เมื่อเราตายเราเอาไปด้วยได้ไหม สิ่งของทั้งหลาย
ในโลกนี้ วัตถุเราหามาไว้ที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่าง หรือคนก็ดี พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลูกหลาน เพื่อนฝูง
เมื่อเราตายเราเอาไปด้วยได้ไหม ลองถามจิตดู ถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้ ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้
มาคิดทําไม เราจะให้จิตสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน ให้มีความสุข เราอยากให้สงบมายุ่งทําไม
เพราะทําสมาธิ เราจะไม่ยุ่งกับใคร เราจะอยู่คนเดียว เรียกว่าแสวงหาจิต หาความสงบ นี่การ
ปฏิบัติภาวนา
เมื่อมันยังไม่สงบ เราไม่ต้องวุ่นวาย เราก็ค่อยๆ ใช้สติปัญญา ประคับประคองจิตใจของตน
เมื่อมันเอาอะไรไปไม่ได้ มันก็หยุดนิ่งสงบ คืนมาหาความสงบได้ ละได้ นี่คนจิตฟุ้งซ่านร�ำคาญ
มันไม่สงบ เราอย่าไปวุ่นวายกับข้อธรรมกรรมฐาน เราดูแต่จิตใจของเราว่ามันเสวยอารมณ์สงบอยู่
นี่วิธีแก้ไขจิตใจของบุคคลที่ฝึกยาก
อีกวิธีหนึ่งเราทําเหมือนอยู่คนเดียว แล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียว เราไม่ยุ่งเหยิงกับใครแล้ว เราไม่
ยุ่งเหยิงกับงานอะไรแล้ว เราอยู่คนเดียว เราฝึกจิตของเรา เรียกว่าทํางานภายใน ฝึกฝนอบรมจิตใจ
เขาเรียกว่าทํางานภายใน เพื่อจะให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิ ถ้าจิตของเราสงบ นิ่ง รู้อยู่ว่ามันนิ่ง
จะเห็นความสุขชัดเจน สุขมีสมบัติทั้งหลายมากมาย มันก็ไม่สุขเท่าความสงบเรียกว่า นิรามิสสุข
สุขไม่อิงอามิส เพราะเขาสละทั้งคนทั้งสมบัติออกหมดแล้ว ไม่ยุ่งอะไร ใจก็เลยมารับความสงบที่
ไม่ยุ่งอะไร ใจมันเบา เรียกว่ากายเบา จิตก็เบา เบากาย เบาจิต กายก็เบา ไม่หนัก ไม่ยุ่ง จิตก็เบา
ไม่ยุ่งกับอะไร ไม่มีกังวล จิตก็เลยรู้อยู่ว่าตนเองนิ่งสงบอยู่ เป็นอัปปนาสมาธิแนบแน่นมั่นคง
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ถ้าทุกคนปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้ว เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าจิตของเรานั้น ได้รับอารมณ์อะไรอยู่ใน
ปัจจุบันนั้น จ�ำไว้ให้ดี จ�ำไว้ให้แม่นย�ำ  จะประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละ ให้มันสงบนานๆ
เป็นชั่วโมง สองชั่วโมงก็ได้ สามชั่วโมงก็ได้ รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่ เห็นแต่ความสุข เห็นแต่ความว่างกับ
ความสุขเท่านั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ต้องทําบ่อยๆ เริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งทําสมาธิ เรานั่งอย่างไร เราบริกรรม
อะไร อันนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้น เป็นนิวรณธรรมข้อไหน เราแก้ได้ด้วยวิธีไหน เราต้องจําไว้ให้ดี จิตใจ
ของเราสงบไปถึงขั้นนั้น มีอารมณ์อย่างนั้น สงบลงไปถึงอุปจารสมาธินานเท่านั้น จิตใจอยู่ในอารมณ์
อย่างนั้น เวลามีแสงสว่างก็อารมณ์อย่างนั้นจึงมีแสงสว่าง ทีนี้พอเราเห็นแสงสว่างแล้วจิตใจสงบ
ลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ในความสงบอย่างนั้น เมื่อวางอารมณ์นี้ จิตสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิ
ร่างกายของเรามันว่างอย่างนี้ มันไม่มีที่เจ็บปวดที่ไหน กล้านั่งได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอะไร เราควร
จ�ำไว้ให้ดีว่าเราวางแบบนี้ จิตใจสงบลงไปแบบนี้ เป็นขั้นตอนอย่างนี้ มีความสุขอย่างนี้ มีความเบา
อย่างนี้ จิตสงบนิ่งรู้อยู่อย่างนี้ จ�ำไว้ให้ดี เมื่อเราจ�ำไว้ให้ดีอย่างนี้ เราทําทุกวันๆ ทําบ่อยๆ ให้จิตใจ
ของเราสงบมาถึงสภาวะนี้ เรียกว่า จบสมถกรรมฐาน
การฝึกฝนอบรมจิตใจ เราต้องทาํ ทุกวันๆ ให้จติ สงบทุกวันๆ เป็นวสี เรียกว่าทําบ่อยๆ ให้จติ สงบ
บ่อยๆ นี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายจะเป็นอย่างนี้ จะทําสมาธิ จิตจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ง่าย
พวกเราทัง้ หลายอยากให้ตนเองมีความสุขก็ตอ้ งพยายามใช้ความพากเพียรพยายาม ทําวันไหน
ก็เริ่มต้นอย่างเดิม จิตวางอย่างเดิม จิตใจก็สงบอย่างเดิม ให้มันอยู่อย่างนี้ก่อน ให้มันสงบแนบแน่น
ก่อน จนเราชินในการเข้าการออกสมาธิ จนชํานาญแล้ว จบสมถกรรมฐานแล้ว จิตนิ่งสงบรู้อยู่ว่า
จิตสงบนิ่งอยู่ตลอด ไม่ยุ่งกับอะไรแล้ว ต่อไปเราจึงจะได้เรียนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นด้านล�ำเลียง
ด้วยปัญญาโดยเฉพาะ เพื่อหาวิธีละกิเลสต่อไป นั่นวิธีการทําสมาธิ
เหตุฉะนั้น เมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว การฝึกทําสมาธิวันนี้ ก็ขอให้พากันตั้งใจ ให้ไปเริ่มต้น
ใช้สติปัญญาของตน ประคับประคองจิตใจของตน ไม่ให้มันหนีจากข้อธรรมกรรมฐาน ค่อยๆ เป็น
ค่อยๆ ไป จิตใจก็จะสงบจนไปถึงขั้นต่างๆ ดังได้กล่าวมานั่นแล้ว เราจึงพากันเข้าวิปัสสนากรรมฐาน
ล�ำเลียงด้วยปัญญาต่อไป ในวันนี้ก็จะแนะน�ำสั่งสอน ให้เพียงเริ่มต้นทําสมาธิ จนถึงจิตใจสงบระงับ
เป็นอัปปนาสมาธิอย่างแนบแน่นมั่นคงเพียงแค่นี้
เมือ่ เรานัง่ ทาํ สมาธิสงบอยูน่ านตามสมควรแก่เวลาแล้ว ก่อนเราจะถอนออกจากความสงบจาก
สมาธินั้น เราควรพากันค่อยๆ นึกดูลมหายใจเข้าออก ค่อยๆ หายใจเบาๆ เสียก่อน เมื่อพอมองเห็น
ลมหายใจเข้าออกบ้างแล้ว เราก็จะได้หายใจตามปกติแล้วจึงค่อยๆ เอามือขวาออกมาวางบนเข่าขวา
แล้วก็เอามือซ้ายออกมาวางบนเข่าซ้าย แล้วจึงลืมตาทั้งสองตามปกติ หายใจสบายเป็นปกติตามเดิม
นี้เป็นวิธีการออกจากสมาธิแบบเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะตามล�ำดับ ให้สุขสบาย
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เมื่อออกจากความสงบแล้ว เราจะลุกออกจากที่นั่งทําสมาธิไปนั่งพักสบายๆ สงบอยู่ที่อื่นๆ
ทบทวนดูความสงบที่ตนเองทําได้นั้นอีกทีก็ยิ่งดีมาก ว่าเราทําภาวนามาแต่ต้นนั้น เป็นอย่างไร
จึงได้รับความสงบอย่างนี้ จิตใจของเราจะมีความสงบสุขอยู่เรื่อยๆ ตลอดไป
ฉะนั้น จึงขอเตือนว่า การจะถอนจิตใจออกจากความสงบเป็นสมาธิดีแล้วนั้น ทุกครั้งควร
ปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นการดี ส่วนมากแล้ว คณะศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายที่กําลังเริ่มฝึกทํา
สมาธิตามขั้นตอนที่ตนเองทําได้นั้น เวลาออกจากสมาธิก็ถอนจิตออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวเลย
เรียกว่า การออกจากสมาธิที่ขาดสติสัมปชัญญะ เป็นการออกจากสมาธิที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง จะทําให้เรา
ไม่ชํานาญในการเข้าออกสมาธิ หากเมื่อเคยทําสมาธิได้แล้ว สมาธิก็จะเสื่อมไปได้ง่าย ไม่หนักแน่น
มั่นคงต่อไป จึงควรพากันทําความเข้าใจให้ดีในเรื่องนี้
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ปัญญาอบรมสมาธิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะคนเราทุกคนได้พากันเกิดขึ้นมาแล้ว มีรูปร่างกาย
ทั้งหญิงและชายก็ดี ย่อมมีจิตวิญญาณเป็นเครื่องครองร่างอยู่ นับเป็นเรื่องส�ำคัญที่พวกเราจะ
ก�ำหนดรู้ให้เข้าใจว่าตนเองนั้นมีอะไรบ้างที่อยู่กับตน ถ้าหากเราไม่ฝึกฝนอบรมตนแล้ว ก็จะไม่รู้ว่า
ตนเองนั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ อยู่เฉยๆ ไม่เข้าใจว่าตนเองอยู่ด้วยอะไร เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยากให้พวกเรามาสนใจ มาดูตนเอง ไม่ต้องดูคนอื่น การที่บุคคลมี
ความรักตน ก็ตอ้ งฝึกฝนอบรมตน ถ้าหากเรามีความรักตนเอง เมตตาตนจริงๆ ก็ตอ้ งขวนขวายฝึกฝน
อบรมตนจริงๆ เพื่อให้ตนตั้งใจก�ำหนดคุณงามความดี สมกับที่เรานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงกว่า
สัตว์ทั้งหลาย ก็ต้องพากันขวนขวาย เพื่อจะให้เป็นมนุษย์จริงตามความสามารถของตนที่จะฝึกฝน
อบรมได้
การฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยปัญญาอบรมสมาธินี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้พวกเรานี้ฝึกฝนอบรม
จิตใจให้ได้เป็นสมาธิ ให้จิตใจของพวกเรานั้นได้พักผ่อนบ้าง ได้มีอิสระเป็นของตนเอง เพื่อจะได้
ร่มเย็นเป็นสุข ถ้าหากจิตใจของพวกเราไม่สงบ ไม่เป็นสมาธิ มีแต่ความวุ่นวาย กระสับกระส่าย
กระเสือกกระสนดิ้นรนอยู่ ไม่มีที่พักที่ผ่อน คิดทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้พักได้ผ่อน
สักที เรื่องความคิดของจิตใจ เหตุฉะนั้นการที่จิตใจคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้พักผ่อนนี้เอง จิตก็ย่อมมี
ความทุกข์ ถ้าเราทุกท่านพิจารณาดูแล้ว จิตของบุคคลใดคิดมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้น
เพราะจิตใจนั้นทํางานมาก คิดมากก็เรียกว่าทํางานมาก จิตจึงมีความทุกข์มาก เมื่อจิตมีความทุกข์
มากนี้เอง ทุกท่านทุกคนก็คงจะมองเห็นได้ชัดว่าตนเองนั้นมีความทุกข์ ความเหี่ยวแห้งใจ ความ
เดือดร้อนใจ ความไม่สบายใจ ความโศกเศร้าโศกาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ถ้าจิตใจของพวกเรานั้น
มีความทุกข์ เราจะพากันไปอยู่ที่ไหนแห่งหนต�ำบลใด ประเทศใด เมืองใด พักผ่อนอยู่ที่ไหน ว่าจะให้
สบาย ย่อมจะไม่มคี วามสบาย มีแต่ความทุกข์เท่านัน้ เพราะจิตมีความทุกข์ จิตไม่ได้พกั ผ่อน อันนีเ้ อง
จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา
มโนมยา ธรรมทั้งหลาย มีใจถึงก่อน ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ
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ฉะนั้น ถ้าหากใจไม่ดีแล้ว ใจมีความทุกข์แล้ว ก็ย่อมไม่มีความสุขอะไรอยู่ที่ไหนในโลกนี้
นี่...พวกเราทั้งหลายได้มองเห็นเด่นชัดเช่นนี้ บัดนี้ เราจะพากันทําอย่างไรดีจึงจะทําให้จิตของเรามี
ความสุข ความรื่นเริง ความแช่มชื่นเบิกบาน เพราะมีอิสระอยู่ในความสงบ อยู่ในความปกติของจิต
ที่มีคุณธรรม มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจ ถ้าหากใจมีธรรมะ มีคุณธรรม ใจจึงมีความร่มเย็น
เป็นสุขได้ ข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องการอยากมีความสุข ต้องขวนขวายหาวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของเราให้มีสมาธิ ให้มันได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวให้จงได้ ถ้าหากเรายังอบรมไม่ได้ เราจะหาว่าใจ
ของเราๆ ได้อย่างไร เราควบคุมไม่ได้ ให้คิดอยู่ที่เดียวไม่ได้ ให้จิตใจของเราวิ่งส่ายเซไปตามสัญญา
อารมณ์ภายนอกอยู่ตลอด มันก็ควบคุมไม่ได้ จิตใจก็ไม่สงบสักที นี้เป็นเรื่องสําคัญ พวกเราควรที่จะ
สังเกตการใช้สติปัญญาของเรานี้ตามดูจิตของพวกเราในปัจจุบัน
พวกเรามานั่งกันอยู่ที่นี้ก็ให้พากันนั่งอยู่ในที่นี้ และให้จิตของเราอยู่ในที่นี้ ให้อยู่ด้วยตนเอง
อย่าให้ออกไปที่อื่น พวกเราเสียสละละจากเคหสถานบ้านช่อง จากกิจการงานน้อยใหญ่ อันเป็นสิ่ง
ที่ทําให้ใจกังวลนั้น เราออกมาแล้วเรียกว่า เนกขัมมบารมี เป็นผู้ดําริหาวิธีออกจากความทุกข์ ที่มัน
ไม่สงบมาอยู่ที่สงบ เมื่อมาอยู่ที่สงบ เราก็ควรปรับปรุงตนเองให้มันเป็นที่สงบเกิดขึ้นกับจิตใจของ
พวกเรา การที่พวกเราจะควบคุมดูแลจิตใจของตน เอาจิตคือความคิดมาอยู่กับจิตใจของตน ลองดู
อย่าให้ไปคิดภายนอก เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่างมันเถอะ เรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่น
ไม่ใช่เรือ่ งของตนเอง กิจการทุกสิง่ ทุกอย่างเราจะต้องปล่อยวางไว้กอ่ น เรือ่ งราวต่างๆ ทัง้ อดีต อนาคต
ควรจะปลดเปลื้อง ปลดปล่อยไป ไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเรา วางไว้ก่อน เรื่องราวอะไร
ทุกสิ่งทุกอย่างเราวางไว้ก่อน อย่าให้เข้ามายุ่งกับจิตใจของพวกเรา ให้จิตใจอยู่กับตัวเสียก่อน
ถ้าเราเอามาคิดดู ตัวของเรานี่ให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ลองดูความคิดนั้น ใครจะเอาข้อธรรม
กรรมฐานข้อไหน หรือจะคิดพิจารณาดูกายตรงจุดไหน เอามาวางความคิดไว้จุดใดในรูปร่างกายนี้
ก็ย่อมได้ หรือจะมาไว้กับลมหายใจเข้าออกก็ย่อมได้ แต่มันจะถูกจริตนิสัยของตนเองไหม ถ้าเรา
ทํามานานแล้ว จิตใจของเรายังไม่สงบ เราก็ควรเปลี่ยนข้อธรรมกรรมฐานใหม่ ทําเอาไว้
กรรมฐานมรณสติ ก็ได้ คือระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆ ว่าเรานี้จะอยู่ที่ไหน ความตายย่อม
อยู่ที่นั่นเป็นธรรมดา ถ้าหากเราพิจารณาถึงมรณสติอยู่อย่างนี้ บุคคลนั้นก็ย่อมตื่นตัว ตื่นตัวอย่างไร
คือว่าเราอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีความตายอยู่ที่นั่น ใจก็ย่อมหดหู่ใจอยู่กับตนกับตัวได้ไม่เห่อเหิม ไม่วิ่ง
ออกไปตามภายนอก จะกระโดดโลดเต้นไปที่ไหน เพราะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนอย่างเดิม
เหตุฉะนั้น เมื่อทุกท่านก็ดี ทุกคนก็ดี ญาติโยมทั้งหลายเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้ ควรที่จะทําให้
ตนเองนั้นเหมือนอยู่ในบ้านของตน ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งนั้น เหมือนกับเราอยู่บ้านของตน ทําให้
เบาสบายๆ วางให้สบายไว้ นั่งให้สบาย หายใจก็ให้สบายๆ ด้วย ทําใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบาน
เพราะเราประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการปฏิบัติบูชาอันเลิศ
เป็นสิ่งที่ประเสริฐ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ
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เราทุกคนกาํ ลังทาํ ความดีอยู่ ชีวติ ของเรามีคณ
ุ ค่า มีสาระมีประโยชน์มาก ทีก่ าํ ลังพากันสร้างสม
อบรมบารมีฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอยู่เดี๋ยวนี้ เพื่อจะให้จิตใจของเราได้มีความสุข การที่เราจะ
ควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรานั้นให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน ใครจะเอาข้อไหนเอาข้อนั้น และใช้
สติปัญญาของตนเอง นําจิตของตนมาคิดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานข้อนั้น
ถ้าจิตใจของเรานั้นยังไม่อยู่ ยังวิ่งออกไปภายนอกอยู่ ยังไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ อันนี้เอง
เราจะใช้สติปัญญาของเราติดตามดูจิตของพวกเราว่ามันคิดไปที่ไหน มันคิดไปที่ใด เราก็ติดตามไป
ที่นั้น นําจิตของเราคืนมาคิดกับข้อธรรมกรรมฐานของเราที่เราตั้งเอาไว้ ตั้งอยู่ที่ใด เมื่อเราติดตาม
น�ำมาแล้ว จิตใจก็จะวิง่ ออกไปอีก ไปคิดเรือ่ งอืน่ ๆ อีก บางบุคคลจะเป็นเช่นนัน้ ท่านเรียกว่า จิตฟุง้ ซ่าน
ร�ำคาญ เหมือนน�้ำที่อยู่ในหม้อที่พวกเราท่านทั้งหลายต้มให้มีความร้อน ก็ย่อมกระเพื่อมอยู่ตลอด
เดือดพล่านอยู่ตลอดฉันใดก็ดี จิตฟุ้งซ่านร�ำคาญก็เป็นอย่างนั้น จิตใจที่ไม่สงบ เราก็ควรใช้สติคือ
ความระลึกได้ ความรู้ตัวติดตามจิตของตนอยู่ตลอด เมื่อเห็นจิตคิดไปที่ไหน เราตามจิตคิดไปที่นั่น
คิดไปถึงบ้านถึงช่อง ถึงการงาน เพื่อนฝูง เมืองโน้นเมืองนี้ มันคิดไปอย่างนี้ จิตใจ ถ้ามันไปที่ไหน
ก็ให้ใช้สติปัญญาติดตามล่าจิตของตนเอง แล้วก็ดึงรั้งจิตของตนเองกลับคืนมาหาข้อธรรมกรรมฐาน
ทําอยู่อย่างนี้แหละ
ถ้าหากจิตใจของเรานั้นมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานแล้ว เวลาเรานั่งอยู่ อาจจะมีการปวดขา
เกิดขึ้น การปวดขาปวดแข้งจิตไปอยู่ที่ขาที่มันปวด ปวดหลัง ปวดเอว จิตไปอยู่ที่เอว หรือมันร้อน
มันหนาวเกิดขึ้น จิตก็ไปอยู่กับที่มันร้อนมันหนาว ปวดศีรษะ มันก็ขึ้นไปอยู่กับศีรษะ จิตเราเอง
ควรที่จะพินิจพิจารณา ตามดูอยู่ตลอดอย่างนี้ ตามให้ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่ง อย่าให้ไปอยู่ที่จุดมันปวด
เพราะเรายังไม่สามารถที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้แก่กล้าข้ามทุกขเวทนาไป เราอย่าไป
สนใจในเรื่องนั้น ควรจะน�ำจิตของตนมาสู่ข้อธรรมกรรมฐาน เอาลมหายใจเข้าออกก็เอา หรือนึกถึง
มรณสตินั้นก็ได้
ถ้าหากบางบุคคลนั้น จิตใจไม่ถูกกัน ไม่ถูกกับจริต ระลึกมรณสติ ระลึกถึงความตายไม่ถูก
ก็ให้ระลึกถึง จาคานุสติกรรมฐาน ลองดู ระลึกถึงบุญถึงกุศล คุณความดีของตนที่สร้างสมอบรมมา
ได้ทาํ บุญทาํ ทานการกุศลไว้ทไี่ หน ได้กราบไหว้บชู าอยูท่ ไี่ หน ได้ชว่ ยเหลือบุคคลผูใ้ ดหรือประเทศชาติ
บ้านเมืองอย่างไร ให้ความสุขแก่บุคคลทั้งหลายอย่างไร ควรน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของตนเอง
ที่สร้างไว้ ถ้าหากเราระลึกถึงเช่นนั้น ใจของพวกเราพากันเยือกเย็น มีความสุขความสงบเกิดขึ้น
เราก็ควรที่จะระลึกถึงจาคานุสติกรรมฐานก็ได้ นี่ให้อุบายเพื่อให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย
อยู่กับคุณงามความดี จิตได้สงบนิ่งอยู่กับคุณงามความดี
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เมื่อเราระลึกดูแล้ว แต่บางบุคคลนั้นได้มารักษาศีล มองดูศีลของตน มองดูข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
ข้อ ๔ ข้อ ๕ ก็ดี ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ศีลอุโบสถก็ดี มองดูแล้วว่าศีลของตนเองนั้นบริสุทธิ์ ไม่ด่าง
ไม่พร้อย ไม่ขาดทะลุปรุโปร่ง ศีลบริสุทธิ์ทุกข้อดี จิตก็ย่อมมีความปลื้มปีติยินดีว่าตนเองนั้นเป็นผู้
มีศีล เมื่อตนเองเป็นผู้มีศีล จิตย่อมสงบรื่นเริงอยู่กับตนเองว่ามีศีล เรียกว่า สีลานุสติกรรมฐาน ก็ควร
ระลึกดูศีลของตนเองตลอดว่าตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม มีศีลเป็นที่พึ่งของตน จิตใจของบุคคลนั้น
ย่อมสงบระงับเป็นสมาธิได้ นี่อุบายที่จะให้จิตใจของพวกเราสงบเป็นสมาธิ
บางบุคคลนัน้ มันไม่สงบก็ตอ้ งเปลีย่ นข้อธรรมกรรมฐาน แต่ในระหว่างนีเ้ ราควรจะพินจิ พิจารณา
เอาข้อใดข้อหนึ่งดังได้กล่าวมานั้น อย่าไปคิดหลายข้อดังได้กล่าวมา ได้ยิน ได้ฟัง จะเอาอะไรก็เอา
จะเอาจิตไว้ตรงไหนเพื่อให้มันสบาย เราก็ให้จิตของเราคิดอยู่ที่นั่น ดูอยู่ที่นั้น ถ้าจิตของพวกเรา
พากันสงบนิดหน่อย เดีย๋ วก็วงิ่ ออกไปอีกน่ะแหละ แฉลบออกไปวิง่ ออกไปภายนอกอีก เราก็ตอ้ งติดตาม
จิตใจของเราอยูต่ ลอดเวลา ติดตามดึงคืนมา การดึงจิตคืนมาหาข้อธรรมกรรมฐาน เราควรทีจ่ ะสังเกต
ควรที่จะพิจารณาว่าความคิดนี่เองเรียกว่าจิต เอาความคิดนั้นมาคิดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน อย่า
หันไปคิดกับที่อื่นเท่านั้นเอง เรียกว่าดึงจิตคืนมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน เราเอาความคิดมาคิดดู
อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่ตนเองตั้งเอาไว้
จิตใจของบุคคลเรานั้น ถ้าหากไม่มีที่ตั้ง ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวที่เกาะที่เกี่ยว จิตมันก็คิดไปเรื่อยๆ
คิดไปเรื่อยๆ ไม่มีที่หยุด ฉะนั้น จึงมีข้อธรรมกรรมฐานให้จิตของเรานั้นมาเกาะมาเกี่ยวมาเป็นที่ตั้ง
ของจิต จิตจึงจะอยู่ได้ หากเราพยายามอยู่อย่างนี้แล้ว จิตก็ไม่สงบ เราก็ต้องตามอยู่ตลอด ต้องเป็น
ผู้มีสติปัญญาตามล่าจิตใจ ต่อให้มันคิดไปที่ไหน คิดไปบ้านใดเมืองใดก็ตาม ใช้สติปัญญาตามไป
อยู่นั่นแหละ ตามไปอยู่เรื่อยๆ ดึงคืนมา เดี๋ยวมันก็ออกไป จิตใจของบุคคลทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้
เรียกว่าจิตใจฟุง้ ซ่าน ตามหลักเขาเรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจะ จิตใจฟุง้ ซ่านรําคาญ ไม่สงบนิง่ นานเท่าใด
ก็ไม่สงบ เหตุฉะนั้น จึงมีอุบายว่าปัญญาอบรมสมาธิ ก็อาศัยปัญญานี่แหละติดตามจิตของเรา
ไม่หยุด มันจะไปที่ไหน มันจะคิดไปทางไหน มันก็วนกลับมาอยู่ เราก็ควรที่จะรู้ตามอยู่นั่นแหละ
คือตามอยู่ตลอด นี่คือปัญญาอบรมสมาธิ
เมื่อเราตามไม่หยุดแล้ว จิตมันก็จะวนไปวนมา แล้วมันก็จะมีที่ติดที่เกาะที่เกี่ยวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
อยู่จนได้ ยึดอะไรบ้าง มันจะยึดอยู่กับบุคคล หรือมันจะยึดอยู่กับบ้าน หรือยึดติดอยู่กับรถ เงินทอง
ลูกหลาน เพื่อนฝูง หรือยึดอยู่กับการที่จะไปที่ไหน เราควรที่จะเข้าใจ ควรที่จะพิจารณาให้เข้าใจว่า
จิตของเราไปยึดอยู่กับที่ใด เราควรได้ซักไซ้ไต่ถามจิตใจของพวกเราที่มันยึดอยู่นั่น มันไปยึดอยู่กับ
ที่อื่น มันไม่มายึดอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน
สมมุติเรานั่งอยู่ที่นี่ มันก็ไปยึดที่บ้านโน้น ยึดอยู่กับสมบัติอยู่ที่บ้านโน้น เราก็ซักถามจิตใจ
ของเราที่อยู่ที่บ้านโน้น ถามดูว่า บ้านก็ดี รถก็ดี เงินก็ดี ถ้าหากเราล่วงลับดับตายไปแล้ว เราเอา
สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปด้วยได้ไหม ใช้สติปัญญาถามจิตใจของเราดู มันจึงมาวกวนอยู่อย่างนั้น
ซักถามเขาดู ใช้สติปัญญาซักถามดู จิตใจมันจะตอบว่าอย่างไร มันจะตอบว่าเป็นของเรา บ้านก็
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ของเรา รถก็ของเรา ญาติพนี่ อ้ งก็ของเรา สมบัตทิ ง้ั หลายก็ของเราหมด ถ้าเราตายแล้วเราเอาไปได้ไหม
ถามจิตใจ ลองดู ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ท่านทั้งหลายก็ดี ภิกษุก็เหมือนกัน กุฏิ ศาลา วิหาร
โบสถ์ สร้างขึ้นมาสวยสดงดงามแค่ไหน เมื่อล่วงลับดับไป เอาไปด้วยได้ไหม มีไหม มีภิกษุ สามเณร
องค์ไหนเอาไปด้วยได้บ้าง เราใช้สติปัญญาของเราลองดู ไม่มีใครจะเอาไปได้ บาตร จีวร ก็ยัง
ไม่เอาไป รูปร่างกายก็ไม่เอาไปด้วย ทั้งภิกษุสามเณรก็เหมือนกัน ต้องละบ้านช่อง สิ่งของก็ไม่มีใคร
เอาไปด้วยได้ แม้รูปร่างกายของเราที่แสนหวงแสนอาวรณ์ ก็ยังไม่มีใครเอาไปด้วยได้
ซักไซ้ไต่ถามจิตของเราดูซิ ทาํ ไมมันจึงไปวุน่ วายอยูท่ างข้างนอก ทําไมจึงไม่สงบ ทําไมจึงไม่เป็น
สมาธิอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน เรานั่งอยู่ที่นี่ทําไมไปวุ่นวายอยู่ที่อื่น ใช้สติปัญญาตักเตือนจิตใจของ
พวกเราท่านทั้งหลายอยู่อย่างนี้ จิตมันจะตอบมาว่าอย่างไร ถ้ามันตอบมาตามตรงว่าเอาไปด้วยไม่ได้
ถ้าสิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ เอาไปด้วยไม่ได้ ไปคิดกับมันทําไม ไปยุง่ กับมันทําไม ใช้สติปญ
ั ญาตักเตือนจิตใจ
อย่างนี้ ขู่ ขูอ่ ย่างนีจ้ ติ ก็จะหดหูไ่ ม่มที างไป เมือ่ ไม่มที างไปก็นาํ จิตของเรามายึดอยูก่ บั ข้อธรรมกรรมฐาน
เหตุฉะนั้น การติดตามจิตใจด้วยปัญญาอบรมสมาธิจึงต้องใช้วิธีนี้ เพราะจิตของเรามันดื้อดึง
มันไม่สงบ ก็ตอ้ งขู่ เหมือนลูกของเราท่านทัง้ หลายนัน่ เอง คนไหนไม่ฟงั คาํ สัง่ สอนของเรา บอกอย่างไร
ก็ไม่เชื่อไม่ฟัง เมื่อมันอยู่กับเรา เราต้องขู่มัน มันจึงจะอยู่ ใจของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้ามันดื้อดึง
มันไม่สงบ คุมอย่างไรมันไม่สงบ ก็ต้องขู่ เรียกว่าจิตควรขู่ต้องขู่ จิตที่ควรข่มต้องข่ม จิตที่ควรยกย่อง
ก็ต้องยกย่อง พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ ให้พวกเราทําความเข้าใจให้รู้
จิตที่ควรขู่ ก็คือจิตที่ไม่อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่ตนเองให้อยู่ ก็ต้องขู่มัน ดังได้อธิบาย
ผ่านมาแล้ว
ส่วน จิตที่ควรข่ม นั้นอย่างไร จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน
แล้วมันอยากออกไปอีก เราควรที่จะประคองมัน เรียกว่า ข่ม ข่มจิตเอาไว้ ใช้สติปัญญาประคองมัน
อุ้มชูจิตเอาไว้ ไม่ให้จิตของเราออกจากสมาธิ เมื่อมันสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน จิตที่ควรข่มก็ต้อง
ข่มเอาไว้ บางบุคคลเมื่อมีความโกรธก็ดี มันจะโกรธ ก็ข่มจิตเอาไว้ อดกลั้นเอาไว้เหมือนกัน ควบคุม
อดทนเอาไว้ เรียกว่าข่มไม่ให้จิตของเรามีความโกรธเกิดขึ้น เมื่อมันมีโลภะก็เหมือนกัน มันอยากได้
อะไร มันดิน้ รนเกินไป เราก็ขม่ เอาไว้ สอนจิตว่าอย่าวิง่ เต้นเกินไป เรียกว่าข่มจิตเอาไว้ การข่มจิตเอาไว้
ในสมาธิให้อยูใ่ นอารมณ์เดียว แล้วอยูก่ บั ข้อธรรมกรรมฐาน พวกเราก็พยายามประคองจิตของตนเอง
เอาไว้กบั ข้อธรรมกรรมฐาน อย่าให้จติ ของตนเองออกจากข้อธรรมกรรมฐานไป เมือ่ จิตทีค่ วรข่มก็ขม่
เอาไว้ จิตใจจึงสงบระงับเป็นสมาธิ หนักแน่นมั่นคงแน่วแน่ลงไปได้ เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว
ไปได้ ใช้สติปญ
ั ญานัน้ เองประคองเอาไว้ มันจะกระดุกกระดิกคิดออกไป เราก็เตือนว่าคิดออกไปทําไม
ไม่ต้องออกไปหรอก อยู่พักผ่อนอยู่กับอารมณ์นี้ อยู่ที่นี่ อย่าไปไหน เราก็ควบคุมเหมือนกับแม่คุมลูก
ของตนนัน้ แหละ หรือพ่อคุมลูกก็เหมือนกัน คุมหลานก็เหมือนกัน อย่าไปทีโ่ น่นทีน่ ี่ อย่าไปเทีย่ วเดีย๋ ว
มีอันตรายเกิดขึ้น ตักเตือนลูกของพวกเรา เราก็ใช้สติปัญญาของพวกเรา ตักเตือนจิตของพวกเรา
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ให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานว่า ถ้าออกไปมันก็จะมีความทุกข์เดือดร้อน คิดออกไปมากมันทุกข์มาก
เราก็ตักเตือนจิตใจอยู่อย่างนั้น เรียกว่า ข่มเอาไว้ ข่มขู่เอาไว้ให้อยู่กับที่นั้น
เมื่อเราประคับประคองจิตใจของพวกเราแล้ว จิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน จิตก็จะสงบ
ระงับ เป็นสมาธิลึกลงไปเพราะอะไร เพราะจิตใจไม่ออกจากข้อธรรมกรรมฐาน มันก็นิ่งสงบ มันสงบ
อยู่ที่เดิม คิดอยู่ที่เดิมนาน จิตสงบนาน เมื่อจิตสงบนานแล้ว จิตของเราได้พักผ่อน มีความสุขเกิดขึ้น
เห็นได้ชัดด้วยตนเองทีเดียว นี่คือวิธีที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจแบบปัญญาอบรมสมาธิ
บัดนี้ จิตที่ควรยกย่อง เป็นอย่างไร พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งภิกษุ สามเณร และอุบาสก
อุบาสิกา ควรจะทําความเข้าใจว่า จิตที่ควรยกย่องนั้นเป็นรูปแบบไหน เป็นอาการอย่างไรที่เกิดขึ้น
ที่ควรยกย่อง พวกเราท่านทั้งหลายเขาสมมุติให้ว่าเป็นนักกรรมฐาน นักปฏิบัติ ควรที่จะทําความ
เข้าใจให้รวู้ า่ จิตของเรานัน้ บางคนอยากนัง่ ภาวนา บางคนอยากท�ำบุญ บางคนอยากรักษาศีล บางคน
อยากทําความสงบ อยากหาที่สงบ มองซ้ายแลขวา อยู่ที่วุ่นวายไม่ชอบ อยากอยู่ที่สงบ ทุกคนอยาก
อยู่ที่สงบ ไปนอนก็อยากนอนอยู่ที่สงบ ไม่อยากให้ใครมายุ่งเหยิง รุกราน วุ่นวาย ไม่อยากให้ได้ยิน
เสียงอะไรมากระทบกระเทือน อยากอยู่สงบๆ กันทั้งนั้น
เมื่อจิตมีความอยาก ต้องการความสงบเช่นนั้น นี่เองเป็นเรื่องส�ำคัญ จิตของพวกเรานั้นถ้ามัน
อยากมีความสงบ ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผสู้ งบ ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขีณาสพ
ทั้งหลาย มีความอยาก ที่ท่านบรรลุธรรมนําตนให้พ้นจากกองทุกข์ไป เมื่อจิตใจของพวกเราระลึก
เช่นนั้น จิตใจย่อมมีความปลื้มปีติยินดี ตนเองนั้นอยากทําความสงบ อยากพ้นทุกข์ไปกับท่าน ตรงนี้
ถ้าหากเราอยู่บ้านก็ดี อยู่วัดก็ดี หรืออยู่ที่ทํางาน หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม เรามีช่องมีเวลามีโอกาส
เราหลบเข้าทําสมาธิ ในระหว่างนั้นจิตกําลังมีศรัทธา มีความปลื้มปีติยินดี อยากทําคุณงามความดี
อยากทําความสงบ เราก็ควรรีบจัดเก็บอะไร ทาํ อะไรทีเ่ ป็นงานข้างนอก รีบเก็บสิง่ ของ รีบทาํ ความสะอาด
แล้วหลบเข้าไปในห้องพระถ้าอยู่บ้าน ดูแลสิ่งของเก็บให้สิ้น เก็บสิ่งที่ตนเองยังมีกังวลไปเสียให้
เรียบร้อย เราจะทําอะไรก็รีบทํา เสร็จแล้วก็รีบเข้าหาที่สงบ เมื่ออยู่ในป่าก็หาที่นั่งเข้าร่มไม้ หรือ
นั่งอยู่ที่ใด หรือภิกษุอยู่ในกุฏิวิหารก็ดี หรือเราไปที่สงบ หรือเรานั่งรถนั่งเรือคนอื่นขับไป แต่จิตใจ
ของเราต้องการความสงบก็ไม่ตอ้ งคุยกับใคร นัง่ หลับตาอยูใ่ นรถ พิจารณาน้อมนึกระลึกให้จติ ของตน
สงบอยู่ที่กายของตน หรืออยู่ที่ข้อธรรมกรรมฐาน
ตอนนั้นจิตของพวกเรากําลังแช่มชื่นเบิกบาน กําลังมีปีติ กําลังมีศรัทธา อยากทําความสงบ
ก็รีบทํา อย่าไปปล่อยทิ้งระยะนั้น ถ้าหากบุคคลเราพากันพินิจพิจารณารู้ว่าจิตที่ควรยกย่องนี้ รีบทํา
สมาธิ รีบนัง่ ภาวนา อยูท่ ไี่ หนก็ตาม จิตก็สงบระงับเป็นสมาธิได้รวดเร็วมากทีเดียว เพราะเขามีศรัทธา
ตรงที่เขามีศรัทธาอยู่นี่เอง เขาเสียสละจากความคลุกคลีทั้งหลายได้รวดเร็วมาก เพราะเขาต้องการ
ความสงบ เมื่อเขาไปที่สงบ มันยิ่งสงบเร็ว จิตใจย่อมดิ่งลงไป สงบลงไปเร็วมาก อันนี้เอง จิตที่ควร
ยกย่อง จิตที่อยากนั่งภาวนา อยากนั่งหาความสงบ
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ทุกคนก็คงมีความปรารถนา เพราะความสงบมันเป็นความสุข ลองคิดดู ถ้าเราไปนั่งในสถานที่
คลุกคลี เสียงอะไรต่างๆ มันไม่สงบ มันไม่มีใครปรารถนา คนจะคุยกันวุ่นวายมันไม่สงบ เสียงรถ
เสียงเรือก็ดี รบกวน เสียงเครือ่ งยนต์ตา่ งๆ รบกวน เสียงคนพูดถกเถียงกัน เสียงดนตรี ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีม่ นั รบกวนไม่ให้สงบ ไม่มใี ครปรารถนาผูต้ อ้ งการความสงบไม่ตอ้ งการได้ยนิ เสียงอะไรเลย อยูเ่ งียบๆ
อยู่สงบ เป็นความสุขของบุคคลผู้ต้องการความสงบนั้นเอง เหตุฉะนั้น ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราช
บัณฑิตทั้งหลายท่านให้แสวงหาสถานที่สัปปายะ ก็คือที่สงบนั้นเอง ไม่มีการคลุกคลีซึ่งกันและกัน
จึงสงบ ฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันหลายๆ คนอย่างนี้ เราก็ควรที่จะทําให้มันสงบ ถ้าเราทําให้มันสงบ
ก็เหมือนเราอยู่คนเดียวนั่นเอง นั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีใครอยู่ด้วยกัน เราอยู่คนเดียว ให้จิตใจของเรานิ่ง
อยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน จิตที่ควรยกย่องสงบเร็ว เร็วมาก
ฉะนัน้ ทุกท่านทุกองค์ ภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ท่านสาธุชนทัง้ หลายผูใ้ ฝ่ใจในธรรม
หาความสงบนั้นควรเข้าใจเรื่อง ๓ อย่างนี้ คือ
๑. จิตที่ควรขู่ จิตที่ไม่สงบ ต้องใช้สติปัญญาตาม เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ ดึงจิตของตน
เข้ามาหาข้อธรรมกรรมฐาน นิ่งอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน จิตที่ต้องใช้สติปัญญาควบคุมดูแล ประคับ
ประคอง จิตจึงสงบระงับเป็นสมาธิ
๒. จิตที่ควรข่ม เมื่อมีจิตที่สงบอยู่แล้ว ก็ควรประคับประคองจิตของตนให้อยู่ในอารมณ์
ที่ตั้งอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว ให้ฝึกจิตสงบให้หนักแน่นมั่นคงลงไป
๓. จิตที่ควรยกย่องนั้น คือจิตที่มีศรัทธา อยากนั่งเจริญเมตตาภาวนา ต้องการความสงบ
เราก็รีบหาวิธี ควรขวนขวายที่จะทําความพากเพียร จิตใจของเราก็จะสงบ ระงับเป็นสมาธิได้อย่าง
ง่ายดาย
เมื่อจิตของพวกเราท่านทั้งหลายสงบแล้ว สงบเป็นสมาธิแล้ว ถ้าหากมันสงบเป็นเวลา ๓ นาที
เราก็เห็นความสุขเกิดขึ้น นิ่งอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว จะอยู่กับลมหายใจเข้าออก หรือจุดใด
จุดหนึ่งในร่างกายของพวกเรา มองเห็นจิตของตนที่สงบอยู่ในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ หรือ
สงบอยู่ในความสุขความสบาย เราก็ประคองจิตของเรานั้นเอาไว้ในอารมณ์นั้นให้ดี อย่าให้ออกไป
ที่ไหน จิตก็สงบลึกลงไปนาน เยือกเย็น จิตสงบไม่มีอะไรมายุ่ง จิตเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว
รู้อยู่ว่าจิตสงบนิ่งอยู่ ไม่วุ่นวายออกไปที่ไหน พวกเราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรา
จิตก็จะได้พักผ่อนเพราะจิตสงบ ตอนนี้จิตได้พักผ่อนแล้ว จิตสงบ แต่ก่อนไม่ได้พักผ่อนเลย มีแต่
ทุกข์ มีแต่คิดอยู่ตลอดก็มีแต่ทุกข์อยู่ตลอด พอจิตใจไม่ได้ท�ำงานอะไร เพราะจิตใจอยู่ในอารมณ์หนึ่ง
อารมณ์เดียว เรียกว่าท�ำงานหน้าเดียว จิตของเราก็เลยมีความสุขเกิดขึ้นเรียกว่าปกติของจิต สงบอยู่
มันก็เลยได้พกั ผ่อน เราจะเห็นความสุขเกิดขึน้ ด้วยตนเอง เรียกว่าจิตของเรานัน้ สงบระงับอยูใ่ นสมาธิ
อารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว เป็นอัปปนาสมาธิ
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อัปปนาสมาธินั้น จิตจะมีความสุขและความว่าง เยือกเย็นมองเห็นได้เด่นชัดว่าสุข อะไร
ทุกอย่าง เช่น มีสมบัติพัสถานเงินทองมากมายเพียงใดก็ตาม มีเครื่องใช้ รถ เรือก็ตาม หรือบ้าน
ใหญ่แค่ไหนก็ตาม อยู่ในที่ลมพัดเย็น อากาศเย็น ในห้องแอร์เย็นสบายแค่ไหนก็ตาม ว่ามีความสุข
แต่ไม่สุขมากเท่าจิตใจที่มีสมาธิ เราจะเห็นได้ชัดเพราะสุขกับสมบัติทั้งหลายนั้น เกี่ยวไปด้วยทุกข์
มีทั้งทุกข์ทั้งสุขปนกันอยู่ เราจะรู้ขึ้นมาทันทีเลยทีเดียว แต่สุขที่ได้จากจิตใจที่เป็นสมาธินั้นเป็น
นิรามิสสุข นิรามิสสุข คือสุขไม่มีอามิสทั้งหลาย ต้องปลดปล่อยทั้งหมด คือมีแต่จิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆ
อยู่สบาย จิตว่างในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว ก็มีความสุขมากกว่า จะเห็นได้เด่นชัด จะระลึกถึง
ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าทําจิตใจให้สงบ มีความสุข สุขไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใคร เราจะเข้าใจ
เออ..เป็นอย่างนี้เอง ครูบาอาจารย์จึงอยากให้พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้สงบระงับ
เป็นสมาธิ จะได้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นบ้าง
เราก็จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเกิดขึ้นมาทันที และก็น้อมนึกระลึกถึงองค์สมเด็จ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าว่า เป็นผูม้ บี ญ
ุ มีคณ
ุ จริง และได้สอนสัตว์โลกอยูใ่ นความสงบ มีความผาสุก ทุกคน
ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีว่า พระพุทธเจ้าท่านอยากให้พวกเรามีความสุข จึงให้ฝึกฝน
อบรมจิตใจ ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้น เมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่แนบแน่นมั่นคงอยู่ในอารมณ์หนึ่ง
อารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ เราเห็นความสุขเด่นชัดสักครั้งหนึ่ง เราก็มีความพอใจ จึงไม่ลืม ๓ ปี ๕ ปี
๑๐ ปีจึงไม่ลืม เพราะความสุขนั้นเหลือล้น เพียงสมาธิเท่านั้นก็ยังสุขมากมายอยู่แล้ว พวกเรา
ท่านทั้งหลาย
ั ญา
ควรทีจ่ ะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิให้ได้ เมือ่ ได้แล้วเราก็ใช้สติปญ
ประคับประคองจิตของเราให้สงบอยูท่ กุ วันๆ ทําไปทุกวันเพือ่ ให้จติ ของเราสงบแนบแน่นมัน่ คงเกิดขึน้
อยู่ตลอด บุคคลนั้นก็จะมีที่พึ่งของตน เวลามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในช่องที่โน่นที่นี่เกิดขึ้น
เราได้รทู้ นั ทีเลย เราก็หลบเข้าสมาธิ ไม่วนุ่ วายกับคนอืน่ ไม่ยงุ่ เหยิง ไม่ทกุ ข์ยากล�ำบากกับคนอืน่ จิตใจ
ของเราก็ได้พักผ่อนสงบ มีความสุข เรียกว่า คนฉลาด
เหตุฉะนั้น ถ้าหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิได้ ย่อมได้อานิสงส์
จะได้อานิสงส์อะไร คนทําให้จิตสงบมีอานิสงส์ คือ
๑. ความจ�ำแม่นย�ำดี ความจ�ำไม่หลงลืม
๒. อยู่ในสังคมไม่ผิดใคร ทําไมเราอยู่กับสังคมมากๆ ไม่ผิดใคร เพราะจิตใจเราสงบ เรารับฟัง
คนอื่นเขาพูด เขาจะเถียงกันวุ่นวายอะไร เขาจะนั่งดู ยืนดูอยู่ก็ตาม เขาเดินไป เราก็รู้ หากจิตใจ
เรารู้ เราสงบ พวกนั้นเขาเถียงกันเรื่องอะไร เรารู้ก็ไม่ผิดกับใคร เพราะอะไร เพราะจิตใจเราสงบ
นี่คนมีสมาธิให้ความสุขอย่างนั้น
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๓. เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่ตนแล้ว ย่อมแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ คนที่จิตมีสมาธิ สงบ
แนบแน่นมั่นคงอยู่ ก็เพราะรู้ว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนอยู่ คือปัจจุบันนั้นมันทุกข์เพราะ
เหตุอะไร มันสาวหาเหตุหาผลให้จงได้ สาวขึ้นไป มันจะรู้เพราะจิตมันนิ่งอยู่ เราคิดเรื่องอะไร
มันจึงทุกข์ คิดเรือ่ งนีเ้ อง มันทุกข์ยงุ่ เหยิงกับเรือ่ งนี้ เมือ่ รูว้ า่ ทุกข์เรือ่ งนัน้ ก็หยุดคิดเรือ่ งนัน้ ทุกข์กด็ บั ไป
ั หาด้วยตนเอง เวลามีความสุขสบายรืน่ เริง โล่งสบาย มีความสุข ก็รมู้ นั มาจากเหตุอะไร
เรียกว่าแก้ปญ
คนทีจ่ ติ มีสมาธิยอ่ มเข้าใจ เราคิดเรือ่ งนีแ้ ล้วจิตของเรามีความสุขอย่างนีก้ ร็ ู้ เรารูจ้ กั ทัง้ ดีและไม่ดเี กิดขึน้
เป็นอานิสงส์ของบุคคลทีท่ าํ จิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ เราก็จะได้อานิสงส์อย่างนี้
๔. ถ้าหากเรามีบุญบารมีเกิดขึ้น ก็จะสามารถมีแสงสว่างไสวเกิดขึ้น นิ่งอยู่ มองเห็นคนนั้น
คนโน้น ไปหาคนนั้นหรือมาหาตนเองก็ดี อันนี้ก็รู้จัก เรียกว่าแสงสว่างเกิดขึ้น แต่ไม่ได้มีทุกคนไป
แล้วแต่บุคคลที่มีบุญบารมีที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ จิตที่จะเห็นสิ่งของต่างๆ เกิดขึ้นตอนตนเอง
ทําความสงบ เรียกว่าตาในเห็นได้
๕. บางบุคคลสามารถมองดูจิตใจของบุคคลอื่นคิดได้ เรียกว่าดักจิตของคนอื่นได้ รู้จัก คนคิด
เรื่องอะไรรู้ได้ นี้คืออานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าบุคคลใดได้ เรียกว่าเข้าใจอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ คนนั่งอยู่
มากๆ ก็รู้ได้ อยู่น้อยๆ ก็รู้ได้ ว่าจิตใจของบุคคลนั้นคิดอยู่ที่ไหน ใจไม่สงบก็รู้ จิตใจคิดเรื่องอะไรก็รู้
อันนี้เป็นพิเศษ
เหตุฉะนั้น อานิสงส์ทั้ง ๕ ข้อนี้แล้วแต่บุญบารมีของบุคคลใดที่จะได้ ส่วน ๓ ข้อในเบื้องต้นนั้น
เป็นหน้าที่ของทุกคนจะได้รับผลได้เหมือนกัน
๑. ความจําแม่นย�ำ  
๒. อยู่ในสังคมไม่ผิดใคร  
๓. ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้า แก้ไขได้ด้วยตนเอง
ทั้ง ๓ ข้อนี้เป็นอานิสงส์ที่พวกเราทุกคนจะได้ถ้าหากพวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราได้
นี้เป็นอานิสงส์ จะได้เห็นเด่นชัด เหตุฉะนั้น ควรพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตน จิตใจจึงจะได้รับ
ความสงบระงับเป็นสมาธิ มีความสุขเกิดขึน้ จึงควรทีจ่ ะฝึกฝนอบรมจิตใจดังได้บรรยายธรรมมาให้ฟงั
ก็เห็นเวลาพอสมควร จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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การช�ำระกิเลส
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย
ผู้เลื่อมใสศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ จนพระองค์นั้นได้ถอดถอน คือว่าถอดความยึดมั่น
ในโลกทั้งหลาย จนยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารไป ไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้มี
ความทุกข์ยากล�ำบากเหมือนพวกเราที่เกิดมาแล้วยังมีความทุกข์ยากล�ำบากอยู่ ให้มีความสุข
เกษมศานต์ อันพ้นจาก ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ กันดาร ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั้นอยู่
ดังที่พวกเรา ได้สวดกันไปแล้วเมื่อกี้นี้
คนเราเกิดมามีขันธ์ ๕ ขันธ์ ๑ และขันธ์ ๕ คืออะไร เราก็ได้พากันสวดกันไป สํสรนฺตา ภวาภเว
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ก็เพราะพวกเราท่านทั้งหลายยังขาดสติปัญญา ยังไม่รู้แจ้ง
เห็นจริงในโลกนี้ว่าอยู่กันอย่างไร หรือสัตว์โลกทั้งหลาย เกิดขึ้นมาแล้วมีความวนเวียนไปมาอยู่
ทั้งภพน้อยและภพใหญ่นี้ เป็นไปเป็นมาอย่างไร เราก็เลยยังแก้ไขตนเองไม่ได้ ทําให้ตนเองนี้
เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักร สังสารวนอันนี้อยู่เหมือนกับมดแดงมันไต่ขอบขัน ถ้าหากขันนั้น
มีน�้ำก็ดีหรือไม่มีน�้ำก็ตาม มดแดงนั้นมันจับเดินอยู่ตามขอบขัน ขันนี้เป็นวงกลม หรือสลุง เมืองเหนือ
พูดอย่างนี้ ทีนี้ปากหม้อปากโอ่งก็ดี สัตว์นั้นมันเดินไปแล้วก็วนไปเวียนมาอยู่ที่เดิม ไม่ไปที่ไหน
วนไปแล้วก็ไม่ลงหนีไปไหน มันไม่ไปที่ใด เปรียบเทียบอย่างนั้น ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ เพราะขาดสติปัญญา ก็เหมือนมดแดงมันไม่มี
สติปัญญา มันน่าที่จะลงหนีจากวันนั้นไปที่อื่น แต่มันก็ไปไม่ได้ มันก็วนเวียนอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน
ชีวิตของพวกเรา ไม่รู้ว่าพวกเรานี้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ ท่านว่าภพน้อยก็คือตั้งแต่มด
แต่ปลวกตัวเล็กๆ มาจนใหญ่ พัฒนา ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงมาเป็นตัวใหญ่เท่าช้างก็ดี จนได้มาเกิดเป็น
มนุษย์แล้วก็ยังเวียนไปหาสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่ ก็เรียกว่าไปหาภพน้อยภพใหญ่อยู่ ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้
นั่นเอง
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓
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เหตุฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่ามีขันธ์ ๕ แม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ดี ที่เราเห็น ทั้งปู ทั้งปลา
หมู หมา เป็ด ไก่ ช้าง ม้า โค กระบือ สัตว์มีขามากขาน้อยก็ดี ไม่มีขาก็ดี นี่เรียกว่ามีขันธ์ ๕
เหมือนกันหมด สรุปแล้วท่านจึงเรียกว่า อุปาทินกสังขาร - สังขารที่มีวิญญาณครองรูปร่างอยู่
เหมือนมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลาย เคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยคนอื่น ตัวนี้
เรียกว่า อุปาทินกสังขาร ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ ๕ ได้แก่
รูป คือ ร่างกาย เรียกว่ารูปขันธ์ มีธาตุ ๔ ประชุมอยู่
เวทนา คือ ความทุกข์ ความสุข ไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่าเวทนาขันธ์
สัญญา คือ ความจํา ความจําสิ่งนั้นสิ่งนี้ เรียกว่าสัญญาขันธ์
สังขาร ก็คือ การปรุงแต่งภายในจิตใจของพวกเรา จิตใจของพวกเราปรุงดีบ้าง ปรุงไม่ดีบ้าง
หรืออยู่เฉยๆ บ้าง คล้ายๆ เหมือนเวทนา แต่มันปรุงออกมาภายในจิต จิตใจมันปรุงมันแต่งอยู่
เราคิดดูดีๆ เราปรุงแต่งวันหนึ่งมันกี่เรื่องกี่ราว ปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้าง ปรุงไม่ดีก็จิตใจมันคิดไปไม่ดี
นั่นเอง ปรุงดีจิตใจมันก็คิดดี นี่ก็เรียกว่าสังขาร ภายในจิต สังขารจิต
วิญญาณ เครื่องหมายรู้ ก็รู้สิ่งนั้น คําว่าวิญญาณนี้ก็คือ วิญญาณตา คือเห็นรูป แล้วก็หมายรู้
ในรูป วิญญาณหู ก็หมายเอาเสียงต่างๆ วิญญาณจมูก ก็หมายเอากลิ่นต่างๆ วิญญาณลิ้น ก็หมายเอา
รู้รสต่างๆ วิญญาณกาย ก็สัมผัสร้อน เย็น อ่อน แข็งก็ดี ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ก็เรียกรวมเป็นขันธ์ ๕
ฉะนั้น รูปขันธ์ ก็คือเป็นรูปร่างกายของพวกเรา มีธาตุ ๔ ประชุมกันอยู่ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นเพียงเครื่องสัมผัสและความสํานึกระลึกเท่านั้น ก็เรียกว่า
นามธรรม หรือนามขันธ์ ฉะนั้น ที่เรามีขันธ์ ๕ กันอยู่ทุกวันนี้ จึงเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องทุกข์ที่
เกิดขึ้น ก็เพราะมีขันธ์ ๕ นั่นเอง นี่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็มีขันธ์ ๕ ไม่มีขันธ์ ๖ กันสักคน
ในโลกนี้ จึงสมมุติออกมาเป็น ขันธ์ ๕
บัดนี้ ขันธ์ ๔ นัน้ คืออรูปพรหม คือไม่มรี ปู ขันธ์ มีแค่นามขันธ์ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ส่วนขันธ์ ๑ นั้น คือ อสัญญีพรหม มีแต่รูปขันธ์ ไม่มีนามขันธ์
วิญญาณขันธ์ คือเครื่องหมายรู้อยู่กับจิตวิญญาณ ถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกวิญญาณออกจาก
จิต จิตของเราก็เลยอยู่กับวิญญาณ เปรียบเทียบเหมือนพวกเราไปติดอะไรนี้แหละ เราไปติดอะไรอยู่
ก็เพราะวิญญาณเครื่องหมายรู้น่ะ เขาหมายรู้เอาสิ่งนั้น ถ้าเปรียบเทียบเข้ามาเหมือนพวกเรานี้
ตาเห็นรูป เราว่ารูปมันสวยหรือไม่สวย และจะไปยึดมัน่ ในสิง่ นัน้ เมือ่ วิญญาณมันหมายรูแ้ ล้ว มันก็มา
หลอกจิตของพวกเรา เพราะจิตของพวกเราอยู่ด้วย หลอกจิตของพวกเราให้หลง หลงไปตาม
รูปนั่น ถ้ารูปไม่สวย ไม่ดี มันก็หลอกให้จิตของเราว่า มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ มันมายุมาแหย่จิต
ของเรา เราก็ไม่ชอบอีก เรียกว่าวิญญาณตา มันก็เลยสรุปเข้ามา จิตก็เลยหลงไปด้วย เรียกว่า
จิตวิญญาณ เครื่องหมายรู้ ตรงนี้แหละ มันอยู่ตรงนี้
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บัดนี้ วิญญาณหู ก็ฟังเสียง ถ้าเสียงเพราะ เสียงไพเราะเสนาะหู มันก็หลอกลวง ให้จิตของเรา
นี้หลงว่าไพเราะจริงๆ เหมือนบุคคลหนึ่งมาหลอกลวงคนที่ยังไม่รู้นะไปฟังเพลง เขาร้องเพลงกัน
มันไพเราะจริงๆ นะ น่าฟังจริงๆ บัดนี้ พอคนนั้นหลอก คนนี้ก็เลยหลงเชื่อไปฟัง ฟังแล้วก็หลอกคนนี้
ให้หลงไปด้วย ก็เหมือนวิญญาณมันหลอกลวง จิตของพวกเราให้หลงไปด้วย ท่านเปรียบเทียบให้ฟัง
ถ้าเสียงไม่ดี เขาด่า เขาว่า เขา นินทาต่างๆ ถ้าวิญญาณมันหมายรู้ มันก็มาหลอกจิตว่า เออ..มันไม่ดี
อย่างนั้นอย่างนี้ เสียงอย่างนี้ไม่ดี ไม่ชอบ อย่างโน้นอย่างนี้ มันหลอกจิตให้ไม่ชอบไป จิตก็เลย
หลงไปด้วย เกิดไม่ชอบ ตรงนี้เอง
ทีนี้ วิญญาณจมูก ถ้าดมกลิ่นหอม มันก็หลง เหมือนเราว่าเราถูกกลิ่นดอกมะลิ นี่แหละ
ถ้าไม่เห็นต้น เราก็ต้องมองหาละ มองหาค้นมันอยู่ทางไหน นี่มันก็หลอก เออ..นี่มันหอม น่าชื่นใจ
น่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็หลอก ถ้ากลิ่นเหม็นนี่ มันไม่ชอบ มันก็หลอกว่า เออนี่ น่าเบื่อ
อย่างนั้นอย่างนี้ มันก็หลอกให้จิตหลงอีก จิตก็เลยหลง ไปตามนั้นอีก ก็เรียกว่า จิตวิญญาณ
ลิน้ ลิม้ รสก็เหมือนกัน รสนีอ้ ร่อย มันก็หลอกลวงให้ตดิ อยูใ่ นสิง่ นัน้ ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับ
มันหลอกคนไปกินอาหารนี่แหละ เหมือนคนอยู่กรุงเทพฯ ก็ดี หรืออยู่เชียงใหม่ก็แล้วแต่ เชียงใหม่
จะติดข้าวซอยอยู่ที่ไหน ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหน มันย้ายไปอยู่ฝั่งเมือง จังหวัดข้างเมือง ครั้งหนึ่งก็ตามไป
กินร้านนั้นอยู่ นี่มันเป็นอย่างนี้ ถ้าอยู่กรุงเทพฯ เขาก็ติดกระเพาะปลา อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องขับรถไป
ติดแค่ไหน ต้องขับไป กินสมุทรสาคร มหาชัยโน่น นั่นแหละ ที่เขาชอบ มันเป็นอย่างนั้น ที่ไม่ชอบ
รสทีไ่ ม่ชอบ ขม ขืน่ เฝือ่ น ฝาด เผ็ดมาก ขมมาก อันนีเ้ กิดขึน้ มันก็ไม่ชอบ มันก็หลอกจิต ให้จติ นีห่ ลง
เบื่อ หลงไม่ชอบไปด้วย ลิ้นได้ลิ้มรส วิญญาณลิ้น
วิญญาณกายก็เหมือนกัน เหมือนพวกเรานีแ่ หละ ถ้ามันร้อนมากก็เบือ่ ถ้ามันหนาวมากมันก็เบือ่
อีกแหละ ถ้ามันพอดีๆ อากาศดีๆ มันก็หลงอีกแหละ โอ๊ย..นี่อากาศ ทําไมมันดีเหลือเกิน สบาย
เหลือเกิน ตรงนี้แหละ มันหลอกตลอดเลย วิญญาณกายมันหลอก มันเปรียบเทียบ วิญญาณกาย
ทีนี้ ตัวที่หลงก็มาหลงอยู่ที่จิตใจ ลงมาที่จิตใจนี่ ฝ่ายที่ดีก็รูปดี เสียงดี กลิ่นดี รสดี สัมผัสดี
ก็ลงไป อิฏฐารมณ์ - อารมณ์ท่ีพอใจ ก็ไปอยู่ที่จิตใจ มันพอใจ วิญญาณมันชอบ เออ..สิ่งนี้แหละ
ดีทสี่ ดุ ละ วิญญาณมันก็เลยหลอกจิต จิตก็เลยหลงระเริงไปตาม ก็เรียกว่ามาอยูท่ จี่ ติ ใจเป็นอิฏฐารมณ์
อารมณ์ที่พอใจ ถ้ารูปไม่ดี เสียงไม่ดี รสไม่ดี สัมผัสไม่ดี ก็มาหลอกจิตให้ไม่ชอบ ให้เบื่อ โกรธ
เกลียด เคียดแค้น ไม่พอใจหงุดหงิด เกิดขึ้น ใครล่ะเป็นคนหงุดหงิด ก็เป็นใจทั้งนั้นเอง หงุดหงิด
เพราะถูกหลอก ก็ไปหลอกที่ใจ เป็น อนิฏฐารมณ์ - อารมณ์ที่ไม่พอใจ ก็ตรงนี้แหละ พวกเราท่าน
ทั้งหลาย เรามาอยู่ตรงนี้ ที่มาผูกจิตใจของพวกเราไว้ไม่ให้ไปที่ไหน ให้วนอยู่นี้ อยู่ในอิฏฐารมณ์
อนิฏฐารมณ์ ก็อยู่ที่ใจ คือจิตวิญญาณนี่เอง
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เหตุฉะนั้น จึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่า สวรรค์ ๖ พรหม ๑๖ เรามาเปรียบเทียบ ๑๖ ชั้น
รวมกันเป็น ๑๖ ชั้นอย่างนี้ โอ..อยู่อย่างนี้เอง ที่ติดกันอยู่ทุกวันนี้ จึงทําให้พวกเรานี้ไปไม่รอด
ขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังลงมาอีก จึงเรียกว่า สํสรนฺตา สํสารติ เวียนไปวนมาอยู่ ไปถึงขันธ์ ๑
ก็ยังลงมาขันธ์ ๔ ลงมาขันธ์ ๕ อยู่นี่ เวียนไปวนมาอยู่นี่ ก็เรียกว่าสังสารวัฏ สังสารวน สังสารจักร
เรียกว่าวัฏวน เหมือนมดแดงมันไต่ขอบขันอยู่ ไม่ลงหนีไปไหน เพราะมันไม่รู้จบสิ้นลงไปได้ มันวนไป
วนมาอยู่ที่เดิม ก็เรียกว่าเวียนวน ในภพน้อยและภพใหญ่ มันน่าจะไปได้แล้ว มันก็ไปไม่ได้ เพราะมัน
ยังติด หรือยังมีกิเลส คือโลภะที่ชอบ โทสะก็เกิดขึ้นที่ไม่ชอบ ทําไมจึงชอบ ทําไมจึงไม่ชอบ ก็เพราะ
โมหะหรือความหลง ก็คือวิญญาณนั่นเอง มันหมายรู้ในสิ่งนั้นเอาไว้ มันก็หลอกจิต จิตก็เลยไปด้วย
ั ญา ก็เปรียบเทียบว่ามีเหมือนคนทีฉ่ ลาดแกมโกง ฉลาดโกหกหลอกลวง
จิตของเรานีเ้ หมือนไม่มสี ติปญ
นี่มาหลอกลวงเอาไป ก็คือวิญญาณมาหลอกลวงเอาจิตไป จิตก็เลยไปตามเขา ก็เรียกว่าเป็นโมหะคือ
ความหลง เพราะจิตยังไม่รู้ ยังไม่ได้เป็นจิตรู้ จึงว่าเป็น อวิชชา - ความไม่รู้ นี่ตรงนี้ก็แปลว่า
จิตของเรานี้ไม่มีสติปัญญา มันไม่รู้นั่นเอง มันก็เลยไปติดเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ติดเราไม่ติดเขา
ก็หลุดไปกันหมดแล้ว ไม่มีใครจะมาทุกข์อย่างนี้
ตรงนี้แหละ เป็นเรื่องที่เรานักปฏิบัติจะศึกษา การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของพวกเรา
มันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้อย่างนี้ พระพุทธองค์จึงทรงให้แก้ไขคือ สมุทัย เป็นกิเลสทําให้เกิดทุกข์อยู่
อย่างนี้ ก็คือตัวที่หลง ตัวที่ยึดนั่น เป็นวิญญาณเครื่องหมายรู้นั่นเอง มันเป็นสมุทัย เป็นกิเลส
จึงมีความยึดมั่นอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ เหมือนพวกเรายึดนี่แหละ บางคนนี่ยึดสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบ
ยึดความโกรธความเกลียด ความเคียด ความแค้น อิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวรเอาไว้ ขู่ไว้
อยากจะทุบ อยากจะตี อยากจะฆ่าคนนัน้ คนนี้ อยากทาํ ลายคนนัน้ คนนี้ อยากทาํ ลายหมดทัง้ ตระกูล
เลย มันเก็บข้อมูลไว้อย่างนั้น ดูเข้ามาในจิตของพวกเรานั้น จะเห็นอยู่ในตัวเองเลย ไม่ต้องไปดู
คนอื่นๆ ต้องดูตรงนี้ นี่มันยึดสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้อย่างนี้ นี่จิตมันเป็นอย่างนี้ มันก็พิไรรําพันอยู่ เป็น
อตีตา เป็น อนันตรปัจจัย เรียกว่าไม่มีประมาณเลย มันพรรณนาอยู่นั่น เราจะเห็นได้ด้วยตนเอง
เวลามีความคิดทุกข์ มันจะพรรณนาอยู่ มันจะบริกรรมอยู่นั่น มันจะเจริญอยู่นั่น มันจะบ่นอยู่
นั่นแหละ มันอยู่คนเดียวมันก็บ่นอยู่อย่างนี้แหละ นี่แหละตรงนั้นเอง เราจะเห็นได้ด้วยตนเอง
เวลาเรามีความทุกข์ เราจะพรรณนาอยู่นั่น
บัดนี้ ถ้ามีความสุข มันก็เสวยความสุข มันก็พรรณนาความสุข แต่มนั สําคัญทีส่ ดุ ตรงพรรณนา
ความสุข มันพรรณนาน้อย คิดเรื่องสุขนี่ มันคิดน้อย แต่มันคิดเรื่องทุกข์นี่ มันคิดมากเหลือเกิน
คิดเป็นปีๆ ๒ ปี ๓ ปี มันก็ยังไม่ลืม อยู่ ๕ ปี ๑๐ ปีมันก็ยังไม่ลืม คิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน
โกรธเกลียดกันมันนานนัก ของที่ไม่ดีนี้ มันยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นเหลือเกิน แล้วมันจะหลุดไปได้
อย่างไร มันเป็นอย่างนีแ้ หละ ถ้าของดีมนั ลืมง่าย ความสุขมันเป็นของเบา ความทุกข์มนั เป็นของหนัก
คนถือของเบาๆ นีม่ นั ลืมเหมือนไม่ได้ถอื นีแ่ หละ ถือไปไหน ความสุขเหมือนไม่ได้ถอื เบา เดินไปตัวเบา
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สบายใจ สุขใจ เดินไปคล่องสบาย นี่ความสุข ถ้าความทุกข์เหมือนแบกของที่หนักๆ ไป บ่านี่มันแบก
ของหนักไป หนักตัวด้วย หนักอกหนักใจไปหมดเลย เดินไปจะไม่ไหว มันจึงจําเก่ง มันจํามันยึดในสิ่ง
ที่ไม่ดีเก่ง จิตใจนี่มันดื้อจริงๆ นะ มันถูกวิญญาณ เครื่องหมายรู้นี่มันหลอกลวง มันสอนแต่ในทางที่
ไม่ดี เหมือนคนพาลนีแ่ หละ มันสอน เราเข้าไปหามัน มันตกอยูใ่ นอบายมุข สอนตัง้ แต่เรือ่ งทีจ่ ะพาไป
ตกไปต�่ำไปชั่วตลอดเลย นี่แหละเปรียบเทียบอย่างนั้น วิญญาณหลอกลวงจิตน่ะ
ตรงนี้ เรามาพินิจพิจารณา ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญ วิเคราะห์วิจารณ์ พินิจ พิจารณาจริงๆ
จึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ได้ ถ้าเราไม่พิจารณา อยู่เผินๆ นี้ จะไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่ปฏิบัติจริงๆ จะไม่รู้เรื่อง
อย่างนีเ้ กิดขึน้ ในจิตของตนเอง เพราะตนเองไม่รู้ ไม่เข้าใจในเรือ่ งอย่างนี้ เพราะไม่ได้วเิ คราะห์วจิ ารณ์
อะไร มีแต่โกรธแต่เกลียดกันอยู่เฉยๆ ทําให้ตนเองทุกข์กันอยู่ มันเป็นอย่างนี้ บางคนโกรธเกลียดกัน
จนทิ้งกัน หนีกันไปคนละทาง เห็นกันไม่ได้ นั้นแหละ มันเป็นเครื่องที่ผูกจิตใจของพวกเราเอาไว้
พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่า เวร เวรกรรมไม่พ้นไป ก็คือการผูกเวรเอาไว้ ตรงนี้สิ เวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่ผูกเวร เราจะทําอย่างไรจึงจะตัดการผูกเวร หรือความโกรธความเกลียดตัวนี้ ออกให้มัน
ขาด ไม่ให้มี ตรงนี้ต้องพิจารณาเอาเองที่จิตใจของตน เราผูกเวรเอาไว้นี่มันทุกข์ มันผูกไว้ ๑๐๐ ปี
มันจะทุกข์ร้อยปีพันปีนั่นแหละ อย่าว่าแต่ ๒ ปี ๓ ปี ถ้าเราหยุดผูกเวรมันจะขาดตรงนั้นทันทีเลย
ไม่ต้องผูกเวร ไม่ต้องคิดเบียดเบียน ไม่คิดทําลายกัน มันก็จะขาด มีเมตตามาตัด มันก็จะขาดออกไป
ผูกเมตตาเกิดขึ้น มันจึงจะหมดเวร
นี่แหละ พวกเราทั้งหลาย เรามาปฏิบัติกัน เรามาพินิจพิจารณาอยู่ตรงนี้ เราจะพ้นทุกข์
ก็ต้องหาวิธีแก้ไข เวรก็ต้องแก้ไข หยุดผูกเวรกัน หยุดผูกอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน ต้องละทิ้ง
พระพุทธเจ้าสอนวิธีละทิ้ง เพราะมันเป็นกิเลส ตัวนี้มันก็น่าจะละได้ง่าย เรื่องความโกรธความเกลียด
ส่วนความรัก ความที่พอใจความที่ชอบใจนี่เป็น ของที่ละยาก ละเอียดกว่า เป็นตัวตน เป็นตัวของ
กิเลส ก็คือโลภะ หรือราคะนี่เอง เป็นตัวที่ละยากที่สุด พระพุทธองค์จึงตรัสในเบื้องต้น ราคะ โทสะ
หรือโลภะ โทสะ โมหะนี่อยู่ตามหลัง ก็คือความที่ชอบใจนี้เป็นสิ่งที่ละยากที่สุด เราเรียกว่า ความสุข
ความที่พอใจเป็นของที่ละยากที่สุด ตัวนี้แหละจะเหนียวแน่นที่สุด และตัวนี้ก็เป็น ต้นเหตุที่ทําให้
เกิดทุกข์ ท่านจึงเอาไว้เบื้องต้น ถ้าใครตัดโลภะได้ คนนั้นก็ขาดจากความตระหนี่ทันทีเลย ถ้าใคร
ตัดราคะได้ ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น ก็ดับตรงนี้ให้มันเป็น วิราคธรรม
วิราคธรรม เป็นยอดของธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอน ก็คือตัดความรักนี่เอง แต่ความรัก
มันก็เป็นความดี แต่เราไม่รู้จักมันว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไร จะเป็นความดี ความรักก็ดีกว่าความ
ไม่รัก แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า มันเป็นพิษเป็นภัยในเบื้องต้น เราก็มาคิดดูตรงนี้ ทําไมมันจึงเป็น
อย่างนัน้ เราพูดอย่างง่ายๆ คือเรามีความรักมาก มันจะทุกข์มากขึน้ รักมากเท่าไร มันยิง่ จะทุกข์มากขึน้
เข้าไปอีก หวงแหนมากเท่าไร ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีก นี่ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ บัดนี้ ทําไมมันไม่สมหวัง
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มีความโกรธเกิดขึ้น แล้วนี่ พอมีความโกรธ โทสะพยาบาทก็เกิดขึ้นเป็นกองหลัง เขาเอาความรัก
มาเป็นแนวหน้า เป็นแนวหน้า ก็คือราคะ คือโลภะ นี่ตรงนี้เอง ต้นเหตุสุขทุกข์จะเกิดมันอยู่ตรงนี้
โลภะนี้ โลภะมากๆ เหมือนเราไปเห็นเงินของคนอื่น เห็นของคนอื่นนี้ เราอยากได้ โลภะมันจะ
เกิดขึน้ แล้วบัดนี้ โลภะมันจะเกิดขึน้ เราก็อยากได้มากขึน้ จะทําอย่างไร เอาเงินไปซือ้ ซือ้ มันก็ไม่ขาย
ขอมันก็ไม่ให้ จะทําอย่างไร ขโมย นี่มันจะเป็นไปอย่างนี้ ขโมยไม่ได้แล้วจะทําอย่างไร ต้องปล้น
จะปล้นเขา ปล้นมันไม่ได้ มันแข็งแรง ยึดเอาของมันไม่ได้ ต้องฆ่าเจ้าของมันตาย เห็นไหม เขาเป็น
กันอยู่ทุกวันนี้ เขาแย่งเอาที่ดิน ที่นาที่สวนกันอะไรต่างๆ แย่งเอาเงินเอาทอง แย่งเอาแผ่นดิน
ประเทศนั้นประเทศนี้ รบกันนั้น เห็นไหม เห็นภัยไหม เห็นภัยของความโลภไหม มาจากสมุทัยคือ
กิเลส นี่มันยิ่งใหญ่ อยากเป็นเจ้าโลกเลยทีเดียว มันจะเอาหมดโลกเลย เป็นเมืองขึ้นของตนเอง ดู ดู
ยิ่งใหญ่จริงๆ นะ กิเลสนี่ สมุทัย จนสร้างอาวุธต่างๆ เผาผลาญรบราฆ่าฟันกัน แย่งตําแหน่งหน้าที่
อะไรต่างๆ แหม...มันน่าคิดจริงๆ นะ มันเป็นภัยอันตราย กิเลส นี่มันทําให้เกิดทุกข์จริงๆ เราเป็น
ลูกน้องเขาตลอดเลย เราไม่ได้เป็นนายของกิเลสเลย จิตใจของเราเป็นลูกศิษย์ เป็นลูกน้องมัน
ตลอดเลย ร่างกายของเราก็เป็นทาสของมัน เป็นลูกจ้างของมัน มันเป็นนายอยู่ตลอดเลย นี่แหละ
เราก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละ
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร อันนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุด เราจะมาแก้ไขให้พอเหมาะพอสม
ให้รู้เรื่องของเขา ให้รู้เรื่องของกิเลส ต้นเหตุของกองทุกข์ก็คือสมุทัย เป็นกิเลสตัณหา เป็นบ่อเกิด
แห่งกองทุกข์ทั้งปวง เป็นบ่อเกิดแห่งภพชาติที่ไม่มีสิ้นสุด ที่เราเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้ นี่เราจะมาแก้ไข
มาพัฒนา มาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันสงบ จะไม่ได้ดูมัน ไม่ได้ดูจิตใจนี่แหละ ดูจิตวิญญาณ
นี่แหละตัวสําคัญที่สุด ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเป็นความรู้ที่โกหก หรือว่าปัญญายังโกหก วิญญาณ
หลอกลวง มันยังรู้ไม่จริง เป็นปัญญาที่โกหกหลอกลวง เหมือนคนรู้ไม่จริงนี้แหละ ไม่เหมือนคนรู้แจ้ง
ถ้ารู้ ไม่รู้แจ้ง ถ้ารู้ ไม่รู้จริง ก็เปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกัน จะได้ง่ายๆ เหมือนตาเราเห็น โอ..เห็น
สมมุติเห็นสําลีน่ีแหละ เห็นสําลีน่ี เอ้อ..ตาเห็นเฉยๆ สู้มือเราจับลองดูได้ไหม สู้ไม่ได้ เราได้สัมผัส
มือจับลอง สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลํา มือจับลองดูว่าอันนี้แหละ มันจะนุ่ม ได้เห็นว่ามันจะนุ่ม
ั ญา ก็เห็นแล้วแต่ยงั ไม่ได้จบั
บัดนี้ ความรู้ รูส้ กั แต่วา่ รู้ รูแ้ ต่ไม่เห็น รูอ้ ยูแ่ ต่ไม่เห็นก็คอื ยังไม่มปี ญ
เห็นเฉยๆ มองเห็นแต่ไม่ได้จับดูมัน พอเราไปจับดูก็เหมือนคนที่สัมผัสประสบการณ์ ก็เลยรู้เหมือน
บุคคลทีร่ ู้ รูว้ า่ รู้ เหมือนกับเขารูว้ า่ ดืม่ เหล้านีแ้ หละ มันมีโทษอะไร กินยาม้าอย่างนีแ้ หละ ยาผีบา้ ผีบอ
เขาเรียกกัน มันไม่รู้ซิพรรณ์นี้ เหมือนกับคนมันรู้ รู้อยู่ ดื่มเหล้ามันมีโทษ ไม่ดี สอนคนอื่นไม่ให้ดื่ม
แต่ตนเองมันดื่มอยู่ นี่ มันดื่มอยู่ นั่นก็แปลว่าคนไม่รู้ประสา รู้โกหกตนเอง ไม่ได้โกหกคนอื่น เขารู้
อย่างนัน้ อย่างนี้ พูดกันละ หมอก็พดู คนก็พดู กันละ ดืม่ เหล้ามันเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ก็พดู กัน ตัวหมอ
มันก็ดื่มอยู่ ดื่มเหล้าน่ะ มันเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่ให้ลูกดื่ม พ่อมันดื่ม แม่มันดื่มอยู่ มันรู้โทษ
ได้อย่างไร ถ้าพูดถึงยา ยาบ้านี่ พ่อแม่มนั ขายอีกด้วย พ่อแม่มนั ขาย แล้วลูกมันกิน มันสูบ มันไม่รเู้ รือ่ ง
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ว่ามันจะทาํ ลายลูกอย่างไร มันจะมีโทษอย่างไร ลูกจะเสียหายอย่างไร มันไม่รอู้ กี นัน่ น่ะ เปรียบเทียบ
เหมือนพ่อแม่ไม่ดี หรือข้าราชการทั้งหลายที่มันขายยาบ้านี่ มันรู้ว่ายาบ้าเป็นโทษ มันรู้ว่าเป็นโทษ
แต่มนั ก็ยงั ขาย นี่ มันไม่รอู้ ย่างนีแ้ หละ เหมือนจิตใจของพวกเรามันไม่รจู้ ริง มันไม่รสู้ งิ่ นัน้ จะทาํ ให้เกิด
ทุกข์จริง มันไม่รบั สารภาพ มันไม่ยอมรับ มันก็เลยถูกวิญญาณทีห่ ลอกลวง ทีม่ นั ไม่รจู้ ริงนี่ มันหลอกเอา
ก็เลยไม่รจู้ ริง มันก็เลยเป็นเหมือนคนดืม่ เหล้า ว่าจะหยุด หยุด ก็ไม่หยุดสักที พระพุทธองค์จงึ ให้หยุด
ทีจ่ ติ ใจ หยุดทีจ่ ติ ใจ จิตใจหยุดจึงจะหยุดได้ จิตใจรูเ้ สียก่อน เข้าใจโทษของมันก่อน มันจึงจะวาง แต่นี่
จิตใจของเรามันก็ไม่วางเพราะถูก วิญญาณหลอกลวง ก็เหมือนบุคคลที่มาหลอกลวงพวกเรานี่แหละ
หลอกลวงพวกเรานีใ้ ห้หลงไป เมือ่ ไรเราจะมีสติปญ
ั ญารูไ้ ด้ดว้ ยตนเองว่า สิง่ ทีเ่ ขาหลอกลวงไปนี่ ทําให้
เราเกิดทุกข์ คนนี้แหละทําให้เราเกิดทุกข์ ให้เราบอบช�้ำ ให้เราเสียหาย ตอนนั้นแหละเราจึงจะวางได้
ฉันใดก็ดี จิตใจก็เหมือนกัน เขาจะวาง วางได้ วางบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ได้เสียก่อน คําว่า วาง
นี่ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับเราวางคนอื่นนี่แหละ เขามาหลอกลวงเรา เราวางเขาไปแล้ว ก็ไม่ได้
ฆ่าเขา ไม่ได้ทุบได้มีอะไรเขา คนคนนั้นก็ไม่ได้ไปทุบไปตีไปฆ่าเขา แต่ปล่อยเขาไปเฉยๆ ไม่ไปกับเขา
เท่านั้นเอง กิเลสก็เหมือนกัน เราไม่ได้ฆ่ากิเลส ไม่ได้ฆ่ามันกิเลสนี่ มันก็อยู่ของมันละ คนไหนละได้
มันก็ไปอยู่กับคนที่ละไม่ได้ คนไหนละ ความโลภ โลภะ ที่เคยจะปล้น จะจี้ จะฆ่า จะรบเอาบ้านเมือง
พอมาศึกษาธรรมะแล้ว ก็ลดลงมา มาพออยู่พอใช้พอหา หาทิศทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีโว
เลี้ยงชีพให้ถูกต้อง ตามทํานองคลองธรรม มันก็ไปอยู่กับคนที่โลภะซิ กิเลส แน่ะ..เราก็ไม่ได้ฆ่า
มันอะไร โทสะก็เหมือนกัน ความโกรธ ความเกลียดเคียดแค้นมาก บัดนี้ละได้แล้ว มันไม่มีประโยชน์
มันทําให้เกิดทุกข์ คนนี้ก็ละไป คนนี้ก็สบาย ไม่ได้ฆ่ามัน มันไปอยู่กับคนอื่น ที่เขาโกรธนั่นแหละ
นี่ กิเลสมันอยู่อย่างนั้น มันอยู่ของมันเอง
บัดนี้ ความหลง เราก็หลง ทุกคนก็หลงกัน พอหลงแล้ว พอเรารู้ เอ้อ..เราหลงมานมนานแล้ว
ตอนนี้สมมุติว่า คนหลงดื่มเหล้านี่ละ ดื่มมานมนานแล้ว ทีนี้หยุดดื่มเลย จิตมันหยุด หยุดดื่มแล้ว
ตัวมันก็ไม่ไปดื่ม มันก็ไปอยู่กับคนที่เขายังหลงอยู่ เขาก็ดื่มกินกันอยู่นั่น เออ..นี่แน่ะ ก็ดูเขาอยู่ว่าเรา
เจ้าของละได้ ก็ดูเขา เขาก็ดูเหมือนกันว่าเราไม่ได้ ฆ่ากิเลส กิเลสไม่ได้ฆ่ามัน มันอยู่ของมันเอง
ตรงนีเ้ อง พวกเราท่านทัง้ หลาย การศึกษาธรรมะ การปฏิบตั ขิ องพวกเรา ถ้าเปรียบเทียบ กิเลส
ก็เหมือนกับงูเห่า งูจงอาง นี่แหละ หรือเสือโคร่ง เราเห็นตัวมันแล้ว เราอย่าไปจับมัน อย่าไปเล่น
กับมันเท่านั้นเอง กิเลสก็เหมือนกัน เราเห็นมัน มันเป็นอย่างนี้ๆ เราก็ปล่อยมันเสีย ให้มันอยู่ของมัน
เอง ก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้น กิเลสเขาก็อยู่ของเขา ความอยาก ความดิ้นรน เขาก็มีอย่างนั้น
ทีนี้พอเราไม่ไปเล่นกับมัน ก็คือเราไม่ไปยุ่งกับมัน มันก็อยู่ของมันนะ เสือโคร่งมันก็อยู่ของมัน
นอนอยูใ่ นกรง อย่าไปจับมัน อย่าไปจับปากจับแขน ลูบหน้าลูบตามัน มันก็ไม่กดั เรา งูเห่าก็เหมือนกัน
อย่าไปจับคอมัน อย่าไปจับหางจับตัวมันเล่น มันนอนอยู่ของมัน มันก็ไม่กัดเรา งูเห่าก็เหมือนกัน
อย่าไปจับคอมัน อย่าไปจับหางจับตัวมันเล่น มันนอนอยู่ของมัน ก็ปล่อย มันนอนอย่างนั้น
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ฉันใดก็ดี กิเลสที่มีอยู่ในโลกนี้ มันก็อยู่ของมันอย่างนั้น นี่มันเป็นอย่างนี้ เหมือนพระอริยเจ้า
ทั้งหลาย ท่านรู้แจ้งเห็นจริง ท่านก็ละทิ้งหมด ก็ทิ้งไปในโลก มันก็อยู่กับคนที่ละไม่ได้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ก็เหมือนพวกเราที่ละไม่ได้ กําลังปฏิบัติกันอยู่ ก็จะหาวิธีละ ปล่อยวาง การละปล่อยวาง
ก็คือศึกษาเพื่อจะให้รู้เขาเท่านั้นเอง รู้เขาก็จะปล่อยเขาไว้ เหมือนปล่อยงูเห่า ปล่อยเสือโคร่งนี่แหละ
ปล่อยงูจงอางไว้อย่างนั้นแหละ ก็ให้เขาถือไป เราเห็นไหม คนหลงนั้น คนที่ไม่หลงเขาศึกษาแล้ว
เขาก็รู้ รูจ้ กั ปล่อยจักวาง คนทีห่ ลงอยูก่ ม็ ดื อยูน่ นั่ วุน่ วายอยูน่ นั่ ทุกข์อยูน่ นั่ จนเฒ่าจนแก่ ๗๐ - ๘๐ ปี
๘๐ กว่าปี แล้วเวลาลุกขึ้นก็เอาก้นขึ้นก่อนหัวแล้ว เมื่อไรฉันจะรวยท่าน อืม..จนไอ้หลานจับลุกแล้ว
นี่ โลภะมันเหยียบจิตใจ มันก็เป็นอย่างนี้แหละ ผู้ชายผู้หญิงเหมือนกัน เมื่อไหร่จะรวยท่าน เขาจะ
เป็นอยู่อย่างนั้น ความโลภะครอบงําจิตใจ กิเลสก็อยู่กับเขา ๘๐ กว่าปีแล้ว ก็เป็นอย่างนั้นอยู่
บัดนี้ คนที่เขาหนุ่ม เขาศึกษา เขารู้ ศึกษา หนุ่มกว่านั้นเขาก็รู้จักวิธีละ เอ๊..แก่ปานนี้ มันจะ
เอาไปที่ไหนมากมาย เอาไปอย่างไร นี่ ละกิเลสมันจะเป็นอย่างนั้น บางคนนี่ โอ๊ย...ลุกขึ้นไปแล้ว
เมื่อไรฉันจะหาย ขาฉันจะแข็งแรงจะสบาย ดู..อายุ ๘๐ จะ ๙๐ ปีแล้ว เมื่อไรฉันจะแข็งแรงจะสบาย
ไม่เจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บเข่าอย่างนี้ท่าน มันน่าสงสารเหมือนกันนะ มันแก่แล้วนะ มันจะทําอย่างไร
มันไม่ศึกษามันก็เป็นอย่างนั้น มันเฒ่ามันแก่แล้ว อยากให้มันเป็นเหมือนคนหนุ่ม แล้วมันจะเป็นได้
อย่างไร นี่มันหลงแค่ไหน แล้วก็เป็นอย่างนั้น นี่แหละการไม่ศึกษาธรรมะ หลงตนเอง เดียวจะให้มัน
หนุ่มขึ้นมาได้ ที่ไหนมันจะพัฒนาได้ในโลก ไม่มีนายแพทย์ไหนหมอไหนที่จะทําได้ ตั้งแต่หมอเขา
จะทําตนเองก็ไม่ได้ หมอก็ไม่ถึง ๑๐๐ ปี หมอก็ต้องตายเหมือนกัน
พระศาสนาท่านให้ศึกษาเรื่องสังขารรูปร่างกาย เราก็มาติด เราไม่ได้ติดอันอื่นมากมายซิ ติดที่
มากที่สุด ของนอกกายเราก็ติดอยู่มาก ตัวกายของพวกเรา เรายิ่งรักมากที่สุด รักกว่าคนอื่นอีก
เสียด้วย ตรงนี้ซิ ท่านเรียกว่าหลง เป็นตาบอดคลําช้าง คําว่าตาบอดก็คือมืด ขาดสติปัญญานั่นเอง
ไม่รู้ ไม่รู้จัก ตาบอดคลําช้างนี้ คนตาบอดคนหนึ่ง ไปจับหูช้าง ก็ เอ้อ...เหมือนกระด้งฝัดข้าว ทั้งๆ
มันตาบอดไม่เคยเห็นกระด้งฝัดข้าวสักทีหนึง่ ไปจับงวงช้างก็เหมือนปลิงนี่ ว่ายังงี้ คนหนึง่ ไปจับขาช้าง
ก็เหมือนสูบที่เขาตีเหล็กนี่ มันก็ไม่เคยเห็นอีกด้วยมันตาบอด คนหนึ่งไปจับซี่โครงช้าง ไปลูบดู มันก็
ฝายุ้งข้าวนี่ มันฝาเล้าข้าวนี่ คนหนึ่งไปจับหางช้าง โอ้..ช้างนี่มันเหมือนไม้กวาดกวาดบ้านนี่ ไม้กวาด
มันไม่เคยเห็นเลยคนตาบอด เราจะทําอย่างไรนะ คนตาบอดคลําช้างนี้ มันเป็นอย่างไร คน ๕ คนนี้
จะทํากันอย่างไร คน ๕ คนก็คือไม่มี มีคนเดียว เรานี่เอง เราไปจับหัวก็หัวเรา ไปจับแขนก็แขนเรา
จะทําอย่างไร จับขาก็ขาเรา จับดูซิ อะไรก็เราๆ หมด ก็เป็นของเราหมด เราหลงตนเอง
ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือรูปขันธ์นี่เอง ตรงนี้เอง เราก็มาศึกษาซิ เราตาบอด คลําช้าง
มาหลายภพหลายชาติแล้ว ชาตินี้ก็มาคลําดูอีก ให้มันลืมตา ตาดีๆ อยู่นี่ ลืมดู ดูแขนดูขา ดูตนดูตัว
ของเราอยู่นี่แหละ ดูหัวของตนเองอยู่นี้ มันเป็นของตนเองจริงๆ หรือไม่ ท่านจึงจะให้พิจารณาถึง
ความไม่เที่ยง ถึงความเป็นทุกข์ของมัน ถึงความเป็นอนัตตาของมัน เป็นตามธรรมชาติของมัน
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เราก็มายึดมาหลงอยู่ตรงนี้ เราก็มาแก้ไขตรงนี้แหละ เป็นหนทางที่เราจะไปสู่ทางพ้นทุกข์ เพราะเรา
มาติดอยู่ตรงนี้ ไอ้วิญญาณมันหมายรู้นี่ซิ มันหลอกจิต จิตก็เลยว่าของเรา ของเรา อะไรๆ ก็เราหมด
ยุงตัวหนึ่ง กัดน้อยๆ ก็ไม่ได้ มดกัดก็ไม่ได้เลย มันรู้จักหมดเลย ความหวงแหนเป็นธรรมดา
ถ้าไม่หวงแหนก็คงไม่นาน บัดนี้ ไม่ดูแลรักษามันก็คงไม่นาน แต่เรารักษาไว้เพื่อสร้าง คุณงามความดี
เท่านั้นเอง เราปรารถนาเอาสมหวังไม่ได้เสียแล้ว
นี่ตรงนี้ การศึกษาหาวิธีพ้นทุกข์ หาวิธีพ้นจากสังสารวัฏ สังสารวน ในภพน้อยแลภพใหญ่
ของพวกเรา ในภพของขันธ์ ๕ ก็ดี ขันธ์ ๔ ก็ดี ขันธ์ ๑ ก็ดี เมื่อไรเรารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจน ทิ้งขันธ์ ๕
ได้ซึ่งมีอยู่กับรูปร่างกายของพวกเราคือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ท่านจึงว่าต้องหมดอุปาทาน ไม่ยึดมั่นถือมั่น อุปาทานขันธ์ ๕ จึงจะเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์
ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เราก็ศึกษากันเรื่องนี้
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การพัฒนาจิตพิชิตกิเลส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ในลําดับแต่นี้ต่อไป พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา แล้วต้อง
กํ า หนดจดจํ า คํ า เทศนานั้ น ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝึ ก หั ด อบรมบ่ ม นิ สั ย ฝึ ก จิ ต ฝึ ก ใจของพวกเรา
พระพุทธองค์ทรงสอนเน้นเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจ เพราะคนเรานี้ เราพูดได้ทางปาก แต่จิตใจ
ของเรามีความทุกข์ เมือ่ ใจมีความทุกข์ เขาก็เลยพูดมาทาง ปากว่าเขาทุกข์ เมือ่ พูดออกมาทางปากแล้ว
ก็มาแสดงท่าทางทางร่างกาย แสดงถึงความทุกข์ ทําให้มีความเศร้าหมองขุ่นมัว ร่างกายหงอยเหงา
โศกเศร้าโศกาอาดูรเกิดขึ้น ก็มาจากจิตใจเป็นตัวนํา จิตใจเป็นผู้บ่งชี้ จิตใจเป็นผู้ตักเตือน จิตใจส่งให้
แสดงเรื่องอย่างนั้น พวกเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ชัดเจน ที่เห็นบุคคลเขาบ่นเรื่องราวทุกข์ต่างๆ
เมือ่ บ่นแล้วเขาก็แสดงอาการต่างๆออกมาให้พวกเราดู พวกเราเห็นกันทัว่ บ้านทัว่ เมือง บ้านใดเมืองใด
ที่ไหน แห่งหนตําบลใดประเทศใดก็เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันหมด การที่บุคคลทั้งหลายแสดงออก
เรื่องความทุกข์ ความไม่แช่มชื่นเบิกบานนั้น
พวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานและมีความสุขได้
บุคคลทีจ่ ติ ใจมีความสุขก็เห็นได้ชดั เจน พูดจาปราศรัยต่างๆ ก็เป็นลักษณะ แสดงให้เห็นว่าเขามีความสุข
พูดรื่นเริง หน้าตาแจ่มใสทางร่างกาย ทําให้บุคคลนั้นเรียกว่าแช่มชื่นเบิกบานอยู่ตลอด เหมือนกับ
บุคคลที่ภาษาเราพูดกันว่าเป็นคนที่หน้าตาสดใสร่าเริง เพราะอะไร เพราะจิตใจเขาผ่องใส จิตใจเขา
มีความสุขนั่นเอง เขาจึงแสดงให้เห็นชัดเจนออกมาทางรูปร่างกาย ให้มีความสดชื่น ผ่องใส แช่มชื่น
เบิกบาน
องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า พุทโธ พุทโธแปลว่า ผู้ตื่นอยู่ ผู้แช่มชื่น
ผู้เบิกบาน ผู้ไม่มีความทุกข์มาเจือปนอยู่ในจิตใจ มีแต่ความแช่มชื่น เบิกบานและมีความสุขเป็นที่พึ่ง
ของจิตใจ ก็เรียกว่าใจมีที่พึ่ง ที่พึ่งทางคุณงามความดี ถ้าจิตใจของบุคคลนั้นไม่มีที่พึ่งคุณงามความดี
ไม่พงึ่ ธรรมะแล้ว จิตใจของคนทัง้ หลายนัน้ ย่อมกระวนกระวาย ย่อมมีความทุกข์เกิดขึน้ เหมือนบุคคล
ทั้งหลายจิตใจยังไม่มีความสงบเป็นสมาธิ ก็ย่อมวุ่นวายสับสน มีทุกข์บ้างสุขบ้าง เจือปนกันอยู่ทั้งวัน
ทั้งคืน ก็เพราะจิตใจไม่สงบ จิตใจยังไม่มีที่พึ่ง จนเขาบ่นออกมาทางปากว่ามีที่พึ่งอะไร มีแต่ความ
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓
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วุ่นวาย แสดงทางร่างกายก็ไม่สงบ ไม่สบาย ไม่แช่มชื่นเบิกบานไปด้วยกันหมด นี่ก็พวกเราจะเห็นได้
ชัดเจน
เรามาพินิจพิจารณาเข้ามาดูตนของพวกเรา เราทุกคนนั้นมีความแช่มชื่นเบิกบานไหม หรือ
มีความเศร้าโศกโศกาอาดูรหม่นหมอง จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัว จิตใจเหี่ยวแห้ง จิตใจมีความทุกข์
ความระทมอยู่ คือร้อนระอุด้วยไฟอันไหม้เผาจิตใจของพวกเรา คือกิเลสทั้งหลายนั่นเอง เราก็ควร
ที่จะศึกษา ถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่เร่าร้อน ไม่มีทุกข์ ไม่มีความลําบาก เราก็ต้องศึกษาดูว่า ทําไม
เขาช่างมีแต่ความแช่มชื่น เบิกบาน ไม่มีทุกข์เกิดขึ้น เราก็จะเห็นได้ด้วยตนเองหมด เรื่องอย่างนี้
ไม่ตอ้ งไปดูคนอืน่ อะไรมากมาย เรามาดูทจี่ ติ ใจของพวกเรากับกายของพวกเรานีแ้ หละ เพือ่ จะให้ได้รู้
ว่าทําไมจึงมีทั้งทุกข์และทั้งสุขเจือปนกันอยู่อย่างนี้
ธรรมชาติของจิตใจนั้นเป็นเรื่องราวของความคิด เราจะไม่ให้เขาคิดเสียเลยก็ไม่ได้ แต่ว่า
เขาคิดนั้น เขาคิดทั้งดีทั้งไม่ดี ปรุงแต่งทั้งดีบ้างทั้งไม่ดีบ้าง ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว ถ้าหากเรามองได้
เห็นชัดว่า จิตใจของพวกเรานั้นปรุงแต่งคิดไปในทางที่มีแต่ความทุกข์มากกี่ชั่วโมงวันหนึ่ง ความทุกข์
อยู่กับตนเองนั้น ความวุ่นวายอยู่กับจิตใจของตนเองนั้นมีอยู่กี่ชั่วโมงวันหนึ่ง และจิตใจของพวกเรา
มีความสุขนั้นมีก่ีช่ัวโมง เราเคยได้คิดได้อ่านได้พินิจพิจารณา โยนิโสมนสิการ ไตร่ตรองใคร่ครวญดู
จิตใจของพวกเรานั้น เรารู้เรื่องอย่างนั้นบ้างไหม หรือเราไม่ได้เข้าใจเลยเรื่องอย่างนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจ
เราไม่รคู้ วามคิดของตนเองนัน้ ว่า ทุกข์มากทุกข์นอ้ ย หรือสุขมากสุขน้อย ก็แปลว่าเรานีย้ งั ไม่รอบคอบ
ยังไม่ได้พินิจพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรา ก็ทําให้พวกเรานี้ยังเป็นคนที่
ไม่ฉลาดเลือกคิดในจิตใจของพวกเรานั้น
พระพุทธองค์ทรงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้จักเลือกคิด เลือกอ่าน เลือกเสวยอารมณ์
เขาเรียกว่าเลือกกินอาหาร จิตใจของพวกเรานั้น เราอยากให้เลือกสรรหาอารมณ์ที่ให้จิตใจของ
พวกเรานั้นเสวย หรือว่าดื่มด�่ำอยู่ในอารมณ์นั้น หรือเสวยอารมณ์นั้นอยู่ ยึดอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่
ในอารมณ์ทางดี ทางเป็นบุญกุศล ทางเจริญงอกงามในจิตใจ ทางแช่มชื่นเบิกบาน เป็นอาหารของ
จิตใจทีเ่ ราต้องการ ถ้าหากเรามีความต้องการเฉยๆ แต่เราก็ไม่ได้ฝกึ ฝนอบรมอะไร มันก็ไม่ได้ผลอะไร
เพราะมันมีเหตุคือการฝึกฝน อบรมจิตใจของตน หากปล่อยปละละเลยให้จิตของเราคิดไปเรื่อยๆ
คิดไปไม่ได้หยุดได้ยงั้ เมือ่ เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ หรือเรายังไม่ได้นอนหลับ ก็คดิ ไปอยูไ่ ม่รกู้ เี่ รือ่ ง
กี่ราว หลายสิ่งหลายอย่าง ใจของเราก็ยิ่งมีความทุกข์ มันคิดมากหลายอารมณ์ และจิตใจนั้นรับ
อารมณ์มาก รับการรับงานมากนั้นเอง เราก็เลยทุกข์ แต่นี้บางบุคคลนอนหลับลงไปแล้ว ก็ยังฝัน
เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ยังฝันเสาะแสวงหาเรื่องทุกข์อยู่ ยังคิดทุกข์คิดยากอยู่ ไปเจอแต่อารมณ์ที่ไม่ดี
เรียกว่าฝันร้าย นอนหลับก็ยังฝันร้ายอยู่ ฝันไปเรื่องต่างๆ ที่ไม่ดีไม่งาม ก็จิตใจมันไม่มีอาหารกิน
ในทางที่ดี ก็คืออารมณ์มันไม่ดี มันก็เลยเป็นสัญญา คือความจํา จําในอารมณ์นั้นเอาไว้ นอนหลับไป
ก็ยังฝันถึงอารมณ์นั้นอยู่
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นี่แหละ เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาจิตใจของคนเรานี้มันเป็นอย่างนี้ จิตใจที่ไม่สงบ จิตใจ
รับอารมณ์อะไรมาก รับอารมณ์ที่ไม่ดี คิดในเรื่องที่ไม่ดีมากเท่าไร จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองมากเท่านั้น
ยิง่ สกปรกยิง่ ทุกข์มากเข้าไปเท่านัน้ เหมือนกับผ้าขาวของพวกเรานีแ่ หละ เราเอาสีดาํ มาติดทีละน้อย
เอามาติดทีละน้อยติดเข้าไป ติดมากหลายครั้งหลายคราว ผ้าก็ยิ่งสกปรกมากขึ้น จนไม่น่านุ่งน่าห่ม
ไม่น่าใช้ เพราะมันสกปรก ฉันใดก็ดี จิตใจก็เหมือนกัน มันสร้างสมอารมณ์ ยึดในอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งาม
มันยึดมากขึ้น มากขึ้นเท่าไร มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ อยู่ เราควรที่จะสังเกตดู
จิตใจของพวกเรา มันเป็นอย่างนั้นไหม เราจะดูตรงนั้นแหละ
ถ้าเราพูดถึงเรื่องกิเลส โลภะ โทสะ เข้ามาพินิจพิจารณาดูซิ มันมีอยู่ในจิตใจของพวกเรา
ความโลภะ โลภมากของจิตใจของพวกเรา อยากได้มาก ดิ้นรนมากเท่าไร ก็ยิ่งทุกข์มากเข้าไปเท่านั้น
เราก็จะเห็นได้ว่า เมื่อดิ้นรนจริงๆ มันไม่ได้สมหวังจะได้สิ่งที่ตนเองสมหวัง เราต้องการอยากได้
แต่เกิดมันไม่ได้ อยากจะได้มันก็ดิ้นรนเข้าไป ยิ่งดิ้นรนเข้าไป ไม่ได้จริงๆ ซื้อก็ไม่ขาย ขอก็ไม่ให้
มันต้องปล้นต้องจี้ ต้องฆ่ากัน เอาทรัพย์สมบัติกันจนรบราฆ่าฟันกัน เอาบ้านเอาเมืองกัน พวกเรา
เห็นบ้างไหม ความทวีคูณของกิเลส ความโลภของจิตใจ มันเป็นถึงความยิ่งใหญ่ก็นั่นแหละ เผาบ้าน
เผาเมืองกันวุ่นวายไปหมด มันเผาหัวใจของพวกเราก่อน มันเผาหัวใจของคนก่อน หัวใจมันดิ้นรน
ก่อน มันจึงกระเสือกกระสนมา ไม่ได้ไม่พอใจก็โกรธเคียดแค้นกันขึ้นมา จึงรบราฆ่าฟัน ทําร้าย
ล้างผลาญชีวิตกันด้วยความอยากคําเดียวนี้ คือความโลภนั่นเอง ตรงนี้น่าจะเห็นโทษมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเราพิจารณาเข้ามาในตัวตนเองนั้นแหละ ถ้าจิตใจของเราอยากได้มาก ดิ้นรนมาก เราก็จะเห็น
ทุกข์มากเอง ของตนเอง ไม่ตอ้ งไปดูทจี่ ติ ใจคนอืน่ ดูทจี่ ติ ใจของพวกเรานี้ รูจ้ กั ความพอดีเท่านัน้ แหละ
ทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นมามาก
ทีนี้ โทสะก็เหมือนกัน โทสะ หรือความโกรธ ความเกลียดของพวกเรา ถ้าโกรธนิดๆ หน่อยๆ
เกิดขึ้น แต่เราก็ปล่อยให้มันโกรธมากขึ้น มันฝังอยู่ในจิตใจของพวกเรา โกรธเกลียดกันอยู่ในจิตใจ
ของพวกเรา ไม่พอใจกับคนโน้นคนนี้ เขาว่าให้หรือเขาแสดง อย่างโน้นอย่างนี้เกิดขึ้น มันก็โกรธ
ก็เกลียดเคียดแค้น อิจฉาพยาบาทกัน คิดขึ้นมาในใจ จิตใจเศร้าหมองถ้ามันมีความโกรธอยู่ดื่มด�่ำ 
ถ้ามันโกรธมากแรงมากขึ้นก็เลยเป็นโทสะ เคยเห็นไหม เขาถกเขาเถียงกันก็ดี เถียงกันมากขึ้นๆ
เกิดโทสะ ถึงทุบถึงตีกันได้ มันลุกลามมาเป็นโทสะ การมาเป็นโทสะลุกลามตีกันแล้วก็ไม่แล้ว
ต้องแทงต้องฟัน ต้องฆ่ากัน ยิงกันตายลงไป เป็นพยาบาทลุกลามใหญ่โตขึ้นมาอย่างนั้น กิเลส
มันเป็นเรื่องอย่างนั้นน่ะ ส่งเสริมมันเท่าไร มันยิ่งลุกลามขึ้นไปเท่านั้น มีเครื่องส่งเสริม
โมหะคือความหลง ความมืดมนอนธการก็เหมือนกัน ถ้าหลงเข้าไปเท่าไร ก็เหมือนอย่างที่
กล่าวมานัน้ เหมือนของสกปรกติดกับผ้าขาว หลงเข้าไปเท่าไร เข้าไปทีม่ ดื เท่าไร ก็ยงิ่ มืดเข้าไปเท่านัน้
ยิ่งมืดมัวเข้าไป ยิ่งยุ่งเหยิงเข้าไป นี่มันเป็นอย่างนี้ จิตใจของคนเราก็ย่อมเป็นอย่างนั้นแหละ
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พวกเราทั้งหลายก็มาดูเรื่องกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันไปลี้อยู่ที่ไหน มันมา
ทาํ ให้เกิดอุบายอยูอ่ ย่างนี้ ก็คอื มันลีซ้ อ่ นอยูใ่ นจิตใจของพวกเรานัน่ เอง มันอยูท่ นี่ แี่ หละ เราจึงมาดูกนั
ที่นี้แหละ ไม่ต้องไปดูที่อื่น แต่น่ีเรานั่งกันอยู่อย่างนี้ นั่งฟังเทศน์ฟังธรรม ตั้งจิตตั้งใจอยู่อย่างนี้
ก็พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องพินิจพิจารณาดูเข้าไปในจิตใจของพวกเรานี้ มันอยู่ที่ไหน อยู่กับตน
กับตัวบ้างไหม เราให้มนั อยูก่ บั ตนกับตัวนีแ้ หละ หรือให้มนั อยูก่ บั ลมหายใจเข้าออกเพือ่ จะให้มนั สงบ
ที่นี่ มันสงบแล้วจะได้ดูเขา ดูกิเลสทําจิตใจของพวกเรา ส่วนมากแล้วเราจะได้ดูแต่คนอื่น เราจะไม่ดู
ตนเอง ก็ขาดการดูแลตนเอง ขาดการพัฒนาตนเองและดูแล ไม่ปกปักรักษาตนเอง ไม่รักษาจิตใจ
ของตนเอง และเราก็ปล่อยปละละเลยเฉยๆ และก็จะไปแต่รักษาคนอื่น ไม่ดูแลตนเอง จะคอยแต่
จะเพ่งโทษคนอื่น โทษเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็จะไปเพ่งโทษคนนี้เกิดขึ้น ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น
แต่โทษของตนเองทําไมไม่เพ่งดู ไม่ดูโทษของตนเอง เรียกว่าเห็นแต่คนอื่นมันผิดหมดในโลก
เห็นตนเองมันเป็นคนถูกคนเดียว ตรงนี้เราควรระมัดระวังที่สุดเลยทีเดียวในการพัฒนาตนเอง
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พัฒนาตนเองดูแลตนเอง ปกปักรักษาตนเอง ฝึกฝนอบรมตนเอง
ชําระตนเอง ปรับปรุงตนเอง แก้ไขตนเอง สร้างสรรค์ตนเองให้ตนเองนั้นดีขึ้น
บัดนี้ พวกเราทุกท่านทุกองค์ ภิกษุสามเณร และศรัทธาญาติโยม พุทธบริษัททั้งหลาย อุบาสก
อุบาสิกาผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายก็ดี เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ วันโกนก็ดี วันธรรมสวนะ
ทั้งหลายหรือวันทั่วไป เราก็จะได้ดูที่จิตใจของตนเอง ดูตนเองนี้ว่าได้อะไรบ้าง รู้จักถูกรู้จักผิด
บ้างไหม รู้จักความคิด ความอ่าน รู้จักพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นมาบ้างไหม ตั้งแต่ก่อนนี้เราโลภมาก
บัดนี้ เราพยายามควบคุมจิตใจของพวกเรานั้น ให้ลดน้อยถอยลงไป ให้รู้จักพอดี พอเหมาะพอสมกับ
ความอยาก ความโลภของตนเองบ้างไหม เราก็จะดูได้ ทีนเี้ มือ่ ความโลภ ความโกรธก็ดเี กิดขึน้ แต่กอ่ น
มันเป็นคนโกรธเก่ง ใครพูดก็ไม่ได้ มันโกรธ มันเคียดแค้นเร็วมาก ดูแลก็ไม่ทัน ขาดสติสัมปชัญญะ
ควบคุม แต่นี้ เมื่อเราพัฒนา เราไปฟังเทศน์ฟังธรรม ไปปฏิบัติ ไปอยู่วัดก็ดี อยู่บ้านก็ดี เมื่อเรา
พัฒนาไปเรื่อยๆ จิตใจของเราก็เบาบางลงไปเรื่อยๆ แต่ก่อนนั้นโกรธเก่ง เดี๋ยวนี้ก็เบาสบาย ฉลาด
กว่าเก่า เราก็เห็นว่าเรามีกําไร แต่ก่อนเราหลงมัวเมาอะไรต่างๆ อยู่ มีแต่ทุกข์ระทม วุ่นวายไปหมด
กับครอบครัวก็ดี กับลูกกับหลาน กับเงินกับทอง กับทรัพย์สมบัติอะไรทั้งหลาย มันวุ่นไปหมด
แต่กอ่ นจิตใจไม่สงบ มันทุกข์ แต่นเี่ มือ่ เรามาฝึกฝนอบรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ เราก็เป็น
คนฉลาด รูส้ งิ่ วุน่ วายเหล่านี้ ไม่สงบ มันมีแต่ทกุ ข์ หากเรารูจ้ กั ผ่อนคลายสิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ ออกจาก
จิตใจของพวกเราไปเรื่อยๆ ใจของเราก็เลยมีความสงบ มีความสุขเกิดขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องของพวกเราจะดูที่ตนเอง ได้เห็นว่าตนเองมันเบาทั้งความโลภ เบาทั้งความโกรธ
เบาทั้งความหลง ฉลาดขึ้นมา ก็เออ..ชีวิตการปฏิบัตินี้มีกําไร มีกําไร มีดีข้ึนกว่าแต่ก่อน แต่ก่อน
ไม่เป็นอย่างนี้เลย เดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ฉลาดขึ้นกว่าแต่ก่อน ก็จะเห็นว่า เออ..เรานี้ปฏิบัติได้ผล
ได้ผลจะเล็กจะน้อยขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกเดือน ทุกวัน ทุกปีขึ้นไป นั่นแหละ ท่านจึงว่าให้ศึกษาบ่อยๆ
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ศึกษาธรรมะ บุคคลผู้ระลึกบ่อยๆ ศึกษาบ่อยๆ ก็จะเข้าใจได้ดี พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่า
การที่บุคคลฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆ และมีความตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา พระพุทธองค์
ทรงสอนเอาไว้อย่างนี้
เหตุฉะนั้น เราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดี หมั่นปฏิบัติทําความพากความเพียรฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของตนเองก็ดี ก็ย่อมเกิดปัญญา อะไรเกิดปัญญา ก็คือจิตใจของพวกเรา แต่ก่อนมันหลง มันไป
ยุ่งเหยิงแต่กับเรื่องความวุ่นวาย เรื่องความทุกข์ทั้งหลาย ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้วย ไม่ได้ดูตนเอง
เมื่อเรามาดูตนเอง เราก็รู้จักว่าตนเองนี้จะถูกจะผิดอะไรก็แก้ไข จะทําให้ตนเองนี้ดีขึ้น จิตใจแช่มชื่น
เบิกบานขึ้น ถ้าเปรียบเทียบแล้ว คนที่ยังไม่เข้าใจก็คือเห็นคนอื่นสกปรก เราก็จะเอาน�้ำไปอาบให้เขา
ไปเช็ดไปถูเขาอยากให้เขาสะอาด แต่ตนเองนี้สกปรก ตนเองไม่ดูตนเอง ไม่อาบน�้ำให้ตนเอง ไม่ชําระ
กายของตนเอง ไม่รักษาตนเอง มันก็สกปรกซิ ส่วนมากคนจะเป็นอย่างนั้น มันไปเพ่งแต่โทษคนอื่น
ว่าแต่คนอืน่ แต่ไม่วา่ ตนเอง เหมือนกับคนอาบน�ำ้ ให้คนอืน่ แต่ไม่อาบน�ำ้ ให้ตนเอง ตนเองก็เลยไม่สะอาด
ฉันใดก็ดีพวกเราทั้งหลาย มันน่าจะเป็นอย่างนี้ ที่เราจะหัดเป็นคนฉลาด ถ้าเราไปเห็นคนอื่น
สกปรก เขาทําอะไรผิดศีลธรรมต่างๆ ให้เราเห็น เราก็โอย..นี้เขากําลังทําบาปทําความชั่วอย่างนี้
เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว เราก็ควรจะน้อมสิ่งที่เขาทํามาดูที่ตนว่า ตนนี้กําลังทําอยู่อย่างนั้นบ้างไหม
พระพุทธองค์ทรงสอนอยากให้ปฏิบัติอย่างนี้ มาดูที่ตนเอง เรียกว่าน้อมธรรมเข้ามาดูที่ตนเอง
น้อมการปฏิบัติของเขา ถ้าหากว่าตนเองไม่ได้ทําแต่คนอื่นเขาทํา นั่นเป็นเรื่องของคนอื่น ตนเองนี้
ก็ดี ตนเองไม่ได้ทําอย่างนั้น ทําผิดศีลธรรมอย่างนั้น ทําบาปอย่างนั้น ทําความชั่วอย่างนั้น แต่เรา
ไม่ได้ทํา นี่แหละ เราก็จะฉลาดในการพิจารณาตน หรือเขาพูดเขาจาอะไรต่างๆ ถกเถียงอะไรกัน
เรื่องราวอะไรต่างๆ เมื่อเขาพูดแล้วเราควรที่จะฟัง ฟังแล้วก็นํามาดูคําพูดของตนเองว่าตนเองนี้
พูดบ้างไหมเรือ่ งอย่างนัน้ หรือไม่ได้พดู และต้องดูให้ดี เอ..ถ้าเราพูดอยู่ พูดไม่ดเี หมือนอย่างคนนัน้ พูด
เราก็น่าที่จะหยุดและแก้ไขที่ตนเอง เอ๊ะ..ตนเองก็ยังพูดอย่างคนนั้นอยู่ มันไม่ดีนะที่พูดอย่างนั้น
ก็ เรี ย กว่ า เป็ น คนฉลาดเหมื อ นกั น ตนมาชํ า ระที่ ต น มามองดู ที่ ต นเป็ น เครื่ อ งวั ด ถ้ า ความคิ ด
ความอ่านของคนอืน่ ก็ดี ทีเ่ ขาคิดไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี้ คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนนัน้ คนนีก้ ด็ ี
เราพิจารณาต่างๆ ต่อคนนั้นคนนี้อย่างนี้ เอ้อ..ความคิดของเขา แต่เขาก็มาพูดให้เราฟัง เราควรที่จะ
มาดูจิตใจความคิดของตนเองว่า เราคิดบ้างไหม คิดไม่ดีอย่างนั้น เราคิดไม่ดีไม่งามอย่างนั้น เหมือน
อย่างคนนัน้ เขาคิด ถ้าเราคิดเราก็จะมาพินจิ พิจารณาหาวิธแี ก้ไขความคิดของตนเองทีจ่ ติ ใจของตนเอง
เพราะจิตใจมันคิดไม่ดี นี้เป็นคนที่ฉลาด ฉลาดในการปฏิบัติ เรียกว่า โอปนยิโก น้อมธรรมเข้ามาสู่ใจ
มาดูทจี่ ติ ใจ มาดูทตี่ น มาฝึกฝนอบรมทีต่ น จะเป็นคนฉลาดในการพิจารณาในธรรม ฉลาดในการพัฒนา
ตนเองเลยมาแก้ไขตนเอง ตรงนี้แหละการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา พวกเราจึงจะได้ประโยชน์
ในการปฏิบัติ มันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลย คนที่ทําไม่ดี พูดไม่ดี คิดไม่ดี อยู่เต็มบ้านเต็มเมือง ทําให้
พวกเรานี้เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้ใฝ่ใจในธรรมนี้จะได้พิจารณา เห็นแล้วจะได้น้อมนํามาพินิจพิจารณา
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ที่ตน การฝึกฝนอบรมตนนี้ ไม่ให้ตนเองนี้ไปทําอย่างนั้น พูดอย่างนั้น คิดอย่างนั้นที่ไม่ดีไม่งาม
ก็เหมือนเห็นบุคคลนุง่ เครือ่ งห่ม เครือ่ งนุง่ ห่มทีส่ กปรก น�ำ้ ไม่อาบนีแ้ หละ เราก็เลยมาดูตนเอง ตนเอง
อาบน�้ำบ้างไหม ถ้าเกิดเราสกปรก เราก็รีบอาบ รีบหาน�้ำอาบชําระกาย ชําระซักเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ของตนเอง เพื่อให้มันสะอาดเกิดขึ้น มันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตน
นี่พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่า สิ่งใดนั้นเป็นเครื่องสกปรกรกรุงรังทั้งหลายก็ดี ของดีนั้น
จะเกิดขึ้นมาได้ ก็ต้องเกิดขึ้นมากับของสกปรก น�ำ้ ที่เราดื่มเรากินอยู่ทุกวันนี้ มันอยู่ในดินอยู่กับของ
ที่สกปรก แล้วเราเอามาปั่น เอามากรองความสกปรกนั้นออก น�้ำก็เลยใสสะอาด น่าอาบ น่าดื่ม
น่ากิน สนิทใจ สบาย นี่เป็นเครื่องวัด เกิดมาจากของสกปรกทั้งนั้น จึงจะได้เป็นของสะอาด อะไร
ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเกิดขึ้นมาจากของสกปรก จะเป็นเพชรเป็นพลอยก็ดี เป็นทองคําก็เหมือนกัน
เขาเกิดขึ้นมาจากดิน จากหิน ก็ของสกปรก ต้องมาเจียระไน มาล้างของสกปรกออก เหมือน
เจียระไนเพชรพลอยก็ดอี อกจากหิน ทองคาํ ก็ดี ทองนากก็ดี เงินก็ดี ต้องมาถลุง เข้าโรงงานถลุงให้หนิ
ของสกปรกออกไป ให้เหลือแต่เงินแต่ทองแต่เพชรแต่พลอยที่เราต้องการ มันก็จะใสสะอาด แวววาว
ใช้สอยสะดวกสบายได้ เป็นของสะอาดขึ้นมาได้ เป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ และมีประโยชน์ในการ
ใช้สอยได้ มีคุณค่า ขายได้เงินได้ทอง ก็เอาของสกปรกนั้นเองออกหมดแล้ว มันจึงจะมีคุณค่ามาก
ฉันใดก็ดี ร่างกายของพวกเราก็เหมือนกัน วาจาของพวกเราก็เหมือนกัน จิตใจของพวกเรา
ก็เหมือนกัน เมื่อมันเกิดความสกปรกเกิดขึ้นนี่ มันเสีย คนเสียหายนี้มันยิ่งกว่าน�้ำสกปรกเสียด้วย
คนทีไ่ ม่ดี ไม่มศี ลี ธรรมเลย ทางร่างกายก็หมด ทําบาปทําชัว่ ทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมด พูดทางปากก็ไม่มี
ศีลมีธรรม ไม่มสี จั จะอะไร คิดในใจก็คดิ ผิดจากทํานองคลองธรรมไปหมด ถ้าหากมันเป็นคนเกเรอย่างนี้
มันไม่ดอี ย่างนี้ มันเสียหายมากในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ มาเป็นคนเป็นมนุษย์ มันไม่ได้เป็นมนุษย์แต่มนั เป็นคน
มนุษย์ เรียกว่าจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย มันก็ตอ้ งฉลาด จึงเรียกว่ามันเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ทั้งหลาย แต่นี้คนเกิดมาแล้วมันร้ายกว่าสัตว์ ชั่วกว่าสัตว์เข้าไปอีก จะทําอย่างไร ทั้งทุบทั้งตี ทั้งปล้น
ทั้งจี้ ทั้งฆ่า ทําผิดอะไรสารพัด กินเหล้าเมายา ตีกันสารพัด มันมีหมด รกรุงรังไปหมด จะไปบ้านใด
เมืองใดประเทศไหน มันรุงรังไปหมด มันไม่ดี อย่างนี้จะทําอย่างไร พูดก็ดี มันไม่มีสัจจะ ไม่มีสามัคคี
อะไร ไม่พูดไพเราะกับใคร มันด่าคนนั้นคนนี้ พูดไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มันสกปรกไปหมด จิตใจ
มันคิดอิจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวรคนไปหมดเลยทีเดียว จะทุบจะตี จะฆ่าคนไปหมดอย่างนี้
มันเสียหายไปหมดเลยทีเดียว คนเรานี้ถ้ามีเสียหาย เราไปไว้บ้านใครก็ดี บ้านใดเมืองใดประเทศไหน
เขาไม่ต้องการ เราดูตรงนี้แหละ เขาไม่มีใครต้องการเลย ไม่มีใครอยากให้ไปอยู่ด้วย ไม่มีใครอยาก
ให้ไปด้วย ไม่มีใครอยากให้มานั่งมานอนอยู่ด้วย ไม่มีใครอยากให้มาร่วมอยู่ร่วมกินด้วย มันเสียหาย
อย่างนี้ คนเสียหาย มันไร้ประโยชน์ มันเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่น�้ำสกปรกก็ดี เมื่อมันน�้ำขุ่น น�้ำสกปรก
อย่างนีน้ ะ ยังเอาไปรดต้นไม้ให้ตน้ ไม้ให้อยูไ่ ด้ กินได้แช่มชืน่ ขึน้ มาได้ ไม่ใช่ยาพิษ น�ำ้ มันสกปรกธรรมดา
น�ำ้ ขุน่ หรือไหลมาจากภูเขาเราดืม่ ไม่ได้เพราะมันสกปรก มันขุน่ เหยียบเราก็ไม่อยากเหยียบ แต่เอาไป
รดต้นไม้ได้ มันยังมีประโยชน์กว่าคนที่มันสกปรกทั้งกาย วาจา ใจ
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พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ การที่บุคคลทําตนเองให้เสียหาย เสียหายมากที่สุด คนอื่นทําให้เรา
ไม่ดีไม่งามนี่ น้อยที่สุด ที่จะทําได้มีน้อยที่สุด ตนเองนี่แลทําตนเองให้เสียหาย เสียหายมากที่สุด
ในชีวติ ก็ตอ้ งเรียกว่า กรรมเป็นของของตนนัน้ เอง ก็ตนเองทาํ ให้ตนเสียหาย เห็นไหม เขาเข้าคุกตะราง
เรือนจําทุกวันนี้ ใครล่ะไปทําให้เขาเสียหาย เขานอนอยู่ในคุกในตะรางเรือนจํา ตัวของเขาเองไหม
เขาทําให้ตนเองเสียหายไป เขาถึงโดนลงโทษอย่างนั้น นี่ตรงนี้แหละเป็นหลัก เป็นเครื่องวัด ที่ให้
พวกเราเป็นนักปฏิบัติ เห็นชัดเจนว่า เขาทําเอง เขาต้องรับกรรมของเขาเอง
ส่วนพวกที่ทําคุณงามความดี ทําบุญกุศล รักษาศีล เจริญภาวนามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน ไปมาหาสู่กัน อยู่ร่วมกัน ไปโน้นไปนี้มีความสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน
อยู่ด้วยกันรู้จักทุกข์จักสุขซึ่งกันและกัน แล้วพวกทั้งหลายเหล่านี้เขาได้ไปนอนคุกตะรางเรือนจําไหม
ไม่มี เพราะเป็นพลเมืองดีของชาติ เพราะว่าเป็นคนดี นี่มันเป็นอย่างนี้ คนดีนี้ก็เลยสบาย ไม่ได้
นอนคุกนอนตะรางเรือนจํา ไปโน้นไปนี้ เที่ยวไปโน้นไปนี้ที่ไหน ไปกินอาหารอยู่ที่ไหน ไม่กลัวตํารวจ
ไม่กลัวความผิดอะไร เพราะเขาไม่มีเรื่องความผิด เพราะเขายกตนให้เป็นคนที่ดี ก็เรียกว่ายกตัวเอง
ให้เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่ดีสมชื่อเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องของตนเอง ก็เป็นกรรมเป็นของของตน เพราะ
ตนเองทําดีปฏิบัติดีก็ได้เป็นคนดี เป็นของตนเองทั้งนั้น หากตรงนี้บัดนี้แล้ว ก็มาดูได้เลยทีเดียว
แม้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกัน ใครจะปฏิบัติดีกว่ากัน ก็จะเห็นรู้เรื่องราวกันได้ ลูกเต้าอยู่
ด้วยกันกับพ่อกับแม่ก็ดี ก็จะเห็นได้ว่าลูกดีหรือ พ่อแม่ดีกว่าลูก หรือว่าลูกปฏิบัติตนดีกว่าพ่อกว่าแม่
เราก็จะเห็นพี่ๆ น้องๆ ก็ดี อยู่ด้วยกันก็เหมือนกัน ใครปฏิบัติดีกว่ากันก็จะรู้เองเหมือนกัน เพื่อนฝูง
ก็ดีอยู่ด้วยกันอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติดีกับผู้ไม่ปฏิบัติก็ดี ก็จะรู้ได้เหมือนกันหมดว่า ใครปฏิบัติได้ดีกว่ากัน
จะได้รบั ความสุขกว่ากัน ก็จะเห็นได้ดว้ ยตนเองกันทัง้ นัน้ เรียกว่ากรรมเป็นของของตน มันเป็นหน้าที่
ของตนหมดเลยทีเดียว ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น
นั้นแหละ พระพุทธองค์จึงทรงสอนเป็นภาษิตว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่ง
ของตน จะพึ่งใคร ใครเล่าเป็นที่พึ่งได้ การพัฒนาตนเองให้ดี ครูบาอาจารย์ก็สอนแค่นั้น เป็นหน้าที่
ของตนเองจะพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่ได้พึ่งคนอื่นแล้ว การทําดี คิดดี พูดดีนี้ เป็นหน้าที่ของตนเอง
จะวิเคราะห์วิจารณ์เอามาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปแล้ว ใครล่ะเป็นคนดี ก็คือตนเองนั้นแลเป็นคนดี
อย่างนี้เรียกว่าเป็นที่พึ่งของตน นี้เราเป็นนักปฏิบัติ เราต้องหันมาพินิจพิจารณาเรื่องอย่างนี้ ดูเข้ามา
อยู่ที่ตน พัฒนาตนให้ตนมีที่พึ่งของตน ดังนี้ จึงเรียกว่าเรานี้พยายามที่จะยกตน ยกตนให้มีฐานะ
ยกตนให้มีตําแหน่งหน้าที่ ยกตนให้สมเกียรติของตนเองว่า เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้โชคดีแล้ว
ได้พบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบรมครูของ
พวกเรา พวกเราจะได้ยึดคําสอนของพระองค์แทน พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
แต่พระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาเอาไว้ เพื่อให้พวกเราได้ยิน ได้ฟัง ได้นําไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ก็เรียกว่าเป็นศาสดาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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เราก็เป็นผู้โชคดีแล้ว เราอย่าปล่อยโอกาสให้มันเสียเปล่า เราเกิดมาถูกแล้ว มาเห็นสถานที่
ที่จะปฏิบัติแล้ว อยู่ท่ีใดก็ได้ ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ไม่ได้มาวัดหรือไปที่โน่นที่นี่ก็ดี ไปเที่ยวบ้านใดเมือง
ใดประเทศไหน ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยทิ้งความเพียรของตนเอง เป็นผู้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณา
เรื่องถูกเรื่องผิด เรื่องพัฒนาจิตของตนเอง เรื่องพัฒนาปรับปรุงตนเอง อยู่ประเทศใดได้ทั้งนั้น
ไม่มีปัญหา
เหตุฉะนั้น ธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีอยู่ทั่วโลก เต็มโลกไปหมด
ความดีและความชั่วมีอยู่ทั่วโลก ความสกปรกและความสะอาดมีอยู่ทั่วโลก คนดีและคนไม่ดีก็มีอยู่
ทั่วโลก มีหมด พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราศึกษา รู้ระลึกได้อย่างนี้ ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะไม่ผิดกับ
โลกอะไร อยู่กับโลก เราก็จะได้สบายใจ คนที่ดีกว่าเรา เราจะพัฒนาตัวของเราให้ดีไปกับคนที่ดี
เรียกว่าบัณฑิต คนที่ไม่ดีกับเรา เราจะได้หลีกเลี่ยง รู้จักหลบหลีก รู้จักไม่คบหาสมาคมสมัครรักใคร่
ไม่ไปมาหาสู่กับคนที่ไม่ดี เหมือนเราเห็นของสกปรกนี่ เราไม่อยากไปหยิบไปจับ ไปแตะไปต้อง
ไปลูบไปคลํามัน เหมือนน�้ำสกปรกจริงๆ มันดํา มันมีพิษ เราไม่อยากไปเหยียบมันไปจับมัน นี่คนมัน
สะอาด มันเป็นอย่างนี้ บัดนี้ เห็นคนที่ไม่ดี เขาก็ไม่อยากไปคบหาสมาคม ไม่อยากไปยุ่งกับคนที่ไม่ดี
นีค่ นฉลาดจะเป็นอย่างนัน้ นีเ่ ขาจะไปหาแต่สงิ่ ทีม่ นั ดี เหมือนกับบุคคลเห็นความสกปรก เขาก็มองหา
แต่ของทีส่ ะอาด อะไรมันสะอาด เราก็จะไปได้ของทีม่ นั สะอาด เครือ่ งนุง่ ห่มก็สะอาด ทีอ่ ยูพ่ กั พาอาศัย
ก็สะอาด เครื่องใช้อะไรก็สะอาด เราก็อยากได้ของสะอาด เป็นแก้วน�้ำดื่ม อะไรทุกอย่าง อยากได้
แต่สะอาดๆ ทั้งนั้น ก็เรียกว่า ตนเองนี้มุ่งหาทางทําคุณงามความดี มุ่งหาครูหาอาจารย์ หาผู้ปฏิบัติ
ดีกว่าตน ที่จะได้พัฒนาตนไปในทางที่ดี เหมือนคนมีสติปัญญาจะซักผ้านี่แหละ ก็ต้องใช้น�้ำที่สะอาด
ใช้เคมีมาซักฟอกให้มันสะอาดเกิดขึ้น ก็ด้วยสติปัญญาทั้งนั้น เป็นคนฉลาดทั้งนั้น บัดนี้ คนฉลาด
ประพฤติปฏิบัตินี้ เราต้องไปบ้านใดเมืองใดก็ทําได้ทั้งนั้น ไม่มีปัญหาอะไร
การที่พวกเรามาฝึกฝนอบรมอยู่ในที่สงบอย่างนี้ ก็คือให้เป็นที่เงียบ ที่สงบ ที่สงัด เพื่อจะได้ดู
จิตใจของพวกเรานี้ได้ง่าย อยู่ที่สงัด ที่สงบที่สงัดถ้ามีเสียงอะไรดังเกิดขึ้น เราจะเห็นจิตของเรานั้น
วิ่งไปหาเสียงนั้น โอ..นี่มันตัวจิต ตัวอย่างนี้ ตัวนี้เอง มันวิ่งอยู่ มันไม่สงบ นี่มันก็จะเห็นชัด บัดนี้
เมื่ออยู่สงบแล้ว เราก็จะได้เข้าใจว่า เอาจิตของเรามาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน และอยู่กับตนกับตัว
ไม่ให้คิดไปไหน เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ ก็คิดอยู่ที่นี่ ไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่อง ไม่ต้องคิดถึงใคร เราก็จะได้
เห็นจิตใจของพวกเราได้ง่าย ก็เรียกว่าแสวงหาในที่สงบ ความสงบคือความสุข แต่จิตใจของพวกเรา
ไม่สงบ เดี๋ยวนี้มันสงบอยู่อย่างนี้ มันอยู่ที่เงียบที่สงบ เราเห็นว่ามันมีความสุขไหม ถ้ามันคิดวุ่นวาย
ไม่รู้เสียงอะไรต่ออะไร เสียงดนตรีบรรเลง เสียงอะไรต่างๆ วุ่นวายไปหมด เราว่ามันมีความสุขไหม
เราก็จะเห็นได้ด้วยตนเอง โอ..ที่มันวุ่นวาย ไม่รู้เสียงอะไรต่ออะไร มันวุ่นวายไปหมด มันไม่มี
ความสุข มันวุ่นวาย บัดนี้อยู่ที่เงียบๆ อยู่ที่สงบ ไม่ได้ยินเสียงอะไร อยู่สงบเงียบ จิตก็สงบเงียบ
ไม่วิ่งไปไหน เพราะมันไม่ไปวุ่นวายกับเสียงอะไร เพราะมันไม่มี มันเลยเป็นสิ่งประกอบที่จะทําให้
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เราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราสงบ ระงับเป็นสมาธิได้ง่าย ท่านจึงให้เราแสวงหาที่สงบ หาที่สงัด
ทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้ได้รบั ความสงบ มันอํานวยความสะดวกให้แล้ว อยูท่ สี่ งบ
มันมีความสุขสบาย อยากสุขสบาย ตรงนี้แหละ
พวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้มีความตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติ จะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ที่ไหน
พระภิกษุสามเณรอยู่กุฏิใดที่ใดก็ดี ท่านได้พากันตั้งจิตตั้งใจ ควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรา ให้จิตใจ
ของพวกเราสงบ เราจะได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องกิเลสดังได้กล่าวมาต่างๆ นั้น เราก็จะได้ชําระความชั่ว
ความเศร้าหมองออกจากจิตใจของพวกเรา ให้จิตใจ ของพวกเรานั้นแช่มชื่นเบิกบานเกิดขึ้น เรียกว่า
พวกเราแสวงหาพุทโธ พุทโธก็คือสติ ปัญญา ผู้รู้ ผู้ตื่นอยู่ ผู้แช่มชื่นเบิกบาน ก็เป็นจิตใจนี่เอง
แช่มชื่นเบิกบาน ไม่ใช่ที่อื่นเลยทีเดียว
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การชําระกิเลสเพื่ออิสรภาพ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ในลาํ ดับแต่นตี้ อ่ ไป พวกเราทีเ่ ป็นพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ท่านสาธุชนทัง้ หลาย
เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นปสาทะ ความเลื่อมใสในศาสนธรรม คําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ที่ได้ตรัสไว้ว่า ควรฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตของตน เพื่อให้ตนเองนั้นได้มีที่พึ่ง
หรือเรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งของตน
คําว่า “ธรรมะ” นั้น คือสิ่งทั้งหลายในโลก เป็นสังขารทั้งภายในและภายนอกก็เรียกว่า
ธรรมะกันหมด เช่น สังขารภายนอก อนุปาทินกสังขาร - สังขารทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณครอง ได้แก่
ตึกรามบ้านช่อง ห้วยหนองคลองบึง วัตถุธาตุทั้งหลายที่มันตั้งอยู่เฉพาะกับโลกนี้ ตั้งแต่ก่อนพวกเรา
ยังไม่ได้มาเกิด โลกเราก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของเขา ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย หรือทวดของพวกเรา พ่ออุ้ย
แม่อุ้ย หรือพ่อหม่อนแม่หม่อน ท่านเกิดมาก่อนพวกเรานั้น โลกนี้ก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของเขา
ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของบุคคลผู้ใดในโลกนี้ เป็นของที่ตั้งอยู่ตามสภาวะของโลกที่มัน
เกิดขึ้นมา อยู่ของมันเอง นี้ก็เรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง เคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเองไม่ได้
มีสังขารอีกอย่าง สังขารภายใน - เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองรูปร่าง เช่น มนุษย์คนเรา หรือ
สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ตัวน้อยตัวใหญ่ มีขามากขาน้อยก็ดี ไม่มีขาก็ดี แต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้
เคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเองเรียก อุปาทินกสังขาร สังขารเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาอยู่กันอย่างนี้แหละ
เหมือนปูย่ า่ ตาทวดของพวกเรา พ่ออุย้ แม่อยุ้ พ่อหม่อน แม่หม่อน เกิดขึน้ มาก่อนพวกเรา ก็เกิดติดต่อ
กันมาอยู่ เป็นเชื้อสายกันมาอยู่ ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหลายเหล่านี้
สิ้นสุดลงไม่ได้ ก็คือการวกวนเป็นวัฏจักรอยู่ใน ๓ ภพ มีกามภพ รูปภพ อรูปภพทั้งหลายเหล่านี้
สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกัน มนุษย์ก็เหมือนกัน เป็นไปอยู่อย่างนี้ อยู่กับโลกกันอย่างนี้เอง
เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ความแปรปรวนของสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ
ของเขา อันที่บุคคลเราพึงปรารถนา ไม่อยากให้เป็นไป ไม่ให้ผิดหวังของพวกเรา เราต้องการ
ความสมหวัง แต่ก็มาผิดหวัง ไม่ได้สมหวังสักอย่าง เพราะเขาเป็นไปตามสภาวธรรมของเขานั้นเอง

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓
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หากพวกเราไม่ได้ศึกษา พวกเราก็ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ เราก็ต้องปรารถนาให้สมหวัง เมื่อไม่ได้สมหวัง
พวกเราก็มีแต่ความทุกข์ ความเหี่ยวแห้งใจ ความตรอมใจ ทําให้จิตใจของตนเองเศร้าหมองขุ่นมัว
มีความทุกข์เกิดขึ้น นี้ก็เป็นเรื่องว่า สังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ได้สมความปรารถนา
ของตน แม้บุคคลเดียวที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้
พวกเราท่านทั้งหลาย สังขารภายในอันลึกลับเข้าไปนั้น เป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตใจของพวกเรา
พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่า สังขารมี ๓ อย่าง
๑. ปุญญาภิสังขาร เรียกว่า การปรุงแต่งไปทางด้านคุณงามความดีในจิตใจของพวกเรา
อย่างเรานี้
๒. อปุญญาภิสังขาร สังขารที่ปรุงไปฝ่ายที่ไม่ดี ปรุงเป็นฝ่ายบาปอยู่ในจิตใจของพวกเรา
๓. อเนญชาภิสงั ขาร สังขารทีเ่ ป็นกลางๆ ไม่ปรุงดีและปรุงไม่ดี สังขารเป็นกลางๆ เปรียบเทียบ
เหมือนกับอุเบกขาตั้งมั่นอยู่ไม่หวั่นไหว
เหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เรียกว่าอยู่ในท่ามกลางของโลก เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เราจะ
สร้างเอาคุณงามความดีก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้ สร้างให้เกิดมีความสุขขึ้น ก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้ สร้าง
ให้พวกเรามีความสุขความสบาย อยู่ในความสบายก็อยู่ในเมืองมนุษย์นี้ สร้างให้ไปเกิดบนสวรรค์
พรหมโลก จนเข้าถึงนิพพานก็อยู่ในเมืองมนุษย์อันนี้ บัดนี้ ถ้าหากเราจะปรุงแต่งสร้างให้บุคคลนั้น
ตกนรกอเวจี ไปตาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตัวใหญ่ตัวน้อย มีขามากขาน้อย ไม่มีขาก็ดี ก็อยู่
ในเมืองมนุษย์อันนี้เอง
นี่พวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดในท่ามกลางของโลก โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ เรื่องของพวกเรา
เป็นนักปฏิบัติ นักกรรมฐาน นักฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ของโลก มันเป็นอยู่
ตามปกติ นี่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมาฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา ให้จิตใจมีสติปัญญาวิชาความรู้
เกิดขึน้ เพือ่ จะรูซ้ งึ่ สังขารทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นโลกนีม้ นั เป็นอยูอ่ ย่างไร มันเกิดขึน้ มาอย่างไร ตัง้ อยูอ่ ย่างไร
แล้วมันเสือ่ มไปทีไ่ หน ไปอยูก่ นั อย่างไร โลกนีม้ นั เป็นอยูต่ ามธรรมชาติของมันอย่างนี้ แต่นที่ เี่ รายังไม่รู้
ก็เพราะเรายังฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรายังไม่หยุดนิง่ ไม่เป็นสมาธิ เมือ่ มันไม่หยุดนิง่ ไม่เป็นสมาธิ
จิตไม่อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว เราก็เลยไม่รู้ ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ จึงจําเป็นที่พวกเราจะฝึกฝน
อบรมจิตใจของพวกเราให้สงบเป็นสมาธิ พวกเราอยู่ที่นี่ ก็ให้ใจของพวกเรานี้อยู่กับตนกับตัวที่นี่
อย่าให้จิตใจของพวกเรานั้นไปที่อื่น อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่น ให้จิตใจของพวกเรานี้ อยู่กับข้อธรรม
กรรมฐาน ให้จติ ของพวกเราหยุดนิง่ อยูใ่ นอารมณ์หนึง่ อารมณ์เดียว จึงเรียกว่า การฝึกฝนอบรมจิตใจ
ให้สงบเป็นสมาธิ
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จุดมุง่ หมายของพวกเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบ ใจทีไ่ ม่สงบนัน้ คือใจมีแต่ความทุกข์
ความเดือดร้อน ไม่มีความสุขอะไร ทั้งๆ ที่พวกเราไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งหลาย ไม่มีใคร
ปรารถนาสักคนเดียวเรื่องมีความทุกข์ความเดือดร้อน ความวุ่นวาย แต่พวกเรานี่แหละเป็นตัวเอง
ทีท่ าํ ให้เกิดความวุน่ วายขึน้ แก่ตน ทาํ ให้จติ ใจของตนไม่สงบ ไม่มเี รือ่ งคนอืน่ มันเอาเรือ่ งของตนเองนี้
ทําให้จิตใจของตนไม่สงบเอง ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะพวกเรานั้นยังไม่ฉลาด ยังไม่รู้ ยังไม่เข้าใจ
ว่าจิตใจของตนเองนั้นเป็นอย่างไร จิตใจจึงไปชอบคิด เสาะแสวงหาแต่ยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมาอันตราย
นั้นมาคิด มาอ่าน เรานึกดูซิ ใครเป็นคนคิดให้พวกเรา คิดเอาเรื่องที่ไม่ดีไม่งาม เรื่องสกปรกโสมมก็ดี
เรือ่ งทาํ ให้โกรธให้เกลียดเคียดแค้นทัง้ หลาย ใครเป็นคนคิดให้ ไม่ใช่ตนเองหรือเป็นคนคิด ทําไมจิตใจ
ของพวกเราจึงดื้อดึง ทั้งๆ ที่มันอยากมีความสุข ทําไมมันดื้อไปหาคิด แต่เรื่องมันทุกข์ หาแต่ยาพิษ
ยาเบื่อ ยาพิษมันก็จะทําให้ตาย ยาเบื่อมันก็จะทําให้ตาย อย่าขนแต่เรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาคิด
มาอ่าน เรื่องราวต่างๆ สิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไร แล้วมาคิดมันทําไม จิตใจของพวกเรานี้
นี่..ตรงนี้ต้องมาดูที่จิตใจของตัวเราเองทุกคน ทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดี และอุบาสกอุบาสิกา
ผู้ใฝ่ใจในธรรม มีความตั้งใจปฏิบัติกันอยู่ ดูเข้าไปที่จิตใจของพวกเรานั้น ทําไมมันขนเรื่องราวต่างๆ
สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาซ่องสุม มาสะสม มาหมักหมม ทับถมจิตใจของตน ทําไมมันดื้ออย่างนี้
เหมือนกับคนดื้อจริงๆ คนดื้อนี่มันหาแต่เรื่องแต่ราวเกิดขึ้น หาแต่ฉกชิงวิ่งราว ฆ่าเจ้าเอาของ
หาทุบหาตีคนอื่น หาแต่เรื่องเลวร้ายมาใส่ตนเอง จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ไปหาคิดแต่เรื่องที่
ไม่ดีทั้งหลาย เรื่องที่ทําให้ตนเองเกิดความทุกข์ เอามาแบกมาหาม เอามากําเอาไว้ เอามายึดเอาไว้
เอามาเกาะเอาไว้ มาพัวพันฟั่นเฝือ ผูกรัดรึงตรึงตราเอาไว้กับจิตใจ จิตใจทําไมดื้อเหลือเกิน จึงไป
ยึดเอาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้น เหมือนความโลภ ความโกรธ ความหลง ความโลภะ ทั้งหลาย
ความยึดของจิต ความโกรธ ความเกลียดเคียดแค้นก็เหมือนกัน ทําไมมันเอามายึด มาคิดมาอ่าน
มาทําให้ตนเองทุกข์ นี่มันเป็นเรื่องของตนนั่นเองคิดขึ้นมา ปรุงแต่งขึ้นมา จึงเป็นสังขารการปรุงแต่ง
ภายในจิต ในเรื่องไม่ดีเรียกว่าอปุญญาภิสังขาร ปรุงทางฝ่ายบาป ถ้าปุญญาภิสังขารก็ปรุงฝ่ายบุญ
ตรงนี้แหละ เรามาดูที่จิตใจของพวกเราดูซิ มันเป็นอย่างนั้นบ้างไหม ทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง
นอนอยู่นี่ จนนอนหลับมันยังฝันไปปรุงไปแต่งเรื่องอื่นอยู่ มันคิดเสาะแสวงหาแต่เรื่องแต่ราว ทําให้
ตนเองมีความทุกข์ เหมือนบุคคลไม่มีสติปัญญาวิชาความรู้ ไปหาแต่เรื่องแต่ราวที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนทั้งหลาย หรือสถานที่ต่างๆ หรือเดินเข้าไปในที่มันมีอันตรายต่างๆ ไม่รู้ที่ไหนมีอันตรายที่สุด
ยิ่งเดินเข้าไป เดินเข้าไปหา มันก็มีแต่ภัยอันตรายเกิดขึ้น สรุปแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดทั้งสองข้าง
เดินไปไหนก็มีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้น แต่แท้ที่จริงตาเนื้อของเราก็ไม่บอด แต่ตาใน ตาจิตใจของเรา
มันบอด ไม่รู้ว่ามันจะทุกข์เกิดขึ้น เห็นไหมเขาทํากันอยู่ทุกวันนี้ วุ่นวายอยู่ทั้งบ้านทั้งเมือง ทั้งโลก
ั ญา ไม่รวู้ า่ สิง่ ทีต่ นเองนัน้ เข้าไปหาแล้วจะทาํ ให้เกิดทุกข์
เวลานีเ้ ขาเรียกว่าคนตาบอดภายในขาดสติปญ
ในอนาคต มืดมนอนธการ ไม่รู้เรื่อง เหมือนเด็กเขาเข้าไปมั่วสุม ยาเสพติดให้โทษอะไรต่างๆ อย่างนี้
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มั่วสุมทุบตีฆ่าฟันกันต่างๆ เขาไม่รู้ทุกข์จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าตนเองจะเจ็บจะปวด หรือจะไปนอน
คุกตะรางเรือนจํา มันไม่รู้เรื่องอย่างนั้น เพราะมันขาดสติปัญญา
ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเรานัน้ มันขาดสติปญ
ั ญา มันจึงเสาะแสวงหาไป ก็เหมือนกับคนตาบอด
คนตาบอดนีไ้ ปทีไ่ หนก็อนั ตรายทัง้ นัน้ แหละ จะเดินไปก็ดี มันก็ชนนัน่ ชนนี่ ตกหลุมตกบ่อ เหยียบขวาก
เหยียบหนาม เหยียบงูพิษ งูเห่า งูจงอางก็ได้ เดินไปรถจะชนจะเหยียบตาย ตกลงในห้วยในหนอง
คลองบึงไปได้ทั้งนั้น คิดดูคนตาบอด ลองดูซิ เดินไปมีอันตรายไหม มีอันตรายเพราะมันไม่เห็น
มันมืด ฉันใดก็ดี บุคคลทั้งหลายที่ทําความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ดี ให้ทั้งบุคคลอื่นและให้แก่
ตนเองนี้ ก็เหมือนคนตาบอด ขาดสติปัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ทีนี้จิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกัน เพราะมันไม่มีสติปัญญาของมัน มันจึงหลวมตัวเข้าไปคิด
ไปอ่านในสิ่งที่ไม่ดี ไปเกาะไปเกี่ยว ไปยึดไปเหนี่ยว ไปจับเอาไว้ เข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น มันไม่สงบ
มีเรือ่ งอะไรก็วงิ่ ไปตามเรือ่ งนัน้ หมด เมือ่ วิง่ เข้าไปก็มแี ต่ภยั อันตราย เหมือนบุคคลวิง่ เข้าไปหาเสือโคร่ง
ไปหางูเห่า วิ่งเข้าไปเท่าใดมันก็จะขบ จะกัดเราให้ตายได้ มันไม่รู้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จิตใจของ
พวกเรามันไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลาย นี่แหละ เรามาขาดอยู่ตรงนี้เอง ขาดการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจ ให้จิตใจ
ของพวกเรามีสติปัญญา มีความฉลาดของเขาเพื่อจะให้รู้โทษทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ต้องมีความวุ่นวายอะไร เพราะเราไม่ฉลาด เราก็จะพยายามหัดให้เรา
เป็นคนมีความฉลาด จิตใจของพวกเราไม่สงบเป็นสมาธิ เราก็ขวนขวายอยู่ทั้งเช้าทั้งค�่ำ เมื่อญาติโยม
อยูบ่ า้ นอยูช่ อ่ งก็ดี ถึงเวลาก็นงั่ ทาํ ความสงบ ไหว้พระสวดมนต์ ทาํ ความสงบอยูบ่ า้ นของตน ก็เรียกว่า
คนนั้นมีความตั้งใจอยู่ พระ ภิกษุสามเณรก็ดี อยู่กุฏิศาลาที่ตนเองอยู่ก็ดี ถ้ามีความตั้งใจจะนั่ง
ทําสมาธิ ไหว้พระ สวดมนต์อยู่ ขวนขวายอยู่ ตั้งใจอยู่ ก็เรียกว่าเราไม่ได้มีความประมาทอะไร
มีความตั้งใจปฏิบัติอยู่ เมื่ออยากให้จิตใจของเรานี้สงบ และให้จิตใจของพวกเรานี้มีวิชาความรู้
ในตัวของเขา เขาจะรู้ได้ว่าสิ่งใดที่เขาเข้าไปหา สิ่งใดที่เข้าไปเกาะไปเกี่ยว สิ่งใดที่ไปยึดไปเหนี่ยว
เอาไว้ทําให้ตนเองมีความทุกข์ เราอยากรู้อย่างนี้ อยากให้ใจรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทําให้ตนเอง
มีความทุกข์ เมื่อไหร่จิตใจของพวกเราจะรู้เรื่องอย่างนี้ ถ้าจิตใจของพวกเรายังไม่รู้เรื่องอย่างนี้นั้น
เราก็ต้องปฏิบัติกันอยู่ ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้มันนิ่งอยู่ ตรงนี้แหละ ให้มันสงบเป็นสมาธิ
จิตใจไม่สงบเป็นสมาธิ ก็เหมือนเอาน�้ำ  ใส่หม้อใส่โอ่งใส่ขันเอาไว้ เหมือนกับลมพัดอยู่ หรือเอามือ
ไปตีไปกวนน�ำ้ นัน้ อยู่ เมือ่ น�ำ้ มันไม่นงิ่ มันกระเพือ่ มอยู่ เป็นคลืน่ เป็นฟองอยู่ เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะเห็น
ตะกอนของสกปรกที่อยู่ก้นขันก้นหม้อก้นโอ่งได้ เพราะน�้ำไม่สงบ
ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจของพวกเรานั้นไม่สงบเป็นสมาธินิ่งอยู่
ให้พวกเราดูจิตที่นิ่งอยู่นั้นได้ เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง
อยู่ในจิตใจของพวกเราได้ จิตใจของพวกเราแม้จะทุกข์แสนทุกข์ก็ดี ระทมก็ดี จิตใจเหี่ยวแห้งจน

ก า ร ช ำ ร ะ กิ เ ล ส 161

เจ็บหน้าอก จนแน่นหน้าอกจนจะพูดไม่ออก ก็ยังไม่รู้เหตุอะไรทําให้ตนเองมีความทุกข์ เพราะจิตใจ
ไม่สงบ เมื่อจิตใจของพวกเราสงบเป็นสมาธิ เราจึงจะรู้ได้ว่าจิตใจของพวกเรานั้น อะไรทําให้บอบช�้ำ 
อะไรทําให้เราทุกข์ ทําให้เจ็บ ถ้าหากจิตใจสงบแล้วจึงจะรู้ จึงจะเข้าใจ
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง เหมือนเราเข้าไปในหมู่คน
มากๆ นี่แหละ เมื่อเราเข้าไปชุลมุนวุ่นวาย ทั้งคนวิ่ง คนเดิน มันทุบมันตีกัน วุ่นวายอยู่ในสถานที่นั้น
มันวุ่นวายไปหมด ไม่รู้ใครตีใคร ไม่รู้ใครชนใครอยู่ในสถานที่น้ัน ไม่รู้เลย เขาตีเรา เราก็ไม่รู้ว่า
ใครตีเรา มันวุ่นวายไปหมด ตรงนี้แหละ จิตใจที่วุ่นวายก็ไม่เห็น ไม่เห็นกิเลสว่าอะไรทําให้วุ่นวาย
ไม่เห็นรากเหง้าเค้ามูลของต้นเหตุของกิเลส ทําให้วุ่นวายเกิดขึ้น จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน
เมื่อมันไม่สงบเลย มันคิดไปอยู่ตลอด วิ่งอยู่ตลอด ไปโน่นไปนี่อยู่ตลอด ทุกข์อยู่ตลอด มันไม่สงบ
มันก็ไม่เห็นว่ากิเลสตัวไหน เรื่องอะไรต้นเหตุเกิดขึ้น ทําให้เกิดทุกข์อยู่ มันก็ไม่รู้อยู่นั่นเอง ตราบใด
ที่พวกเราเปรียบเทียบเหมือนตัวของพวกเรายืนอยู่ ยืนนิ่งสงบอยู่ มีบุคคลอื่นเดินมาตี พวกเรา
ตีตัวของเรานั้น เรารู้ได้ทันทีเลยว่าบุคคลนี้มาตีเรา เพราะเรายืนนิ่งสงบอยู่ก็รู้ทันทีว่าไอ้คนนี้มาตีเรา
เรารู้ เราเข้าใจได้ว่า เขามาตีเราเจ็บ ก็เป็นบุคคลคนนี้ จํามันได้ จึงจะได้หาวิธีป้องกันและแก้ไข
เมื่อมันเดินมาจะมาตีเราอีกเป็นครั้งที่ ๒ เราก็จะแก้ไขหาสิ่งป้องกัน
ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของพวกเรานิ่งสงบเป็นสมาธินิ่งอยู่
อารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรา กระทบจิตของพวกเรานั้นให้กระสับกระส่ายเดือดร้อน
เกิดขึ้น มันนิ่งอยู่ก็ย่อมรู้ได้เหมือนกัน เข้าใจ อ๋อ..อารมณ์นี่ เกิดขึ้นภายในจิต จิตของพวกเรา
จึงไม่สงบ มารบกวนจิตใจของพวกเรา เราก็จะรู้ได้ เมื่อเรารู้ได้ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ
มันทําให้จิตใจของพวกเราวุ่นวายไม่สงบ เมื่อเรารู้แล้ว มันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องระงับป้องกันเอาไว้
ด้วยเป็นผู้มีสติควบคุมจิตใจของตน ไม่ให้จิตใจของพวกเรานั้นออกไปยุ่งกับอารมณ์นั้น ตรงนี้ เราก็
จะสามารถควบคุมจิตใจของพวกเราสงบได้ และรู้สิ่งทีท่ ําให้จิตใจของตนเองไม่สงบ ก็คือนิวรณธรรม
นั่นเอง
นี่ตรงนี้แหละ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้พากันปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของพวกเราให้สงบ ถ้าใจ
ไม่สงบแล้วเราก็จะยังไม่เห็นความสุข ถ้าใจสงบ ใจมีธรรม ใจมีคุณงามความดี นี้มันก็แปลกจากจิตใจ
ที่ไม่มีคุณงามความดี ไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่ง ก็เหมือนบุคคลทั้งหลาย เขามีความวุ่นวายกันอยู่ทั้งบ้าน
ทั้งเมืองอยู่เดี๋ยวนี้แหละ ใครทําอะไรไม่ดี พูดไม่ดี คิดอ่านอุดมการณ์ไม่ดีต่างๆ เกิดขึ้น วุ่นวายอยู่
เขาวุ่นวายกันอยู่ มันไม่สงบ มันเกิดความสับสนวุ่นวาย มีความทุกข์เกิดขึ้น เดือดร้อนเกิดขึ้น
ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่สงบ จึงไม่รู้จักทางแก้ไขทําให้เกิดมีความสงบขึ้น
แก้ไขไม่ได้เพราะเขาไม่สงบ พวกเราก็เหมือนกัน บัดนี้พวกเราที่ยังทําจิตใจไม่สงบ ก็คือเราขาด
สติสัมปชัญญะ ขาดความไตร่ตรอง ขาดการควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราให้มัน สงบ มันจึงยัง
ไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสุข
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ถ้าเราเปรียบเทียบถึงหมู่ชนทั้งหลายก็ดี เป็นผู้มีความฉลาด รู้จักว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้ว
พากันหันหน้าเข้าหากัน ดูกัน ศึกษากัน ปฏิบัติลงความเห็นไปในทางที่ถูกต้องอันเดียวกันในทางที่
ถูกทํานองคลองธรรมแล้ว หมู่นั้นเขาก็จะอยู่ด้วยความสงบ ด้วยความสามัคคี ความวุ่นวายก็ไม่มี
เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองและในโลกนี้ ฉันใดก็ดี จิตใจ ของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของพวกเรานั้น
สามารถจะมีสติสมั ปชัญญะ ควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราสงบเป็นสมาธิแล้ว ไม่มอี ะไรรบกวนเกิดขึน้
เราก็จะเห็นความสุขด้วยตนเองอย่างชัดเจน เป็นความสุขที่แปลกประหลาดที่สุด ความสงบ เรียกว่า
นิรามิสสุข คือสุขไม่อิงอามิส ไม่วุ่นวายกับเรื่องอามิสต่างๆ ไม่ยุ่งเหยิงกับสังขารภายนอก อะไร
ตรงนี้แหละ จิตใจสงบ จิตใจมีความสุข มีที่พึ่งของเขา เขาได้รับความสุข ความสุขเป็นนิรามิสสุข
สุขไม่อิงอามิสนี้ ปฏิเสธจากอามิส สุขล้วนๆ อยู่ในความสงบของจิตใจ อยากให้ทุกคนได้รับได้เห็น
เป็นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ แปลกทีส่ ดุ จิตใจทีม่ คี วามสุข เอิบอิม่ ดืม่ ดาํ ในรสพระธรรมคาํ สอนของพระพุทธเจ้า
เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า โอ..ทําไมเรามีความสุขเหลือเกิน แต่ก่อนไม่เคยมีความสุขอย่างนี้ ให้จิตใจ
ของพวกเราสงบเป็นสมาธิได้ดีอย่างนี้สักครั้งหนึ่ง ให้เป็นทุนของตนเอง ถ้าผู้ใดได้รับความสงบ จิตใจ
สงบเป็นสมาธิ ได้เห็นความสุขชัดเจนในจิตสงบ ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงกับจิตใจ ใจสงบนิ่งอยู่ จิตใจ
มีความสุขอย่างนี้ บุคคลคนนั้นจะเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุด ไม่มีใครชักจูงในการทําความเพียร
เจริญเมตตาภาวนา เขาจะมีศรัทธาเต็มเปี่ยมของเขา เพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้มีความสุขมหัศจรรย์จริงๆ
ทําให้ตนเองมีความสุข เขาก็จะขยันหมั่นเพียร นั่งเจริญเมตตา ภาวนา ฝึกฝนอบรมตนเองให้อยู่ใน
ความสงบไปเรื่อยๆ อยู่ตลอด
ตรงนี้แหละ เมื่อพวกเรายังเดินไม่ถึงที่นี่ เราก็ต้องไม่หยุด เราก็ต้องพยายามที่จะตั้งใจฝึกฝน
อบรมจิตใจของตนให้สงบจนได้ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านสอนไว้ว่า
สุขไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร เราอยากได้บ้างไหม สุขไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร ก็คือสุขเป็น
นิรามิสสุข - สุขไม่อิงอามิสนั่นเอง สุขอยู่ในความสงบ
นี่แค่นี้ เราก็จะเห็นได้ว่า การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิมีความสุขถึงขนาดนี้ แต่นี้
ถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิ มีความสุขถึงขนาดนี้แล้ว เราจะดูจิตของเราสงบอยู่ในความสงบนั้น
มีความสุขอยู่ในสมาธิ เราจะได้สอดส่องมองเข้าไปดูกิเลส ที่มันยังอยู่ในจิตใจของพวกเรา เป็นสังขาร
ภายใน สังขารที่ลึกลับอยู่ภายในจิตใจของพวกเรา มันจะปรุงจะแต่ง มันจะคิดจะอ่านขึ้นมาในตัว
ของมันนั้น มีอะไรบ้าง เราก็จะดูเข้าไปอีกที่หนึ่ง ดูเข้าไปในจิต เพราะจิตนิ่งอยู่แล้ว จิตสงบเป็นสมาธิ
อยู่แล้ว ก็ดูเข้าไปอีก เพราะกิเลสมันสลับซับซ้อน มันมีตั้งแต่ขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียดเข้าไป
ละเอียดที่สุดเข้าไปเรื่อยๆ กิเลสน่ะ ไม่ใช่กิเลสมันจะมีขั้นเดียว ขั้นหยาบๆ แล้วเรา ปราบปรามมัน
หายแล้วมันหายไปเลย มันไม่หายง่ายๆ เหตุฉะนั้น สติปัญญาของพวกเรา จะปราบปรามกิเลส หรือ
จะสํารอกกิเลสภายในจิตของพวกเราก็เหมือนกัน ต้องมีปัญญา ขั้นหยาบๆ ปัญญาขั้นกลาง ปัญญา
ขัน้ ละเอียด ปัญญาขัน้ ละเอียดสุขมุ ประณีตทีส่ ดุ มันก็จะเข้าไปดูกนั ตามระดับ ตามชัน้ เชิง ตามระดับ
ของกิเลส มันไม่มีสิ้นสุดลงได้ง่ายๆ กิเลส นี่มันเป็นอย่างนี้
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เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย การแก้ไขกิเลสจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่พวกเราทั้งหลาย
มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่สิ้นสุด ไม่ถึงนิพพานเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น ก็เพราะ
พวกเรานี่ยังไม่มีสติปัญญาที่ละเอียดสุขุม ค้นหารากเหง้าเค้ามูลของกิเลสนั้นไม่หมด ไม่หมดจาก
ดวงใจ แก้ไขไม่หมด พวกเราจึงมาเกิดอีกอย่างนี้แหละ ทีนี้ ถ้าชาตินี้เราค้นคว้าไม่หมด ไม่สิ้น ไม่สุด
กิเลสแล้ว เราก็ต้องมาเกิดอีกอยู่ดีๆ เลยทีเดียว ไม่อยากเกิดมันก็ต้องเกิดอีกแน่นอน ไม่ต้องร้อย
ไม่ตอ้ งพันเปอร์เซ็นต์ อยูด่ ๆี มาเกิดอีกแน่นอน ตรงนีแ้ หละ ไม่รเู้ ราเกิดมากีร่ อ้ ยกีพ่ นั กีห่ มืน่ กีแ่ สนชาติ
แล้วเราเกิดมา แต่ก็ยังโชคดี พวกเรานี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา แล้วก็ยังได้เสียสละ
เคหสถานบ้านช่องของตนเองนี่ ขวนขวายมา พากันมาไหว้พระสวดมนต์ มาฟังเทศน์ ฟังธรรม
มานั่งเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้ น่าภูมิใจของตนเอง กําลังเดิน เดินทางเข้าไปหาความสุขที่พวกเรา
มีความปรารถนา ที่สุดยอดก็คือนิพพาน เป็นจุดหมายปลายทาง
ตราบใดที่พวกเราพากันตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้ สติปัญญาของพวกเราก็ต้องก้าวหน้า จิตใจ
ของพวกเราก็ตอ้ งเฉลียวฉลาดขึน้ ไปเรือ่ ยๆ มันก็จะสามารถขัดเกลากิเลสให้หมดให้สนิ้ ไป ได้หลุดพ้น
ไปตามพระอริยเจ้าทั้งหลายและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง เราต้องมี
ความตั้งใจอย่างนี้ อย่าไปท้อถอย อย่าไปอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติของตน อย่าไปคอยคนอื่น
ตนเองนี้แหละหาที่พึ่งให้ตนเอง หาธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ไม่ต้องอาศัยคนอื่น ตรงนี้เป็นสิ่ง
ที่พวกเรามีความตั้งใจกันอยู่
ถ้าเราจะเปรียบเทียบกิเลสกับเครื่องมือปราบปรามกิเลสคือสติปัญญาแล้ว กิเลสเหมือนกับ
ต้นไม้ มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง หรือต้นไม้สักที่พวกเราเข้าใจกันอยู่ แล้วเราจะไปเอาต้นไม้สักนั้น เราจะ
ทําอย่างไร จะเอามาทําเสาบ้าน หรือเอามาทํากระดานก็ดี ทําบ้านทําช่องของพวกเรา ถ้าเราไปเอา
ไม้ต้นนี้ เราต้องลงกําลังแรงแค่ไหน ต้องใช้ขวานหรือจะใช้เลื่อยไปตัด ต้องใช้ลงกําลังแรงไหม
ต้องใช้ขวานฟันต้นไม้นี้ ต้องอิดโรย ต้องเหนื่อย ไม่โค่นลงมาได้ง่ายๆ เราไปเลือกดูแล้ว ต้นไม้
ต้นนี้แหละเราจะเอา ตัดลงมา เราต้องลงแรง ต้องอิดโรย ต้องเหนื่อย ต้องอ่อนเพลีย กว่าต้นไม้
จะโค่นล้มลงได้ต้องใช้กําลังแรง
เมื่อต้นไม้ข้นลงแล้ว เราจะทําอย่างไร เราต้องไปตัดกิ่งก้านของต้นไม้นั้นออก การตัดกิ่งก้าน
ก็เบาลงมาหน่อย เราจึงจะมาวัด เราจะเอายาวแค่ไหนต้นไม้ต้นนี้ ไปทําเสาบ้านก็ดี ไปทําขื่อทําแป
ทําอะไร ทําคานทั้งหลาย เรามาคิดดูอย่างนี้ เมื่อวัดแล้ว เราจะทําอย่างไร เราต้องตีบรรทัด ตีบรรทัด
แล้วต้องเลื่อยออก ไปตัดที่มันตะปุ่มตะป�ำ่ เป็นอะไร มันไม่สม�่ำเสมอกัน เห็นไหม ต้นไม้มันมีกิ่งมีก้าน
มันน่ะ ตามันอยู่ตรงไหน ปุ่มของมันมีที่เล็กที่ใหญ่ไม่สม�่ำเสมอ เราก็ต้องตีบรรทัด จะเอาเลื่อยนี้
เลือ่ ยออก แต่นเี่ ลือ่ ยมันก็ใช้สองคนเลือ่ ย หรือจะเอาเลือ่ ยยนต์เลือ่ ยออกไป เลือ่ ยทีม่ นั เป็นปุม่ เป็นปม
ออกไป เมื่อเลื่อยออกไปแล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยม แล้วจะเอาอย่างไร มันมีบรรทัดแล้ว ถ้าเราจะเอา
เป็นเสาขนาดไหน มันจะซอยออกไป เอาหน้าเท่าไหร่ มันก็เบาลงไปเรื่อย การเลื่อยมันน้อยลงไป
จนไม้มันก็น้อยลงไป ก็ใช้เลื่อยเบาๆ ลงไป
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เมื่อเลื่อยเสร็จแล้วจะทําอย่างไร จะแบกมาที่บ้าน จะหามมาที่บ้าน มันน้อยแล้วมันก็
เบาสบายขึ้นมา เมื่อมาถึงบ้านเราจะทําอย่างไร เราก็เอากบมาไส กบไฟฟ้าหรือกบมือก็ดี เอามาไส
ใช้หยาบๆ ก่อน เอากบไสไปหยาบๆ ก่อน แล้วก็ไสให้มันละเอียดขึ้นไป นี่มันขั้นตอนแปรรูปไม้
แล้วก็ไสให้มันเบาๆ ลงไปอีก มันก็ละเอียดเกลี้ยงลงไปเรื่อย ไม้ได้สี่เหลี่ยมดีแล้วแต่ไม้ยังไม่เกลี้ยงดี
เราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ ๓ มาถูคนเดียว ถูเบาๆ ไป แล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ ๒ มาถู
กระดาษทรายเบอร์ ๑ เอามาถู เบาลงไปเรื่อยๆ กระดาษทรายเบอร์ ๐ เอามาถู ถูมันก็ละเอียด
เอามือลูบมันเกลี้ยง ไม้นั่นมันสวย มันเกลี้ยง เอามือลูบเกลี้ยง เอาไปทําเสาบ้านมันสวยแล้ว บัดนี้
มันเหมาะสม มันสวยงามแล้ว มีประโยชน์มีคุณค่าแล้ว
ตรงนี้แหละ พวกเราท่านทั้งหลาย การทํางานของบุคคลตั้งแต่เริ่มต้น เอาไปโค่นต้นไม้ลงมานี้
มันจะหนัก แล้วก็เบาลงมาเรื่อย ลงมาเรื่อย เป็นระดับๆ ลงมาเรื่อย จนไม้นั้นเกลี้ยง
ฉันใดก็ดี พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน เรามาพากันฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของพวกเรา แต่เริม่ ต้นเราก็ทาํ บุญทาํ กุศล ทําบุญทําทานการกุศลต่างๆ ทานข้าว ทานน�ำ 
้ เครือ่ งนุง่ ห่ม
ทัง้ หลาย ปัจจัยเงินทอง ก่อสร้างสิง่ นัน้ สิง่ นีต้ า่ งๆ เกิดขึน้ มันก็ทาํ ยากมาก ลําบากมาก หาเงินหาทอง
ก่อสร้างต่างๆ ก็ลําบากเหมือนกัน เหมือนกับไปฟันต้นไม้ที่แรก เพราะเราไม่มีปัญญานั้นเอง แต่เรา
ได้ทําบุญ เมื่อทําบุญได้ มันชนะความตระหนี่ ชนะกิเลสคือความตระหนี่ ละความตระหนี่ได้ก็เลย
ทาํ บุญทาํ กุศล บริจาคทานได้ ก็เหมือนไปฟันต้นไม้ลงไป ต่อสูก้ ว่าจะทําบุญได้ มันตระหนีเ่ หนียวแน่น
จิตใจมันหวงแหน ทรัพย์มันหายากลําบาก เงินทองก็ดี สิ่งของต่างๆ สู้กันหนักกว่าจะทําบุญได้
ต่อมาเราทาํ บุญทาํ กุศลได้แล้ว เราก็มารักษาศีลให้ตวั เองมีศลี ต้องระมัดระวัง ศีลก็เปรียบเทียบ
เหมือนตีบรรทัด ตีบรรทัดต้นไม้ตดั ดังทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ เลือ่ ยออกไปนี่ เรียกว่าศีล เลือ่ ยทีป่ มุ่ ทีป่ มต่างๆ
ที่ไม่ดีไม่งามทางกาย วาจา ใจของพวกเรา เลื่อยออกไป ตัดออกไป สิ่งที่ไม่ดีนั้นตัดออก เรียกว่าสิน
ภาษาอีสาน สินก็คือตัดออก ตัดสิ่งที่มันชั่วทางกาย ทางวาจาและจิตใจออกไป ที่มันหยาบๆ ออกไป
มันโกรธมันเกลียด มันเคียดแค้นอะไร มันโลภะอะไรต่างๆ มันไม่ดีไม่งาม ตัดออกไป ก็เหมือนเลื่อย
ตัดออกไป คนมีศีลก็เหมือนไม้นั้นเป็นเหลี่ยมดีแล้ว
มีศีลแล้วก็ต้องมาไสกบ ได้ไม้มา ไสกบไฟฟ้า ถือคนเดียวมาไสอยู่นี่ ทําสมาธิ มานั่งสมาธิอยู่นี่
ก็เหมือนกับคนได้กบไฟฟ้าไสอยู่ ทีไ่ หนไม่เกลีย้ งทีไ่ หนไม่ดกี ไ็ สอยูน่ นั่ ควบคุมดูแลอยู่ ก็เหมือนพวกเรา
กําลังทําสมาธิ ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมจิต จิตมันวิ่งไปโน่นไปนี่ ไม่สงบ นี่เรียกว่ากิเลส ควบคุมดูแล
มัน ตามขั้นตอน ทําสมาธิกับปราบกิเลส ทีแรกก็ต้องเอาใหญ่ เอาหนัก กิเลสก็หยาบ สติปัญญาก็ใช้
ตามระดับมา ทีนี้มาทําสมาธิ ก็คือเหมือนไสกบ เมื่อใสลงไปเรื่อยๆ ควบคุมลงไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับ
๓ ขัน้ ขัน้ หยาบของการไสกบ ขัน้ กลางของการไสกบ ขัน้ ละเอียดไสกบเบาๆ ทําให้จติ ใจสงบเป็นสมาธิ

ก า ร ช ำ ร ะ กิ เ ล ส 165

เมื่อจิตใจของพวกเราสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ก็เป็นสติปัญญาตามขั้นตอน กําจัดนิวรณธรรม
ต่อมา เราหากระดาษทรายเบอร์ ๓ ก็คือปัญญา มาขัดมาถูเบาๆ ผู้เดียวอยู่นั่น เอากระดาษทราย
เบอร์ ๒ มาถูอีก มันยังไม่เกลี้ยงดี เอามือลูบดูมันยังไม่เกลี้ยงดี เอากระดาษทรายเบอร์ ๑ มาถู
มันก็เกลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆ เอากระดาษทราย เบอร์ ๐ มาถู ถูเบาๆ คนเดียว นั่งถูอยู่ มันก็เลยเกลี้ยง
เอามือลูบไล้สบาย ไม่มีอะไรติดขัดข้องกับมือ เปรียบเทียบกับสติปัญญากําจัดกิเลสอยู่ในจิตใจของ
พวกเราตามขั้นตอน กิเลสมันหยาบเราก็ใช้ปัญญาหยาบๆ ขู่เข็ญเอาจริงจังกับมัน กิเลสอย่างกลาง
เราก็ใช้ศีลปราบปราม กิเลสละเอียดลงมาเรื่อยเราก็ใช้สมาธิ ให้จิตใจสงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจสงบ
เป็นสมาธิ กิเลสมันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเรา ก็ใช้สติปัญญาส่องเข้าไปดู จิตของพวกเรา กิเลส
มันฝังอยู่นี้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ละเอียด เราก็ดูเข้าไป เพื่อจะไปแก้ไขกิเลสละเอียดตาม
ขัน้ ตอน ก็เหมือนเราใช้กระดาษทรายมาขัดมาถูคนเดียว ขัดถูอะไร ขัดถูขดั เกลากิเลสในจิตใจของตน
จึงว่ามาอยู่วัด มาวัดจิตวัดใจของตนเองนี้ มาปฏิบัติวัดดูจิตใจของพวกเรา
นี่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ เพื่อจะกําจัดกิเลสละเอียดก็คือปัญญาก็ต้องละเอียด เหมือนกับ
เครือ่ งมือตัง้ แต่เริม่ ต้นทาํ ไม้สกั ตอนนัน้ น่ะ เครือ่ งมือทีจ่ ะทาํ ความสะอาดตามขัน้ ตอนเป็นลาํ ดับลงมา
จนไม้นั้นเกลี้ยงเกลา สติปัญญาของพวกเราก็เหมือนกัน เมื่อกิเลสละเอียด ปัญญาก็ต้องละเอียด
เข้าไปเรื่อยๆ ดูส่องเข้าไปเรื่อยๆ เหมือนคนตาดี คนตาดีนี้เขาก็จะดูได้ คนตาไม่ดีก็ เออ..ว่ามันเกลี้ยง
แล้ว แต่คนตาดีมาดู เห็นไม่เกลี้ยง ก็คือปัญญาเหมือนคนตาดี จะว่าไม้นั้นเกลี้ยงจนไม่มีที่จะทําแล้ว
กิเลสมันหมด ปัญญามันละเอียดกว่ากิเลส จนสามารถค้นคว้ากิเลสอยู่ในจิตใจของตนเอง ชําระ
จนบริสุทธิ์ เราจึงจะบริสุทธิ์ ไม้นั้นก็สวยตามเลยทีเดียว ถ้าไม้น้ันจะเอาไปทําอะไร ไปทําเสาบ้าน
มันขัดกระดาษทรายเบอร์ ๐ แล้ว มันเกลี้ยง มันสวย
ฉันใดก็ดี จิตใจของบุคคลที่มีธรรม ถ้ากําจัดกิเลสหมด จิตใจก็ย่อมมีความสุขอยู่ สบาย
เยือกเย็นอยู่ ไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นแก่เขา ตรงนี้เราจะทําอย่างไรกัน เราปฏิบัติกันก็คือ
ต้องขัดเกลากิเลสในจิตใจของตนให้หมดสิ้น เรียกว่า จิตใจบริสุทธิ์ จิตใจ สะอาด จิตใจผ่องใส จิตใจ
เยือกเย็น จิตใจไม่มีพิษมีภัย มีที่พึ่งคือธรรมะที่พวกเราปรารถนากันอยู่ ตั้งใจกันอยู่เดี๋ยวนี้ นี่แหละ
การที่พวกเราฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ต้องการเพื่อจะชําระกิเลสตามขั้นตอน
เป็นระดับๆ กิเลสหยาบก็ใช้ปัญญาหยาบ กิเลสอย่างกลางก็ใช้ปัญญาอย่างกลาง กิเลสละเอียด
ก็ใช้ปัญญาละเอียด ติดตาม แก้ไขกันอยู่ตลอด เพื่อจะให้มันสิ้นสุดลงไปได้
บัดนี้ ผู้ใดแก้ไขกิเลสในจิตใจของตนเองได้ไปถึงที่ไหน ก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองแก้ไข
ได้แค่ไหน เหมือนเขาเรียนเขาศึกษาวิชาความรูน้ ี่ เขาจบชัน้ ไหน ม.ไหน ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ขัน้ ตอนใด เขาย่อมรู้ ย่อมเข้าใจว่าเขาจบอะไร ฉันใดก็ดี ผูป้ ฏิบตั กิ เ็ หมือนกัน ย่อมรูว้ า่ ตนเองละกิเลส
ได้แค่ไหน มีสติปญ
ั ญาได้แค่ไหน ตนเองมีความสุขแค่ไหน ย่อมรูย้ อ่ มเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง จึงว่าวิญญูชน
รู้ด้วยเฉพาะตัว แก้ไขด้วยเฉพาะตัว แล้วจะเห็น
166 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

ตรงนี้แหละ การกําจัดกิเลสภายในจิต พวกเราท่านทั้งหลาย เราก็ไม่ท้อถอย ให้พากันตั้งจิต
ตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้อยู่กับตนกับตัว เรามานั่งอยู่ที่นี่ อย่าให้จิตไปยุ่งกับทางบ้าน
ทางช่องที่ไหน ทิ้งมันไปหมดก่อน ให้จิตมันนิ่งมันสงบก่อน เราจะเกิดสติปัญญา พินิจพิจารณาดู
กิเลสภายในจิตของตน แล้วก็จะชาํ ระกิเลสไปตามขัน้ ตอนดังได้กล่าวมานี้ เพือ่ จะให้ตนเองนีม่ ธี รรมะ
เป็นที่พึ่งของตน
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หาอุบายแก้ไขกิเลสในใจตนเอง
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ มาถึงกาลสมัยที่พวกเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อจะได้พากันนําข้อธรรมะไป
ประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัด ดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาจิตใจของพวกเรา ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ได้รับ
ความสุขทุกอิรยิ าบถ ยืน เดิน นัง่ นอน อยูท่ ไี่ หน ทุกคนมีความปรารถนาอยากได้แต่ความสุขทัว่ หน้า
การที่พวกเรามีความปรารถนาอยู่ เรามีความตั้งใจอยู่ เรามีการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองอยู่
ไม่วนั ใดวันหนึง่ เราก็ยอ่ มรูเ้ รือ่ งสัจธรรมของจริงให้เกิดให้มขี นึ้ แก่ตนเองได้ การดําเนินความพากเพียร
ของพวกเราไม่ได้ย่อหย่อน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ไม่ได้ละทิ้งในการปฏิบัตินั้น มันก็จะทําให้พวกเรา
นี้ได้เกิดสติปัญญา นําพาวิถีชีวิตของพวกเรานั้นไปในทางที่ถูกต้อง ตามทํานองคลองธรรมคําสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พวกเราท่านทั้งหลาย บุคคลเราเกิดมาด้วยอํานาจของกรรม เมื่อเกิดขึ้นมาด้วยกรรมแล้ว
เราก็จะมาสร้างกรรม สร้างคุณงามความดี สร้างกรรมดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน เพราะจุดมุ่งหมายของ
ทุกคน คืออยากพยุง พยุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไม่อยากตกต�่ำ อยากนําตนให้พ้น ก้าวล่วงทุกข์
ไปตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดประสงค์ของพวกเรามีเช่นนี้ เราก็พากันสร้างสติปัญญา
ของพวกเรา เพราะสติปัญญานี้เป็นดาบ เป็นดาบที่จะฟาดฟันกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของ
พวกเราให้ย่อยยับ บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมมีเหมือนกัน แต่จะมีมากมีน้อยต่างกันคือกิเลส ความโลภ
ความโกรธ และความหลง แล้วแต่บุคคลใดที่จะมีสติปัญญาปลฺดเปลื้องแก้ไขความโลภะที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของตน และความโทสะ ความรุ่มร้อนของจิตใจ ก็จะหาวิธีแก้ไขให้จิตใจนั้นเยือกเย็น
แล้วก็ฝึกสติปัญญาของตนให้แก่กล้าและรู้หนทางที่จะแก้ไขความหลงของตนเอง คือโมหะ พวกเรา
พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ย่อมมีโอกาสมีการประพฤติปฏิบัติ เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ล่วงลับ
ดับไป เราก็พากันตักตวงเอาคุณงามความดี นี่ เราสร้างสมอบรมเพิ่มพูนบุญบารมีของตน กิเลส
ทั้งหลายมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นของที่ติดอยู่ในจิตใจ เป็นอุปนิสัยนอนอยู่ในจิตใจ
ของสัตว์โลกทั้งหลาย

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑
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แม้พวกเราสร้างสมอบรมมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถตัดกิเลสให้ขาดจาก
ดวงใจ หรือไม่สามารถจะแยกจิตใจของเราออกจากกิเลส เพราะพวกเรายังขาดสติปัญญา จิตใจ
ของพวกเรายังหลงอยู่ สิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้เรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ไม่พ้นจากชาติ
ชรา พยาธิ มรณะ กันดาร พ้นไปไม่ได้ จึงวนไปเวียนมาอยู่ การวนไปเวียนมาแต่ละภพแต่ละชาตินั้น
ก็ทาํ ให้พวกเราทุกคนนัน้ พากันทุกข์มาทุกภพทุกชาติ เดือดร้อนมาทุกภพทุกชาติ เพราะเราตัดกิเลส
ไม่ขาดนั่นเอง เราจึงไม่พ้นทุกข์
แต่อย่างไรก็ตาม ชีวติ ของพวกเรามีอยู่ เป็นชีวติ ทีม่ กี าํ ไร ยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนเพือ่ นของพวกเรานัน้
ทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดี ก็มีหลายท่านหลายองค์มรณภาพไป ก็เรียกว่า การทําความดีของท่านก็ถึง
ที่นั่นก็หมดไป ท่านคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกัน ญาติเพื่อนๆ ของ
คณะศรัทธาญาติโยมนั้นก็พากันล่วงลับดับไปด้วยนานา ต่างๆ ด้วยเฒ่าด้วยแก่ก็มี ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ ก็มี ก็เสียหายไปกันมาก พวกนัน้ ก็เรียกว่าทําบุญทําบาปก็หมด ตามภาษาเมืองเหนือพวกเราว่า
เสีย่ งบุญเสีย่ งกรรม เพราะบาปก็ไม่ได้ทาํ บุญก็ไม่ได้ทาํ ระยะทีเ่ ราตายนัน้ อันนีพ้ วกเราท่านทัง้ หลาย
เพื่อนพวกเราหนีจากพวกเราไป เขาก็ได้แค่น้ัน แต่พวกเรานี้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกัน เราก็ยังมีโอกาส
ที่จะสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุด ตราบชีวิตของเรายังมีอยู่
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้มีความประมาทในชีวิตว่า ชีวิตของคนเรานี้
ดําเนินไปเรื่อยๆ ดําเนินไปหาทางสิ้นสุดก็คือ ความแก่ เจ็บ ตาย เป็นที่สุดของชีวิต คนเราทุกคน
ย่อมเป็นอย่างนัน้ แน่นอน ให้พวกเรานัน้ พยายามสอนจิตใจของพวกเราทีห่ ลงอยูใ่ ห้รวู้ า่ สังขารร่างกาย
ของพวกเรานั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้ว่า เราจะยืนยาวนานไปได้กี่วัน กี่เดือน กี่ปี เราไม่ต้องไว้ใจเขา
เพราะเป็นของที่ไม่แน่นอน ก็เรียกว่าของที่ไม่เที่ยง ไม่แน่ไม่นอนอยู่ตลอด แต่ความแตกสลายและ
ความตายของรูปร่างกายนัน้ เป็นสิง่ ทีแ่ น่นอนว่า ทุกคนเกิดขึน้ มาแล้วก็ตอ้ งไปจุดเดียวกัน แต่จะไปช้า
ไปเร็ว ไปวันไหน เดือนไหน ปีใด เป็นเรื่องของบุญกรรมแต่ละบุคคลที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้
ดังนั้น พวกเราควรที่จะใส่ใจให้รู้ว่า ชีวิตเป็นอย่างนี้ เมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้แล้ว เราแน่ใจว่า
เป็นอย่างนี้จริง เราก็เลยพากันขยันหมั่นเพียร พากันประพฤติปฏิบัติ ทั้งฝึกหัดการทําบุญทํากุศล
ทั้งไหว้พระสวดมนต์ อีกทั้งพากันรักษาศีล แม้นอกพรรษาก็ตาม ก็พากันนั่งเจริญเมตตาภาวนา
ไหว้พระนบธรรม ให้จิตใจของเรานั้นดื่มด�ำ่ อยู่ในรสพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือรู้ในธรรมะ
ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนธรรมที่ควรรู้ ควรเห็น ตรองตามเห็นได้จริง ไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน
ธรรมที่บุคคลจะไม่มองเห็นได้ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสิ่งที่จะพอพิจารณาตรองตาม เห็นได้จริง
ตามเหตุตามผล พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมเกิดจากเหตุ ดับเพราะเหตุ ถ้าไม่มีเหตุ
ผลก็ไม่มี เมื่อทุกคนเชื่อมั่นเรื่องอย่างนี้ ก็เรียกว่าคนนั้นเชื่อด้วยอํานาจของกรรม และเชื่อมั่นใน
คําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเทศนาเอาไว้ โปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้ลืมหูลืมตาอ้าปาก
ขึน้ มา ให้เข้าใจในเรือ่ งนี้ เพือ่ จะให้สตั ว์โลกทัง้ หลายได้แช่มชืน่ เบิกบานเพราะเห็นธรรมะ เห็นของจริง
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เกิดขึ้น ดังครูบาอาจารย์ของพวกเรา หลวงปู่ทั้งหลายท่านพากันบําเพ็ญภาวนามาทุกภพทุกชาติ
บําเพ็ญมาเรื่อยๆ ในชาตินี้ท่านก็บําเพ็ญจริงๆ เดินจงกรม นั่งเจริญเมตตาภาวนา ฝึกฝนอบรมจริง
เมื่อบุคคลที่ปฏิบัติจริงก็ย่อมเห็นจริงในสัจธรรม ปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงในของจริงที่มีอยู่ปรากฎ
กับโลก
ทีนี้ พวกเรานั้นพากันศึกษาโลกไม่จบ เราก็พ้นโลกไปไม่ได้ เราก็ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้
พวกเราเกิดมีกิเลส ทะเยอทะยานอยากอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ ก็เป็นวัตถุอยู่กับโลก เขาก็อยู่กับโลก
ของเขา แต่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราก็มาหลงโลกเฉยๆ มาหลงเขา เขาก็อยู่ของเขาเอง ตรงนี้
เป็นเรื่องที่น่าคิดด้วยกันทุกคนทุกท่าน พระภิกษุ สามเณรก็ดี แล้วเราพากันมาหลงทําไม ถ้าโลกมัน
ก็อยู่ของมัน ทําไมเราจึงมาหลงโลกอย่างนี้ เมื่อเราพินิจพิจารณาดูให้ดีให้ถี่ถ้วนแล้ว เราก็จะค่อยรู้
ค่อยเห็นค่อยเข้าใจได้ เพราะเรามีอาวุธ เราสร้างอาวุธให้เกิดให้มขี นึ้ คือสมาธิอาวุธ ฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของตน ให้สงบ หนักแน่น มั่นคง ให้มีหลักมีฐาน มีที่ตั้งมั่นคง เมื่อเรามีหลักฐานมั่นคงแล้ว เราก็จะได้
พิจารณาในการต่อสู้ หรือพิจารณาในการแก้ไข เหมือนนักรบจะแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ อันเกิดขึ้น
แต่ข้าศึกทั้งหลายมารบ การที่พวกเราจะรบกับข้าศึกคือกิเลส กิเลส เขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไร จิตใจ
ก็ไม่มตี นมีตวั สติปญ
ั ญาก็ไม่มตี นมีตวั แต่แยกออกเป็นคนละอย่าง สติปญ
ั ญาก็สามารถทีจ่ ะรู้ รูท้ งั้ จิต
รูท้ งั้ อารมณ์เกิดขึน้ ภายในจิต อารมณ์ใด เ ป็นราคะเป็นกิเลสก็จะรูไ้ ด้ อารมณ์อะไรเป็นโทสะเป็นกิเลส
ก็จะรู้ได้ อารมณ์อะไรเป็น โมหะหลงใหลไปในทางที่ผิดให้เกิดพิษภัยได้รับความทุกข์ก็สามารถที่จะ
รูไ้ ด้ดว้ ยสติปญ
ั ญา ปัญญานัน้ เหมือนกับไฟฉาย เมือ่ เรามีไฟฉาย ถ่านก็ดี สวิตซ์กด็ ี เมือ่ หากเราเดินไป
ในที่มืดเราสามารถที่จะฉายไฟฉายออกดูในที่มืด ก็จะเห็นภาพต่างๆ เห็นอันตรายต่างๆ ได้ อยู่ใน
ที่มืดนั้น ฉันใดก็ดี สติปัญญาของพวกเราก็เหมือนกัน สามารถจะรู้เรื่องราวอารมณ์ของกิเลส
ทั้งราคะ โทสะ และโมหะ เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองได้ ด้วยสติปัญญา ก็จะรู้ได้ ก็จะได้แก้ไข
แก้ไขกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตใจของตน หรือเราฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ตีตัวออกห่าง
ไม่เข้าไปใกล้
ถ้ากิเลสทั้งหลายมีอยู่ในโลกนี้ เมื่อเราอยู่กับโลกก็ดี เราก็มาศึกษาว่า เราอยู่กับโลกได้ อยู่กัน
อย่างไร เราอยู่ในความควบคุมดูแลของกิเลส หรือเราได้เป็นนายกิเลส หรือเราเป็นทาสของกิเลส
เราก็จะพินจิ พิจารณาดูได้ดว้ ยตนเอง ว่าเราแพ้กเิ ลสหรือว่า จะชนะกิเลส เดีย๋ วนีส้ ว่ นมากเราก็ตอ้ งแพ้
แพ้ เราก็จงึ หลง โลภะเกิดขึน้ เราแพ้เราจึงมีโทสะหงุดหงิดเกิดขึน้ เราแพ้กเิ ลสก็จงึ มีโมหะความลุม่ หลง
ก็ถูกคารมของกิเลสหลอกลวง ทําให้จิตของพวกเรานั้นหลงใหลไปตามกระแสของกิเลสต่างๆ นั้นไป
พวกเราท่านทัง้ หลาย การทีพ่ วกเราศึกษาเรือ่ งธรรมปฏิบตั จิ งึ เป็นสิง่ สาํ คัญทีเ่ ราจะฝึกหัดในชีวติ
ของเรา ถ้าเราไม่ฝึกหัดตนเอง ใครจะฝึกหัดตัวเราได้ เราก็ต้องฝึกหัดด้วยตนเอง ที่พระพุทธองค์
ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน เมื่อหากเราทุกคนพากัน
ปฏิบัติอยู่ หาที่พึ่งของตนเองอยู่ เราก็ต้องอาศัยตนเอง เมื่อเราจะเดินจงกรมก็ดี เราทําความเพียร
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ของเรานั้น เมื่อเรานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีที่ตนเองกําลังทําความเพียรอยู่ทั้งยืน เดิน นั่ง นอนก็ดี
เราไม่ได้ประมาท เราขวนขวาย เราพยายามอยู่ มีความพากความเพียรอยู่ เรียกว่าเรานั้นเป็นคน
ไม่ประมาท มีความตั้งใจอยู่
เมื่อบุคคลมีความตั้งใจ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสัจธรรมกฎขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อย
ก็ถือว่าเรานี้มีดาบ เรามีดาบ มีสติปัญญาดี ได้ผล คมดีแล้วเราสามารถที่จะฟาดฟันทําลายกิเลสด้วย
สติปัญญาของพวกเรา เหตุฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นแสงสว่าง สมกับภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างไฟฟ้าไฟฉายก็ดี มันก็พอมองเห็น
บ้างที่มันมืด พอมองเห็นแค่นั้น แต่แสงสว่างด้วยปัญญานั้น สามารถหยั่งลึกเข้าไปดูกิเลสที่มันนอน
ั ญา แม้กเิ ลสจะอยูล่ กึ
อยูใ่ นจิตใจ คือความ โลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ สามารถทีจ่ ะรูไ้ ด้ดว้ ยสติปญ
หนาแน่นเพียงใด จะหลบหลีกลี้อยู่ที่ไหน อยู่ในจิตใจของตนเอง สติปัญญานั้นย่อมแทงทะลุปรุโปร่ง
เข้าไป เข้าไปดูจนได้
คนที่มีสติปัญญาเหมือนบุคคลจะเข้าในบ้านในช่อง หรือเข้าที่ใดที่หนึ่ง เมื่อเขามีสติปัญญา
พร้อมแล้ว เขาก็หาวิธีที่จะเจาะ วิธีที่จะทําลายในสิ่งที่กีดขวางนั้นออก แล้วเขาก็จะเข้าไปในบ้านได้
ฉันใดก็ดี บุคคลมีสติปัญญา กิเลสมันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเรา มันหุ้มมันห่อเป็นอวิชชาอยู่
สติปัญญาของพวกเรานั้นจะหาวิธีรอบด้าน หาวิธีแก้ไข หาวิธีลดละ หาวิธีปล่อยวางออกไปด้วย
สติปญ
ั ญาเองกันทัง้ นัน้ พระพุทธองค์จงึ ทรงสัง่ สอนเอาไว้ จะมืดทีไ่ หน ในทีม่ ดื ก็สามารถจะทําทีม่ นั มืด
ให้มันรู้ได้ ให้มันสว่างขึ้นมาได้ เหมือนเรามีไฟฟ้าไฟฉายในที่มืดทั่วไปนั่นเอง เหตุที่มืดอยู่ในจิตใจ
ของพวกเรา เป็นราคะ ราคะอยู่ในจิตใจของพวกเรา แต่สิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยสติปัญญา
เหมือนกัน แทงเข้าไป ส่องเข้าไป ดูเข้าไป เรียกว่าตรวจตราวิเคราะห์วจิ ารณ์เข้าไปก็สามารถทีจ่ ะเห็นได้
เห็นรากเหง้าเค้ามูลของกิเลสที่มันเป็นเหตุให้พวกเราทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลา
พวกเราท่านทั้งหลาย เราไม่ได้ถอยหลัง เรามีความตั้งใจอยู่ ปฏิบัติอยู่ ทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดี
จะไปอยู่ที่ไหนๆ ก็มีความตั้งใจอยู่ อย่างที่เราปฏิบัติกันอยู่เดี๋ยวนี้ เราก็มีความตั้งใจอยู่ด้วยกันทุกคน
ความตั้งใจมีที่ไหน ความเพียรมีที่ไหน ความสําเร็จก็มีที่นั่น พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้
ั ญานัน้
เมือ่ เราเชือ่ มัน่ อย่างนี้ เราต้องมีความพากเพียรความพยายามอยู่ ความเพียรของเราทีใ่ ช้สติปญ
สอดส่องมองเข้าไปดู หน้าตาของกิเลส สอดส่องมองเข้าไปดูจติ ใจของพวกเรา ความเคลือ่ นไหวจิตใจ
ไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆ ทั้งอารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด อารมณ์รัก อารมณ์ชัง อารมณ์
หลงเพลิดเพลินต่างๆ นั้นก็ดูเข้าไป ดูเข้าไปอยู่ตลอด ว่าอันนี้มันเป็นราคะ หรือจิตใจ ไปทางที่โลภ
โลภะจะเกิดขึน้ และก็ควรทีจ่ ะรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตอนนีจ้ ติ ใจของเราเสวย อารมณ์อยูใ่ นโทสะ เราหงุดหงิด
ก็ไม่สบาย ก็จะมีความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉา เกิดขึ้นภายในจิตใจ เราก็สามารถที่จะรู้ได้
ด้วยตนเองอีกเหมือนกัน ทีนี้ โมหะคือจิตใจของพวกเราลุ่มหลงอะไร หลงใหลไปในอะไรต่างๆ
หลงจนไม่เข้าใจว่าลืมตัวเองไป หลงวัตถุสมบัตทิ งั้ หลายก็ดี เมือ่ หากเรารูเ้ รือ่ งอย่างนีแ้ ล้วก็รวู้ า่ เราหลง
ถ้ารู้ว่าเราหลง เราก็ต้องมีวิธีแก้ไขได้ เพราะมันจะเข้าใจด้วยเป็นผู้มีสติปัญญานั่นเอง
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ตรงนี้แหละ สติปัญญาจึงเป็นเลิศ เป็นไฟฉายเครื่องส่องแสงสว่างอันเป็นเลิศ ท่านจึงว่า
ธรรมะเป็นของทีแ่ หลมคมมากทีส่ ดุ ทาํ ไมจึงว่าธรรมะเป็นของทีแ่ หลมคม ปัญญาก็เป็นของทีแ่ หลมคม
ธรรมะก็คือกิเลส กิเลสมันละเอียดยิบยับไป กิเลสอย่างหยาบขับไล่ไปแล้ว กิเลสอย่างกลางก็ยัง
ขับไล่ดว้ ยศีล กิเลสอย่างละเอียดก็กาํ จัดด้วยสมาธิปญ
ั ญา เมือ่ จิตมีสมาธิแล้วก็ใช้ปญ
ั ญา ต้องใช้ปญ
ั ญา
ละเอียดลออเหมาะสมกับกิเลสจึงจะแก้ไขกิเลสได้ อยู่ในใจของตนจึงว่าเป็นของที่แหลมคม อันว่า
ของที่แหลมคมนี้ มันปัก มันเสียบ มันแทงอะไร มันทะลุปรุโปร่งไป ปัญญาก็ฉันนั้น
เหตุฉะนั้น เมื่อเรามาคิดดูแล้ว สติปัญญาของพวกเรานั้น ถ้าหากพวกเราเอาไปนึกคิดอะไร
ดูอะไรอยู่ในขวด ในของที่หุ้มห่อเอาไว้หมด ก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ด้วยสติปัญญา เข้าไปดูได้
เข้าไปส่องดูได้ และรู้เรื่องสิ่งนั้นได้ ว่าสิ่งที่เราดูนั้นคืออะไร เป็นธาตุอะไร ธาตุดิน ธาตุน�้ำ  หรือ
ธาตุไฟ หรือธาตุลมนั่นล่ะ เขาจะรู้ในสิ่งเหล่านั้น
เมื่อเราพากันพิจารณาดูแล้ว วัตถุธรรมทั้งหลายเป็นกิเลสกันทั้งนั้นแหละ ถ้าเราคิด เป็นสิ่ง
ที่เราหามาได้ด้วยกิเลส จึงทําให้พวกเราหลงวัตถุทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องของกิเลส ทีนี้สิ่งที่เป็นกิเลส
ทั้งหลายนั้น ถ้าหากพวกเราไม่มีสติปัญญาจริงๆ เราก็แก้ไขไม่ได้ ถ้าเราเคยแก้ไขอย่างหยาบได้
อย่างกลางได้ แต่ก็ยังมีอย่างละเอียดอยู่ในจิตใจของพวกเรา กิเลสที่ละเอียดเป็นอนุสัยอยู่ในจิตใจ
ของพวกเรานั้น จะรู้ได้ก็คือสติปัญญา พินิจพิจารณา ก็จะได้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอง
อารมณ์เกิดขึ้นทุกขณะ ดับไปทุกขณะนั้น ก็จะเข้าใจได้ด้วยตนเอง คนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจ เป็นเรื่องของ
ตนเอง เป็นคนเข้าใจว่าตนเองรู้ ถ้าตนเองไม่รู้ก็ย่อมเข้าใจว่าตนเองยังไม่รู้ ถ้าตนเองรู้ก็ย่อมเข้าใจว่า
ตนเองนี้รู้ เหมือนพวกเราไปสัมผัสความร้อนนี้แหละ ถ้าเราไปอยู่ที่ร้อน เราสัมผัส เราก็ย่อมรู้ได้ด้วย
ตนเองว่ามันร้อนอย่างไร เราไปอยูใ่ นทีม่ นั หนาว เราก็ยอ่ มรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ว่ามันหนาวมันเป็นอย่างไร
ทีนี้เราอยู่ในที่ที่มันกระหาย เราก็รู้จักว่ามันกระหายน�้ำนี้มันทุกข์อย่างไร มันหงุดหงิดอย่างไร บัดนี้
เราหิวข้าว หิวอาหารการกิน เราก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่า เราหิวข้าวนี้มันเป็นอย่างไร ตรงนี้แหละ
รู้ได้ด้วยตนเอง บุคคลใดบางคนรู้ แล้วคนอื่นก็ยังไม่รู้ ก็คือการบรรลุธรรม การเห็นธรรม การใช้
ั ญารูแ้ จ้งเห็นจริง ต่างกัน เฉลียวฉลาดต่างกันนัน่ เอง ถ้าบุคคลมีสติปญ
ั ญาเฉลียวฉลาดแหลมคม
สติปญ
จึงสามารถแทงทะลุปรุโปร่ง เข้าไปดูหน้าตาของกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตใจของพวกเราได้ ก็ต้อง
อาศัยสติปัญญานั่นเอง
ตรงนี้แหละที่เราปฏิบัติกันอยู่ เราควรที่จะศึกษาให้รู้ว่า ความทุกข์จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของ
ตนเองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีไหน มาตั้งอยู่อย่างไร และจะดับไปอย่างไร ตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์
อารมณ์ที่เป็นกิเลสทั้งหลายมันก็ย่อมเกิดๆ ดับๆ อยู่ เกิดขึ้นมาก็ดับไป เกิดขึ้นมาก็ดับไป จะเป็นอยู่
อย่างนี้แหละ แต่ทางที่ดีของพวกเราก็คือ เราจะศึกษาให้รู้เท่านั้นเอง เขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละ
ความทะเยอทะยานอยาก เขาเป็นอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ ก็ปล่อยเขาไว้ตามทีเ่ ขาอยาก เขาอยากแล้วมันทุกข์
เราก็รู้ สิ่งนี้ก็สั่งสอน จิตของพวกเราที่อาศัยกิเลสว่า อยากแล้วมันทุกข์นะ อยากชนิดนี้มันทําให้
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เกิดทุกข์นะ เมื่อจิตใจของพวกเรารู้ เขาก็ย่อมวางเฉย วางเฉยก็ทําให้เกิดความสบายขึ้น สงบมากขึ้น
ไปเรื่อยๆ อย่างนี้นี่แหละ การฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรา พวกเรา
ก็ควรตัง้ ใจฝึกฝนอบรมเพือ่ จะให้เกิดให้มขี นึ้ แก่ตนเอง เป็นคุณงามความดีของตน เราทุกคนเป็นคนที่
ไม่ประมาทแล้วในชีวติ เราพยายามทีจ่ ะกําจัดสิง่ ทีม่ พี ษิ มีภยั ให้ มันสิน้ ไปจากใจของพวกเรา ตราบใด
ที่ใจของพวกเราไม่ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ยังมีกิเลสอยู่ เราก็พยายามมีความพากความเพียร
ศึกษาหาหนทางที่จะแก้ไขอยู่ตลอด ทุกคนมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง มันมีเหมือนกัน
แต่บัดนี้เราใช้สติปัญญาของพวกเรานั้น จะกําจัดความโกรธ ความโลภ ความหลง สิ่งนั้นแหละ
รูเ้ ป็นของจริงว่า สิง่ ทีเ่ ราหลงนีม้ นั อยูก่ บั โลก ทําไมเรามาเป็นอย่างนี้ จะได้เตือนตัวเอง จิตใจของพวกเรา
ทําไมมันเป็นอย่างนี้ ทําไมมาหลงเรื่องอย่างนี้ เราก็ได้เสี้ยมสอนและตักเตือนแนะนําจิตใจของ
พวกเรา เมื่อใจของพวกเรารู้เท่านั้น เขาก็จะละจะปล่อยวางของเขาเอง
พวกเราท่านทั้งหลาย การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของพวกเรา ต้องพยายามฝึกหัด
ดัดแปลงแก้ไข ในพรรษานอกพรรษาก็ดี พระเณรทั้งหลาย ญาติโยมอยู่ในบ้านในช่องมีโอกาสก็นั่ง
เจริญเมตตาภาวนา ไหว้พระนบธรรม ตั้งจิตตั้งใจอยู่ เดี๋ยวก็จะได้เห็นธรรม เพราะสมัยครั้งพุทธกาล
นั้น คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ทําไมจึงบรรลุธรรมได้ง่าย ทําไมจึงมี
ดวงตาเห็นธรรมได้ง่าย ก็เพราะบุญบารมี เคยสร้างสมอบรมมาไว้แต่ชาติปางก่อนนั้นหนึ่ง สอง
ผู้ที่จะเห็นธรรมได้ง่ายก็คือคนมี ความพากความเพียรอยู่ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในความพาก
ความเพียรของตน นี่ที่คนจะเห็นธรรม
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย เรามีการพยายามทําอยู่ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะเห็นได้
ถ้าไม่เห็นในระยะใกล้ก็อีกอนาคตไปก็คงจะเห็น เมื่อเราเห็นนั้นแหละ เราก็สามารถจัดตนเองได้ว่า
ตนเองบรรลุขั้นไหน ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมมาได้ขั้นไหน ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอย่างไร
จึงเกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้แค่ไหน จิตใจของพวกเรา อดทนต่อความโลภ โกรธ หลงแค่ไหน อันนี้
จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองนี้ได้อะไร ได้มีความอดทนอะไร ได้แก้ไขอะไร แล้วก็จะเข้าใจว่าตนเอง
แก้ไขได้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก้ไขได้ปรับปรุงพัฒนาได้ บุคคลก็ย่อมมีความสุขใจ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลมีความเพียรทีบ่ รรลุธรรมในสมัยครัง้ พุทธกาลนัน้ ทาํ ไมบรรลุธรรมได้งา่ ย ก็คอื เขาทาํ จริงนัน่ เอง
ทําจริงๆ จังๆ ปฏิบัติจริงๆ จังๆ ไม่ปล่อยปละละเลยในความเพียรของตนนั้นหนึ่ง หรือบุญบารมีเก่า
เขาก็ดีเป็นพื้นฐานช่วยสนับสนุนอีก ความเพียรใหม่เขามีความตั้งใจ มีขันติ อดทนอยู่ ต่อสู้อยู่
ปฏิบัติอยู่ เอาไปเอามาบุคคลที่มีความเพียรก็เลยสามารถบรรลุธรรมได้ เข้าใจในธรรมแจ้งชัดได้
ก็พ้นจากความทุกข์ไปได้เป็นขั้นตอน
ขัน้ ตอนของพระโสดาบันบุคคล คือละสักกายทิฏฐิ - ความเห็นผิดว่ารูปร่างกาย เป็นตน วิจกิ จิ ฉา
- ความลังเลสงสัยในบุญในบาป ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัย สีลัพพตปรามาส - ก็ไม่ล่วงศีล
ของตนเองว่าศีลของตนนีด้ หี รือไม่ดนี นั้ ก็ไม่สงสัย ถ้าละสังโยชน์ ๓ นีไ้ ด้ ท่านจึงกล่าวได้วา่ เป็นบุคคล
ที่บรรลุธรรม คือได้ดวงตาเห็นธรรม เข้าใจในบุญในบาป หายสงสัย ตรงนี้แหละ
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ขั้นตอนพระสกิทาคามีก็ละความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางจากจิตใจ อันนี้ท่านก็
ขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของท่าน ความโลภ โลภะแต่ก่อนมันอยากได้ มาก มาก มาก อยากเอา
หมดบ้านหมดเมือง อยากเป็นเจ้าโลก ทีนี้เราปฏิบัติไป มันก็ลดละลงไป มันจะเอาไปที่ไหนมากมาย
พื้นที่ดินในโลกนี้ ของในโลกนี้มันจะหาบหาม ไปที่ไหน มันก็ถูกสติปัญญาตักเตือนจิตใจ จิตใจก็ถอย
เอาเท่าไร คิดเท่าไร มันก็ยิ่งทุกข์ เกิดขึ้น แล้วมันก็ย่อมรู้ ย่อมเข้าใจเกิดขึ้นเรื่อยอย่างนี้ มันเริ่ม
อย่างนี้แล้ว มันก็ค่อยลดละของมัน โอ๊ย..มันเกินไปมันก็เกิดทุกข์ มันก็ค่อยลดละลงไป ความโลภ
โลภะก็มีน้อยลงไป ก็เบาบางลงไป
ความโกรธก็เหมือนกัน แต่ก่อนโกรธเก่ง อะไรก็โกรธอะไรก็เกลียดอยู่ตลอด ฝึกฝนอบรมไป
ความโกรธมันดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง เอาไปเอามามันไม่มีประโยชน์ พอสติปัญญารู้
สติก็สอนจิตว่า เอ้อ..มันไม่มีประโยชน์อะไรนะ เธอคิดแล้ว มันโกรธแล้วมันเกิดทุกข์ หงุดหงิดเท่าไร
มันก็ยิ่งเกิดทุกข์ พอเขารู้แล้วน่ะ ความโกรธก็เบาบางลงไปถ้ายังไม่หมด
ทีนี้ความหลง เคยหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้มามากมายหลายสิ่งหลายอย่าง วัตถุธาตุ ทั้งหลายต่างๆ
ั ญาเกิดขึน้ ก็จะค่อยเห็นอีกเหมือนกัน
ได้ผลิตได้สร้างขึน้ มา เมือ่ หากเราเจริญเมตตาภาวนาสร้างสติปญ
โอ..หลงอันนี้ หลงมานมนานแล้วไม่เข้าใจ บัดนี้ เข้าใจแล้วว่าเราหลงอันนี้ เราเกิดทุกข์กับสิ่งเหล่านี้
เมื่อเราเข้าใจเราก็ค่อยวางสิ่งที่ทําให้จิตใจเกิดทุกข์ พอบุคคลนั้นวางเพราะบุคคลนั้นเข้าใจ ก็เลย
สบายใจเกิดขึ้น ก็ปลงลง แล้วก็วางลง เหมือนเราแบกของหนักๆ อยู่บนบ่า เราก็วางภาระปลงลงเสีย
เมื่อเราปลงลงแล้ว มันก็เกิดความสบาย มันก็เบาที่บ่า แต่ก่อนเราแบกเราหามเอาไว้ ทีนี้เราปลดปลง
ลงไปแล้ว มันก็เบาบางลงไปจากจิตใจของพวกเรา จิตใจของพวกเราก็ฉลาดขึ้น เพราะเราหลงมา
นมนานแล้วเรื่องอย่างนี้ อารมณ์อย่างนี้ทําให้เราทุกข์มานมนานอย่างนี้ ก็เลยพอเข้าใจ ถ้ารู้จักปล่อย
รู้จักวาง บุคคลนั้นก็เลยเกิดความสุขความสบายขึ้น
อันนีแ้ หละเป็นเรือ่ งการปฏิบตั ขิ องพวกเรา อย่าไปคิดหวัน่ ไหวอะไรว่าเราจะไม่เห็นอะไร ปฏิบตั ไิ ป
ปฏิบัติไป มันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆ ไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆ แต่ก็ขอให้ ทําจริงทําจัง บุคคลทําจริงทําจัง
ก็ยอ่ มได้รบั ความสงบได้ ถ้าบุคคลไม่ทาํ จริงทําจังแล้ว มันก็ไม่เห็นอะไรนะ เพราะไม่ทาํ จริง ไม่ทาํ จริง
มันก็เลยไม่เห็นของจริง ไม่เห็นกิเลส ของจริงกฎอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เห็น กิเลสอยู่ใกล้ๆ ก็ไม่เห็น เหมือน
กับคนตาบอด คนตาบอดถึงงูเห่าจะอยู่ใกล้ๆ มันก็ไม่เห็น ช้างหรือเสือมันจะมาทําร้าย มันก็ไม่เห็น
รถจะมาเหยียบมาชน มันก็ไม่เห็น เพราะมันเป็นคนตาบอด ฉันใดก็ดี พวกเราท่านทั้งหลาย
เราตาบอดภายใน คือเราไม่มีไฟฉาย ไม่มีสติปัญญาที่จะส่องแสงเข้าไปให้เห็นสัจธรรม ก็คือเรา
ขาดสติปัญญานั่นเอง ไม่ใช่เป็นคนตาบอด ตาบอดภายในคือสติปัญญาไม่เกิด ไม่มีขึ้น ก็ไม่สามารถ
ที่จะดูกิเลส แก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไป พระสกิทาคามีนั้นท่านละความโลภ ความโกรธ ความหลง
มันยังไม่หมดแต่มันเบาบางลงไป ก็แปลว่าบุคคลนั้น รักก็ไม่รักง่ายๆ เกลียดก็ไม่เกลียดง่ายๆ เป็นคน
ทีฉ่ ลาด คนทีไ่ ด้สาํ เร็จพระสกิทาคามีความโลภโลภะทัง้ หลายก็ไม่เข้าง่ายๆ ก็เลยทําให้ความโลภะนัน้
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เบาบางลงไปได้จากจิตใจ ท่านก็เลยเกิดสมาธิขึ้น นี่แหละเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราจะพากันแก้ไข
ถ้าหากมีโทสะก็ดี เอ้อ..เคยโกรธเคยเกลียดมา พอศึกษาเข้าไป ศึกษาเข้าไป เอ๊..โกรธกัน เกลียดกัน
เสียเวลาเปล่าประโยชน์ เสียเวลาเฉยๆ ความโกรธก็เลยเบาบางลงไป
ความหลง แต่ก่อนเราหลงมาก หลงใหลไปหลายสิ่งหลายอย่าง ต่อมาเราศึกษา เข้าไป ศึกษา
เข้าไป เราว่าเราหลง เราเสียเวลาเหมือนกัน เราหลงสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ก็ไม่ต้องเสียใจอะไร เรามาเห็น
ใหม่ๆ เราก็ไปใหม่ๆ มาเห็นเฒ่าๆ แก่ๆ นี่ก็ไปเฒ่าๆ แก่ๆ นี่ ไปทางพ้นทุกข์ แล้วก็ไม่เสียใจอะไร
เมื่อเราเห็นความหลงของตนเองมาแต่ก่อน ตอนนี้เราฉลาด เราจะไม่ให้ตนเองหลงอย่างนั้น นี้แหละ
กิเลสมันเบาบางลงไป
่ ๕ ได้หมด คือ สังโยชน์ ๓ ที่ พระโสดาบัน
ขั้นตอนพระอนาคามีนั้น คือละสังโยชน์เบื้องต�ำ 
ละได้แล้ว และละกามราคะ - ความติดใจในกามคุณ ปฏิฆะ - ความกระทบกระทั่งในใจ รวมเป็น
สังโยชน์ ๕ ที่พระอนาคามีละได้ ไม่รู้ท่านจะสุขอยู่ในระหว่างแค่ไหน เป็นพระอนาคามี
การเป็นพระอรหันต์นั้น ผู้ที่พ้นทุกข์แล้ว รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ก้าวล่วงทุกข์ไปแล้ว ใครก็อยากไป
คาํ ว่าก้าวล่วงทุกข์นี้ ก็เพราะไม่อยากทุกข์ อยากพ้นเหมือนกันหมด พระภิกษุสามเณรทุกท่านทุกองค์
ท่านปฏิบัติอยู่ท่านก็อยากพ้นทุกข์หมดทุกองค์ คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดี อุบาสกอุบาสิกา
มาพากันปฏิบัติธรรม ทําคุณงามความดี ก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันหมด อยากไปสู่สุข นี่แหละ
ความปรารถนาของพวกเรา ตราบใดที่พวกเราได้สําเร็จมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์ เราจึงจะพ้น
จากกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ กันดารจะไม่เกิดมีอีก เพราะเราไม่เกิดอีกนั่นเอง
คําที่ไม่เกิดอีกทุกคนก็พูดได้ แต่การที่จะทําให้ไม่เกิดอีกเป็นเรื่องที่ทํายากมากเหลือเกิน
เหตุฉะนัน้ เราทุกคนไม่ตอ้ งกลัวแล้วความตาย แต่เราก็หลีกเลีย่ งเอา เรือ่ งรถ เรือ่ งเรือเรือ่ งอะไร
จะมาชน เรือ่ งอะไรทาํ ร้าย เราก็หลบหลีก แต่เราไม่ควรกลัว ถ้ากลัว แล้วเราก็จะตายอยูใ่ นวันข้างหน้านี้
ุ งามความดีเอาไว้เป็นทีพ่ งึ่ ของจิตใจเท่านัน้ แต่มนั น่ากลัวทีค่ วามเกิดซิ เรากลัว
เราก็จะแสวงหาแต่คณ
ที่จะมาเกิดอีก เพราะเราจะทุกข์อีก น่ากลัวมาก กลัวความที่จะมาเกิดใหม่อีก ถ้าเรามาเกิดใหม่อีก
เราก็จะเจ็บ จะป่วย จะหิว จะกระหาย จะเดือดร้อนวุ่นวาย ทั้งร้อนทั้งหนาว ทั้งเจ็บทั้งป่วย ทั้งเฒ่า
ทัง้ แก่ ทัง้ ชาํ รุดทรุดโทรมอยูอ่ ย่างนี้ วุน่ วาย มันก็วนุ่ วายกันอยู่ นีม่ นั น่ากลัว น่ากลัวความเกิด ความตาย
นี้ไม่น่ากลัวอะไรเพราะมันต้องตายแน่นอน แต่ความเกิด เกิดขึ้นมานี่ซิ มันเกิดมากเท่าไร หลายภพ
หลายชาติเท่าไร เราก็ยิ่งจะทุกข์ไปหลายภพหลายชาติต่อไปอีกอยู่ เราจะทํากันอย่างไร จึงจะให้มัน
ขาดไปจากดวงใจของพวกเรา ทีเ่ ราจะไม่หลงยึดมัน่ ในสิง่ เหล่านัน้ เราจึงจะพากันพ้นทุกข์ เหมือนเรา
ยึดมั่นในโลภะ ยึดมั่นในโทสะ ยึดมั่นในโมหะ หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ หลงหนทางอยู่ เมื่อไรเราจะ
แก้ไขให้ถกู ทางหมด เมือ่ แก้ไขให้ถกู หนทาง เราจะเป็นอโลภะ อโทสะ อโมหะ คือไม่โลภะ ก็ไม่มโี ทสะ
ก็ไม่มีโมหะ ความหลงผิดจากทํานองคลองธรรม แล้วบุคคลนั้นก็จะรู้แจ้งเห็นจริง จึงจะพ้นทุกข์ได้
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บัดนี้ ทุกคนต้องการพ้นทุกข์ เราก็มีความตั้งใจอยู่ด้วยกัน ควรภาคภูมิใจในชีวิตของพวกเรา
กําลังพากันทําความเพียรอยู่ ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ ไม่ปล่อยปละละเลยให้ชีวิตของเราล่วงเลยเสีย
เปล่าประโยชน์ ในวันหนึ่งคืนหนึ่งที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกกันอยู่ เราไม่ประมาทอย่างนี้ เราก็
สามารถทีจ่ ะเพิม่ พูนบุญบารมี สร้างสติปญ
ั ญาของตนให้ เจริญรุง่ เรืองขึน้ ไป ไม่ชาติใดชาติหนึง่ ถ้ามัน
ยังไปอีกอยู่ มันก็จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ตามพระอริยสงฆ์สาวกและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้พ้นจากกองทุกข์ไปอยู่ในเมืองเกษมศานต์ ในเมืองนฤพาน ตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์และ
พระอริยสงฆ์ สาวกทั้งหลายที่ท่านไปก่อนพวกเราแล้ว มีหนทางที่เราจะเดินไปอยู่แล้ว เราก็ต้องรู้จัก
ว่าเดินไปทางนี้จึงถูกหนทางที่จะพ้นทุกข์ เมื่อทุกคนมั่นใจอย่างนี้ ก็ขออํานวยอวยพร ให้พระภิกษุ
สามเณรก็ดี ที่ทุกท่านมีความปรารถนาเอาไว้ และคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ดี ที่ได้ตั้งจิต
ตั้งใจทําคุณงามความดีอยู่ ทําบุญทําทานการกุศล รักษาศีล เจริญภาวนาอยู่ ก็ขอให้ทุกท่านได้บรรลุ
มรรคผล มีดวงตาเห็นธรรม นําตนเองให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง
เอาไว้โดยทั่วกัน
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การแสวงหาทางพ้นทุกข์
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีความตั้งใจแสวงหาทางพ้นทุกข์ จึงจําเป็นที่
ทุกคนต้องขวนขวาย เพราะไม่อยากทุกข์ก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์ การที่พวกเราจะพ้นจากทุกข์ได้
เราก็ต้องอาศัยซึ่งสติปัญญา คําว่าสตินั้น คือความระลึกใน สิ่งใดที่ทําให้เราเกิดทุกข์ อันว่าปัญญานั้น
คือรู้จักสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความทุกข์ ก็รู้จริงในสิ่งนั้น เราจึงจะปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเองได้
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ อยู่ตามปกติของเขา แต่พวกเรานั้นไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
เราก็พากันไปยึดมั่นถือมั่นและเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็น สิ่งนั้นจริงๆ เรื่องนั้นจริงๆ ของ
สิ่งนั้นจริงๆ เมื่อเราหลงอย่างนี้เอง เราก็เลยเกิดทุกข์กับ สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น พวกเราท่านทั้งหลาย
เมื่อเราจะยึดวัตถุสิ่งของอันใดก็ดี เราถือว่าเป็นของเรา เมื่อยึดเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทันที
เพราะเราไม่รู้ในสิ่งที่เรายึดนั้น ว่าเป็นอะไร เป็นของใช้ชั่วคราวเฉพาะที่เราได้มาเท่านั้น แต่เราพากัน
ไม่รู้ เราก็เลยยึดมั่นถือมั่น ทําให้ตนเองนั้นพากันเกิดทุกข์กับวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมา
ผลิตขึ้นมา ตบแต่งขึ้นมา ปรุงแต่งขึ้นมา เราก็ได้พากันไปสมมุติขึ้นแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ก็เลยพากัน
หลงตามสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาใช้กันในปัจจุบันนี้ เช่น พวกเราสร้างเงินขึ้นมา สมมุติเงินขึ้นมา เมื่อ
พิมพ์เงินขึ้นมาก็สมมุติว่าเงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนได้ตามกฎหมาย ของรัฐบาล การสมมุติขึ้นมาใช้กัน
ในโลกแต่ละประเทศๆ เมื่อหากเราสมมุติขึ้นมาแล้ว แต่เราก็พากันหลงสมมุติในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
คือเงินนั้นว่าเป็นจริงเป็นจัง เป็นของเราจริงๆ เมื่อเรายึดเป็นของเราจริงๆ แล้ว เราจะเกิดทุกข์ขึ้นมา
ทันที เป็นอย่างนี้ คนมีความทุกข์กันมากอยู่ เมื่อมันเสียหายไปก็เกิดทุกข์ในจิตในใจของตน ที่จิตใจ
ของพวกเรานั้นมันหลงสิ่งนั้น มันไม่เข้าใจในสิ่งที่สุดของสิ่งนั้น จึงได้พากันหลงเป็นธรรมดา
การที่พวกเราหลงไปตามอํานาจของกิเลส กิเลสมันหลอกลวงจิตของพวกเราให้หลงคิดไปตาม
ในสิง่ นัน้ จิตก็เลยรับภาระ มีความทุกข์เกิดขึน้ เพราะเขาทุกข์ดว้ ยความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นจริงเป็นจัง
ว่าเป็นของเขาจริงๆ ไม่อยากให้เสียหายไปไหน แต่มันก็เสียหายล่มจมไป เสียหายไปตามธรรมชาติ
ของมัน เหตุฉะนั้น จะเป็นสัตว์ก็ดี สัตว์ เดรัจฉานทั้งหลายที่เขาติด มีช้าง ม้า โค กระบือก็ดี หมู หมา
เป็ด ไก่ นกทั้งหลายก็ดี สัตว์ ปู ปลาอะไรเขาเลี้ยงเอาไว้ ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเอง บางที
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
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ถกเถียง จนผิดกันแย่งกัน ปล้นเอาสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น ทําให้เกิดถกเถียงโต้แย้ง ทุบตีฆ่ารัน
ฟันแทงกันได้กับสัตว์เดรัจฉาน เพราะเราหลงจริงจังกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ทําให้ตนเองเกิดทุกข์
บางคนสัตว์มันเจ็บป่วย ตนเองก็ทุกข์ไปด้วยกับสัตว์ เพราะหากพวกเรา นั้นไม่เข้าใจในธรรมชาติ
ของสิ่งนั้น เราก็พากันหลง เป็นไหม บางคนเขาหลงกัน หลงสุนัขก็ดี หลงนกก็ดี หลงช้าง ม้า โค
กระบือของเขาว่าเป็นของเขาจริงจัง จนแก่งแย่งกัน จนทุบตีฆ่ารันฟันแทงกันได้ เรื่องอย่างนี้แหละ
เราไม่ได้ศกึ ษา คนทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาธรรมะก็เลยต้องยึดมัน่ ถือมัน่ เป็นธรรมดาและความทุกข์กต็ อ้ งเกิดขึน้
เป็นภาระกับสิ่งเหล่านั้น
ทีนี้ พวกเรามายึดมั่นถือมั่นในบ้านในช่องก็เหมือนกัน ในสิ่งของต่างๆ ยึดมั่น ถือมั่นเป็นของ
ตนเองจริงจัง เราไม่รู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของที่อาศัยอยู่เฉยๆ เมื่อ เราจากไปแล้ว เขาก็อยู่
ของเขาเองเป็นไปตามธรรมชาติของโลกนี้ เราก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกัน การที่เรายึดมั่นถือมั่น
บุคคลต่างๆ บุคคลทั้งหลาย บุคคลอื่นนอกจากตัวของเรา ยึดมั่นว่าให้บุคคลทั้งหลายอยู่ใต้อํานาจ
ความคุม้ ครองดูแลของตน ถือมัน่ ว่าเป็นของเราจริงๆ สมมุตวิ า่ เป็นสามีภรรยาของเราจริงๆ ก็ดี เป็นลูก
เป็นเต้าของเรา จริงจังเกิดขึ้น เป็นเพื่อนเป็นฝูงจริงๆ อยากให้เขาอยู่ใต้อํานาจของเรา ให้เขาเชื่อฟัง
คําสั่งสอนของเราหมด เราพูดอะไร เราทําอะไร เราคิดเรื่องอะไร ให้เขาคิดไปตามเรา เมื่อเรามาคิด
เรื่องอย่างนี้ เราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันที มันเกิดทุกข์ที่ความยึดมั่นถือมั่นให้มัน อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ใต้
ข้อบังคับของพวกเรา เราก็เกิดทุกข์กบั สิง่ นัน้ ในทันที กับบุคคลทัง้ หลายเหล่านัน้ ตรงนีแ้ หละ พวกเรา
ทีย่ งั ไม่เข้าใจก็ทาํ ให้เกิดทุกข์วนุ่ วายอยูท่ กุ วันนี้ อยูใ่ นครอบครัวก็ดี ลูกเต้าลูกหลานก็ดี สามีภรรยาก็ดี
เพื่อนฝูงก็ดี เกิดเรื่องราวกันทั้งบ้านทั้งเมือง อยู่ที่คนหลงที่ไม่เข้าใจ ก็เกิดทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่น
ว่าเป็นของตนเองจริงๆ ตรงนี้แหละ เหตุฉะนั้น เมื่อเราอยู่ด้วยกัน เวลาแยกกันไป มันก็ต้องมีความ
คิดถึงและเกิดทุกข์ ถ้าเกิดล้มหายตายหรือจากกันไป ก็ยงิ่ เกิดทุกข์มากขึน้ ท่านถึงว่า ทุกข์ พลัดพราก
จากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ ป็นทีร่ กั ทัง้ หลาย ประสบสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั ทัง้ หลาย
มันเป็นทุกข์ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอย่างนี้ ก็เหมือนเราจากกันไป คือ ล่วงลับดับจากกันไป
เราเรียกว่าประสบในสิ่งไม่เป็นที่รัก ทั้งหลายทําให้เกิดทุกข์ ถ้าหากเราพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจของพวกเราไปก็ทําให้เกิดทุกข์อีก นี่ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้ ทั้งความรักและ
ความชังก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ทําไมจึงทําให้พวกเราเกิดทุกข์เล่า ก็พวกเราหลงสิ่งนั้น มีโมหะ
คือ ความหลงในสิ่งนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังนั้นเอง เราจึงเกิดทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น ยิ่งในปัจจุบันนี้เป็น
เรื่องใหญ่ ทําให้บุคคลทั้งหลายได้รับความทุกข์ทั่วโลก ทั่วบ้านทั่วเมือง ชาติใดภาษาใดก็ดี อยู่ที่ไหน
ก็ดี นี่มันเป็นเรื่องอย่างนี้
บัดนี้ เราวกเข้ามาดูตัวของพวกเรา ตัวของพวกเรานี้ก็ยังปรารถนาให้สมหวังไม่ได้ บังคับไม่ได้
เราไม่ได้มาดูตรงนี้ เราไปบังคับแต่คนอื่นบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นให้อยู่ใต้อํานาจความคุ้มครองของ
พวกเรา เราไม่ได้ดูตัวของพวกเรา แต่แท้ท่ีจริงแล้ว พวกเรานี้รักมากที่สุดก็คือรักตนเอง คนเรานี้
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รักตนเองมากที่สุด ไม่มีสิ่งที่จะนอกเหนือไปจากความรักตนเองไปได้ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูซิ ถ้าหากเรา
ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งด้วยกัน ถ้าไฟไหม้ในสถานที่นั้น หรือเป็นบ้านเป็นช่อง หรือเป็นวัดก็เหมือนกัน
หากใครตัวใครตัวมันแล้ว มันวิ่งหนี นั่นน่ะแสดงให้เห็นว่าความรักความห่วงใยตนเองมันมากกว่า
ทุกอย่าง เวลา เจ็บป่วยก็เหมือนกัน เรากลัวเราตายเพราะเรารักตัวเอง นี่เรื่องอย่างนี้เอง เจ็บที่ไหน
ก็เจ็บไม่ได้ นิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่ได้ ยุงตัวหนึ่งมากัดก็ไม่ได้ ดูความรักของพวกเรา ริ้น ยุง อะไร
สัตว์ต่างๆ นิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่ได้ มากัดตนกัดตัวนี่มันจะหงุดหงิดไปหมด เพราะอะไร เพราะความรัก
ความห่วงใย ความหวงแหน ก็ตรงนี้แหละ เราต้องมามองตัวเอง ความเจ็บป่วยทั้งหลายก็ไม่อยากให้
มันเจ็บป่วยที่ไหน ชิ้นส่วนในร่างกาย เพราะความหวง ความห่วงใย ความรัก ท่านจึงว่าเป็นอุปาทาน
ความยึดมั่นในรูป
ทีนี้รูปของพวกเรานี้ เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆ เราก็อยากเล็กอยู่ มันก็ไม่อยู่อย่างนั้น ทุกคน
ก็ปรารถนาอยากให้หนุ่มน้อย ทีนี้มาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดี อยากอยู่อายุ ๑๖ - ๑๗ ปี ๒๐ ปี อยาก
อยู่อย่างนั้น ไม่อยากให้มันเฒ่ามันแก่ไป ไม่อยากให้อายุเฒ่าแก่ชราภาพไป เราปรารถนาอย่างนั้น
แต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้น เราก็เลยเกิดทุกข์ เพราะเราไม่อยากเฒ่าอยากแก่ ไม่อยากเจ็บอยากป่วย
ไม่อยากชราภาพ นี่มันเรื่องของตนเอง ทั้งนั้นแหละ ความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง ไม่ได้ไปยึดมั่น
ถือมั่นกับบุคคลอื่นแล้ว มารุงรังกับตนเองนี้ มามีความยึดมั่นถือมั่นกับตนเองก็เกิดทุกข์ เหตุฉะนั้น
พวกเราทั้งหลาย เราคิดดูว่ามันเป็นอย่างนั้นบ้างไหม มันเป็นสัจธรรม เป็นของจริงอย่างนั้นบ้างไหม
ถ้าเราไม่อยากเฒ่าอยากแก่ อยากเจ็บอยากป่วย อยากชราภาพ เราทุกคน ก็ไม่อยากตาย ต้องกลัว
ทั้งนั้น กลัวตาย ไปอยู่ที่ไหนก็กลัว เรื่องราวอะไรต่างๆ เรื่อง เล็กๆ น้อยๆ ก็กลัวไปหมด เรื่องราว
อะไรอยู่ในโลกนี้ มันกลัวไปหมด เพราะมันอะไร มันยึดมั่นถือมั่นตัวเอง มันก็ต้องกลัวกันทุกคน
ตรงนี้แหละ กลัวมันจะเป็นอย่างนั้น กลัวมันจะเป็นอย่างนี้ กลัวโลกจะวิบัติอย่างโน้นอย่างนี้ กลัวคน
จะล้มตายทัว่ บ้านทัว่ เมือง กลัวไปสารพัด ก็มนั คนนีแ้ หละ อา..เราก็ไม่รมู้ นั จะเป็นอย่างไร เป็นอย่างไร
เราก็ไม่รู้ เราก็กลัวไปก่อน นี่แหละ เป็นเรื่องที่พวกเราควรพินิจพิจารณา เราไม่ได้พิจารณาถึง
ความจริง ของสิ่งเหล่านี้ เราก็เลยเกิดทุกข์ ไปอยู่ที่ไหนก็ทุกข์หมด มันทุกข์อยู่ประจําของมันอยู่แล้ว
ตัง้ แต่ไม่มเี รือ่ งราวอะไร พอร้อนมากเราก็ทกุ ข์อยูก่ บั ความร้อน เพราะเราเกิดขึน้ มาแล้วเป็นธรรมชาติ
ถ้ามันหนาวมากมันก็ทกุ ข์อกี มันกระหายน�ำ 
้ ไม่มนี ำ�้ ดืม่ มันก็ทกุ ข์อกี ไม่มอี าหารการกิน ไม่มขี า้ วมีนำ 
�้
ทุกข์อีก แสวงหาทั้งวันทั้งคืน เกิดทุกข์ทั้งนั้น ถ้าหากเราไม่กําหนดรู้ทุกข์ เราจะรู้ทุกข์ได้อย่างไร
กับรูปร่างกายของพวกเรา ก็มีแต่ความดิ้นรน ความดิ้นรนกระเสือกกระสนวุ่นวายนั้น อยู่ที่ไหน ก็อยู่
ที่จิตใจของพวกเรา มันบังคับรูปร่างกายให้หงุดหงิด กระเสือกกระสนดิ้นรนไปตามอํานาจของจิต
ตัวอยากจริงๆ ก็คือจิตใจ มันกระหาย ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจ มันมาทุกข์กับกาย แต่นี้หิวข้าวก็ดี
มันก็มาทุกข์ ใจมันมาทุกข์กับกาย ร้อน ร่างกายมันร้อน ใจก็มาทุกข์ร้อน กับทางกาย หนาว เดี๋ยว
มาร้อนมาหนาวกับร่างกาย มาทุกข์เดือดร้อนว่ามันหนาว โอ้ ทําไมมันเป็นอย่างนี้ ของจริงมันเป็น
อย่างนี้ ก็ควรศึกษาเรื่องอย่างนี้
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พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนให้ดตู นเอง ให้ดขู องจริงอยูท่ ตี่ นเอง ทีเ่ ราทุกข์กนั อยูท่ วั่ โลก เพราะเรา
ยึดมั่นถือมั่น เราไม่เข้าใจว่า รูปร่างกายของพวกเรานี่เองเป็นตัวของธรรมะ ธรรมะอะไร ก็คือมันทํา
ให้เกิดทุกข์ ทาํ ไมไม่กาํ หนดรูท้ กุ ข์ ทาํ ไมไม่รจู้ กั ว่าร่างกายนีเ้ กิดขึน้ มาแล้วมันเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่รทู้ กุ ข์
เราจะปลดเปลื้องทุกข์ได้อย่างไร ทุกข์อยู่ที่ไหน จุดมันจริงๆ มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่กายนี่ หรือมัน
อยูท่ ใี่ จ เราเคยได้ยนิ ได้ฟงั บ้างไหมว่า ขามันพูดว่ามันเจ็บมันปวด แขนด้วย ตาด้วย มันเจ็บ มันพูดไหม
มันบ่นว่ามันเจ็บหัว หัวมันพูดไหม หลัง กระดูกสันหลัง สารพัดในร่างกายของพวกเรา มันบ่นบ้างไหม
มันไม่ได้บน่ อะไร ขาก็ไม่บน่ แขนก็ไม่บน่ ท้องก็ไม่บน่ ตัวก็ไม่ได้บน่ อะไร ศีรษะ หัวก็ไม่บน่ ตาก็ไม่บน่
มันเป็นอย่างนี้ มันบ่นที่ใจ ใจที่มันอาศัยอยู่ มันทุกข์ร้อน จริงๆ มันทุกข์อยู่ที่ใจ คนจะร้องห่มร้องไห้
โศกเศร้าโศกาอาดูร เรื่องยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆ ทําให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจ อยู่ที่จิตใจของพวกเรา
มันไม่ได้อยู่ที่กาย แต่มันมายึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเขา จิตใจของพวกเรายึดร่างกายของพวกเรานี้ว่า
เป็นของเขา เขาก็เลยทุกข์ จริงๆ แล้วพวกเราคิดดูซิ เราจะทุกข์กบั ร่างกายแค่ไหนก็ตามแต่ตนเองนะ
ไม่ต้องคิดถึงผู้อื่น เราไปทุกข์กับคนอื่น ทุกข์ข้างนอกนั่นนะ ทุกข์อยู่ข้างนอก เขาเรียกว่า มองไป
ข้างนอก เรียกว่าเรายึดมั่นถือมันอยู่ข้างนอก ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่น อยู่ในตนเอง จึงว่าเข้าวงใน
จึงถูกหลักพระศาสนา ท่านให้พิจารณาถึงตัวของพวกเรานี่เอง เราทุกข์กับตัวของพวกเราทุกคน
ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ใครจะอ้วนจะผอม จะสูงจะต�่ำ  จะดํา จะขาวก็ดี จะร�่ำรวยมั่งมีศรีสุขแค่ไหน
จะจนแค่ไหน เกิดขึ้นมาแล้วย่อมเป็นเหมือนกันหมด ย่อมมีทุกข์เหมือนอย่างเดียวกันหมดอยู่แล้ว
เพราะมันมีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันหมดในโลกนี้ ไม่มีใครเหลือ
จะรวยแค่ไหนก็ไม่เหลือ จะอ้วนแค่ไหนมันก็ไม่เหลือ ถึงกาลถึงเวลาถึงสมัยของเขาก็ล่วงลับดับไป
ตามธรรมชาติของสังขาร
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า สังขารนี้เป็นตัวจัญไร ปรุงแต่งให้จิตใจของพวกเราหลงใหลไปตาม
กระแสอารมณ์ของกิเลส สังขารมันเป็นตัวของกิเลส
ปุญญาภิสังขาร ปรุงบุญ ก็คือปรุงฝ่ายดี มันก็เป็นกิเลส
อปุญญาภิสังขาร ปรุงฝ่ายบาป คิดในสิ่งในฝ่ายที่ไม่ดี
อันนี้เจ้าจิตนี้เป็นตัวที่สําคัญ จิตใจนี้ที่หลงยึดมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็กอบโกยเอาไปหมด เอาเข้ามา
หมักหมมทับถมตนเอง ก็เหมือนเราขนเอาสิ่งต่างๆ นี้แหละ มาแบก มาหาม จะเอาหมดทุกอย่าง
เทิ่งหาม เทิ่งแบก เทิ่งอะไร เทิ่งเอาตั้งหัวเหมือนพวกแม้ว อีก้อ มูเซอ เขาตั้งหัวมาก็มี สะพายมาก็มี
อุม้ ลูกไปด้วย จูงหมาไปด้วย จนไม่รอู้ ะไรต่ออะไร มันขนไปหมด นีม่ นั หนัก หนักเท่าไหร่มนั ยิง่ เอาไปน่ะ
นี่มันอยู่ที่นี่ จิตใจของพวกเรา มันจะเอาหมด มันจะกอบโกยเอาไปหมด ของดีของไม่ดีจะขนไป
หมดเลยทีเดียว เขาเรียกว่าเป็นภาชนะที่รองรับทั้งของดีของไม่ดี ทั้งของหนักและของเบา พวกเรา
เลยขนสิ่งต่างๆ มาหมักหมมทับถมจิตใจของพวกเรา เราก็เลยเกิดทุกข์ทั้งวันทั้งคืนซิ มันหนัก ทุกข์
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เป็นของหนัก ก็ขนเข้ามาเท่าไรยิ่งหนัก เหมือนเราขนของใส่ตะกร้าใส่กรวยนี่นะ เหมือนในกระเป๋า
ของพวกเราขนก้อนหินขนเหล็กเข้าไป ขนทอง ขนอะไรเข้าไปแล้วมันหิวหนักไหม ขนเข้าไปเท่าไร
มันยิ่งหนัก มีมากเท่าไรมันยิ่งมีภาระหนัก นี่เขาไม่รู้ มีรถมีเรือก็ดี มีสิ่งมีของต่างๆ ขนเข้ามาเท่าไร
มันยิ่งหนักเข้าไป มันมีภาระที่จะเก็บที่จะดูแลรักษา มันยิ่งมากเท่าไร มันยิ่งทุกข์มาก นี่ตรงนี้แหละ
เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะจิตใจของพวกเรานี้มันหลง กิเลสมันหลอกลวงให้จิตใจของพวกเรา
หลงไปตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่มาปรุงมาแต่ง นี่หลงข้างนอก มันมาหลงตัวเองนี้ ที่มันเป็นเรื่อง
สําคัญที่สุด มันหลงตัวเอง ไม่อยากเฒ่าอยากแก่ ไม่อยากเจ็บอยากป่วย ไม่อยากล่วงลับดับตายไป
ตัวมันหลงตนเองนี่แหละ มันมืดมาก มืดมนอนธการก็เลยเกิดทุกข์ เดี๋ยวนี้มันทุกข์อยู่กับตนเอง
ทุกข์มากที่สุดก็คือทุกข์กับตนเอง ถ้าคนไปทุกข์กับคนอื่นข้างนอกเรียกว่า ทุกข์นอก อยู่นอกเขต
อยู่ไกล อยู่ไม่ใกล้ ต้องเข้ามาทุกข์กับตนเองก่อน จึงเข้ามาใกล้
เมื่อเรามาเห็นร่างกายของเรานี้แหละเป็นภาระ เราแบกเราหาม เราดูเราแลอยู่ทั้งวันทั้งคืน
มันเป็นภาระ แล้วมันทุกข์ ท่านจึงเรียกว่า ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ ๕ เป็นภาระแล เราแบก
ร่างกายของพวกเรานี่ มันหนัก มันดูแลรักษาประคบประหงมอยู่ มันหนัก มันเป็นภาระหนัก ตนเอง
มันก็หนักอยู่แล้ว ถ้ามันมีอีกหลายคนอยู่ด้วยกัน มันก็หนักมากขึ้น ถ้าเกิดเราไปยึดมากเท่าไรก็ยิ่ง
แบกหนักมากขึ้น ตรงนี้ซิ เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาของเราเอง
ภารหาโร จ ปุคฺคโล บุคคลยังถือภาระไป ก็เหมือนกับพวกเราแบกสิ่งแบกของนี่แหละ
นาํ ภาระสิง่ นัน้ เหมือนกับบุคคลถือกระเป๋า ขนสิง่ ขนของหนักเท่าไรมันก็ เพิง่ แบก เพิง่ ถือ เพิง่ สารพัด
มันหนักไหม ก็คือเรานี้แบกหามรูปร่างกายของพวกเรานี้ ไปโน่นไปนี่ก็ดี ขึ้นเรือ ขึ้นรถจนยางรถ
จะแตก มันหนัก หนักรูปร่างกาย ตนเองนี่ก็หนัก คือ หนักจิตหนักใจที่ดูแลประคบประหงม
ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก ผู้ใดยึดขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ในโลก เรามาคิดดู ยึดร่างกายของเรานี่มันก็ทุกข์
อยู่แล้ว แบกทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้ว ไม่ต้องบอกละ มันทุกข์กับตนเองนี่ล่ะ มันอยู่ในโลกนี้ เป็นทุกข์
ในโลกนี้เพราะเรายึด เรายึดว่าเป็นตนเป็นตัวของเรา จริงๆ เราก็บังคับไม่ได้ อยากให้มันอยู่ด้วยกัน
ในความคุ้มครองของเรา มันก็เลยไม่อยู่ ตามความปรารถนาของเรา มันปฏิเสธ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของใคร เราก็เลยทุกข์ ตรงนี้เห็นไหม ผู้ใดยึดขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ในโลก
ภารนิกฺเขปนํ สุขํ ผู้ใดรู้จักวางรูปร่างกายนี้ รู้จักเข้าใจแล้ว ก็คือว่า รู้จักว่ามันน้อยอยู่ เออ..
มันน้อยมาก่อน มาเป็นเด็ก มาเป็นหนุ่มสาว แล้วมากลางคน แล้วมาเฒ่ามาแก่ เราก็รู้จักวัยของมัน
มันอยูแ่ ค่นี้ เราก็ยนิ ดีอยูก่ บั มันแค่นแี้ หละ มันแก่ขนึ้ มา ๖๐ - ๗๐ ปี ก็เออ..มันอยูแ่ ค่นี้ มัน ๘๐ - ๙๐ ปี
มันเป็นอยู่อย่างนี้ จะทําให้จิตใจของพวกเรานั้นมันสบาย ให้มันรู้วัยของตนเอง ท่านก็เรียกว่าการ
ปลงภาระ จึงจะมีความสุข ก็ปลง ที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นให้อยู่สมความปรารถนาของพวกเรานั่นซิ
ลองนึกซิ เราก็เห็นว่ามันเป็นตามธรรมชาติของมัน
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นิกฺขิปิตฺวา ครุํ ภารํ ถ้าหากว่าบุคคลใดวางแล้ว ปลงแล้ว ก็ไม่ฉวยเอาสิ่งใดมาเป็นภาระอีก
ก็เหมือนพวกเรา ละบางสิง่ บางอย่างได้แล้ว วางได้แล้ว ก็อย่าไปเอาสิง่ อืน่ มาเป็นภาระอีก พระพุทธเจ้า
ท่านสอนอย่างนี้ ถ้าหากเปรียบเทียบ เรารับภาระอะไรสักอย่างหนึง่ เราทําการงานภาระนัน้ เสร็จแล้ว
เราไม่ต้องเอาภาระอันอื่นมาให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาอีก เหมือนกับคนทําบัญชีนี่แหละ ถ้าทําบัญชีนี้
เสร็จแล้ว รับของคนนี้เสร็จแล้วก็เลยเลิก แต่บัดนี้เราจะรับของคนอื่นมาทําอีก รับของคนนั้น
รับภาระของคนนัน้ เดีย๋ วจะไปช่วยคนนัน้ เดีย๋ วจะไปช่วยคนนี้ แบกหามภาระเอาไว้ เราไปรับอย่างนัน้
ทุกข์เกิดขึ้น
พระพุทธเจ้าท่านสอน เราอย่าไปรับภาระ เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาระอีก ก็คือว่า เหมือนเราละ
ได้แล้ว เราอย่าขนสิ่งอื่นมาทําให้เราเกิดทุกข์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่พูดกันง่ายๆ แต่เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกิน
เพราะกิเลสนีม่ นั อยากได้ใหม่ไปเรือ่ ยๆ อยากได้ไปเรือ่ ยๆ บางคนก็พดู เฉยๆ ว่าตนเองละได้ เอาไปเอามา
แม้แต่เครื่องนุ่งเครื่องห่มของใช้อะไรก็ยังละไม่ได้ วิ่งเต้นไปใหม่ มันน่าสงสาร พูดได้แต่ปากเฉยๆ
แต่จิตมันละไม่ได้ มันยังหลงอยู่เป็นธรรมดา ทุกคนมันก็หลงเหมือนกันน่ะนะพวกเรา ถ้าพวกเรา
ไม่หลงละก้อ พวกเราไม่ได้มาเกิดอีกหรอก ไม่ได้มาทุกข์อย่างนี้ ไม่ได้มคี วามลาํ บากอย่างนี้ เพราะเรา
พ้นทุกข์ไป เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลาย เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์
สาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ ท่านวางได้ และท่านไม่ต้องมาเกิดอีก ภิกขุนีก็ดี เป็นผู้หญิง เขาบวช เขาละ
ได้เหมือนกัน เขาไปนิพพานไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคน กี่แสนองค์ เขาละได้เหมือนกัน เขาปลงได้ เขาก็
ไม่เอาภาระอีก เขาก็ไม่มาเกิดรุงรังเหมือนอย่างพวกเรา สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห เพราะพวกเขาถอน
ตัณหา พร้อมทั้งรากทั้งเหง้า ทั้งเค้า ทั้งมูลหมดเลย คือความทะยานอยากทั้งหลาย กิเลสตัณหา
หมดสิ้นทั้งรากทั้งเหง้า ทั้งเค้าทั้งมูล
พระอริยเจ้าทัง้ หลาย ท่านเห็นเถาวัลย์ เปรียบเทียบเถาวัลย์ทมี่ นั มีอยูบ่ นพืน้ ดินนะ มันต้องมีหวั
มีรากมันอยู่ เถาวัลย์เครือไม้นะ่ มันต้องมีหวั ฝังอยูใ่ นดิน แต่นเี้ ราไปตัดตัง้ แต่เถาวัลย์ออกเฉยๆ แต่ราก
มันก็ยงั มีอยู่ ก็เรียกว่าพวกเรานีก้ าํ ลังงมอยูท่ ปี่ ลายเถาวัลย์กาํ ลังไปดึงอยู่ แล้วปลิดใบปลิดยอด ดึงหน้า
ดึงหลังอยู่ ทีนี้ถ้าเราดึงมันขาด ก็คือจิตใจ สงบ พอรู้บ้างแล้ว แต่หัวมันยังฝังอยู่ในพื้นดิน หัวเถาวัลย์
แล้วมันก็งอกขึ้นมาอีก ก็คือ ละได้แล้ว เดี๋ยวกิเลสมันโผล่ขึ้นมาอีก มันยังหลงยึดอยู่ นี่เปรียบเทียบ
บัดนี้ ถ้าเราบําเพ็ญไปเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านเอาเถาวัลย์นี่ดึงขาดแล้วท่านก็เอา
จอบมาขุด เอาเสียมมาขุด ถ้าท่านขุดไปได้ครึ่งหนึ่ง เห็นมันลึก สู้ไม่ไหว ถึงตัดออกให้ขาดออกไปได้
ครึ่งหนึ่ง ได้ครึ่งหนึ่งก็สงบไป ก็เหมือนกับละกิเลสเบาบางลงไป เดี่ยวนานๆ มันก็งอกขึ้นมาอีก
เพราะมันไม่หมดรากเหง้าเค้ามูลของมัน กิเลสมันก็เกิดขึน้ มาอีก มันอยูใ่ นใจก็คดิ อยากอีก อยากได้อกี
เกิดขึ้น หงุดหงิดเกิดขึ้น จะมีความโกรธเกิดขึ้น มีความรักความชังเกิดขึ้นภายในจิตอีก ไม่สิ้นสุด
ทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น ถ้าหากเป็นหัวเถาวัลย์ รากเหง้าเค้ามูลเถาวัลย์ ท่านขุดเอาหมดเกลี้ยง
เลย ขุดถอนทั้งรากทั้งเหง้า ทั้งเค้าทั้งมูล มันหมดทั้งราก หมดเกลี้ยง ถอนขึ้นมาหมดเลย แล้วท่าน
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ก็มาควักตากแดด ควักตากแดดแล้วก็เผาไฟเลย เกลี้ยง ไม่มีเลย มันก็ไม่งอกขึ้นมาแล้ว มีแต่ดิน
ถมดินลงไปแล้วมันไม่งอกขึ้นมาอีก นี่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละกิเลส เรียกว่า สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห
ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากทั้งเหง้า ทั้งเค้าทั้งมูลหมดแล้ว ท่านก็เลยถึงที่สุดแห่งกองทุกข์คือ นิจฺฉาโต
ปรินิพฺพุโตติ ย่อมเข้าสู่นิพพานแลตรงนี้สิ มันหมดกิเลส
ส่วนพวกเรานี้มันเป็นคนที่มีกิเลสหนา ปัญญาหยาบ งมหน้างมหลังอยู่ ตั้งแต่ปลายเถาวัลย์
ดึงหน้าดึงหลังกันอยู่ บางคนก็ดึงยังไม่ขาดเลยเถาวัลย์ บางคนก็ตัดหางไปเฉยๆ มันงอกขึ้นมา
มากกว่าเก่า ทดลองนะ ถ้าเถาวัลย์มันมีหัวอยู่ ถ้าเราไปดึงมันขาด มันงอกออกมาหลายๆ เครือ
หลายยอดนะ ระวังมันออกมายิ่งมีภาระหนัก ตรงนี้แหละ แต่พวกเรานี่พากันสงบระงับกิเลสให้มัน
หมอบอยู่ มันหมอบรออยู่ กิเลส เหมือนเราไปทุบไปตีกบั คนนีแ่ หละ มันหมอบเร้นอยู่ เหมือนมันยอม
พอมันมีกําลังมา มันตีเราเลย ตีเราล้มไปเลย เหมือนบุคคลไปบําเพ็ญภาวนาอยู่บนภูเขาในป่า
อย่างนั้นแหละ กิเลสมันหมอบอยู่ พอมันฟื้นตัวได้ มันก็ตีเราตกเขาไปเลย มันน็อคเราตกภูเขา ตกถ�้ำ 
ตกเหวไปเลย ยอมแพ้มันอีก โอ๊ย..ยอมแล้ว แต่ตรงนี้แหละ เรายอมมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว ยอมกิเลส
กิเลสมันฉลาด มันมีลวดลาย มีกุศโลบายเก่ง เหมือนกับลิงนี่แหละ กิเลส เห็นไหมลิงมันฉลาด
ของมันนะ ถ้าเราถือกล้วยอยู่ในมือของเรานี่ ถ้าเราดูมันอยู่ มันจะอยู่เฉยๆ เดินไปเดินมาเล่นเฉยๆ
พอเราเผลอ เรามองไปที่อื่น มันคว้าเอากล้วยจากมือเราไปกินเลย เราก็มีแต่มือเปล่านี่ ลิงมันฉลาด
กิเลสก็เหมือนกัน เราว่าเราสงบ ระงับดับมันลงไปแล้ว แต่มันฉลาด กิเลสนี้มันก็เลยตีเรา ตีศอก
กลับเรา เราก็ยอมแพ้มัน เอ้าแพ้ก็ช่างมัน เราแพ้มัน เราก็ต้องตั้งตัวฝึกเราใหม่ สู้กัน เอ้า...สู้กัน
ปฏิบัตินี้คือ บําเพ็ญเพียร ถ้ากิเลสไม่ตาย เราก็ตาย ถ้ากิเลสตาย สงบระงับ เราก็ชนะ เราก็ไม่ตาย
คําว่าไม่ตาย ไม่เกิดไม่ตายก็คือถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นั่นเอง
พวกเราท่านทั้งหลาย การที่แสวงหาทางพ้นทุกข์ กิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของพวกเรา
มันไม่อยูท่ อี่ นื่ เราจะไปบาํ เพ็ญทีไ่ หน มันก็อยูน่ แี่ หละ ความรัก ความชัง ความห่วงใย ความยึดมัน่ ถือมัน่
อยู่ในจิตใจของพวกเรา มันไม่อยู่ที่อื่น เราต้องมองเข้าไปดูในที่นี้ เราจึงจะชําระกิเลสออกจากจิตใจ
ของพวกเราได้ ละได้น้อยเราก็สบายน้อย ละได้มากเราก็มีความสุขมาก ละได้หมดไม่รู้จะสุขแค่ไหน
เหมือนพระอริยเจ้าทัง้ หลาย และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย จะมีสุขแค่ไหน เราไม่ต้องพูดเรื่องอย่างนั้น เรายังไม่ถึงหรอก เราต้องค่อยทํา ค่อยเป็น
ค่อยไป ค่อยใช้สติปัญญา พยายามที่จะสอดส่องมองเข้าไป คลี่คลายในเรื่องอย่างนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
เราก็จะได้พากันสบาย หายใจได้หน่อย จะไม่ทุกข์เกินกําลังไป เหตุฉะนั้น การที่พวกเราแสวงหาทาง
พ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละ ทุกคนนั้นอย่าอ่อนแอ อย่าท้อแท้ อย่าเพิ่งกลัว ถ้าทําความเพียร
อย่าอ่อนแอ อย่าเพิ่งกลัว ต้องตั้งจิตตั้งใจทําความพากความเพียร ขยันหมั่นเพียรไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ
เรียกว่าเราเป็นคนที่มีความเพียร ก้าวขาเดินไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ อยู่ ก็คือใช้สติปัญญาดูจิตใจไปเรื่อยๆ
ดูจิตใจของตนเองนี่ อยู่ไปเรื่อยๆ แก้ไขตนเอง ปรับปรุงตนเอง ชําระจิตใจของตนเองอยู่ไม่หยุด
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พูดอย่างนี้เอง พูดอย่างจะพ้นทุกข์ ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนก้าว
ล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความพากความเพียร เป็นความพยายาม ก็เหมือนบุคคลที่เดินไปบ้านน้อย
เมืองใหญ่ เราจะไปบ้านโน้นบ้านนี้ เมืองโน้นเมืองนี้ ถ้าหากเรามีความพากความเพียร ก้าวขาเดินไป
เรื่อยๆ เรื่อยๆ พักบ้าง ก้าวขาเดินไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ไปอยู่ตลอด ไม่วันใดวันหนึ่ง มันก็จะถึงเมืองที่เรา
ต้องไป ที่เราต้องการปรารถนาไป มันก็จะถึงได้ เพราะเรามีความเพียร
ถ้าหากเราไม่มีความพากความเพียร แต่เราอยากพ้นทุกข์เฉยๆ สติก็ไม่ฝึก ปัญญาก็ไม่ฝึกฝน
อบรม ไม่มีสติปัญญาอะไร เดินจงกรมก็ไม่ได้ทํา นั่งสมาธิก็ไม่นั่ง มีแต่นั่งๆ นอนๆ อยู่เฉยๆ ไม่ได้
ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาว่าตนเองทําอะไร เราทําคุณงามความดีบ้างไหม ไม่ได้ทําอะไร อยู่เฉยๆ
แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร แล้วบุคคลยืนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ก้าวขาเดินไปไหน อยากจะไปเมืองนี้
อยากจะไปเมืองนั้น แล้วมันจะถึงเมืองนั้นได้อย่างไร ตรงนี้ต้องถามตนเอง ไม่ต้องถามคนอื่น
แล้วความเกียจคร้านมันอยู่กับตนเองไหม มีแต่อยากได้ เหมือนคนอยากได้สตางค์นี่ล่ะ อยากได้เงิน
มันอยากได้ อยากได้เฉยๆ แต่มนั ไม่เสาะแสวงหาเงินทองอะไร ไม่เสาะแสวงหา ไม่ทาํ การทาํ งานอะไร
เงินมันจะบินมาลอยมาหรือ มันมีปีกที่ไหนเงิน มันเป็นอย่างนี้ เหมือนกับบุคคลที่อยากได้ข้าวใส่ยุ้ง
ใส่ฉางนี่แหละ นาก็ไม่ได้ทํา จ้างคนอื่นทําก็ไม่ได้จ้าง แล้วปลูกยุ้งข้าวไว้เฉยๆ ลงข้าวไว้เฉยๆ แล้วให้
ข้าวมันบินมาเข้าในยุ้งข้าวเต็มหมด มันจะบินมาได้ยังไง ก็ไม่มีเหตุ ผลมันจะมาที่ไหน
ตรงนี้แหละ พวกเราควรที่จะสําเหนียก ควรที่จะพินิจพิจารณามาดูที่ตนเอง ดูซิ ดูตนเอง
ให้เข้าใจว่า เรานี้ทําความเพียรไม่ก้าวหน้าเพราะอะไร ฝึกจิตใจไม่ก้าวหน้า เพราะอะไร มันย่อหย่อน
อะไร ย่อหย่อนความเพียรนั่นเอง เพราะความเพียรของเราไม่สืบเนื่องกัน วันนี้บําเพ็ญวันหน้า
ไม่บําเพ็ญ วันนี้นั่งสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ วันพรุ่งนี้ไม่ทํา ทําตอนเช้าแล้วตอนค�ำ่ ไม่ทํา ทําตอนค�่ำ
ตอนเช้าไม่ทํา ภาวนาก็เหมือนกัน แล้วมันจะไปได้อย่างไร อย่างเราอาบน�ำ 
้ ก็ลองดูซิ ถ้าเราอาบน�้ำ
วันนี้ วันพรุ่งนี้เราไม่อาบ มันจะเป็นอย่างไร มันก็สกปรกซิ ถ้าไม่อาบสัก ๕ วัน ๑๐ วัน หรือ
เดือนหนึง่ มันจะสกปรกแค่ไหน ร่างกาย เสือ้ ผ้าก็เหมือนกัน นัง่ ไปได้เดือนหนึง่ สองเดือนแล้วไม่ได้ซกั
สักที่มันจะเป็นยังไง จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ฝึกฝนอบรมวันนี้ วันต่อไปก็ไม่ได้ ฝึกฝนอบรม
ไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดู ไม่ได้แก้ไขเขา ไม่ได้ปรับปรุงเขา ไม่ได้สั่งสอนเขา
ให้ละ สิ่งใดเขายึดมั่นถือมั่น เขาก็ยิ่งซึมเข้าไปเรื่อย แน่น เข้าไปเรื่อย ก็เหมือนของสกปรก ท่านจึง
เรียกว่ากิเลสเหมือนธุลี มันของสกปรก ธุลี ก็คือฝุ่นละออง คือของสกปรกนั่นเอง ถ้าเราให้มันมา
ติดผ้าของพวกเรา มันติดวันละเล็ก วันละน้อย ของสกปรกติดไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ติดไปเดือนหนึ่งมัน
สกปรกแค่ไหน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอยู่ สิ่งของก็เหมือนกัน นี่มันเป็นอย่างนี้ มันจะซักไม่ไหวเสียแล้ว
มันเป็นอย่างนี้ จิตใจก็หงุดหงิดเกิดขึน้ จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่บาํ เพ็ญ ไม่ชาํ ระสะสาง
ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา ให้สติปัญญาตักเตือนแก้ไขที่มันหลงใหลไป มันหลงเข้าไปเท่าไรยิ่งหลงมากขึ้น
หลงมาก มืดเข้าไปเรื่อยๆ มืดเข้าไปจนไม่มีทางไป ไม่มีทางออก เดี๋ยวมันจะตัดสินใจผิด ฆ่าตัวเองได้
นั่นแหละที่พวกเราควรจะพินิจพิจารณา
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การฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ อย่าอ่อนแอ ต้องตั้งใจจริงๆ เพราะกิเลสอยู่กับตนเองแล้ว ไม่ได้อยู่
ที่อื่น ความรักความชังมันอยู่ที่จิตใจของเราเองแล้ว ความยึดมั่นถือมั่นเป็น อุปาทานเหนียวแน่น
ก็ถอื อยูท่ จี่ ติ ใจอยูแ่ ล้ว เพราะกิเลสมันอยูท่ นี่ ี่ มันแอบแฝงอยูท่ นี่ ี่ ก็เหมือนมันควบคุมจิตใจของพวกเรา
กิเลสนั้นมันมีอํานาจ มันควบคุมดูแล เหยียบย�่ำยี จิตใจของพวกเรา ทุบตีหรือเปรียบเทียบกับว่า
มันมีโซ่ มีกรับมือ นี่แหละ มันใส่กรับมือเราไว้ ใส่ตัวเรา มันเอาโซ่ผูกคอเราไว้ไม่ให้ไปไหน ล่ามไว้
กิเลสมันยืนดูอยู่ มันน่ะ มันเป็นผู้เอาโซ่มาผูกคอพวกเรานี้ไม่ให้ไปไหน เปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้น
ผูกจิตของพวกเรา คุมจิตของพวกเราให้หลงไปตามความหลอกลวงของมัน เราก็เลยไปกับมัน
ไปกับกิเลสอยูน่ ี่ กิเลสมันก็เลยจูงจมูกของพวกเรา มันเดินไปข้างหน้า ผูกคอแล้วมันก็จงู เราไป ก็นนั้ น่ะ
เราดูซิ กิเลสมันจูงจิตของพวกเรานะ พวกเราหลงอยู่นี้ จึงได้เกิดทุกข์ โศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมอง
ร้องห่มร้องไห้ อัดอัน้ ตันใจอยู่ น�ำ้ ตาฟูมฟองนองเนตรกันอยู่ น�ำ้ ตาข้างนอกไม่ออก น�ำ้ ตาตกอยูภ่ ายใน
หัวใจอยู่ที่จิตใจ จิตใจเศร้าหมองอยู่อย่างนี้ ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละ
ก็ขอให้ทุกคนพินิจพิจารณา โอปนยิโก น้อมเข้ามาดูตน ดังได้อธิบายธรรมมาแต่เบื้องต้นนั้น
การแสวงหาทางพ้นทุกข์ของพวกเรา พวกเราจึงควรพากันทําสมาธิ ฝึกสติปัญญาให้เฉลียวฉลาด
เพื่อจะได้สอนจิตของพวกเราให้รู้ว่า กิเลสนี้มันทําให้ตนเองบอบช�้ำ  ทําให้เรามีความทุกข์ ทําให้เรา
เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้ว เหมือนกับคนอื่นมาตีตัวของเรานี่จนบอบช�้ำแล้ว เราจะอยู่กับมัน
ไปได้อย่างไร มันซ้อมเราเหมือนกระสอบ แล้วมันทุบมันตี แล้วเราจะอยูก่ บั มันไปได้อย่างไร เราจะให้
เห็นโทษอย่างนั้น ให้จิตของเราเห็นโทษของกิเลสทําให้เกิดทุกข์อย่างนั้น เราจึงจะวางจะปล่อยกิเลส
ให้มนั อยูข่ องมันเอง ความอยากทัง้ หลายนี้ ความยึดมัน่ ถือมัน่ เป็นอุปาทานทัง้ หลายนี้ เราจะปล่อยมัน
ปล่อยก็คือรู้มันนั่นเอง รู้มันแล้วก็จึงจะเสียสละ ละมันออกจากจิตใจของพวกเรา เราจึงจะได้สงบ

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป. การช�ำระกิเลส. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๓.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๒๒๒-๒๙๑.
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ทางปฏิบัติไปสู่ความสงบ
นโม ตสฺส ภควโต อหรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อหรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อหรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พวกเราพุทธบริษัททั้งหลาย มาถึงเวลาที่จะท�ำความสงบจิตสงบใจของพวกเรา
การเริ่มต้นท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในตนของแต่ละบุคคลนั้นเพราะความสุข
ที่ได้จากการท�ำสมาธิภาวนานี้ เป็นความสุขที่สุขุมละเอียดลึกซึ้งเยือกเย็นมาก เป็นความสุขที่มีอยู่
ภายในใจที่บุคคลทั้งหลายวิ่งว่อนหากันทั่วโลกแล้วก็ไม่พบไม่เจอกัน เว้นแต่นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
เฉียบแหลมเท่านัน้ ทีท่ า่ นได้คน้ พบความสุขนี้ เหตุฉะนัน้ พวกเราเหล่าพุทธบริษทั ทัง้ หลาย จึงแสวงหา
ปรารถนากันทั้งวันทั้งคืนอยู่ทุกวันทุกเวลาหาแต่ความสุขให้ตนเองกันทุกคน
ในโอกาสนี้ อาตมาจะพาท่านทั้งหลายท�ำสมาธิภาวนากัน มีอยู่ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เป็นวิธี “สมาธิ
อบรมปัญญา” วิธีที่ ๒ เป็นวิธี “ปัญญาอบรมสมาธิ” การท�ำความสงบ ๒ วิธีนี้ มีการพิจารณา
ต่างกันอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องท�ำทั้ง ๒ อย่างนี้ ถ้าเราพยายามท�ำ
อย่างหนึ่งไม่สงบ เราจึงท�ำอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราจะท�ำอย่างใดนั้นก็ต้องท�ำจริงๆ เพราะของจริง
ก็ต้องท�ำจริง แล้วก็จะเห็นจริงนั้นแล ไม่เห็นมากก็เห็นน้อยแล้วแต่ปัญญาความสามารถและ
ความเพียรพยายามท�ำให้มากเจริญให้มากของแต่ละบุคคลเท่านั้น
ในกิจเบือ้ งต้นทีเ่ ราจะท�ำสมาธินี้ ผูใ้ ดมีกจิ การงานมากทางราชการต่างๆ แต่ละอย่างนัน้ ทีท่ ำ� ให้
มีความยุ่งเป็นกังวลใจไม่สงบอยู่ทุกวันเวลา หาเวลาพักผ่อนล�ำบากนั้น อาตมาก็คิดว่าคงมีเวลา
ในเวลาหนึ่งที่จะมีช่องว่างท�ำความสงบได้บางครั้งบางคราว แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่เกิดมาใน
โลกนี้ก็ต้องมีกิจการงานกันทั้งนั้น ไม่ว่าหญิงหรือชาย ต้องหาเลี้ยงชีพกันตลอดสาย แต่เรามีโอกาส
เวลาใดนั้น ก็ต้องท�ำสมาธิภาวนากันได้ จะท�ำตอนตี ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ก็ได้ หรือตอนหัวค�่ำหรือกลางวัน
แล้วแต่จะได้โอกาส เป็นอันว่าท�ำสมาธิเลย ไม่ตอ้ งเลือกเวลาท�ำ เพราะธรรมเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบ
ด้วยกาลเวลารู้เห็นได้ทั้งนั้น สงบได้ทั้งนั้น
เริ่มต้นจะท�ำสมาธิ ผู้มีกิจการงานมาก เมื่อเสร็จจากธุระการงานทุกอย่างแล้วก็ให้มองดูซ้าย
และขวาว่าไม่มีกิจธุระอะไรละ บัดนี้ เราจะเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาหาความสงบสุขโดยส่วนตนเอง
จะไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้น ก็เข้าไปในห้องนอนหรือห้องท�ำสมาธิถ้าผู้ใดมีห้องพระพุทธรูปบูชา
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
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อยู่ที่บ้าน ของตนนั้น เมื่อเข้าไปในห้องนี้แล้ว ต้องกราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัว ด้วยความเคารพ
สักการะจริงๆ การกราบนั้น กราบครั้งที่ ๑ ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า กราบครั้งที่ ๒ ให้ระลึกถึง
คุณพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นนิยยานิกธรรม น�ำผู้ปฏิบัติให้ก้าวล่วงทุกข์ได้แน่นอน
กราบครั้งที่ ๓ ให้ระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติตามท�ำนองคลองธรรม
ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ก้าวล่วงทุกข์ได้ไปตามพระองค์
บัดนี้ ก็จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป แล้วก็ออกมาจัดสถานที่นั่ง ถ้าบุคคลใดไหว้พระย่อๆ ได้
ก็ให้ไหว้พระก่อนนั่งสมาธิ ถ้าบุคคลใดไหว้พระท�ำวัตรเช้า-เย็นได้ก็ให้ท�ำวัตรเช้า-เย็นเสียก่อน
ตามเวลาเช้าหรือเวลาเย็น ถ้าบุคคลใดสวดมนต์ได้ก็ให้สวดมนต์เสียก่อน ตอนหลังก็ให้สวดเมตตา
อะหัง สุขิโต โหมิฯ ถ้าบุคคลใดไม่ได้ท�ำวัตรและสวดมนต์หรือเมตตาเหล่านี้ก็ดี ก็พยายามท่อง
ไหว้พระย่อๆ ให้ได้
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
แล้วตั้งนะโม ๓ จบเสียก่อน เรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่นั่งท�ำสมาธิภาวนา
การนั่งสมาธิภาวนานี้ อย่าไปนั่งตรงหน้าพระประธาน ให้ไปนั่งข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่สะดวก
กับสถานที่นั้นๆ การนั่งท�ำสมาธิภาวนานั้น อย่าหันหน้าไปทางตะวันตก ให้หันหน้าไปทางตะวันออก
หรือทิศเหนือ หรือทิศใต้ก็ได้ แล้วแต่ถนัดทางใดใน ๓ ทางที่กล่าวมา
อนึ่ง ถ้าบ้านของบุคคลใดไม่มีที่บูชาอยู่ที่บ้านก็ดี อยู่ที่ส�ำนักงานก็ดี หรือเราเที่ยวไปในสถานที่
ต่างๆ ก็ดี จะท�ำสมาธิภาวนาในสถานที่เหล่านั้น เราก็ไม่ต้องมีธูปเทียนอะไรจุดบูชาก็ได้ หาสถานที่
พอท�ำได้ก็ท�ำกันไปเลย ถ้าอยู่น้อยคนหรือคนเดียวในห้องก็กราบเสียก่อน ระลึกถึงพระรัตนตรัย
ให้เรียบร้อย หรือสวดอะไรได้ก็สวดไปให้จบแล้วแต่เวลาอันเหมาะสม ตามเหตุการณ์ที่จะท�ำเอาได้
เท่านั้น เราอย่าไปเลือกกาลเลือกเวลาอยู่ให้เสียเวลา
มาบัดนีเ้ ป็นการท�ำจริงจัง นัง่ ท�ำสมาธิภาวนากันละ การนัง่ สมาธิภาวนา เมือ่ เราเข้านัง่ ในอาสนะ
ที่จัดไว้นั้น ให้นั่งเอาขาขวาทับขาซ้าย และเอามือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงๆ ถ้ามีเครื่องนุ่งห่ม
คับหรือแน่นเกินไป เช่น เสื้อหรือกางเกง หรือเข็มขัดรัดเอวแน่น ก็ให้คลายหลวมพอดีเสียก่อน
แล้วนั่งตั้งท่าทางให้สบายปลอดโปร่ง นี้เป็นท่านั่งขัดสมาธิ ถ้าบุคคลใดนั่งขัดสมาธิไม่ถนัดขัดข้อง
ต่อร่างกายนั้น ก็ขอให้นั่งพับเพียบก็ได้ แต่ก็ต้องเอามือขวาทับมือซ้ายเช่นกล่าวมาเหมือนกัน เพราะ
เป็นท่าทางส�ำรวมกาย ส�ำรวมจิต เมือ่ เรานัง่ ท�ำกายให้ตรงแล้ว ให้ดำ� รงจิตใจของตนให้มนั่ คง พลิกกาย
ขวาและซ้ายให้สบายปลอดโปร่ง หลับตา หายใจให้สบายๆ บัดนี้เราจะท�ำความสงบจิตสงบใจ
แล้ว กิจธุระหน้าที่การงานอะไร ทั้งเป็นอดีตและอนาคตก็ต้องวางกันหมด ไม่ต้องเอามาคิด ไม่ต้อง
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เอามายุ่ง แม้มีทรัพย์สินเงินทอง แก้วแหวนเพชรนิลจินดา มีนามีสวน มีรถ มีเรือ มีผัวมีเมีย มีลูก
มีหลาน มีการเกิดการตาย บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนอะไรก็ตามในสิ่งเหล่านี้ ให้ปล่อยให้วาง
ออกไว้ข้างนอกตนเองเสียก่อน แม้จะเป็นบรรพชิตนักบวชก็เหมือนกัน กิจที่การงานสอนหนังสือ
ก็ดี ท�ำกิจการงานต่างๆ ที่เป็นของตนเองและของคนอื่นก็ดี ก็ให้เอาปล่อยวาง ไว้ข้างนอกให้หมดสิ้น
อย่าเอามันมาคิด อย่าเอามันมายุ่งภายในจิตของเราเลย
ต่อไปก็ก�ำหนดในข้อธรรมกัมมัฏฐานของตนเอง การเลือกข้อธรรมกัมมัฏฐานให้ถูกจริตนิสัย
แต่ละบุคคลนี้ ก็เป็นอันยากอยู่เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งเพราะบุคคลยังไม่รู้จริตของตนเอง แม้เป็น
กัมมิกบุคคลที่ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ตาม ที่ท่านทั้งหลายแสวงหาความสงบสุขอยู่ทุกวันนี้
ทั้งเข้าป่าเขา เข้าถ�้ำหุบเขาบ้าง ยอดเขาบ้าง ป่าลึกสงัดบ้าง ห่างจากหมู่บ้านคนสัญจรไปมา หาแต่ที่
วิเวกอันเป็นป่าธรรมชาติ มีสัตว์ร้าย เสือโคร่ง เสือเหลือง ช้างพลาย จ�ำพวกสัตว์ที่โหดร้ายจะมาท�ำ
องคาพยพร่างกายให้ เป็นอันตรายต่อชีวติ แตกหักพังย่อยยับไป ก็ไม่ได้หวัน่ ไหวต่อสิง่ เหล่านี้ ก็เพราะ
ต้องการความสงบระงับดับความร้อนอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของท่านกันทั้งนั้น การที่ไปแสวงหา
ความสงบในที่ต่างๆ ทั้งในป่าและถ�้ำหรือตามบ้านนอกในเมืองนั้นก็ดี ก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละท่าน
ละองค์ จะแสวงหาเอาตามชอบใจ ว่าที่ไหนอยู่ที่แห่งใดจะนั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบได้ง่ายนั้น
ก็แล้วแต่จะท�ำได้ ก็ขอให้ได้ความสงบระงับกิเลส อันเป็นของเร่าร้อนถอนออกจากดวงใจของท่านได้
ให้มีความสุขสบายใจทุกวันคืนก็แล้วกัน ก็ไม่แปลกอะไร เพราะธรรมมีทั่วไปเต็มโลก หากผู้มีปัญญา
ก็หาเอาได้ง่าย แต่ผู้ไม่มีปัญญาแล้วจะไปหาที่ไหนก็ไม่สงบอยู่นั้นแล ก็เพราะเหตุข้อธรรมกัมมัฏฐาน
ไม่ถูกจริตนิสัยเป็นเหตุให้เนิ่นช้าไป ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายท�ำกันอยู่ทุกวันนี้
เอาละเมื่อนั่งดีแล้ว กัมมัฏฐานแบบที่ ๑ คือ ให้ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก ก�ำหนดไว้ในใจ
บริกรรม “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ก�ำหนดลมที่ปลายจมูกของเราให้เอาจิตของเรา
มาอยู่ที่ลมนี้ อย่าให้จิตของเราไปอยู่ที่อื่น ให้เราหายใจสบายๆ ให้ปลอดโปร่ง และอย่าสะกดจิต
ของตนมาก ให้ท�ำจิตใจให้สบาย ว่าบัดนี้เราจะมุ่งหน้าหาความสงบสุข ไม่ต้องคิดกังวลอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็บริกรรม “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก อยู่อย่างนี้แหละเรื่อยไป จนจิตใจของเราอยู่กับ
ลมหายใจกับพุทโธ สัมพันธ์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ขาดสาย
แล้วบัดนี้ ให้หายใจเบาๆ ลงไปอีก แล้วก็ดลู มอยูน่ นั้ แหละว่าลมเบาลงเท่าไหร่กใ็ ห้รู้ อย่าส่งจิตใจ
ของตนเองออกไปสูอ่ ารมณ์ภายนอก ต้องประคองจิตไว้ให้อยูก่ บั ลมนัน้ ถ้าเรารูจ้ กั ว่าจิตของเราอยูก่ บั
ลมนี้แล้วก็ให้วางข้อว่าพุทโธเสีย ให้หายใจให้เบาๆละเอียดลงไปอีก ให้จิตของเราอยู่ที่ลมอย่างเดียว
ว่าละเอียดมากเท่าไรก็ให้รู้ซึ่งลมนั้นถ้าถึงที่นี้แล้วจิตของเราก็ดูอยู่ที่ลม สัมพันธ์อยู่ที่ลมเสมอ แล้วก็
ให้เราหายใจสบายและให้เบาๆ ละเอียดสุขุมลงไปอีกจนจะว่าไม่มีลมเลย เพราะลมเดินเบาละเอียด
มาก ถ้าเราท�ำอย่างนี้ได้แล้ว เราก็จะปรากฏเห็นว่ากายของเราเบามากเหมือนไม่มีกายเลย เวทนา
ทั้งหลายที่เจ็บปวดในร่างกายก็ว่าเหมือนไม่มีเลยทีเดียว เราจะนั่งได้นานตามต้องการ ต่อไปเราก็จะ
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วางลมเสีย เราก็จะดูความเบาของกายและความว่างของกายที่มีความสุขก่อน ให้จิตของเราดูอยู่
อย่างสงบ ถ้าเราท�ำจิตของเราสงบได้ประมาณ ๑๕-๒๐ นาทีแล้วก็ถอนออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอีก
เรียกว่าจิตสงบเพียงขณิกสมาธิเท่านั้น เอาไว้เพียงนี้ก่อน ตอนนี้ส�ำหรับผู้เดินสายนี้ คือเอาลมหายใจ
เข้าออกกับพุทโธเป็นข้อบริกรรมท�ำความสงบของตนเอง เรียกว่า พุทโธ อานาปานสติกัมมัฏฐาน
ถ้าบุคคลท�ำประจ�ำอยู่หลายเดือนก็ยังไม่สงบเป็นสมาธิสักครั้งเลยนั้น จิตใจที่ส่ายเซออกไป
ตามอารมณ์ภายนอกฟุ้งซ่านอยู่ตลอด ก็แปลว่ากัมมัฏฐานข้อนี้ไม่ถูกจริตคนนั้น ทีนี้มาท�ำแบบใหม่
แบบที่ ๒ คือให้ก�ำหนดค�ำบริกรรมภาวนา เอาลมหายใจเข้าออกพร้อมกับความตาย ก�ำหนดลม
อยู่ที่ปลายจมูกว่าลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตาย ลมออกแล้วไม่เข้าก็ตาย ให้เราบริกรรมอยู่อย่างนี้ เอาจิต
ของเรามาจดจ่ออยู่ที่ลมอย่างนี้ อย่าส่งจิตออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก ให้ประคองจิตเอาไว้
กับข้อธรรมกัมมัฏฐานที่บริกรรมอยู่นี้แลตลอดไป นี้เรียกว่า มรณานุสติกัมมัฏฐาน
ถ้าจิตของเรายังวิ่งออกไปภายนอก หาเอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิด ท�ำให้ไม่สงบอยู่กับ
ข้อบริกรรมภาวนา ก็เป็นธรรมดาเรือ่ งของจิตใจ มันเป็นของทีค่ ดิ กันอยูอ่ ย่างนี้ มันคิดมาอยูต่ งั้ แต่เรา
เกิดมา แต่เล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ คิดได้มันก็คิด คิดไม่ได้อะไรเลยมันก็คิด มันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืน คิดดี
มันก็คิด คิดไม่ดีมันก็คิด คนที่คิดมากๆ เข้าก็เป็นโรคปราสาทอีกแล้วเพราะความคิด มันเป็นเพราะ
อะไรจิตใจจึงคิดมาก ปรุงแต่งแต่สงั ขารไม่หยุดไม่หย่อน ไม่มเี วลาพักผ่อนให้สบายเลย มีแต่ความทุกข์
ความเดือดร้อนดิ้นรนกระสับกระส่ายตลอดไป หาเวลาลืมตาไม่ได้ ก็เพราะเหตุตัณหากิเลสเขาเป็น
เจ้านายของใจเรา เขาเป็นนายหน้า เขามีอำ� นาจเหนือกว่าจิตใจของเรามาตลอดกาล ตั้งแต่หลายภพ
หลายชาติที่เราเกิดเราตายเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารสาครอันนี้จนมาถึงชาติปัจจุบัน กิเลสตัณหา
มันก็มาเป็นเจ้ากี้เจ้าการ เป็นเจ้าเป็นนาย เป็นผู้สั่งบังคับจิตใจของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ พุทธบริษัท
ทั้งหลายจึงได้ออกปากกล่าวกันทุกทั้วหน้าว่า มีแต่ความทุกข์กันทั้งนั้น ไม่เห็นว่ามีใครกันกล่าวว่า
พอแล้ว อิ่มแล้ว สบายแล้ว ก็เพราะเหตุนี้แล นักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงได้ใช้ปัญญาสอดส่อง
หาความสงบ ระงับดับทุกข์ในหัวใจให้สบาย
เอาละ บัดนี้ ถ้ามันยังงไม่สงบ ก็ให้ใช้ปัญญาถามใจที่มันคิดว่า มันคิดเอาไปท�ำไม มันเป็น
ของใคร ใครเอาของที่นั้นไปด้วยเมื่อเราตายไป ถามจิตดูซิ เราก็จะตายจากของเหล่านั้นไปอยู่ ท�ำไม
จึงไม่เอามาคิดเล่า จิตก็วางอารมณ์นั้น กลับคืนมาคิดอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานคือลมหายใจเข้าออก
กับความตายที่เราตั้งใจบริกรรมอยู่ จิตของเราก็จะอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐาน เพราะด้วยอ�ำนาจ
ความไม่ประมาท คือเรามาระลึกถึงความตายอยู่กับลมตลอดไป เมื่อรู้จักจิตของเราอยู่แล้ว ก็ขอให้
หายใจ เบาๆ ลงอีกให้สบาย และใช้จิตดูอยู่ที่ลมนั้น ถ้ารู้จักว่าจิตของเราอยู่กับลมละเอียดนั้น
ก็ให้เราหายใจให้เบาๆ ลงไปอีกจนกว่าเกือบจะไม่มีลมหายใจเลย ตอนนี้กายของเราก็จะเบา เวทนา
ความเจ็บปวดในร่างกายก็จะเบาบางให้เราเห็นปรากฏ มาบัดนี้เราก็ปล่อยวางลมหายใจเข้าออกและ
ความตายนั้นเสีย มาใช้จิตใจของเราดูอยู่ที่ความเบากายและความว่างของกายอยู่ เมื่อจิตของเรา
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สงบอยู่ ดูอยู่กับความว่างเหมือนไม่มีลมหายใจเลยทีเดียว เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายท�ำความสงบ
มาถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าเราจะตาย หรือส�ำคัญสัญญาว่าเราจะไม่ตายหรือ เพราะไม่มีลายหายใจ
เข้าออกปรากฏ แท้ที่จริงนั้น ลมหายใจเข้าออกก็เดินอยู่เช่นเคย แต่เป็นลมที่ละเอียดสุขุมมาก
เพราะเดินตามร่างกายสม�่ำเสมอจึงท�ำให้กายของเรามีความเบาและความว่างเปล่า ไม่มีเวทนาอยู่
ที่กายเลย เหลือแต่เวทนาภายในจิตที่ยังไม่ระงับจากนิวรณธรรมที่ละเอียดเท่านั้น ถ้าจิตของเรา
ยังนิ่งอยู่กับอารมณ์นี้นานประมาณ ๑๕ - ๒๕ นาทีเท่านั้น แล้วจิตของเราก็ถอนออกจากอารมณ์
ออกไปภายนอกเช่นเดิม ก็เรียกว่าเราท�ำความสงบได้แค่ขณิกสมาธิ เรียกว่าสมธิเฉียดๆ นิดๆ หน่อยๆ
เท่านั้นเอง
แท้ ที่ จริง ขอเตือนพุทธบริษัททั้ง หลายที่ ท� ำความเพี ย รมาถึ ง ตอนลมหายใจเข้ า ออกเบา
สุขุมมากจนไม่คิดว่ามีลมเลยนี้ มักจะพากันตกใจกลัวว่าเจ้าตัวจะตาย ก็ถอนจิตออกจากสมาธิตรง
นี้มากมายหลายคนทีเดียว เพราะเหตุฉะนี้แล จึงท�ำให้เสียเวลาและเนิ่นช้าต่อความสงบที่บุคคล
ต้องการทุกวันนี้ เมื่อบุคคลใดท�ำมาถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวความตายเสียแล้ว ก็นับวันจะเดินทางไปสู่
ความสงบสูงขึ้นไปได้อีกด้วย
ที่อธิบายมานี้เป็นแบบที่ ๒ ถึงเพียงขณิกสมาธิ ถ้าเราท�ำสมาธิแบบนี้อยู่หลายเดือน ท�ำจริงจัง
มันก็ยังไม่สงบสักหนึ่งครั้ง ก็แปลว่าข้อธรรมกัมมัฏฐานไม่ถูกจริตของเราเท่านั้น ก็เรียกหาเอา
กัมมัฏฐานข้อใหม่ต่อไป
แบบที่ ๓ เมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้ว ให้เราระลึกถึงศีลของตอนที่ได้พยามรักษามาว่าศีล
ของเราบริสุทธิ์ดี นี้เรียกว่า ลีลานุสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงศีลของตนเป็นข้อพิจารณา ไม่ข้องไม่พะวง
อยู่กับศีลนั้น ว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ ก็อาจท�ำให้จิตของเราได้มีความปลื้มปีติยินดีเบิกบานใจ แล้วก็
จะท�ำให้จิตของเราสงบได้ง่ายนี้ข้อหนึ่ง
แบบที่ ๔ เมือ่ เรานัง่ เรียบร้อยแล้ว ให้เรามาระลึกถึงการสร้างกุศล ผลบุญทีเ่ ราได้บริจาคทาน
เอาไว้ตงั้ แต่เกิดมา รูก้ ารท�ำประโยชน์อนั เป็นทีพ่ งึ่ ของตนมาหลายครัง้ หลายหนมากมายพอสมควรนี้
เมือ่ เรามาระลึกอยูอ่ ย่างนีก้ ท็ ำ� ให้เกิดปลืม้ ปีตยิ นิ ดีในการสร้างกุศลผลทานอันนัน้ แล้ว ก็จะท�ำให้จติ ใจ
ของตนเองได้รับความสงบเป็นสมาธิได้ เรียกว่า จาคานุสติกัมมัฏฐาน ถูกจริตของตนชนิดนี้จึงได้รับ
ความสงบเพียงขณิกสมาธิเท่านั้น จิตมันก็ถอนออกมาสู่อารมณ์ภายนอกอีกเช่นเดิม จะให้จิตสงบ
ลึกซึ้งลงไปกว่านี้ไม่ได้ ไม่เหมือนอานาปานสติกัมมัฏฐาน
แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราท�ำมาหลายอย่างก็ยังไม่สงบเลยนั้น ก็ถือว่าเรายังไม่ท�ำจริงจัง เรายัง
ไม่ท�ำงานสิ่งนี้จริง เราจึงไม่ได้รับความสงบ เราก็อย่าไปท้อถอยในความพยายามของเรา อย่าคิดว่า
เราท�ำอย่างไรก็ไม่สงบสักที แล้วก็หาว่าในศาสนานี้ไม่มีความสงบเยือกเย็นอะไร ถ้าเราไปคิดอย่างนี้
ก็เท่ากับเราดูถูกเหยียดย�่ำศาสนาที่เป็นค�ำสอนของนักปราชญ์ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ
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ของจริง คือสันติสุขอันยอดเยี่ยม และมีผู้ปฏิบัติตามก็ได้รับผลถึงความร่มเย็นเป็นสุขตามเสด็จด้วย
มากมายนับประมาณมิได้ ฉะนั้น เราก็เป็นคนเอาจริงท�ำจริงเสียคนหนึ่ง ก็คงจะได้รับความสงบ
แน่นอนในวันหนึ่งข้างหน้า
เอาเถอะถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าเรายังท�ำสมาธิยังไม่ได้รับความสงบ ก็ยังมีข้อธรรมกัมมัฏฐาน
ที่ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู ่ อี ก มากมายหลายข้ อ ด้ ว ยกั น ที่ เราพอจะน� ำ ไปฝึ ก หั ด ปฏิ บั ติ ท ดลองดู
ต่อไป ดังนี้
๑. อนุสติ

๑๐ ข้อ

๒. อสุภ

๑๐ ข้อ

๓. กสิณ

๑๐ ข้อ

๔. พรหมวิหาร

๔ ข้อ

๕. อรูปกัมมัฏฐาน

๔ ข้อ

๖. อาหาเรปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน

๑ ข้อ

๗. จตุธาตุววัฏฐาน

๑ ข้อ

รวมทั้งหมด ๔๐ ข้อด้วยกัน มีอยู่ในพระคัมภีย์วิสุทธิมรรคที่พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งหญิงชาย
ที่จะเลือกเอาข้อธรรมกัมมัฏฐานไปบริกรรมภาวนาข้อใดข้อหนึ่งที่จะพอท�ำให้จิตของตนสงบลงได้
เป็นสมาธิ จริตของแต่ละบุคคลนั้นคงไม่นอกเหนือออกไปจากข้อธรรมมัฏฐาน ๔๐ ข้อนี้ไปได้ คงจะ
ได้รับความสงบเป็นสมาธิตามอุปนิสัยตั้งแต่ภพก่อนชาติอดีต แต่บุคคลที่เป็นกัมมิกบุคคลที่จะ
เพิ่งฝึกหัดชาติปัจจุบันนี้นั้น ก็ควรพยายามฝึกหัดท�ำสมาธิวันละ ๕ -๑๐ - ๑๕ นาที ตามแต่มีโอกาส
จะท�ำได้ ฝึกฝนอบรมไปเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปในภพหน้า เมื่อเรามาเกิดอีกภพหน้าก็จะได้มีปัญญา
แก่กล้าสามารถท�ำความสงบให้ลึกซึ้งแน่นอน ถอนตนออกจากกองทุกข์ได้ ตามนักปราชญ์ทั้งหลาย
ที่ด�ำเนินมาก่อนเรานั้นแล
แต่นี้ต่อไป ถ้าบุคคลเจริญข้อธรรมกัมมัฏฐานทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังไม่มีจิตสงบได้เลย
มีแต่ความฟุ้งซ่านร�ำคาญใจออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดนั้นเมื่อเข้านั่งที่ท�ำสมาธิ
ดีแล้ว ให้เราก�ำหนดดูว่าจิตของเราไปเกาะจับอยู่กับอะไรสิ่งไหนเป็นสังขารภายนอกหรือภายใน
เป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสิ่งของ หรือเป็นเรื่องราวต่างๆ ของโลก ก็ให้รู้สิ่งนั้น จิตเราไปติดอยู่ที่เป็น
วรณธรรมที่น�ำให้จิตใจของเราไม่มีความสงบลงได้ ก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้แลและเป็นเหตุ เราจะได้รู้ว่านิวรณ์
ตัวไหน จริตของเราตกอยู่จริตอะไร เราจึงจะหาวิธีแก้ไขตนเองได้ต่อไป จึงจะได้รับความสงบลงได้
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จริต ๖
ทีนี้จะกล่าวถึงจริตของแต่ละบุคคลก่อน เพื่อจะได้น�ำไปพิจารณาดูว่า แต่ละบุคคลมีจริตนิสัย
ต่างกันอยู่มากบ้างน้อยบ้าง เป็นธรรมดาสัตว์โลกที่เกิดมาได้สร้างความดีไว้ต่างกัน จึงท�ำให้สัตว์
ทั้งหลายได้รับตามกรรมที่ตนปราถนาเอาไว้เช่นนั้น
จริต ของเราที่เกิดมาในโลกนี้ มีอยู่ ๖ อย่าง คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ราคจริต  
โทสจริต
โมหจริต
วิตกจริต
สัทธาจริต
พุทธิจริต

เป็นผู้รักสวยรักงามเป็นเจ้าเรือน
เป็นผู้มักโกรธง่ายผูกโกรธไว้เป็นเจ้าเรือน
เป็นผู้หลงงมงาย มืดมนอนธการ
เป็นผู่ไม่แน่นอนตกลงใจไม่ได้
เป็นผู้มักเชื่อง่าย ถือมงคล ตื่นข่าว
เป็นผู้ใช้ปัญญาตรึกตรองมาก แต่ยังหาหลักพิจารณาลงไม่ได้

นี้แลจริต ๖ อย่าง พุทธบริษัททั้งหลายควรให้รู้เอาไว้ว่า จริตของตนเองจะตกอยู่ในจริตอะไร
เพื่อจะได้แก้ไขเมื่อเราเข้านั่งท�ำสมาธิให้หลุดออกไปได้ ถ้าเราไม่รู้จักจริตของตนเมื่อไรแล้ว เราก็จะ
นั่งสมาธิไม่สงบลงได้ เหตุฉะนั้น ตัวเราเองควรพอรู้ได้ว่าจริตขอบเราเองเป็นอย่างไร
แต่จริตทั้ง ๖ อย่างนี้ ก็มีธรรมให้เป็นเครื่องแก้ไขให้ปล่อยวางออกได้ทุกๆ ข้อ ก็เปรียบเทียบ
ได้ว่า ถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องมีความเย็นระงับดับความร้อนได้เป็นธรรมดา
จะอธิบายจริต ๖ ประการ และธรรมที่เป็นเครื่องระงับตามจริตนั้นๆ ด้วย พอให้พุทธบริษัท
ทั้งหลายได้นำ� ไปปฏิบัติแก้ไขตนเองต่อไป พอท�ำให้ตนนั่งท�ำความสงบลงเป็นสมาธิได้ตามก�ำลังของ
ตนเอง
๑. ราคจริต บุคคลที่มีราคจริตนี้ คือเป็นบุคคลชอบรักสวยรักงาม แม้จะเป็นของภายนอก
ก็ดี ของที่มีเป็นของตนใช้ก็ดี เป็นที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ดี ก็ต้องชอบแต่สิ่งของสวยๆ งามๆ
ทั้งนั้น ถ้าไม่ได้ของเหล่านั้นสมหวังสมปราถนาแล้ว ก็ท�ำให้เกิดมีความเดือดร้อน มีความทุกข์ใจ
เป็นกังวลใจ ท�ำให้ไม่มีความสงบ มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล คนผู้มีราคจริตเป็นเจ้าเรือนของจิตใจ
บุคลลที่มีราคจริตนี้เป็นส่วนมากกว่าอย่างอื่น จริตชนิดนี้เป็นของที่ละปล่อยวางยากกว่าทุกอย่าง
เพราะทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องปราถนาของสวยๆ งามๆ กันทั้งนั้น ก็เพราะเหตุฉะนี้แลจึงเป็นของ
ที่ละได้ยากจริงๆ
แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นของที่ละได้ยากเพียงใด ก็มีธรรมที่จะแก้ไขให้ละได้เหมือนกัน
ธรรมทีแ่ ก้ไขให้ละราคจริตได้เรียกว่า อสุภกัมมัฏฐาน การทีบ่ คุ คลมาพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานให้เห็น
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กายตนและกายบุคคลอืน่ สัตว์อนื่ ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของทีส่ กปรกอยูด่ ว้ ยของเหม็นสาบ
เหม็นคาว ด้วยเหงือ่ ด้วยไคล เต็มไปทัว่ ร่างกายทัง้ ภายในและภายนอก หลัง่ ไหลออกตามทวารทัง้ เก้า
ในร่างกายอันนี้ แม้บุคคลจะพยายามท�ำความสะอาดช�ำระสะสางอาบน�้ำกันทั้งวันทั้งคืนก็ดี มันก็ยัง
แสดงความสกปรกออกมาให้เห็นจนได้ทั้งกายตนและกายบุคคลอื่น สัตว์อ่ืนก็เหมือนกันทั้งโลก
จะปราศจากความเป็นจริงของมันไปไม่ได้เลย ธรรมอันนีแ้ ลเป็นเครือ่ งแก้ไขให้ละราคจริตได้ ให้หมัน่
ใช้ความเพียรพินจิ พิจารณาอยูเ่ นืองๆ ก็จะเป็นเหตุให้ละให้ปล่อยให้วางได้แล้วเราก็จะนัง่ สมาธิภาวนา
ให้จิตสงบลงเป็นสมาธิได้ง่าย
๒. โทสจริต ลักษณะบุคคลที่มีโทสจริตเป็นเจ้าเรือนของใจนั้น ก็จะแสดงความโกรธให้เห็น
ได้ง่าย เมื่อถูกคนอื่นเขาพูดขัดหูนิดหน่อยก็แสดงความโกรธออกมาให้เห็นแล้ว ถ้าถูกคนอื่นเขาด่า
นานาต่างๆ ให้หนักเข้าไปอีกก็ยิ่งซ�ำ้ ร้ายใหญ่ ก็จะแสดงทางกายหน้านิ่วคิ้วขมวด ถือไม้ขอนก้อนดิน
ถือหอกถือดาบถือปืนจะออกท�ำลายเขาด้วยความโกรธมาก แต่โกรธชนิดนีก้ ค็ อ่ ยยังชัว่ บางครัง้ ก็ระงับ
ได้ง่าย บางครั้งก็นานหน่อย แต่การที่บุคคลได้มีความโกรธคนอื่น แล้วผูกเวรผูกกรรมผูกความโกรธ
คนอื่นไว้เป็นเดือนเป็นปี ๓ ปี ๕ ปี นี่ซิมันล�ำบาก มันละได้ยาก
ก็เพราะเหตุนี้ บุคคลมีโทสจริตเป็นเจ้าเรือนของใจ จึงท�ำความสงบจิตสงบใจของตนเองไม่ได้
เอาเถอะ แม้มันจะเป็นของที่ละได้ยากล�ำบากก็ตาม ก็ยังมีธรรมเป็นเครื่องระงับความโกรธให้เย็น
สบายได้เหมือนกัน ไม่เหลือวิสัยของผู้ใช้ความเพียรละอยู่เนืองๆ ธรรมที่ระงับความโกรธได้นั้น
ชื่อว่า เมตตาพรหมวิหาร นี้แลเป็นธรรมที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องระงับความโกรธที่อยู่ในหัวใจ
ของสัตว์ทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้
แต่การทีบ่ คุ คลจะระงับดับความโกรธได้จริงๆ นัน้ ก็ตอ้ งใช้ความเพียรพยายามกันทัง้ นัน้ คือให้
เราพิจารณาว่า สัตว์ทงั้ หลายนีเ้ กิดมาร่วมทุกข์รว่ มสุขด้วยกันทัว่ โลกนี้ ก็ตอ้ งปราถณาแต่ความสุขกัน
ทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งการความทุกข์กนั เลยแม้แต่สตั ว์ตวั เดียวทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ เหตุไฉนจึงไปเบียดเบียนคนอืน่
ไปโกรธคนอื่นเล่า นี้อย่างหนึ่ง
แต่ถา้ ยังไม่หาย ความโกรธอยูเ่ หมือนเดิม บัดนีใ้ ห้พจิ ารณาเมตตาแบบใหม่ คือ ให้เราพิจารณา
กับคนทีเ่ รามีความรักเขานัน้ ก่อนว่า เราเกิดมาร่วมทุกข์รว่ มสุขด้วยกันและจิตของเราก็ไม่โกรธคนนัน้
ก็สบายจิตสบายใจมาก เบิกบานรื่นเริงดี ไม่ร้อนไม่ทุกข์ นี้อย่างหนึ่ง
บัดนี้ ให้เราพิจารณาเมตตาในบุคคลทีเ่ ราไม่รกั ไม่ชงั ไม่รงั เกียจดูวา่ บุคคลนีเ้ ขาก็เกิดมาร่วมโลก
อันเดียวกัน ก็หาอยู่กินเลี้ยงชีวิตของใครของมันตามเรื่อง จิตของเราก็ไม่โกรธให้เขาคนนั้น วางเฉย
อยู่สบาย ไม่เดือดร้อนอะไร นี้เราก็ดูใจของเรายังวางได้ปล่อยได้ไม่มีความโกรธบุคคลนั้น
มาบั ด นี้ เรามาท� ำ ความเมตตากั บ คนที่ เขาด่ า เราว่ า เรา เขาเบี ย ดเบี ย นเรา ท� ำ ให้ เรามี
ความโกรธคนนั้นมากจนไม่อยากพบไม่อยากเห็นหน้าคนนั้น เสียงพูดของคนนั้นเราก็ไม่ปราถนา
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อยากจะได้ยินได้ฟังค�ำพูดของคนนั้นแม้แต่ค�ำเดียวเลย นี่ชื่อว่าเราผูกโกรธเอาไว้กับบุคคลนั้น
แต่นี้ให้เรามีเมตตาเขาคนนั้นว่า ท�ำไมหนอเรากับท่านก็เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่โลกอันเดียวกัน
คุณอย่ามาด่าฉัน คุณอย่ามาเบียดเบียนฉันเลย คุณต้องอยู่ตามสบายของคุณเถิด คุณต้องมีอายุ
ยืนนาน คุณต้องร�ำ่ รวยมียศถาบรรดาศักดิ์เลี้ยงตนให้อยู่เป็นสุขเถิด
ให้เราผูกความรักความเมตตากับบุคคลที่เราโกรธเขาอย่างนี้แล้ว แต่เราก็ยังมีความโกรธ
เขาคนนั้นอีกอยู่เช่นเคยไม่หายโกรธได้ เราก็ตั้งต้นใหม่ ให้เราเมตตากับคนที่เรารักเขาเช่นเดิม
อีกต่อไป แล้วเราก็กลับมาเมตตากับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชังเขาคนนั้นอีกตามเดิม แล้วเราก็กลับมา
เมตตากับบุคคลที่เราโกรธเขาต่อไปเช่นเดิมอีก ให้เราพิจารณาผูกความเมตตาอยู่อย่างนี้หลายครั้ง
หลายหน จนจิตใจของตนมีความรักความเมตตาในคนทั้งสามคนนั้นเสมอกัน จึงจะชื่อว่าเราละ
ความโกรธคนอื่นได้ แต่ถ้าเรายังท�ำอยู่อย่างนี้ เมตตาเขาอยู่อย่างนี้ ก็ยังไม่หายจากความโกรธคนที่
เราผูกโกรธเขาเอาไว้ในดวงใจของเราอยู่เช่นเดิม จนจะหมดความสามารถ จนเหนื่อยเต็มทีแล้ว
แย่เต็มทีแล้ว ท�ำอย่างไรก็แค่นั้นแหละ ไม่ไหว นี่เรียกว่าเราโง่ เราหมดปัญญาที่จะแก้ไขตนเอง
เอ้า..เรามาคิดพินิจพิจารณาอีกแบบใหม่ เราจะให้ข้อแก้ไขตนเองอีกว่า ท�ำไมเราก็เป็นคน
คนหนึง่ ท�ำไมจึงจะละความโกรธนีไ้ ม่ได้ ธรรมดาความโกรธใครก็ตอ้ งไม่ชอบกันทัง้ นัน้ เพราะความโกรธ
เป็นของไม่ดี เป็นธรรมที่ท�ำให้เศร้าหมองจิตใจ แต่บุคคลที่ชอบโกรธน�ำความทุกข์ความเดือดร้อน
มาให้ตนเอง ให้เราคิดดูเสียว่า ถ้าเราผูกโกรธคนอื่นเอาไว้ ๓ ปี ๕ ปี อย่างนี้เราก็มีความทุกข์ความ
เดือดร้อนอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของเราถึง ๓ ปี ๕ ปี เราก็ทนทุกข์ทรมานตัวเองเท่านั้นแหละ เราก็
เป็นคนโง่ ความโกรธนีน้ กั ปราชญ์เจ้าทัง้ หลายไม่สรรเสริญแม้แต่คนเดียวเลย มีแต่ทา่ นว่าเป็นของไม่ดี
เป็นของต�่ำ ถ้าใครมีความโกรธจะท�ำให้บุคคลนั้นเศร้าหมองทั้งกาย และทั้งภายใจจิตใจของผู้นั้นเอง
ถ้าเราพิจารณาแบบนี้แก่บุคคลที่ท�ำให้เราโกรธนั้น แต่เราก็ยังไม่หายโกรธเขาอยู่อีกเช่นเดิม
ให้เรามาพิจารณาอีกแบบใหม่ว่า ท�ำไมหนอ เรานี้เขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เสียดสีเรา พอให้เรา
ร�ำคาญใจ หรือหากเขาคนนั้นด่าเราว่าเป็นหมาเป็นหมูเป็นลิงเป็นค่างอย่างนี้ เราก็ไปเก็บไปรับเอา
ค�ำพูดของเขามาเก็บไว้ในใจตนเอง แล้วก็เอามาคิดมานึกให้มคี วามโกรธเขาคนนัน้ ถ้าเรามาพิจารณา
ดูคำ� พูดของเขาด่าเราว่าเป็นหมาเป็นหมูอย่างนี้ ก็เราก็ยงั เป็นคนอยูน่ นั่ เอง ไม่เห็นเป็นอย่างค�ำเขาพูด
แท้ที่จริงแล้วเราเป็นคนโง่ต่างหาก เราเป็นคนไม่มีปัญญา เราไปหลงสมมุติโลก หลงค�ำพูดของโลก
เขาสมมุติเรียกกันว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ ว่าพูดค�ำดี ว่าพูดค�ำหยาบคาย ถ้าคนอื่นเขาพูดว่าท่านคุณนี้
เป็นคนดีอย่างนี้ แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี มันก็ไม่ดีอยู่นั่นแหละ ถ้าเราเป็นคนดีแล้ว เขาพูดให้เราเป็น
คนชั่ว เป็นคนไม่ดี ตัวของเราก็เป็นคนดีอยู่นั่นเอง เมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ เราไม่หลงตาม
สมมุติโลกบัญญัติค�ำพูดแล้ว ใจเราก็หายจากความโกรธคนอื่นได้แน่นอน เราก็จะมีความแช่มชื่น
เบิกบานใจทุกเวลา เมื่อเราได้ยินเสียงคนพูดในเรื่องราวต่างๆ ก็วางได้ละได้ สบายใจตนเอง
เท่านัน้ แหละ อันนีแ้ ลเป็นข้อธรรมใช้ระงับความโกรธให้หายจากหัวใจของสัตว์ทงั้ หลาย เราก็จะได้นงั่
ท�ำสมาธิภาวนา ท�ำจิตใจของเราให้สงบได้ไม่ยาก
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๓. โมหจริต ลักษณะของบุคคลทีม่ โี มหจริตเป็นเจ้าเรือนของใจนัน้ คือเป็นคนชอบหลงงมงาย
มืดมนอนธการ ไม่รู้ว่าสังขารภายในและภายนอก ถ้ามีคนอื่นบอกท�ำดีก็ทำ� ดีไปตามเขา ถ้าเขาพาไป
ท�ำความชั่วก็ไปท�ำความชั่วกับเขา เพราะเป็นคนไม่มีปัญญา ไม่ได้พินิจพิจารณาหาเหตุผลว่าควรท�ำ
หรือไม่ควรท�ำ  ไม่รู้เรื่องในเรื่องการท�ำความสงบสมาธิภาวนานี้ ก็ยิ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญมาก
อีกเสียด้วย ถ้าผู้น�ำทางมาเดินผิดก็ยิ่งซ�้ำร้ายใหญ่ ยิ่งจะท�ำให้บุคคลที่มืดมนอนธการนี้หลงทางไป
ตามๆ กัน ไม่มีวันจะได้รับความสงบได้เลย ถ้าอาจารย์ผู้น�ำทางปฏิบัติที่ถูกต้องก็ค่อยยังชั่ว ก็จะได้
ไม่เสียเวลานานในการปฏิบัติ ก็จะได้รับผลคือความสงบที่ต้องการนั้นไม่ยากไม่ล�ำบากเลย ก็เพราะ
เหตุนี้แล บุคคลผู้มีโมหจริตนี้จึงเป็นเรื่องที่พูดกันยาก
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีจริตชนิดนี้มีทางที่จะแก้ไขได้อยู่ทางเดียวเท่านั้นคือ ให้ไปอยู่กับอาจารย์
ทีม่ ปี ญ
ั ญาฉลาดเฉลียวแหลมคม เป็นผูม้ หี ลักปฏิบตั พิ อเชือ่ ถือได้ และมีจติ หนักแน่นมัน่ คงดี เป็นที่
เคารพสักการะของพุทธบริษทั ทัง้ คฤหัสถ์และบรรพชิตทัง้ หลาย ถ้าไปอยูก่ บั ท่านแล้ว ท่านก็จะแนะน�ำ
พร�่ำสอนข้อปฏิบัติให้เราเดินทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับความสงบได้ง่าย
อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเรานั่งสมาธิภาวนายังไม่สงบนั้น เราก็จะได้เข้าไปเรียนถามท่านได้ ท่านก็จะ
ชีแ้ จงข้อปฏิบตั แิ ละหาอุบายหลักธรรมกัมมัฏฐานให้เราไปปฏิบตั ใิ หม่ตอ่ ไปอีก  ก็จะได้รบั ผลประโยชน์
จนได้
อนึ่ง เราเป็นฆราวาส เราไม่อาจสามารถจะไปอยู่ใกล้ชิดท่านได้นั้น ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือ
ให้เราหมั่นไปมาหาสู่ท่านบ่อยๆ บ้าง บางทีเราก็ไปฟังท่านเทศนาธรรมในหลักปฏิบัติ หรือเรามี
โอกาสพอได้สนทนาธรรมกับท่านบ้างบางครัง้ บางคราว เมือ่ ท่านชีแ้ จงแนะน�ำในข้อปฏิบตั ใิ ห้เราแล้ว
ก็นำ� ไปปฏิบตั ทิ บี่ า้ นของตนหรือทีพ่ กั ของตนหรือในสถานทีอ่ นื่ ทีพ่ อมีโอกาสท�ำได้ตามก�ำลังของตนเอง
เท่านั้น
เมื่อเราได้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจากครูอาจารย์ที่ม่ันคง ก็จะเป็นเหตุให้เรานั่งท�ำสมาธิภาวนา
ได้รับความสงบ พบเห็นความสงบความสบายใจได้ สมความหวังความปราถนาของเราได้ ก็เพราะ
เหตุฉะนี้แล พุทธบริษัททั้งหลาย บุคคลใดที่มีโมหจริตนั้นก็ควรปฏิบัติดังกล่าวมานี้ เป็นหลักปฏิบัติ
ของตนที่ถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้ใคร่อยากปฏิบัติธรรมจริงๆ
๔. วิ ต กจริ ต ลักษณะของคนที่มีวิตกจริตเป็นเจ้าเรือนของใจนั้น เป็ น คนใช้ ค วามตรึ ก
ความตรองหาหลักปฏิบัติ แต่ก็ไม่แน่ใจลงได้ ไม่รู้ว่าจะเอาข้อธรรมกัมมัฏฐานข้อไหนมาปฏิบัติมา
เจริญ จึงจะถูกต้องพอจะสงบได้ง่าย แล้วก็คิดแล้วคิดเล่าอยู่อย่างนี้แหละ ไม่ตกลงตนเองสักทีเลย
ก็เป็นเหตุให้ตนเองเสียงเวลาล่วงวันล่วงคืนไปเปล่าประโยชน์ของตน เป็นอย่างนี้แหละผู้มีวิตกจริต
อยู่ภายในใจ เป็นเหตุให้เนิ่นช้า เสียเวลาในการปฏิบัติธรรม
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แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีทางแก้ไขได้เหมือนกัน คือให้เรามาตัดสินใจลงไป ถ้าจะเอาข้อธรรม
กัมมัฏฐานข้อใดข้อหนึ่ง แล้วให้ท�ำจริงๆ จะเอาพุทโธกับลมหายใจเข้าออก ก็ให้ท�ำจริงๆ หรือ
ธัมโม สังโฆ สีลานุสติ จาคานุสติ มรณัสสติ หรือจะเอาลมหายใจเข้าออกกับความตายเป็นคู่กันก็ได้
แล้วแต่จะถูกกับจริตนิสัยของตนเองที่พอจะให้จิตสงบเป็นสมาธิลงได้ แต่ถ้าเราจะเอาข้อธรรมมา
บริกรรมภาวนานั้น ก็ขอให้เอาข้อเดียว จะเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ห้ามไม่ให้เอาหลายข้อ
มาบริกรรมภาวนาพร้อมกัน ถ้าเราเจริญข้อกัมมัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งอยู่นานหลายเดือนแล้ว จิตใจ
ก็ยังไม่สงบลงเป็นสมาธิได้ ก็ขอให้เปลี่ยนเอาข้อใหม่มาเจริญต่อไปอีก จนกว่าเราจะได้รับความสงบ
เมื่อเราได้รับความสงบกับข้อธรรมกัมมัฏฐานข้อใดนั้น ก็ขอให้เจริญข้อนั้นไปตลอด เมื่อเราจะท�ำ
สมาธิครัง้ ใด ก็ตอ้ งเอาข้อนัน้ แหละมาเจริญอย่างเดิม ทีจ่ ริงแล้วก็คอื การตัดสินใจเอาจริงนัน้ เป็นส�ำคัญ
ที่เป็นเครื่องแก้ไขจริตข้อนี้ได้
๕. สัทธาจริต ลักษณะของบุคคลผู้มีสัทธาจริตเป็นเจ้าเรือนของใจนั้นคือ เป็นคนที่ชอบ
เชื่อง่าย ถ้าได้ยินคนอื่นเขาพูดเรื่องราวต่างๆ เล่าลือสืบๆ กันมาถึงหูตัวเองแล้ว ก็เชื่อเอาทีเดียวเลย
ถูกหรือผิดไม่ค�ำนึงถึงเลยว่าดีหรือชั่ว จริงหรือไม่จริง เราไม่ได้เห็นกับเขาเพียงแต่ได้ยินเขาเล่าลือ
กันมาเท่านั้น แต่ในเรื่องภาวนาท�ำความสงบนี้ก็ยิ่งล�ำบากมาก พอได้ยินครู อาจารย์หรือคนอื่นพูด
ก็จะไปหลงเชื่อเอาเลยทีเดียว เป็นอย่างนี้แล ลักษณะของบุคคลมีสัทธาจริตประจ�ำใจ จะเป็นเหตุ
ให้ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ที่มีเหตุมีผลที่จะท�ำตนให้เป็นคนดีที่ถูกต้องตามหลักธรรม อันจะน�ำตน
ของตนเข้าสูค่ วามสงบเย็นได้เพราะความเชือ่ ของตน ให้เราพิจารณาตนเองดูวา่ เราเป็นคนชนิดนีไ้ หม
ถ้าเราเป็นคนมักเชื่อง่ายๆ อย่างนี้แล้ว ก็รับแก้ไขตนเองเสียใหม่ คือให้เรามาเชื่อในคุณ
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑ ให้มั่นคงในใจของเราว่า พระพุทธเจ้านี้
เป็นผู้มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้อดทนค้นหาสาระแก่นสารธรรมของจริง คือ สัจธรรม
จนเห็นแจ้งชัดเจนด้วยปัญญาของพระองค์เอง แล้วจึงได้นำ� ความรูค้ วามเห็นมาเทศนาแนะน�ำสัง่ สอน
พุทธบริษัท ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตให้ได้ดวงตาเป็นธรรมที่น�ำให้ได้รับความเย็นความสงบ นี้แล
เป็นคุณของพระพุทธเจ้า ควรเชื่อเอาไว้ในใจตน
ส่วนคุณของพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นธรรมที่มีสาระแก่นสาร เป็นธรรมที่
เยือกเย็นเท่านั้น เป็นธรรมที่น�ำผู้ปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้ดีแล้วตามธรรมค�ำสอนนั้น ก็จะเป็นเหตุให้
ผู้ปฏิบัติดับความทุกข์ร้อนถอนออกจากดวงจิตดวงใจของบุคคลนั้นให้เย็นสบาย หายจากโรคกิเลส
ที่มันเป็นเปรตเป็นผีนั่งอยู่ในหัวใจของเราได้หมื่นปีแสนปีมาแล้ว ให้เรามาเชื่อในคุณพระธรรมนี้ว่า
เป็นของประเสริฐเลิศล�้ำ  น�ำผู้ปฏิบัติให้ก้าวล่วงทุกข์ได้แน่นอน นี้แล เป็นคุณของพระธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าให้เรามาตั้งความเชื่อของเราอย่างนี้

196 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

บัดนี้ พระสงฆ์ คือพระอริยสงฆ์นี้ ก็เป็นบุคคลที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลาย รู้กันดีอยู่แล้วว่า
เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ต่อพวกเราทัง้ หลายทีไ่ ด้เกิดมาสุดท้ายภายหลัง คือว่าพระสงฆ์นแี้ ลเป็นผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
จากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงไปตามท�ำนองคลองธรรมค�ำสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้เกิดดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในนิยยานิกธรรมทั้งหลาย ท่านจึงได้
เบื่อหน่ายคลายความก�ำหนัด ตัดกิเลส ตัดภพ ตัดชาติ ตัดวัฏสงสาร ให้ขาดออกจากดวงจิตดวงใจ
ของท่านได้ ท่านได้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้แล้วตามพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์เหล่านั้นจึงได้จดจ�ำเอา
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นแล มาเทศนาแนะน�ำสั่งสอน
พุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เพราะเหตุนี้แล พวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลาย
ควรมาตั้งความเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์นี้ว่าเป็นรัตนะอันหนึ่งที่ควรเชื่อ ควรนับถือเอาไว้ในใจ
ของเราให้ได้
เมื่อเรามาตั้งความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑
แล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เราผูม้ สี ทั ธาจริตนี้ ได้เชือ่ ทางทีถ่ กู ต้อง ไม่หลงงมงายไปตามค�ำของบุคคลทัง้ หลาย
เล่าลือถือในมงคลต่างๆ ทีน่ อกจากพระพุทธศาสนาไปได้ เราก็จะได้เดินทางถูกและนัง่ ท�ำสมาธิภาวนา
ต่อไปได้รับความสงบลงได้ นี้แหละเราเชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ๓ อย่างนี้แล
เป็นธรรมที่แก้ไขให้บุคคลที่มีสัทธาจริตนี้ให้หายหลงงมงายออกจากดวงจิตดวงใจของตนได้
๖. พุทธิจริต ลักษณะของบุคคลผู้มีพุทธิจริตเป็นเจ้าเรือนของใจนั้นคือ เป็นคนที่ได้ศึกษา
เล่าเรียนมากพอสมควร และได้ยินได้ฟังมาก็มากเหมือนกัน บุคคลชนิดนี้แหละเป็นคนที่มีปัญญา
พอฟังได้ เป็นผู้มีปัญญาบ้างเล็กน้อย แล้วการอยู่การไปการมาของบุคคลชนิดนี้ในอิริยาบททั้งสี่
จะเป็นคนชอบคิดชอบอ่าน ตรึกตรองหาแต่ความสุขใส่ตนเอง แต่ไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรดี จะคิดอะไรดี
จะท�ำแบบไหน จะเอาอะไร จะเดินทางใด จะไปอย่างไร จะปฏิบัติอย่างไร เราจะปฏิบัติตามธรรม
ข้อไหนหนอจึงจะถูกตามท�ำนองคลองธรรมค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะพอให้เราได้รับ
ความสุขในปัจจุบันอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า หรือนิพพานอันนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า
เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม เป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่มีสุขอื่นใดในโลกเสมอเหมือนเลย เราก็ต้องการอยากได้
ความสุขอันนี้ บุคคลที่มีพุทธิจริตนั้นก็จะคิดจะอ่านพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละ แต่ก็ไม่ได้รับความสุข
ความสงบลงได้ ก็เพราะเจ้าตัวเองเป็นคนเรียนทางโลกมาก เรียนทางธรรมก็มากอีก รู้ก็รู้มากเลย
ศาสดา หาเอาความสงบไม่ได้ เอาหลักฐานอันมั่นคงเป็นความจริงไม่ได้เลย
นีแ้ ลพุทธบริษทั ทัง้ หลาย เมือ่ ตัวของเราเองได้ตกอยูใ่ นจริตชนิดนีแ้ ล้ว ก็มที างทีจ่ ะแก้ไขตนเองได้
ก็คอื เรามาเปลีย่ นความคิดใหม่ พิจารณาในข้อธรรมใหม่เสีย คือว่าเรามาคิดพิจารณาอยูใ่ นไตรลักษณ์
๓ ประการ คือ ความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลาย ๑ ความเป็นทุกข์ของสังขารธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวง ๑ ความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวง ๑ ธรรมทั้ง ๓ ประการนี้แล เป็นธรรมที่ให้
พิจารณาแก้ไขบุคคลผู้มีพุทธิจริตประจ�ำใจ
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แต่การที่เราจะเริ่มต้นนั้น ให้พิจาณาดูว่าสังขารธรรมทั้งภายในและภายนอกที่มีวิญญาณและ
ไม่มีวิญญาณก็ดี ถ้ามีความเกิดแล้วก็มีความเปลี่ยนสภาพ ไม่คงเดิมเป็นหลักปรากฏให้ตาเราเห็นได้
คือว่าเราสร้างบ้านสร้างตึก สร้างรถเรือเหาะเหินเดินอากาศ แล้วแต่สารพัดอย่างที่เราได้สร้างขึ้น
ในโลกนี้ มันก็เก่าแก่คร�่ำคร่าไปทุกวันทุกคืน ช�ำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนสภาพไป มีใหม่แล้วก็เก่าแก่ไป
อีกละ แม้แต่สังขารไม่มีวิญญาณก็ยังไม่เที่ยงอย่างนี้ ท�ำไมเล่าสังขารที่มีวิญญาณเช่นตัวเราเองและ
สัตว์ทงั้ หลาย ทัง้ ตัวเล็กตัวใหญ่ ทัง้ สูงทัง้ ต�ำ่ ด�ำขาวยาวสัน้ ก็ดี ถ้ามีความเกิดขึน้ มาแล้วด้วยกันในโลกนี้
เหตุไฉนจึงจะไม่แปรสภาพเปลี่ยนแปลงไปได้เล่า แม้ตัวเราเองจะปราถนาจะให้ตัวของเราเล็กอยู่
เช่นเดิมนั้นมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังของเรา มันก็ขืนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ถอยหลัง จนถึงที่สุดมันเอง
ก็เฒ่าก็แก่ หูตึง ตาฝ้าฟาง หนังเหี่ยวแห้ง แก้มตอบ ฟันหลุดล่อนถอนออกไป แล้วลุกขึ้นก็โอย นั่งลง
ก็โอย ครวญครงหมดก�ำลัง นั่งเหงาเป่าลมหายใจเข้าออก คิดว่าลมหายใจของเรา กายเรา ลมก็เดิน
ไม่เที่ยงเหมือนกัน หายใจเข้าออกๆ ไปมาช้าลงๆ ลมก็ลักหายหนีไปจากจมูกไม่รู้ไปทางไหนกันแน่
โลกเขาก็เลยสมมุติว่าคนตาย เอาอีกละ เราหรือคนอื่นหนอตาย ช่างเป็นเช่นนี้ นี่แล พุทธบริษัท
ทั้งหลายให้พาพิจารณา ถึงความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลาย ทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณ
ย่อมเป็นไปอย่างเดียวกัน เสมอกันทั้งนั้น ไม่แปลกกันอะไรเลย
ต่อไปเราก็พจิ ารณาถึงความทุกข์ของสังขารทัง้ หลาย คือว่าเมือ่ สังขารทัง้ หลายเกิดความไม่เทีย่ ง
แล้วมีการแปรสภาพไม่อยู่ยงคงที่แน่นอนอย่างเดิมแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีความเคลื่อนไหวไม่ปกติ
อยู่คงเดิมไม่ได้ ก็เป็นเหตุให้มีเวทนา ๓ อย่างเกิดขึ้นมาอีกแล้ว ท�ำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์อีกละ
ถ้าจะกล่าวถึงความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมีมากมายเลยทีเดียว เพราะมีร่างกายรูปธรรมเกิดขึ้นมา
แล้ว ย่อมจะน�ำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เกิดขึ้นในรูปธรรมนี้ ถ้ามีตาก็เกิดโรคตา มีหูก็เกิดโรคในหู มีจมูก
ก็เกิดโรคริดสีดวงจมูก มีตับก็มีโรคตับ มีไตก็เกิดโรคไต มีปอดก็เกิดโรคปอด มีกระเพาะล�ำไส้ก็เกิด
โรคกระเพาะล�ำไส้ ถ้ามีอะไรในร่างกายของคนนี้ก็ท�ำให้มีโรคต่างๆ สารพัด แต่จะเป็นโรคอะไรมาก
หรือน้อยนัน้ แล้วแต่จะเกิดมีขนึ้ แต่ละรูปกายของคนเราท่านทัง้ หลาย ก็เพราะเหตุฉะนีแ้ ล จึงกล่าวว่า
สังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ เป็นของทนได้ยาก เป็นของล�ำบาก เดี๋ยวก็มีความทุกข์เกิดขึ้น เดี๋ยว
ก็มีความสุขเกิดขึ้น เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้น เกิดๆ ดับๆ สลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้แลทั้งวัน
ทั้งคืน ฉะนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า สังขารร่างกายเราและท่านทั้งหลายนี้เป็นทุกข์ ให้เรา
พิจารณาดูให้รู้จักทุกข์นี้อีกอย่างหนึ่ง
เมื่อเราได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยง ถึงความเป็นทุกข์ของสังขารธรรมผ่านมาแล้ว ต่อไปก็ให้
พิจารณาดูว่า โอ้หนอ..ก็ของสิ่งใดไม่เที่ยงของสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ ก็ของสิ่งนั้นเป็นทุกข์ คนทั้งหลาย
หรือสัตว์ทั้งหลายปราถนาอยู่ว่า ขอให้รูปกายเรานี้เที่ยงหรือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเรา
จนเที่ยงอยู่เช่นเดิมอย่างนี้ แต่รูปกายเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ไม่เป็นไปตามความหวัง
ความปราถนาของเราท่านทัง้ หลาย ย่อมมีความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนอยูต่ ามเดิม ย่อมมีความแปรปรวนไป
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เป็นธรรมดาเก่าแก่คร�่ำคร่าไม่ฟังค�ำสั่งสอนผู้ใดเลย ดื้อดึงจริงๆ นี้อย่างหนึ่ง ต่อไปบอกไม่ให้
เป็นโรคก็ยังคงเป็นโรคอยู่ บอกไม่ให้เจ็บก็ขืนเจ็บ ถ้าเข้าโรงพยาบาลฉีดยารักษาก็ดี กินยารักษาก็ดี
เมื่อเรากินลงไปแล้วถ้ายาระงับโรคไม่ได้ มันก็เจ็บก็ปวดอยู่เช่นเดิมนั่นแหละ บอกก็ไม่ฟังว่าเป็น
ของเรา ดีไม่ดีบอกไม่ให้ตายนะร่างกายอันนี้ เพราะเป็นของเราอย่างนี้ มันก็ไม่ฟังค�ำบุคคลใดอีกละ
ขืนตายไปจนได้ แม้บุคคลใดเราพุทธบรษัททั้งหลายจะปราถนาไม่อยากให้เป็นไปอย่างอื่น คือให้
รูปกายเที่ยงอยู่ และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงอยู่ เป็นสุขอยู่ตามใจของตนเองก็ตาม
สังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมปฏิเสธ ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดา ไม่ฟังใครบอกใครพูดทั้งนั้น
ก็เพราะเหตุนี้แล จึงกล่าวว่าสังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ให้เรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้
บุคคลผู้มีพุทธิจิตเป็นเจ้าเรือน เมื่อมาพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่า
นี่เป็นทางที่ควรคิด ควรพิจารณา จึงได้ถูกทางเดินของบุคคลผู้มีพุทธจริตเป็นเจ้าเรือนของใจ เมื่อ
ได้ความคิดที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้บุคคลที่มีจริตชนิดนี้ได้ปัญญาเกิดขึ้นในตนเอง และได้รับ
ความสงบเป็นสมาธิได้ง่าย
จริตทั้ง ๖ อย่างนี้แล ย่อมมีต่างๆ กันที่เราเกิดมาในโลกนี้ บางคนก็มีทั้งราคจริตและโทสจริต
บางคนก็มีทั้งโทสจริตและโมหจริต บางคนก็มีทั้งโมหจริตและสัทธาจริต บางคนก็มีทั้งสัทธาจริต
และวิตกจริต บางคนก็มที งั้ วิตกจริตและพุทธิจริต แต่ละบุคคลนีบ้ างคนก็มจี ริตบางอย่างทีก่ ล่าวมานี้
มากบ้างน้อยบ้างต่างๆ กัน ไม่มีเสมอกันไปทั้งหมดทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเราจะรวมจริต
ของแต่ละบุคคลลงไปแล้ว ก็เป็นอันว่าตกลงรวมอยู่ที่โมหจริตนี้แลเป็นส่วนใหญ่ เพราะโมหจริตนี้
เป็นตัวหลง มืดมนอนธการ ไม่รู้ว่าเรามีจริตชนิดไหนแน่ จึงแก้ไขตนเองไม่ได้ ไม่ถูกต้องตามประสงค์
ฉะนั้น พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจึงพากันท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบจิตสงบใจลงได้ยาก
ที่จะให้จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิ
มาบัดนี้ ให้เรามาใช้ปัญญาพิจารณาดูจริตของตนเองให้เข้าใจเสียก่อนว่า เรานี้มีจริตชนิดไหน
เป็นลักษณะอย่างไร ให้รู้ให้เข้าใจจริตของตนเองจริงๆ แล้ว เราก็จะได้แก้ไขตนเองได้ เมื่อเรารู้
และแก้ไขจริตของตนเองได้แล้วตามที่อธิบายมาในข้างต้นนั้นก็จะเป็นเหตุให้ตนเองได้ท�ำความ
สงบจิตสงบใจของตน ให้เป็นสมาธิได้ง่ายและเร็วเข้าไม่เนิ่นช้าเสียเวลาเลย นี้แลพุทธบริษัททั้งหลาย
ควรท�ำความเข้าใจให้ได้ก่อนที่เราจะนั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบสุข
ถ้าบุคคลใดยังไม่เข้าใจว่าจริตของตนเองเป็นแบบไหน มีลกั ษณะอย่างไรนัน้ ก็ขอให้พจิ ารณาดู
ให้เข้าใจแน่นอนเสียก่อน จึงเข้านั่งท�ำสมาธิภาวนาต่อไป
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นิวรณธรรม ๕
บัดนี้ จะกล่าวถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดบังหรือว่าเป็นเครื่องกั้นกางการเจริญสมาธิภาวนาไว้
เปรียบเหมือนฝาผนังที่หนาแน่นแผ่นใหญ่ ปิดดวงตาคือปัญญาของบุคคลไว้ให้มืดมิด จนจะหา
ความคิดแก้ไขปลดเปลื้องปล่อยวาง หาทางท�ำความสงบจิตสงบใจ ของตนเองไม่ได้ กระสับกระส่าย
เดือดร้อนวุ่นวาย มีทั้งทุกข์ ทั้งโศกเศร้า มัวหมอง ขุ่นมัว ระทม ตรอมใจ ท�ำให้บุคคลกินไม่ได้
นอนไม่หลับ คิดไปคิดมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกลุ้มใจ ท�ำให้หลงใหลซบเซาเหงาง่วง มืดมิดปิดบัง เป็น
เสมื อ นหนึ่ ง กั บ เมฆหมอกปกคลุ ม ดวงอาทิ ต ย์ ดวงจั น ทร์ ดวงดาว ที่ ใ สสว่ า งอยู ่ ใ ห้ มื ด ครึ้ ม
ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ยากจะหาความสว่ า งไสว ฉายแสงใดออกมาให้ เ ห็ น ได้ ฉั น ใดก็ ดี
นิวรณธรรมทั้ง ๕ ประการนี้แลเป็นเครื่องท�ำลายความสงบ ปิดป้องก�ำบังปัญญาของพุทธบริษัท
ทั้งหลาย ไม่ให้บรรลุคุณงามความดีตามความประสงค์ได้ ก็เพราะเหตุนี้แล จึงเป็นเหตุให้พวกเรา
ทั้งหลายพากันนั่งเจริญท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบลงไม่ได้
บัดนี้ พวกเราทุกคนที่ยังท�ำความสงบจิตสงบใจไม่ได้นั้น ก็ให้พากันมาเรียนรู้ มาดูให้เข้าใจ
ธรรมเหล่านี้เสียก่อน คือ นิวรณธรรมทั้ง ๕ ประการนี้เอง จึงจะท�ำความสงบได้ง่ายขึ้น คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กามฉันทนิวรณ์
พยาบาทนิวรณ์
ถีนมิทธนิวรณ์
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์
วิจิกิจฉานิวรณ์

๑. กามฉันทนิวรณ์ ข้อนี้เป็นนิวรณกรรมที่ละยากและปล่อยวางได้ยากมาก ทุกคนที่เกิดมา
ในโลกนี้ เป็นส่วนมากเลยทีเดียวย่อมมีความรักความปราถนาหาความสุขกันทั้งนั้น ทั้งกิเลสกาม
และวัตถุกาม ทั้งกลางวันและกลางคืน เว้นจากจะนอนหลับเท่านั้น แต่บางคนนั้นมีนิวรณธรรม
ข้อนี้ครอบง�ำจิตใจมาก แม้กระทั่งนอนหลับก็ยังหลงใหลฝันไปพัวพันอยู่กับกิเลสกามบ้างและวัตถุ
กามที่เป็นของภายนอกตนเองบ้าง
บัดนี้ จะอธิบายขยายลักษณะอาการของกิเลสกามย่อๆ พอให้เข้าใจในลักษณะของบุคคล
ผู้ติดอยู่มาก คือ บุคคลใดที่มีความปราถนารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะตามปราถนาของตนเอง
เมื่อได้เห็นรูปของบุคคลอื่นที่เป็นวิสภาคารมณ์เข้าแล้ว ก็มีจิตใจพัวพันมั่นหมายในรูปนั้น ครุ่นคิด
ปรุงแต่งหาช่องทางอยากได้มาเป็นของตนเองเพือ่ จะได้เชยชมในรูปนัน้ ให้อมิ่ หน�ำส�ำราญสมปราถนา
นี้ว่าในเรื่องรูปที่เป็นวิสภาคารมณ์ คือเป็นรูปที่ตรงข้ามกับตนเอง นี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวส�ำคัญตัวหนึ่ง
กั้นกางไม่ให้บุคคลท�ำความสงบลงได้นี้
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กล่าวถึงบุคคลที่ยังไม่มีครอบครัว และบุคคลที่มีครอบครัวแล้วแต่เป็นคนที่ปราถนามาก
ขึน้ ไปอีก ไม่อมิ่ ไม่พอกับความต้องการในกามคุณ อีกอย่างหนึง่ บุคคลทีม่ คี รอบครัวแล้ว แต่กเ็ ป็นคน
ปราถนาทั้งคู่ครองให้อยู่ในอ�ำนาจของตนเอง ทั้งบุตร ธิดา ลูกๆ หลานๆ คนใช้ในบ้านท�ำการท�ำงาน
ของตน ทั้งจริตนิสัยใจคอของเขาเหล่านั้น ก็มาคิดแล้วคิดเล่า อยากให้มีสามีหรือภรรยา ลูก หลาน
คนใช้ในบ้านของเราให้อยูใ่ นความควบคุมของตนเองสมปราถนา ก็มากลัวพวกเขาเหล่านัน้ จะไม่ปฏิบตั ิ
ให้ถูกใจตนเอง จะไปจะมาทางทิศใต้หรือทางทิศเหนือหรือออกตก ก็มาเป็นห่วงอาลัยอาวรณ์ว่า
พวกเขาเหล่านั้นจะท�ำอย่างไร จะอยู่กันอย่างไร เขาจะไปมากันอย่างไร คืนนี้วันนี้เขาเป็นอย่างไรกัน
หนอ บางคนก็ลูกๆ หลานๆ ไปเรียนหนังสือเมืองนอกเมืองนาก็มี นี้เขาก็ไปอยู่ห่างไกลกันอีกเสียแล้ว
ก็ยิ่งจะมีความเกี่ยวข้องกังวลอยู่กับลูกหลานเหล่านั้น ว่าเขาจะตั้งใจเรียนหนังสือไหม หรือเขาจะ
อยูก่ นิ หลับนอนกันอย่างไร คิดเป็นห่วงพะวงหลงใหล คิดหน้าคิดหลังชุลมุนวุน่ วายอยูใ่ นดวงใจไม่หยุด
ไม่ยั้ง ไม่จบสิ้นความคิดลงได้ นี้แลจึงกล่าวว่าเป็นนิวรณธรรม เป็นเครื่องครอบง�ำจิตใจบุคคลอยู่
ท�ำให้เรานั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบลงไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ อธิบายเรื่องวัตถุกามที่เป็นนิวรณธรรมฝ่ายวัตถุคือ เรามีตึกร้านบ้านช่อง ข้าวของ
เงินทอง แก้วแหวนเพชรนิลจินดา โคกระบือ หมูหมาเป็ดไก่ ไร่นาสวน รถเรือ อะไรต่ออะไรที่เป็น
ของใช้ที่ต้องการอยู่ในโลก ที่หามาได้แล้วว่าเป็นของตนมีอยู่ ก็มาคิดมากลัวว่ามันจะหาย จะเก่า
หักพังทลายไป มีอะไรแล้ว ได้มาแล้ว ก็มากลัวสิ่งนั้นอีกละ แต่ทุกคนก็อยากได้กันทั้งนั้น เมื่อได้
มาแล้วมีอยู่แล้ว ถ้าได้มามากเท่าไรมีมากเท่าไร ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีก เช่น ตัวเราได้เงินทองสิ่งของ
ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็จะเก็บไว้ที่ไหนก็กลัวมันสูญหาย กลัวขโมยนักปล้นฉกชิงเอาไปหมด
ก็มาคิด กังวลอยู่กับสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น จึงเห็นเหตุให้เรามานั่งภาวนาหาความสงบลงไม่ได้
ก็เพราะเหตุนี้แล พระพุทธองค์จัดเป็นนิวรณธรรม อีกส่วนหนึ่งของกามฉันท์
มาบัดนี้จะอธิบายถึงตัวการที่สำ� คัญมากของกามฉันทนิวรณ์คือ ตัวของตนเองนี่แหละ เมื่อเรา
จะนั่งท�ำสมาธิภาวนา หาความสงบจิตสงบใจจริงๆ บางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในร่างกายตนเอง
มากบ้างน้อยบ้าง ก็มาคิดกังวลใจกับโรคอีกว่าโรคของเราจะหายไหม หรือจะเป็นไปอย่างไรจ�ำพวกนี้
ถ้าเราขืนไปนั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบ โรคก็จะยิ่งเป็นหนักขึ้น ก็กลัวความตายจะมาถึงตนเอง
เป็นโรคนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่เอาไหนเลย อย่างนี้ก็แย่ ท�ำอะไรไม่ได้ ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บป่วยมาก
ก็เป็นธรรมดาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้พยาบาลบ�ำบัดโรคให้เบาบางเสียก่อน
จึงท�ำเอาจริงจังนั่งสมาธิภาวนา
บุคคลส่วนมากนั้นก็มาอ้างว่าเรายังหนุ่มอยู่ การท�ำสมาธิภาวนาเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่
เขาท�ำกันจึงจะเหมาะสมตามวัยบุคคล เป็นคนหนุ่มก็มาอ้างว่าเรายังหนุ่มอยู่อีกละ เมื่อร่างกาย
แก่ชรามาถึงตัวเองก็ไม่ทำ� อีกละ ก็มาอ้างว่าเราเฒ่าแก่ชราแล้ว เราเจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บหลังเจ็บบัน้ เอว
อ่อนเพลีย หูตึง ตาฝ้าฟาง สารพัดเรื่องอ้างมาจะให้เราไปนั่งภาวนาท�ำความสงบเราก็แย่ละ
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เราไม่เอาละ เราไม่ท�ำ แค่อยู่ที่บ้านก็แย่อยู่แล้ว เราจะตายอยู่แล้ว ลุกขึ้นก็ครางโอย นั่งลงก็ครางโอย
นอนลงก็ครางโอย เราไม่ไปท�ำละ เพราะเราเฒ่าเราแก่มาก ก็พูดอ้างว่าการท�ำสมาธิภาวนาเป็นเรื่อง
ของคนหนุ่มคนแข็งแรงเขาท�ำกันได้ เอาอีกแล้ว เมื่อหนุ่มก็อ้างว่าเราหนุ่มอยู่ เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ
นิดๆ หน่อยๆ ก็อ้างว่าตนไม่สบาย เมื่อเฒ่าแก่ชราขึ้นมาก็มาอ้างว่าเราเฒ่าแก่ชรามากแล้ว อ้างไป
อ้างมาสารพัดเรื่องราวที่จะเก็บขึ้นมาอ้าง
ถ้านั่งท�ำสมาธิภาวนาจริงๆ ก็มาอ้างเรื่องใหม่อีก ที่นี่มียุงมากยุงชุมไม่ไหว กลัวไข้มาลาเรีย
เอาตาย ที่นี่ร้อนมาก ที่นี่หนาวมาก ที่นี่นั่งไม่สงบขัดข้อง เมื่อนั่งอยู่เกิดปวดขาขึ้นมาก็กลัวขาขาด
ปวดหลังก็กลัวหลังหัก ปวดบั้นเอวอีก ก็มากลัวบั้นเอวขาด ก็มาบ่นว่า แหม..แย่จริงๆ ขาฉัน หลังฉัน
บั้นเอวฉัน ปวดมากจริงๆ คุณเอ๋ยไม่ไหวละ ปวดท้องก็ปวด อึดอัดขัดข้อง ชุลมุนวุ่นวายอยู่ภายในใจ
ตนเอง อยากจะลุกขึน้ เดินไปออกจากท�ำสมาธิภาวนาเสียที เห็นจะสบายดี มาคิดอยูอ่ ย่างนีแ้ ล บุคคล
ทั้งหลายส่วนมากแล้วก็มาอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดที่ได้อธิบายมาแล้ว ก็เก็บเอาเครื่องอ้างเหล่านั้นมา
โกหกหลอกลวงตนเองอยู่แบบนี้เสมอเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตนเองนั่งท�ำสมาธิภาวนาอยู่ จึงเป็นเหตุให้
พวกพุทธบริษัททั้งหลาย พากันท�ำความสงบจิตสงบใจให้เป็นสมาธิมั่นคงลงเป็นหนึ่งไม่ได้ ฉะนั้น
แล นักปราชญ์เจ้าทั้งหลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น จึงได้บอกกามฉันทนิวรณ์นี้ไว้เป็นข้อต้น
เพราะเป็นนิวรณธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลจะปล่อยวางได้ยากมากทีเดียว
อนึง่ ถ้าจะเปรียบลักษณะของจิตใจของบุคคลทีม่ กี ามฉันทนิวรณ์ครอบง�ำดวงจิตดวงใจแล้วนัน้
ก็จะมีลักษณะเหมือนหนึ่งว่า เราเอาแก้วน�้ำใส่น�้ำที่ใสสะอาดมาตั้งลงบนโต๊ะตรงหน้าตนเอง แล้วเรา
ก็นำ� สีเหลืองมาเทใส่ในแก้วน�ำ้ นัน้ แล้วก็นำ� สีแดงมาเทลงใส่อกี แล้วก็นำ� สีเขียวมาเทลงใส่อกี แล้วก็นำ�
สีด�ำมาเทลงใส่แก้วน�้ำนั้นอีก ให้สีเหล่านั้นผสมเข้ากันระคนปนกัน เมื่อเรามานั่งมองดูน�้ำที่อยู่ใน
แก้วน�้ำนั้นที่ถูกสีต่างๆ เข้าระคนปนกัน ก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกน�้ำในแก้วนั้นว่าเป็นสีอะไรกัน สีแดง
สีเหลือง สีเขียวหรือสีด�ำกันแน่ มืดมนอนธการ มัวหมองไปหมด จะเอาไปทาบ้าน ทาตึก เตียงนอน
ทาตู้ ทาเก้าอี้เหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ ก็เลยเป็นสีที่ไร้ประโยชน์หาคุณภาพไม่ได้ คนใดก็ไม่ชอบไม่เอากัน
ทั้งนั้น เพราะไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรกัน ฉันใดก็ดี กามฉันทนิวรณ์นี้ เมื่อใดปกคลุมครอบง�ำดวงใจของ
บุคคลทัง้ หลายแล้ว ก็จะท�ำดวงจิตดวงใจของบุคคลนัน้ ให้มดื มนอนธการ ชุลมุนวุน่ วายครุน่ คิดติดอยู่
เป็นกังวล อาลัยอาวรณ์อยู่กับสัญญาอารมณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น มาเป็นเครื่องท�ำให้มืดมิด
ปิดบังกางกั้นปัญญาไม่ให้บรรลุคุณงามความดีตามประสงค์ของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล
แม้ จ ะเป็ น พระภิ ก ษุ ส ามเณรก็ ต ามที่ ไ ด้ อ อกบวชในธรรมวิ นั ย แล้ ว เมื่ อ เจริ ญ ภาวนาหา
ความสงบอยู่ ไปทางใต้ไปทางเหนือทุกทิศทุกทางเข้าป่าดงพงไพรไกลหมู่บ้าน เข้าถ�้ำ  ขึ้นบนภูเขา
เนินเขา ลงเรือนว่างไปในสถานที่ต่างๆ ห่างจากบุคคลสัญจรไปมาก็ตามอยู่ทุกวันนี้ที่งยังเพิ่งฝึกฝน
ตนเองท�ำสมาธิภาวนากันเริ่มต้นใหม่ๆ ยังไม่เข้าใจเรียนรู้ดูนิวรณธรรมทั้ง ๕ ข้อนี้ ที่เป็นเครื่องกังวล
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ปิดบังปัญญาของตนเองแล้ว ก็หลงไหลไปติดอยูก่ บั สัญญาอารมณ์ภายนอก ไปหลงเพลิดเพลินอยูก่ บั
สิ่งของต่างๆ ที่เป็นของใช้ไม่สมควรกับบรรพชิตบริโภค ก็ยังแสดงหามาบริโภคกับโลกเขา ยังไม่ได้
ใคร่ครวญตรึกตรองในวัตถุสงิ่ ของต่างๆ เหล่านัน้ ว่าควรบริโภคหรือไม่ควรบริโภค นีก่ เ็ ป็นนิวรณธรรม
ท�ำลายความสงบของภิกษุสามเณรอีกอย่างหนึง่ เป็นของอยูภ่ ายนอกกาย ส่วนความกังวลอยูภ่ ายใน
กายใจของตนเองยังยิ่งลึกเข้าไปอีก แล้วเมื่อไหร่เขาจึงจะมองเห็นได้ว่ามีวิรณธรรมอยู่ภายในใจ
ของตนเองเล่า จึงเป็นเหตุให้ภิกษุสามเณรผู้เริ่มฝึกท�ำสมาธิภาวนาใหม่ๆ ยากล�ำบากจริงๆ ที่จะ
สงบลงได้ เหตุฉะนั้นแล พระภิกษุสามเณรผู้เริ่มฝึกฝนตนเองท�ำสมาธิภาวนาใหม่ๆ นี้ ให้พากัน
มาท�ำความเข้าใจในลักษณะอาการของกามฉันทนิวรณ์ที่มีกับตนเองนี้ก่อน เช่น เรานั่งท�ำสมาธิ
ไปแล้วนั่งบริกรรมข้อธรรมมัฏฐานอยู่นานๆ เขาจะมีเวทนาเกิดขึ้นมา บางทีก็ปวดขามาก บางทีก็
ปวดสันหลัง บางทีก็ปวดบั้นเอวมาก บางทีปวดหัว มีอะไรในร่างกายของตนเองนั้น เหมือนกับมัน
ปวดไปหมด คันไปหมด อึดอัดขัดข้องไปหมด สารพัดทีม่ นั จะเกิดขึน้ ในกายอันนี้ แล้วจิตใจของตนเอง
ก็ไปกังวลวุ่นวายอยู่กับเวทนาในสิ่งต่างๆ ที่เกิดอยู่ในกายของตนเอง เดี๋ยวก็คิดไปที่ขา เดี๋ยวก็คิดไป
ที่บั้นเอว เดี๋ยวก็คิดไปที่สันหลัง มีที่ใดปวดในร่างกายไปวุ่นวายกับเขาหมด ถ้าขืนนั่งไปอีกนานๆ
ก็มากลัวร่างกายของตนจะแตกหักทลายตายไป เลยมาคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เลยลุกเดินออกจากการ
นั่งท�ำสมาธิภาวนาไปเสีย ถ้าบุคคลผู้ใดชอบเป็นลักษณะนี้ เรียกว่ากามฉันทนิวรณ์ครอบง�ำจิตใจ
ของบุคคลนนัน้ นีแ้ ลจึงเป็นเหตุให้พวกเราท่านทัง้ หลายพากันนัง่ ท�ำสมาธิภาวนาจิตใจจึงไม่สงบลงได้
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากามฉันทนิวรณ์จะเป็นตัวการส�ำคัญมากก็ตามที แต่ก็ยังมีธรรมที่จะ
แก้ไขปลดเปลือ้ งละวางออกได้ ไม่เหลือวิสยั ไปจากผูใ้ ช้ความเพียรพยายามอยูท่ กุ เวลา หาโอกาสแก้ไข
ตนเองอยู่เสมอ นี้เป็นหลักส�ำคัญ
ต่อไปจะอธิบายธรรมที่ละกามฉันทนิวรณ์ คือ เมื่อเรานั่งท�ำสมาธิภาวนาอยู่บริกรรมข้อธรรม
กัมมัฏฐานอยู่นั้น จิตใจของเราก็ไปคิดปรุงแต่งอยู่กับเรื่องที่เป็นกิเลสกามและวัตถุกาม ที่มีวิญญาณ
หรือไม่มีวิญญาณก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เราอย่าเก็บมันมาคิด อย่าเอามันมายุ่ง เอามาปรุงแต่ง
ขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของเรา มันเป็นสัญญาณอารมณ์ เป็นกิเลสมาร สังขารมารทั้งนั้น ให้เราละ
ปล่อยวางไว้ข้างนอกเสียก่อน พูดอย่างย่อๆ ถ้าเราละได้วางได้จริง เราก็จะได้รับความสงบเป็นสมาธิ
ได้ง่ายๆ แต่ถ้ายังละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ ยุ่งอยู่วุ่นวายอยู่อย่างเดิมไม่สงบลงได้ ก็มาพิจารณาดูจิตใจ
ของตนเองให้รู้ว่ามันคิดติดอยู่ด้วยอะไร สิ่งไหนที่มันคิดอยู่เดี๋ยวนี้ ก็ให้รู้ในสิ่งที่มันติดอยู่เป็นอารมณ์
เป็นฝ่ายกิเลสกามหรือวัตถุกามกัน แน่นอน ถ้าเรารู้ได้ว่าเป็นวัตถุกามสมบัติทรัพย์สินเงินทอง
แก้วแหวนเพขรนิลจินดา รถเรือ เครื่องใช้ไม้สอย ตึกรามบ้านช่อง และสัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณ
ทั้งหลายเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอยู่ ก็ให้เรามาคิดดูเสียว่า ทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหลายนี้ที่มี
วิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ตาม เมื่อเราตายจากเขาไป เราเอาสิ่งของเหล่านั้นไปด้วยได้ไหม หรือ
อย่างไนกันแน่ ก็พิจารณาให้เข้าใจถามใจของเราดูซิ มันเอาไปได้จริงไหม ถ้ามันเอาไปไม่ได้ มันไป
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คิดติดอยู่ท�ำไมกับวัตถุสิ่งของเหล่านั้น เมื่อใจของเราถูกปัญญาไต่ถามก็รู้สึกยอมจ�ำนนตนเอง แล้ว
ก็จะปล่อยวางวัตถุสิ่งของที่ตนติดอยู่ออกได้ วางไว้ข้างนอก จิตใจก็จะมาอยู่กับข้อบริกรรมภาวนา
ที่เราระลึกอยู่ จิตใจของเราก็จะสงบเป็นสมาธิลงได้ง่าย นี้อย่างหนึ่ง ถ้าเราปล่อยวางวัตถุภายนอก
ได้แล้ว จิตใจมันก็มาคิดติดอยู่กับรูปร่างกายของตนเองอีก มันเป็นธรรมดาเรื่องจิตใจของคนทุกคนที่
เกิดมาในโลกนี้ จิตมันก็รักกายเป็นห่วงกาย ทั้งสัตว์เดรัจฉานและคนเราทุกคนเหมือนกันหมดทั้งนั้น
แต่ก็มีทางที่จะแยกกายกับจิตใจออกจากกันได้ เพราะกายเป็นรูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ  จัดเป็นนามธรรม มันเป็นคนละอย่างกัน แต่มันก็อาศัยอยู่ด้วยกัน ถ้าจะเปรียบเทียบกาย
กับจิตใจให้ฟังย่อๆ กายของคนเราทุกคนก็เสมือนหนึ่งกับตึกหรือบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้น ส่วน
จิตใจของเราที่อาศัยกายอยู่ทุกวันนี้ก็เสมือนหนึ่งว่าตัวบุคคลที่อาศัยอยู่กับตึกกับบ้านของตนนั้นเอง
ฉันใดก็ดี กายกับจิตใจที่อาศัยกันอยู่ทุกวันทุกคืนนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ถ้ามีปุจฉาถามขึ้นมาว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะแยกกายกับจิตออกจากกันได้นั้น จะเปรียบเทียบ
ให้ฟังอีกว่า รูปกายของคนทุกคนก็เปรียบเหมือนบ้านที่บุคคลทั้งหลายสร้างขึ้นเพื่ออาศัยอยู่ เมื่อ
เราสร้างขึ้นแล้วแต่ต่อมาก็ล่วงวันล่วงคืนล่วงปีไป ก็ถูกแดดถูกฝนบ้าง ก็มีความเก่าแก่ เช่น หลังคา
รั่วบ้าง เสาที่ฝังอยู่ในพื้นดินก็จะขาดบ้าง ฝาถูกฝนก็ผุพังเก่าแก่คร�่ำคร่า ช�ำรุดทรุดโทรมมากบ้าง
น้อยบ้าง แล้วก็พากันซ่อมแซมแก้ไขตามก�ำลังของตน พออาศัยอยู่ต่อไปได้ชั่ววันชั่วคืนเท่านั้น แต่ถ้า
บ้านหลังเก่านี้แหละถูกลมพัดหักบ้าง ไฟไหม้บ้าง เก่าแก่คร�่ำคร่าลงจนไม่มีความสามารถซ่อมแซม
ขึ้นใหม่ได้ ตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ก็ปล่อยบ้านหลังนั้นทิ้งเสียหรือรื้อทิ้งเสีย แล้วก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่
อาศัยอยู่ตามก�ำลังของตนเอง ฉันในก็ดี จิตใจของคนเราที่อาศัยอยู่กับกายทุกวันนี้ก็เสมือนหนึ่งว่า
ถ้าร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากบ้างน้อยบ้างก็พยายามรักษากับแพทย์คลินิก หรือเข้าโรงพยาบาล
ตามก�ำลังของตน พออดพอทนอยู่ไปไดอีก เหมือนกับเราที่ซ่อมแซมบ้านของเราที่คร�่ำคร่าให้ดีขึ้น
แล้วเราก็อาศัยอยู่ไปอีก เหมือนกันฉันนั้น ถ้าร่างกายของเราเป็นโรคมากหรือวิบัติมาก เอาไปรักษา
โรงพยาบาลไหน คลินิกหมอ แพทย์คนใด กินยาอะไรก็ไม่หาย ไม่ดีขึ้นมาอีก ก็หมดหวังของหมอและ
ญาติพี่น้องของตน ตนเองก็ทนไม่ไหว จิตใจก็เลยหมดห่วงอาลัย วิ่งหนีออกจากกายอันนี้ไปเกิดใน
ภพชาติอันใหม่ แล้วร่างกายของคนเราก็ค่อยหมดลมหายใจ วางอยู่ ต่อไปก็ผุพังทลาย ฝังบ้าง
เผาบ้าง หายไปเลย ฉันใดก็ดี ก็เหมือนกับว่าคนเราอาศัยอยู่บ้านของตนเองทุกวันทุกคืนนี้ ถ้ามันถูก
ไฟไหม้บา้ งพังบ้าง เก่าแก่มากจนซ่อมแซมไม่ไหว ก็เลยทิง้ บ้านไปสร้างเอาหลังใหม่เหมือนกันนัน้ แหละ
จิตใจคนเราก็ท้ิงกายไว้เหมือนกันอย่างนี้ ฉะนั้นแล จึงกล่าวได้ว่าจิตกับกายเป็นของคนละอย่าง
แยกออกจากกันได้
เมื่อเรามาท�ำความเข้าใจและรู้จักอย่างนี้แล้ว เมื่อเรานั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่นั้น เมื่อมีอาการ
เจ็บปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปวดขาแขนหรือที่ใดในร่างกายของตนเกิดขึ้น ก็อย่าไปคิดอยู่กับที่ปวด
นั้น ให้พยายามท�ำเฉยๆ ปล่อยวางไว้ต่างหาก ถ้าจิตมันยังอยากจะยึดที่จะเจ็บปวดอยู่อีก เราก็ใช้
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สติปัญญาพิจารณาดู และมีความอดทนอย่างเอาจริง ถ้าไม่ถึงเวลาที่เราก�ำหนดไว้ก่อน เราไม่ต้อง
ยอมลุกขึ้น ท�ำใจของตนเองให้กล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่อเวทนา ถึงแม้ว่าหลังปวด เอวปวด ขาแขนปวด
ก็ปวดไปเถอะ หลังอยากหักก็หักไป เอวจะขาดก็ขาดไป ขาหรือแขนจะขาดก็ขาดไปหมดเถอะ
มีความอดทนหนักแน่น ยืนหยัดต่อการบ�ำเพ็ญภาวนาบริกรรมข้อธรรมกัมมัฏฐานของตนเองต่อไป
จนกว่าจะถึงเวลาที่เราก�ำหนดไว้ จึงลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบทใหม่
เราต้องเอาจริงจังอย่างนี้ จึงต่อสู้แก้ไขปล่อยวางเวทนาได้ เมื่อเราปล่อยวางเวทนาภายในกาย
ของเราได้แล้ว จิตใจของเราก็จะมาอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานของเราที่บริกรรมอยู่ ก็จะเป็นเหตุให้
จิตใจได้รับความสงบเป็นสมาธิได้ง่าย เมื่อเราแก้ไขเวทนาและปล่อยวางได้ด้วยปัญญาอย่างไร ก็ขอ
ให้จ�ำข้อธรรมนั้นไว้ให้จงดี เมื่อเรานั่งท�ำสมาธิภาวนาครั้งต่อไป ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้น หรือจิตใจของเรา
ไปคิดติดอยู่กับอะไรแล้ว เราก็ยกเอาธรรมข้อนั้นมาแก้ไขปล่อยวางได้ทันที ไม่ล�ำบาก จิตของเรา
ก็จะสงบเป็นสมาธิถึงที่เดิมไม่ยาก
ฉะนั้นแล พุทธบริษัททั้งหลาย ธรรมที่แก้ไขกามฉันทนิวรณ์ที่ได้อธิบายมาโดยย่อๆ พอให้ท่าน
ทัง้ หลายน�ำไปปฏิบตั แิ ก้ไขด้วยตนเอง ก็จะปล่อยวางกามฉันทนิวรณ์ขอ้ นีไ้ ด้ ตามก�ำลังความสามารถ
สติปัญญาของตนเอง ตามสมควรที่จะท�ำได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงใช้
ความเพียรพยายาม ไม่ต้องถอยหลัง ตั้งหน้าท�ำจริง อย่าได้ประมาทเท่านั้นก็พอ ถ้าเราไม่ประมาท
เราใช้ความเพียรพยายามปล่อยวางอยู่ เราก็จะละได้ เหมือนกันกับนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านท�ำ
มาก่อนพวกเราเท่านั้นเอง
๒. พยาบาทนิวรณ์ มีลักษณะและอาการของบุคคลที่ถูกพยาบาทนิวรณ์ครอบง�ำดวงจิตใจ
ให้หงุดหงิด ครุน่ คิด เหีย่ วแห้ง เศร้าโศก โกรธแค้น แสนร�ำคาญ วุน่ วาย อยูภ่ ายในใจ ดูเสมือนหนึง่ ว่า
มีเพลิงไหม้อยูใ่ นกองแกลบทีส่ งู ใหญ่ทำ� ให้หมูช่ นทัง้ หลายไม่อาจสามารถมองให้เห็นได้งา่ ยเลย ถ้าใคร
อยากจะรูว้ า่ ไฟมีหรือไม่ในกองแกลบนัน้ ก็เข้าไปนัง่ ใกล้หรือยืนใกล้ๆ หรือเอาไม้ หอก ดาบ แทงเข้าไป
แล้วคุ้ยเขี่ยดูหลายๆ ครั้ง แล้วก็จะเห็นว่ามีไฟอยู่ในกองแกลบนั้น แดงฉานเป็นเพลิงพร้อมทั้งมีควัน
กรุ่นขึ้น มืดมนอนธการ มีทั้งร้อนทั้งควัน มองอะไรข้างหน้าไม่ค่อยจะเห็นถนัดได้ ถ้าบุคคลผู้ใด
ใครคนหนึ่งหลงเข้าไปเหยียบเอากองแกลบนั้น ก็จะถูกเท้าถล่มลงในถ่านเพลิงไหม้เอาแทบปางตาย
ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ฝ่ายเดียว แสนที่จะเยียวยารักษาแผลให้หาย
ได้ง่าย ล�ำบากมากทีเดียว ต่อเมื่อใดบุคคลพวกนี้เข้าไปหาแพทย์หาหมอยาดีๆ ในสถานคลินิกหรือ
โรงพยาบาลต่างๆ รักษาแผลจึงจะหายได้เป็นปกติ ฉันใดก็ดี บุคคลที่ถูกพยาบาทนิวรณ์ครอบง�ำ
จิตใจอยู่ เมื่อนั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบก็มาครุ่นคิด หงุดหงิด เศร้าโศก เหี่ยวแห้ง โกรธแค้น
แสนร�ำคาญ ชุลมุน วุ่นวายอยู่ภายในใจของตนเอง ก็อยากจะไปทุบตี ฟาดฟัน ทิ่มแทงด้วยหอกดาบ
ท�ำลายหมายล้างชีวิตของคนอื่นที่เป็นอริกันกับตนเอง ให้สิ้นชีพตายไปเสียจากโลก ตนเองก็จะอยู่
สบาย ก็มาครุ่นคิดอยู่อย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้ตนเองนั่งท�ำสมาธิภาวนาไม่สงบลงได้ จึงเรียกว่าพยาบาท
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นิวรณ์ครอบง�ำจิตใจของบุคคลนั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดีได้ตามประสงค์ตามความมุ่งหมาย
ของตนเอง  นักปราชญ์ทั้งหลายจึงได้กล่าวว่าเป็นนิวรณธรรม ข้อหนึ่งอีก
แต่อย่างไรก็ตาม พยาบาทนิวรณ์นี้ แม้จะเป็นของที่ละปล่อยวางได้ยากก็ตาม ก็ยังมีธรรมที่จะ
ระงับดับกองไฟในหัวใจของบุคคลได้ กล่าวคือ เมตตาพรหมวิหาร ๔ นี้เป็นเครื่องระงับดับได้
ให้บุคคคลหมั่นเจริญให้มากเท่านั้นเอง
การที่เราจะเจริญเมตตาต่อบุคคลที่เป็นคู่อริกันกับเรานั้น คือเมื่อเขาด่าเรา เขาโกรธเรา เขาว่า
จะมาฆ่าเราด้วยหอก ดาบ ระเบิด ปืนยิงเราให้ตายไปอย่างนี้ ก็ให้เราผูกความเมตตา คือท�ำใจ
ของตนให้มีความรักต่อบุคคลนั้น และท�ำใจของตนให้มีความสงสารต่อบุคคลนั้น ว่าเราเกิดมา
ร่วมโลกอันเดียวกัน รักสุข เกลียดทุกข์ กลัวต่อความตายเหมือนกันทุกตัวคนสัตว์อยูใ่ นโลกนี้ คุณอย่า
มาด่าฉัน อย่าโกรธฉัน อย่ามาคิดจะฆ่าฉันด้วยหอก ดาบ ระเบิด ปืน มายิงให้ฉันตายเลย เดี๋ยวนี้ฉัน
ไม่โกรธ ไม่พยาบาทเบียดเบียนคุณแล้ว ฉันอยู่สบาย ฉันมีความรักคุณมาก สงสารคุณมาก เมื่อคุณ
ได้ส�ำเร็จหรือคุณได้ยศถาบรรดาศักดิ์ร�่ำรวยมีเงินทอง มีสิ่งของสมบูรณ์ทุกอย่างนั้น ฉันมีความยินดี
กับคุณด้วยทุกอย่างที่คุณได้ แต่ตัวฉันนี้ก็มีความสุขความสบายเหมือนกัน เพราะเหตุใดแลฉันจึงมี
ความสุข ก็เพราะฉันละความโกรธละความพยาบาทละความเบียดเบียนคุณแต่ก่อนนั้น ฉันได้ละได้
ปล่อยวางออกจากหัวใจของฉันได้แล้ว ตัวฉันจึงกล่าวได้ว่าฉันมีความสุข ความสบายใจ แม้เขาคนที่
เป็นอริกันกับเราเกิดวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราก็คิดสงสารเขา เราไม่คิดแช่งอยากให้เขาตาย
ให้เราคิดอยากให้เขาหายจากการวิบัติเหตุที่เขาได้รับนั้น ให้เราท�ำใจของตนเมตตาอยู่อย่างนี้
ถ้าเกิดว่าคนนัน้ เขาตายจากโลกไปก็ตาม เราก็ทำ� ใจของตนให้เป็นกลางวางจิตใจไว้เฉยๆ เป็นธรรมดา
เราช่วยไม่ได้ นี้เรียกว่าเราเจริญอุเบกขา
ถ้าจะเปรียบกับจิตใจของบุคคลที่พยาบาทนิวรณ์ครอบง�ำดวงใจอยู่นั้น ก็เหมือนหนึ่งกับว่า
เราเอาหม้อใส่น�้ำไปตั้งไว้บนเตาไฟ เมื่อถูกไฟเผาหม้อตลอดไป น�ำ้ ที่อยู่ในหม้อนั้นก็เดือดพล่านและ
มีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา หาความเย็นและความหยุดนิ่งไม่ได้ ต่อเมื่อใดเราเอาน�้ำที่อื่นไป
ดับไฟให้หมดเชื้อเพลิงแล้ว น�้ำอยู่ในหม้อที่ก�ำลังร้อนเดือดพล่านอยู่นั้นก็ค่อยๆ เย็นลงไปทุกทีจนถึง
้ ทีต่ ง้ั อยูบ่ นเตาไฟก�ำลังมีความร้อนเดือดพล่าน
เย็นปกติ หรือจะเปรียบอีกอย่างหนึง่ เรายกเอาหม้อน�ำ 
อยู่นั้น น�ำไปตั้งไว้ที่อื่นเสีย น�ำ้ ในหม้อที่มีความร้อนก็จะค่อยๆ เย็นลงไปทุกที จนน�ำ้ อยู่ในหม้อนิ่งอยู่
และเย็นเป็นปกติเช่นเดิม ฉันใดก็ดี จิตใจของบุคคลทีถ่ กู พยาบาทนิวรณ์ครอบง�ำอยู่ ก็มจี ติ ใจเดือดร้อน
วุ่นวายกระสับกระส่ายหาความสงบลงไม่ได้ เหมือนกับน�้ำในหม้อที่ก�ำลังเดือดพล่านอยู่ น�้ำไม่อยู่นิ่ง
เป็นปกติ ต่อเมื่อใดเรายกเมตตาพรหมวิหารธรรมนี้เป็นเครื่องระงับดับความร้อนได้ เสมือนหนึ่งกับ
น�้ำที่ดับไฟที่ก�ำลังร้อนอยู่ให้เย็นลงได้ หรือหม้อน�้ำที่ก�ำลังร้อนอยู่บนเตาไฟ บุคคลที่ยกหม้อน�้ำร้อน
นั้นออกไปตั้งไว้ที่อื่นเสีย น�ำ้ ที่ร้อนอยู่ในหม้อก็ค่อยๆ เย็นลงทุกทีจนเย็นเป็นปกติตามเดิม ฉันใดก็ดี
เมตตาพรหมวิหารนี้เมื่อบุคคลใดมาท�ำมากเจริญให้มากแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้พุทธบริษัททั้งหลาย
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หายจากความพยาบาทเบียดเบียนบุคคลที่เป็นอริกัน หายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจ ได้อยู่
เป็นสุขสบาย ฉันนั้นเหมือนกันแล แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิภาวนา ท�ำจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิ
ได้งา่ ย เหตุฉะนัน้ พุทธบริษทั ทัง้ หลายควรพิจารณาให้รู้ ดูให้เข้าใจ ดังได้อธิบายมาแล้วนีว้ า่ นิวรณธรรม
นี้มีลักษณะอย่างไร และมาละได้ด้วยพิจารณาในธรรมข้อไหนก็ให้จ�ำธรรมข้อนั้นไว้ ต่อเมื่อภายหลัง
ถ้าพยาบาทนิวรณ์จะเกิดขึน้ อีกกับเรานัน้ เราจะได้ยกธรรมข้อนัน้ มาปล่อยวางได้ตามเดิมจนหายขาด
จากดวงใจของเราได้เป็นสมุจเฉทปหาน
๓. ถีนมิทธนิวรณ์ ธรรมนี้อีกข้อหนึ่ง ก็เป็นธรรมครอบง�ำจิตใจไม่ให้บรรลุถึงคุณงามความดี
เช่นกัน ลักษณะของถีนมิทธนิวรณ์นี้ เมื่อได้เข้าครอบง�ำจิตใจของบุคคลใดแล้ว เมื่อก�ำลังนั่งสมาธิ
ภาวนาอยู่ ก็จะท�ำให้ร่างกายของบุคคลนั้นง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม โงกง่วง เอนซ้ายเอียงขวา
ไปมา ไม่อยู่เที่ยงตรงเป็นปกติ จิตใจก็หดหู่อ่อนเพลียตั้งตัวไม่ค่อยจะได้ มีแต่จะหลับกันท่าเดียว
เท่านั้น เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาอีกก็ตั้งตัวขึงขังนั่งท�ำสมาธิใหม่ อยู่ได้ไม่กี่นาทีก็ง่วงซึมซบเซาเข้ามาอีกแล้ว
จิตใจของบุคคลนั้นก็อ่อนแอท้อแท้ เอาจริงจังไม่ได้สักที มีแต่ความคิดอยากลุกหนีเดินออกไปนอน
เสียดีกว่า ว่าเรานี้ไม่ไหวแล้ว ง่วงนอน แย่เสียจริงๆ ถ้าขืนนั่งท�ำสมาธิต่อไปอีกเห็นจะล้มฟุบลงนอน
ให้คนทีน่ งั่ ด้วยกันเขาเห็นเข้า ก็ละอายเพือ่ นฝูงทีน่ งั่ ด้วยกันแน่ ถ้าเรานัง่ อยูค่ นเดียวก็คอ่ ยยังชัว่ หน่อย
คนอืน่ เขาไม่เห็นเรา ก็มาคิดอยากไปนอนเสียท่าเดียวเท่านัน้ คิดแล้วคิดเล่า โงกง่วงไปมาอยูต่ ลอดเวลา
แล้วก็โกหกหลอกลวงตนเองว่า เราไปนอนเสียดีกว่า วันนีไ้ ม่เอาละ ไม่ทำ� ต่อไปละ วันใหม่จงึ จะท�ำอีก
เลยลุกขึ้นเดินออกจากที่นั่งสมาธิภาวนาไปหาที่นอนของตนเอง แล้วก็นอนหลับไปตามปราถนา
๕ ชั่วโมงก็ไม่ตื่นขึ้นมาท�ำสมาธิอีก ถ้าบุคคลใดขืนท�ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้ว อย่าหวังเลยจะได้รับ
ความสงบที่บุคคลทั้งหลายปราถนาอยู่ ก็เพราะเหตุนี้แล พระบรมศาสนาจึงกล่าวเรียกว่าเป็น
ถีนมิทธนิวรณ์ เป็นเครื่องปกปิดครอบง�ำดวงใจพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ไม่ให้บรรลุถึง
คุณงามความดีได้ ก็ขอให้พวกพุทธบริษทั ทัง้ หลายทีเ่ ริม่ ต้นท�ำสมาธิภาวนากันใหม่ๆ มาท�ำความเข้าใจ
ให้รู้ลักษณะและอาการของถีนมิทธนิวรณ์นี้ ดังได้อธิบายมาแล้วนั้น
ถ้าจะเปรียบเทียบถีนมิทธนิวรณ์นี้อีกอย่างหนึ่ง ก็เสมือนหนึ่งว่ามีน�้ำอยู่ในห้วยหนองคลองบึง
ที่ใสสะอาด ปกคลุมไปด้วยจอก แหน สาหร่าย ปกปิดมืดมิดอยู่ทั่วไปหมดบนผิวน�้ำ  เมื่อบุคคล
เดินไปมาตามริมฝั่งก็จะไม่อาจมองเห็นน�้ำที่ใสสะอาดอยู่ในห้วยหนองคลองบึงนั้นได้ เมื่อบุคคล
ต้องการน�้ำกินน�ำ้ ใช้ก็เดินลงไปในหนองน�้ำนั้น แล้วใช้ไม้หรือมือของตนแหวกกวาดจอกแหนสาหร่าย
เหล่านั้นออก ก็ได้มองเห็นน�้ำที่ใสสะอาดอยู่ในที่นั้น แล้วก็กลับขึ้นไปหาเอากระป๋องเครื่องตักน�้ำ
เพื่อตนจะดื่มกินและอาบตามต้องการ แล้วก็กลับคืนมาที่เดิมอีก มองลงไปที่หนองนั้นก็ไม่เห็นน�้ำ
ทีต่ อ้ งการว่าจะไปตักเอามาดืม่ อาบกิน เพราะจอกแหนสาหร่ายขยายตัวออกมาปกปิดมืดมิดตามเดิม
ในทีน่ นั้ จึงมองไม่เห็นน�ำ้ ได้ ฉันใดก็ดี ถีนมิทธนิวรณ์นี้ เมือ่ เข้าครอบง�ำดวงจิตดวงใจของบุคคลใดแล้ว
ก็ไม่อาจสามารถบรรลุคุณงามความดีได้ตามประสงค์ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
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แต่อย่างไรก็ตาม ก็มที างทีจ่ ะแก้ไขได้เหมือนกัน คือเมือ่ เรานัง่ เจริญท�ำสมาธิภาวนาอยู่ ก็มอี าการ
อ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นกับตนเอง เราก็รู้ทันทีว่าเป็นอาการของถีนมิทธวรณ์ ให้ท�ำใจ
ของตนกล้าหาญยืนหยัดต่อสู้ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เสมอ นั่งต่อไปไม่ถึงเวลาก�ำหนดไว้ไม่ยอม
ลุกหนีไป มันจะเป็นอะไร มันจะแตกพังทลายหรือร่างกายอันนี้ เราเคยนอนมาแต่เล็กจนเราใหญ่แล้ว
ยังมาง่วงเหงาซบเซาอยู่ตลอดเวลาอีกหรือ ขู่เข็ญปราบปรามปลุกตนเองอยู่อย่างนี้ เราไม่กลัวตาย
เรากล้าหาญต่อสู้ เพราะเราต้องการความสงบสุข แล้วเราก็นั่งภาวนาต่อไป
เราก็พยายามท�ำอย่างนี้อยู่ แต่ก็ยังไม่หายโงกง่วงเซื่องซึมอีกอยู่นั่นเอง ก็คิดไปคิดมาแต่ทาง
จะลุกหนีไปไม่หยุดยั้งดังเก่า ซบเซาเหงาง่วงอ่อนจิตอ่อนใจ ปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่นไม่ชื่อบาน เราปลุก
อยู่อย่างนี้ เราแนะน�ำตนเองอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ผลสักที ก็ให้เราลุกจากที่นั่งนั้นออกไปเดินจงกรม
เสีย หรือออกไปแหงนหน้าดูอากาศในท้องฟ้า มองหน้ามองหลังให้หายง่วงเสียก่อน แล้วก็เข้ามา
นั่งภาวนาอีก
เมื่อนั่งต่อไปอีกก็ง่วงเหงาหาวนอนอีกตามเดิม เราก็นั่งต่อสู้ไปอีกก็ไม่ไหวแล้ว ก็ให้ลุกขึ้น
จากที่นั่งไปอีก บัดนี้ให้เอาน�้ำล้างหน้าเช็ดตัวแข้งขาแขนและตามตัวให้เย็นสบายเสียก่อน แล้วเรา
ก็เข้าไปนั่งภาวนาใหม่อีกเล่า
บัดนี้ ให้เราตั้งใจเอาจริงจังไม่เหลาะแหละท้อแท้อ่อนแอ กล้าหาญ ยืนหยัด ต่อสู้ เป็นตาย
อย่างไรไม่รู้มันละ ใช้ความเพียรอดทนพยายามอยู่ตลอดไป เพราะเราต้องการอยากได้รับความ
สงบสุขเย็นสบาย อันนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้พบเห็นและกล่าวไว้สุขเลิศ ไม่มีสุขอื่นใดยิ่งไปกว่า
ความสงบ แล้วก็นั่งต่อไปอีก มันก็ยังโงกง่วงหาวนอนอ่อนเพลียอยู่ตามเช่นเคยอีก บัดนี้ เมื่อเรา
ได้พยายามจนหมดประตูแล้ว ก็เป็นธรรมดาของร่างกายก็เป็นของที่ต้องมีการพักผ่อนบ้าง เพราะ
ฝืนธรรมชาติของเขาท�ำความสงบ ร่างกายจึงอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอน
เมื่อเราหมดทางแก้ไขแล้ว ก็ให้ลุกขึ้นไปนอนเสีย แต่ก่อนจะหลับนั้นก็ให้เราตั้งใจไว้ว่า
เมื่อตื่นขึ้นมาอีกเราจะนั่งภาวนาต่อไป ให้เราตั้งใจของเราไว้อย่างนี้ทุกครั้งก่อนจะนอน และ
เมือ่ เราเอนหลังลงนอนแล้วก็ให้บริกรรมภาวนาว่าพุทโธๆ อยูใ่ นใจไปตลอด จนนอนหลับกับข้อธรรม
กัมมัฏฐานนั้น เมื่อเราตื่นขึ้นก็ให้ลุงนั่งภาวนาต่อไปอีกจนถึงเวลาไปท�ำกิจการงานตามหน้าที่ของ
ตนเองต่อไป
ให้พทุ ธบริษทั ทัง้ หลายจงใช้ความเพียรและแก้ไขตนเอง แม้ถนี มิทธวรณ์นจี้ ะเปรียบเทียบเหมือน
ห้วยหนองคลองบึงที่มีน�้ำใสสะอาดอยู่ แต่ได้มีจอกแหนสาหร่ายปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ไม่ให้บุคคล
เดินผ่านไปมามองเห็นน�้ำนั้นได้ ต่อเมื่อใดบุคคลมีปัญญา เมื่อกระหายน�้ำเดินมาถึงห้วยหนอง
คลองบึงนัน้ แล้ว ก็พจิ ารณาว่าน�ำ้ คงจะมีอยูใ่ นทีน่ นั้ แล้วก็ถอื ตักน�ำ้ และหาเอาไม้สกั ๔ อันถือเดินลงไป
ถึงริมฝั่งพอจะเอาน�้ำได้ แล้วก็ใช้ไม้แหวกหรือกวาดจอกแหนสาหร่ายออก ก็มองเห็นน�้ำใสสะอาด
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ควรแก่การดื่มกิน แล้วก็ใช้ไม้ทั้ง ๔ อันวางไว้กั้นจอกแหนสาหร่ายไม่ให้หุ้มห่อขยายตัวเข้ามาปก
ปิดน�้ำนั้นอีก แล้วตนจึงใช้ภาชนะกระป๋องหรืออะไรพอหาได้ ตักเอาน�้ำที่ใสสะอาดนั้นมาดื่มกินอาบ
ได้ตามความปรารถนาของตนเอง ฉันใดก็ดี ห้วยหนองคลองบึงเปรียบเหมือนร่างกาย จอกแหน
สาหร่ายนั้นเปรียบเหมือนถีนมิทธวรณ์ น�้ำใสสะอาดที่ถูกจอกแหนสาหร่ายปกปิดมืดมิดปกคลุม
เอาไว้นั้น ก็เปรียบเหมือนดวงใจของเราที่ใสสว่างอยู่ ได้ถูกกิเลสคือถีนมิทธนิวรณ์ครอบง�ำดวงใจเรา
ไว้ไม่ให้บรรลุซึ่งคุณงามความดีได้
ต่อเมื่อใดพุทธบริษัททั้งหลายมาละปล่อยวางนิวรณธรรมนี้ได้แล้ว เมื่อนั้นเราก็จะได้รับ
ความสงบ เหมือนบุคคลผู้มีปัญญาหาไม้มากั้นจอกแหนสาหร่ายนั้นไว้แล้วเป็นอันดี แล้วก็ถือ
ภาชนะกระป๋องลงไปตักเอาน�้ำมาดื่มกินอาบตามปราถนาของตนเองก็ฉันนั้นหมือนกันแล
อีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้บุคคลมีอาการง่วงเหงาหาวนอนอ่อนเพลียได้ในเวลาก�ำลังนั่งท�ำสมาธิ
ภาวนา คือ คนทีช่ อบรับประทานอาหารทีม่ มี นั มากๆ แล้วก็รบั ประทานเสียมากเกินไปจนอึดอัด ท�ำให้
ร่างกายมีนำ�้ หนักมาก จนท�ำให้ตวั เองอยูใ่ นอิรยิ าบถทัง้ สีไ่ ม่คอ่ ยสบาย แบบนีก้ เ็ ป็นเหตุให้ถนี มิทธวรณ์
ครอบง�ำจิตใจของบุคคลนั้นได้ในเวลาตนเองนั่งท�ำสมาธิภาวนา บุคคลเช่นนี้จะนั่งภาวนานานๆ
ไม่ค่อยได้ แต่บุคคลชนิดนี้มาละนิวรณธรรมได้ด้วยการที่มาลดการรับประทานอาหารที่มีมันมาก
ให้น้อยลง และรับประทานอาหารให้พอประมาณกับร่างกายของตน พอเหมาะสมอยู่ในอิริยาบถ
ทั้งสี่สบาย เหตุฉะนี้แล พุทธบริษัททั้งหลาย ให้พากันพิจารณาให้รู้และดูให้เข้าใจในลักษณะและ
อาการของถีนมิทธวรณ์นเี้ สีย เมือ่ ถีนมิทธวรณ์นเี้ กิดขึน้ กับตนเองแล้ว ตนเองก็มาละปล่อยวางได้ดว้ ย
การท�ำความเพียรพยายามอย่างไรจึงละนิวรณธรรมนัน้ ได้ ก็ให้จำ� การปฏิบตั แิ ละความเพียรข้อนัน้ ไว้
ให้จงดี ต่อเมือ่ ตนนัง่ ท�ำสมาธิภาวนาครัง้ ต่อไป เมือ่ ถีนมิทธวรณ์จะเกิดขึน้ กับตนเองอีก ตนก็จะได้ยก
การปฏิบตั แิ ละความเพียรข้อนัน้ แล มาละปล่อยวางนิวรรณธรรมให้หายไป ก็เป็นเหตุให้ตนเองจะได้
นั่งท�ำสมาธิภาวนาท�ำจิตใจให้สงบลงได้ง่ายตามปราถนา
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ มีลกั ษณะและอาการคือ เมือ่ พวกเราเหล่าพุทธบริษทั ทัง้ หลายก�ำลัง
นั่งท�ำสมาธิภาวนากันอยู่น้ัน จิตใจของเราจะไม่อยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานที่เราก�ำลังบริกรรมอยู่กับ
ตนเอง จิตใจจะวิ่งไปคิดนั่นคิดนี่ ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกกาย ที่เป็น
อดีตบ้าง อนาคตบ้าง จิตใจก็เหินห่างไปจากอารมณ์ข้อธรรมที่ตัวเองก�ำหนดไว้ เป็นธรรมดา
เรือ่ งของจิตใจ คิดได้มนั ก็ดี คิดไม่ได้อะไรมันก็คดิ คิดดีมนั ก็คดิ คิดชัว่ มันก็คดิ คิดบุญมันก็คดิ คิดบาป
มันก็คดิ คิดกันอยูท่ งั้ วันทัง้ คืน ถ้ามีอะไรทีเ่ รียกว่าเป็นของตนแล้ว ทรัพย์ทมี่ วี ญ
ิ ญาณและไม่มวี ญ
ิ ญาณ
ก็ตาม ก็เก็บมาคิดเสียจนหมด เดี๋ยวก็คิดถึงสิ่งนี้ เมื่อสิ่งนี้ดับไปก็คิดถึงอย่างอื่นละไม่จบไม่สิ้นลง
ได้เลย เช่นบุคคลที่มีครอบครัวแล้วก็ยิ่งซ�ำ้ ร้ายใหญ่ในเรื่องความคิดนี้ เพราะถูกมรสุมอยู่กับการงาน
หาเลี้ยงครอบครัวตนเอง ลูกๆ หลานๆ คนใช้ บริวาร ลูกศิษย์ ทั้งหลายเหล่านี้ ก็ยิ่งเป็นเจ้าอารมณ์
ความคิดมาก แต่ทุกคนก็ต้องการและอยากได้กันเป็นส่วนมาก ไม่ว่าฆราวาสญาติโยมก็ตาม หรือ
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บรรพชิตผู้ออกมาบวชในธรรมวินัยแล้ว ว่าเป็นผู่ไม่มีครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก ถ้าเกิดมา
หลงมรสุมกับกิจการงานหรือคลุกคลีกับบริวารลูกศิษย์ลูกหามากจนเกินไป จนเป็นเหตุไม่ได้พักผ่อน
แล้ว เอาเถอะ ก็จะเป็นเหตุให้มีความยุ่งปรุงแต่งวุ่นวายอยู่กับกิจการงานและลูกศิษย์ลูกหาบริวาร
ของตนเอง จึงเป็นเหตุให้อทุ ธัจจกุกกุจจนิวรณ์ครอบง�ำจิตใจให้ฟงุ้ ซ่านไม่สงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกัน
นั้นแล เว้นไว้แต่ผู้เคยปฏิบัติหัดตนเองที่ช�ำนาญการปล่อยวางมาแล้วเท่านั้น อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์
จึงจะไม่ครอบง�ำจิตใจของท่านได้ ท่านก็จะท�ำความสงบได้ทุกเวลาตามปราถนา
ส่วนฆราวาสนั้นจึงเป็นของที่ยากมากไปหน่อย เพราะอะไรก็อยากได้อยากมีกันทั้งนั้น แต่
เมื่อได้สิ่งของเหล่านั้นมาเป็นของตนจริงๆ เข้า ก็มากลัวสิ่งของทั้งหลายที่ได้มาเป็นของตนนั้นอีกละ
กลัวนักกลัวหนาเสียแล้ว บัดนี้จะท�ำอย่างไรหนอ แต่ก็อยากได้ แต่ก็กลัวมัน ท�ำไมถึงกล่าวอย่างนั้น
เพราะว่าบางคนยังไม่มสี ามีภรรยา ได้ลกู หลานบริวารก็เห็นเขาได้กอ็ ยากได้กบั เขา เมือ่ ได้สามีภรรยา
มาแล้ว ทุกคนก็มากลัวกันอีก มีสามีก็กลัวเขาไปคบผู้หญิงอื่น กลัวสามีทิ้งตนเอง นี้ก็กลัว เมื่อสามี
ป่วยไข้กก็ ลัวจะไม่หาย กลัวจะตายจากตนไป นีก้ ก็ ลัวอีก ถ้ามีภรรยาก็กลัวภรรยาอีก กลัวเขาไปเล่นชู้
สู่ชายอื่นนอกใจตนเอง นี้ก็กลัว เมื่อเขามีการป่วยไข้ไม่สบายก็กลัวไม่หายไข้ กลัวเขาตายจากตนไป
นี้ก็กลัว เพราะกลัวพลัดพรากจากกันไป ถ้ามีลูกหลานก็กลัวลูกหลานอีก เพราะว่าถ้าเขาเป็นคนดี
ก็มากลัวว่าเขาจะไม่ดีต่อไปข้างหน้า ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็มากังวลว่าท�ำอย่างไรเขาจึงจะเป็นคนดีได้
ถ้าเขาเจ็บป่วยไข้ก็มากลัวเขาจะไม่หายกลัวพลัดพรากจากตนไป ก็คิดไปคิดมาอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดมี
ช้างม้าโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่ ตึกรามบ้านช่อง ทรัพย์สิน แก้วแหวนเพชรนิลจินดา เงินทองของใช้
ต่างๆ ที่ได้มาแล้วที่กล่าวมานี้ ถ้าไม่มีเงินก็กลัวว่ามันจะไม่มี ถ้ามีเงินมากก็มากลัวเงินจะหาย เอาไป
เก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ดี เพราะกลัวขโมยเอาไปหมด ถ้ามีรถมีเรือก็เหมือนกันทั้งนั้น มีอะไรต่ออะไรดังที่
ได้กล่าวมานี้ เมือ่ ได้มาแล้วก็มากลัวกันหมดทุกสิง่ ทุกอย่างเช่นนีแ้ ล้ว ก็เป็นเหตุให้จติ ใจของพุทธบริษทั
ทั้งหลายคิดกลัวสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ มีอะไรคิดไปหาหมด จิตใจก็ฟุ้งซ่านร�ำคาญไปหงุดหงิด คิดไม่หยุด
ไม่หย่อน ไม่ผ่อนไม่ผัน ไม่รู้จบสิ้นลงไปได้เหตุฉะนั้นแล พุทธบริษัททั้งหลายจึงนั่งท�ำสมาธิภาวนา
ไม่สงบเพราะถูกอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ครอบง�ำดวงใจเอาไว้ จึงไม่ได้บรรลุคุณงามความดีได้
ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นี้ที่ครอบง�ำจิตใจบุคคลนั้นก็เสมือนหนึ่ง
ว่ามีโอ่งใบหนึ่งเต็มไปด้วยน�้ำที่บุคคลเอาออกไปตั้งไว้กลางที่แจ้งมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา เมื่อพัดไป
พัดมาลมก็พัดน�้ำอยู่ที่ปากโอ่งนั้นให้นำ�้ นั้นเป็นคลื่นกระเพื่อมอยู่เป็นนิจไม่นิ่งอยู่เป็นปกติ เมื่อบุคคล
ไปยืนดูน�้ำในโอ่งนั้นว่าจะมีอะไร มีผงหรือมีตะกอนที่สกปรกอยู่ในน�้ำนั้น บุคคลนั้นก็ไม่อาจมองเห็น
ผงหรือตะกอนที่สกปรกอยู่ในโอ่งน�้ำนั้นได้เลย เพราะถูกลมพัดน�้ำให้กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา ฉันใด
ก็ดี ลมนั้นเปรียบเหมือนอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ น�้ำที่อยู่ในโอ่งถูกลมพัดกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานั้น
ก็เปรียบเหมือนจิตใจของบุคคลที่ถูกอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ครอบง�ำให้ฟุ้งซ่านตลอดเวลาตัวบุคคลที่
ไปยืนมองดูน�้ำในโอ่งนั้นว่ามีอะไรอยู่ในน�้ำนั้นบ้าง ก็เปรียบเหมือนปัญญามองอะไรไม่เห็นเลยตาม
ความปราถนาของตนเอง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
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อธิบายธรรมทีจ่ ะให้พจิ ารณาหาทางแก้ไขอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นี้ คือ เมือ่ เราจะเริม่ นัง่ ท�ำสมาธิ
ภาวนา ให้เราคิดดูเสียก่อนว่ากิจการงานหน้าที่อะไรที่เราต้องรีบท�ำในเวลาอันใกล้ๆ นั้น รีบท�ำ
กิจนั้นให้เสร็จเสียก่อนยิ่งดี นี้อย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามบุคคลส่วนมากแล้วก็ต้องมีกิจการงาน
หน้าทีท่ ำ� มาหาเลีย้ งชีพกันทัง้ นัน้ เมือ่ มีชอ่ งโอกาสว่างพอท�ำความสงบได้ ก็ให้เข้าสถานทีท่ ำ� ความสงบ
ตามก�ำลังของตนเอง เมื่อเราเข้านั่งแล้ว บริกรรมภาวนาในข้อธรรมกัมมัฏฐานของเราอยู่ แต่จิตใจ
ของเราก็วงิ่ ออกไปปรุงแต่งคิดนัน่ คิดนีไ่ ปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกกาย วุน่ วายไปกับสังขารทัง้ หลาย
ไม่จบสิ้นลงได้ ฟุ้งซ่านร�ำคาญอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้ให้เรามาพิจารณาว่า เราต้องการ
ความสงบสุขท�ำไมจิตใจของเราจึงไปผูกพันกับสิง่ ทัง้ หลายเหล่านัน้ ของเหล่านีก้ เ็ ป็นของอยูน่ อกกาย
ไปเก็บมันมาคิดท�ำไม มันได้อะไรจึงคิดกับมัน คิดแล้วมันร�่ำรวยหรือ คิดแล้วมันสุขหรือมันมี
ความทุกข์ ให้เราถามใจตนเองดู ถ้าจิตใจของเราตอบว่าคิดแล้ววุ่นวายไม่มีความสงบมีแต่ความทุกข์
ฝ่ายเดียว ให้เราถามจิตใจของเราอีกดูซิว่า ถ้าคิดแล้วมันมีแต่ความทุกข์ก็ไปเก็บสิ่งเหล่านั้นมาคิด
ท�ำไมเล่า เมื่อจิตใจของเราถูกปัญญาซักไล่ไต่ถามอยู่อย่างนี้ จิตใจก็จะจ�ำนนตนเองทันที ไม่ยอม
คิดไปกับสิ่งอื่นแล้วก็จะมาคิดอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานที่เราตั้งไว้เดิม จิตใจก็สงบเป็นสมาธิได้
ถ้าบุคคลใดพิจนารณาละวางได้อย่างนี้ ก็กล่าวได้ส่าบุคคลนั้นท�ำได้ง่าย นี่เป็นอุบายอย่างหนึ่ง
แต่บุคคลที่ละวางได้ยากนั้น พอนั่งจิตสงบประเดี๋ยวเดียว จิตใจก็วิ่งออกไปคิดปรุงแต่งตาม
สัญญาอารมณ์ภายนอก ฟุ้งซ่านร�ำคาญอีกละ แต่เราก็ใช้สติปัญญาดึงจิตของเราให้มาคิดอยู่กับ
ข้อธรรมกัมมัฏฐานอีก เมื่อจิตใจถูกไล่ติดตามตัวอยู่ตลอดแล้วก็จะมาเกาะอยู่กับอารมณ์บริกรรม
ภาวนาตามเดิม แต่อยู่ไม่นาน เดี๋ยววิ่งออกไปอีกละบุคคลส่วนมากแล้วเมื่อท�ำกันใหม่ๆ ชอบจะเป็น
กันอยู่อย่างนี้ ต่อเมื่อใดพยายามท�ำไปเรื่อยๆ ใช้สติปัญญาคุมจิตใจให้มาคิดอยู่กับอารมณ์ข้อธรรม
กัมมัฏฐานจนเคยชินแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้บคุ คลนีไ้ ด้รบั ความสงบนานจนจิตใจได้รบั สมาธิอนั มัน่ คงได้
นี้ก็เป็นอุบายอีกอย่างหนึ่ง
แต่ถา้ บุคคลชนิดทีไ่ ม่เคยนัง่ ท�ำสมาธิภาวนาเลย เมือ่ เริม่ นัง่ เข้าทีแ่ ล้ว พอว่าบริกรรม พุทโธๆ อยู่
ภายในใจไม่ได้ถงึ นาทีเลย ไม่รวู้ า่ พุทโธหายไปไหน จิตใจของตนก็ไม่รวู้ า่ วิง่ หนีไปรอบโลกใดไม่เห็นเลย
บุคคลแบบนี้แย่มาก เป็นคนขาดสติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสติเลย เรียกว่าเป็นผู้สติน้อย สติลอยจนไม่รู้ว่า
จิตใจของตนเองไปถึงโลกไหน ไปติดอยู่กับอารมณ์ปรุงแต่งสังขารอะไร ก็ไม่รู้สึกส�ำนึกเสียเลยว่า
อะไรเป็นอะไรกัน มีแต่นั่งปรุงแต่งสังขารฟุ้งซ่านร�ำคาญใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หน้าไม่ได้หลัง นั่งอยู่
จนเหงื่อแตกเหงื่อโชกเปียกชื้นไปหมดทั้งตัว มีแต่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่สงบลงได้
แต่บุคคลบางคนก็รู้อยู่ จะหาว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ ว่าการที่จิตใจฟุ้งซ่านร�ำคาญนี้เป็นเหตุไม่ให้ได้รับ
ความสงบก็รู้อยู่ แต่ก็ยังเป็นคนไม่รู้จริง จิตใจจึงวิ่งออกไปคิดสิ่งนั้นปรุงสิ่งนี้ วางสิ้งนั้นก็มาจับสิ่งนี้
อยู่ตลอดกาล บุคคลจ�ำพวกนี้แย่มาก แย่จริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลจ�ำพวกนี้ให้ท�ำความเข้าใจว่า
สิ่งที่ว่ามันคิดนั้นแหละเรียกว่าจิตใจ ที่ต้องการอยากให้มันอยู่สงบ เมื่อมันวิ่งออกไปคิดอยู่กับสิ่งอื่น
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ภายนอกนั้น ว่าจิตใจไปติดอยู่กับสังขารธรรมน�ำให้ฟุ้งซ่าน เมื่อรู้แล้วก็ให้พยายามใช่สติปัญญา
ดึงรัง้ เอาจิตใจของตนให้ปล่อยวางสังขารภายนอก ทัง้ เป็นอดีตอนาคต แม้จะเป็นของทีม่ วี ญ
ิ ญาณหรือ
ไม่มีวิญญาณก็ตาม เช่น ภรรยา สามี ลูก หลาน เหลน คนใช้ บริวาร กิจการงานต่างๆ บางคนก็จะ
ไปเมืองนอกเมืองนาศึกษาหาความรู้ก็ดี หรือมีกิจการหน้าที่อยู่ในบ้านในเมืองของตน เดินทางไกล
ไปทางเรือเหล่านี้ หรือหากมีช้างม้าโคกระบือ หมูหมาเป็ดไก่ไร่นาเรือกสวน รถเรือ แก้วแหวน
เพชรนิลจินดา ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อเราก�ำลังนั่งท�ำสมาธิภาวนาอยู่
ให้ปล่อยวางไว้ข้างนอก ยกออกไปไว้ข้างนอกให้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม
ไม่ต้องเอามันมาคิดมายุ่งจิตใจ เมื่อใดเราออกจากนั่งท�ำสมาธิเสียก่อนจึงไปคิดกับสิ่งเหล่านั้น
เมือ่ แยกจิตใจของตนเองออกจากสิง่ เหล่านัน้ ได้แล้ว เราก็นอ้ มจิตใจของตนมาพิจารณาบริกรรม
ข้อธรรมกัมมัฏฐานต่อไป จิตใจของเราก็จะสงบลงเป็นสมาธิได้ แต่ถา้ เรานัง่ ต่อไปอีก จิตใจของเราก็วงิ่
ออกไปอีกเล่า แต่บัดนี้จิตใจไม่ยอมสงบคือว่าคุมไม่อยู่ฟุ้งซ่านตลอดกาล เมื่อเรานั่งอยู่จะท�ำอย่างไร
ก็ฟุ้งซ่านอยู่ตามเดิมอย่างนั้นแหละ เอ้า..จิตใจมันเล่นงานแล้ว เมื่อจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ บัดนี้
ั ญาดูวา่ จิตมันไปคิดอยูก่ บั อะไร ยึดติดอยูก่ บั สิง่ ไหน ตอนนีเ้ ราต้องพิจารณา
เราก็ให้พจิ ารณาใช้สติปญ
ให้รู้มันจริงๆ เมื่อเรารู้ว่าจิตใจมันติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยกตัวอย่างว่าจิตใจไป
ติดอยู่กับบ้านของตนเองอย่างนี้ แล้วเราก็ใช้สติปัญญาถามจิตดูซิว่า บ้านหลังนั้นตึกหลังโน้นเป็น
ของเราจริงๆ หรือหากว่าเป็นบ้านของคนอื่นเขาเล่า เมื่อจิตใจบุคคลยังหลงอยู่ก็จะตอบออกไป
เลยว่าบ้านของผม ตึกของฉันเลยทีเดียวแน่ๆ ให้เราใช้ปัญญาถามจิตดูอีกทีหากว่าบ้านหลังนี้
ตึกหลังโน้นเป็นของคุณหรือของเธอจริงๆ แล้ว สมมุติว่าบ้านถูกไฟไหม้หมดเสียเหลือแต่เถ้าถ่าน
คุณจะเอาอะไรเป็นของคุณเล่า หรืออีกอย่างหนึ่ง หากคุณตายลงไปแล้ว คุณจะเอาบ้านหลังนั้น
ไปด้วยหรือ หรือจะทิ้งบ้านหลังนั้นให้ลูกหลานเหลนหรือคนอื่นเขาอาศัยอยู่ต่อไปเล่า เมื่อจิตใจได้
ถูกปัญญาซักไล่ไต่ถามมาถึงนี้เข้าจิตใจก็จะงง หงุดหงิด ไม่มีหนทางตอบได้ เมื่อตอบไม่ได้ก็ตกลง
จ�ำนนตนเองยอมปัญญาหาทางไปไม่ได้ เมือ่ ไปไม่ได้แล้ว สติปญ
ั ญาก็จบั ตัวการใหญ่ได้ ผูกมัดเอาจิตใจ
ไปอยูก่ บั ข้อธรรมกัมมัฏฐานทีเ่ ราตัง้ ไว้เดิมนัน้ สติปญ
ั ญาก็ประคับประคองมองดูควบคุมอยูต่ ลอดเวลา
จิตจะดิ้นรนไปทางไหนไม่ได้ก็จะสงบนิ่งอยู่เป็นสมาธิได้
ฉะนัน้ พุทธบริษทั ทัง้ หลายให้พากันพิจารณาให้รู้ ดูให้เข้าใจในลักษณะของอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นี้
ที่เข้าครอบง�ำจิตใจของตนเองไม่ให้บรรลุคุณงามความดีได้ตามปราถนา และก็มาพิจารณาหาอุบาย
ปล่อยวางอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ได้ด้วยอุบายอย่างไร จิตใจของเราจึงสงบลงได้ ก็ให้จ�ำอุบายอย่างนั้น
ไว้ให้จงดี ต่อเมื่อภายหลังเรานั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบอีก เมื่ออุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์เกิดขึ้น
กับตนเองก็จะได้ยกข้อธรรมที่เป็นอุบาย ที่ตนเคยละปล่อยวางครั้งก่อนนั้น มาพิจารณาแก้ไขตนเอง
ได้ง่ายและเร็วเข้าก็จะเป็นเหตุให้จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิได้นานและหนักแน่นมั่นคงต่อไป
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๕. วิจกิ จิ ฉานิวรณ์นเี้ มือ่ เข้าครอบง�ำจิตใจของบุคคลใดแล้วจะมีลกั ษณะและอาการลังเลสงสัย
คิดหน้าคิดหลัง จะท�ำอะไร จะเอาอะไร วิตกวิจารตรึกตรองวุ่นวายท�ำอะไรไม่ได้ ตกลงไม่ได้
ตัดสินใจลงไม่ได้สักอย่าง จะท�ำอะไรก็มากลัวผิด กลัวพลาด กลัวไม่ถูก กลัวได้รับทุกข์ร้อน ถ้าจะนั่ง
ท�ำสมาธิภาวนากับเพือ่ นเขาก็มากลัวจะผิดทาง ท�ำให้จติ ใจวิกลจริตเป็นบ้าไป ก็อยากท�ำบ้างไม่อยาก
ท�ำบ้าง เพราะได้ยินเขาเล่าลือข่าวกันมาได้ยินถึงหูตนเองว่า เขาภาวนากันไปแล้วเป็นบ้ากันก็มี
นี้ก็วิตกวิจารกลัว ก็ครุ่นคิดอยู่ ตกลงตัดสินใจท�ำไม่ได้ นี้อย่างหนึ่ง บุคคลนี้ก็แย่มีแต่กลัวเสีย
อย่างเดียว แม้จะไปมาหาสู่ครูบาอาจารย์ฟังเทศนาของท่านที่เป็นนักปราชญ์ อธิบายธรรมแนะแนว
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้ฟังแล้วจ�ำได้แล้ว ตนก็ไม่น�ำข้อธรรมนั้นไปปฏิบัติอีกละ ก็มากลัวอยู่เช่นเคย
มาวิตกวิจารอยู่อย่างนั้น ไม่ตกลง ไม่ตัดสินใจตนเองท�ำสักทีเลย บุคคลแบบนี้แย่มาก แย่จริงๆ ล่ะ
อีกบางคนนั้นเป็นคนที่เกรงใจของคนอื่นมาก เมื่อจะท�ำอะไร อยู่ที่ไหน ก็เกรงจะผิดอกผิดใจ
ของคนอืน่ กลัวเขาจะเดือดร้อน กลัวเขาจะทุกข์บา้ ง กลัวเขาจะว่าให้เราบ้าง ไปไหนมาไหน ไปหาใคร
ก็วิตกวิจารเกรงกลัวผิดพลาด กลัวเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ให้ตนเอง บางทีตนเองได้พูดกับพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ หรือกับเพื่อนฝูงของตนแล้ว ก็มาคิดว่าเราพูดครั้งนั้น อยู่ที่นั้น วันนั้น หรือวันนี้
กับท่าน เราจะพูดถูกหรือเราจะพูดผิดหนอ ก็มาคิดวิตกวิจาร มาตรึกตรองในค�ำพูดของตนอยู่เสมอ
กลัวว่าเราจะพูดผิดไปละมั้ง กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรม ก็น�ำเอาแต่ค�ำพูดของตนเองมาคิด ก็ท�ำให้
จิตใจลังเลสงสัยไม่แน่นอนในค�ำพูดของตนเองนั้น คิดหน้าคิดหลัง คิดไปคิดมาก็หงุดหงิดวุ่นวาย
เดือดร้อนอยู่เสมอ จะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจิตใจก็ไม่สงบสักที นี้จึงเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์
ครอบง�ำจิตใจของบุคคลนี้อยู่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็เป็นเหตุให้บุคคลนี้นั่งท�ำสมาธิภาวนาหา
ความสงบลงไม่ได้
ถ้าจะเปรียบเทียบวิจิกิจฉานิวรณ์นี้ ก็เสมือนหนึ่งว่าบุคคลที่ไม่เคยไปในสถานที่กว้างขวางและ
มีประตูเข้าได้หลายทาง แต่ในสถานที่แห่งนั้นได้ยินคนอื่นเขาเคยไปเล่าลือว่า เป็นสถานที่กว้างขวาง
และรืน่ รมย์มรี ม่ ไม้มนี ำ�้ บ่อใสสะอาด สะดวกสบายในการดืม่ กินและอาบเย็นสบายหายจากความร้อน
แม้บคุ คลใดไปถึงทีน่ นั้ แล้ว จะเดินยืนนัง่ นอนพักผ่อนได้ไม่ขดั ข้อง แสนสนุกสุขสบายหายโศกเศร้าใจ
ไร้กังวลทุกอย่าง เมื่อได้ยินเขาเล่าอย่างนี้ให้ฟังแล้วก็เลยมาคิดดูว่าก็อยากไปในสถานที่แห่งนั้นบ้าง
แต่ตนเองก็ไม่เคยไป จึงออกเดินทางไปถามคนทีเ่ ขาเคยไปคนหนึง่ เขาก็บอกว่าให้ไปทางนี้ เมือ่ ไปถึง
ทีน่ ั้นแล้วให้เดินเข้าประตูทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกก็ได้ เมือ่ ตัวเองออกเดินทางไปถึงทีน่ ั้น ก็มา
เกิดความสงสัยขึ้นว่าเราจะเข้าทางทิศไหนดี ก็มายืนคิดอยู่นั้น ไม่ตกลงใจ ต่อมาอีกก็ได้มีบุคคลหนึ่ง
เดินผ่านมาใกล้ๆ ตนก็ถามคนนั้นอีกว่าสถานที่นี้จะเข้าทางไหนดี คุณเคยเข้าไปไหม เขาก็ตอบว่าเคย
คุณเข้าทางทิศตะวันตกก็ได้หรือทิศใต้ก็สบายเหมือนกัน เมื่อถูกคนอื่นบอกตนอย่างนี้ก็เลยออกเดิน
วนไปตามรัว้ หรือก�ำแพงของสถานทีแ่ ห่งนัน้ เดินไปๆ ก็พบประตูเสียมากมายไม่รปู้ ระตูไหนเป็นทิศใด
ก็มาคิดว่าเราเดินต่อไปข้างหน้าอีกดูซิ ก็ไปอีกก็มาเห็นประตูอกี มากเหมือนกัน จึงมายืนคิดลังเลสงสัย
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ว่าเราจะเข้าประตูทางไหนดี ก็เดินวนไปวนมาอยู่ในสถานที่นั้นจนอ่อนเพลีย ก็กลับมาถึงประตูเก่า
ที่ตนเองเห็นทีแรก ก็ยังไม่ตัดสินใจเข้าประตูนั้นอีกละ ก็เลยนั่งลงอยู่ในสถานที่นั้น พักเหนื่อย ก็มา
คิดว่าเรานี้หนอจะเข้าประตูไหน ก็มาคิดอยู่เช่นนี้แล้วไม่ตกลงใจได้ เลยลุกขึ้นออกเดินทางกลับบ้าน
ของตนเอง เลยไม่เห็นสถานที่แห่งนั้นตามปราถนาของตนตั้งใจไว้
ฉันใดก็ดี เมือ่ บุคคลนัง่ ท�ำสมาธิภาวนาอยู่ ถูกวิจกิ จิ ฉานิวรณ์ครอบง�ำดวงใจแล้วก็เหมือนบุคคล
ที่ไม่เคยไปในสถานที่รื่นรมย์ แม้จะมีครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติชอบที่น่าเลื่อมใส มีจิตใจมั่นคงหนักแน่น
เป็นทีเ่ คารพสักการะของตนเองก็ดี เมือ่ ท่านอุตส่าห์พยายามแนะน�ำสัง่ สอนชีท้ างข้อธรรมกัมมัฏฐาน
ที่ถูกต้องให้เราฟัง แล้วน�ำเอาไปปฏิบัติตนเองให้ถึงความสงบสุข เหมือนอย่างท่านปฏิบัติมาแล้ว
แต่บคุ คลนัน้ ก็ไม่ตดั สินใจน�ำเอาข้อธรรมกัมมัฏฐานไปปฏิบตั ิ ก็เลยไม่ได้รบั ความสงบสุขตามปราถนา
ของตนเองฉันนั้นเหมือนกันแล
หรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง วิจิกิจฉานิวรณ์นี้เสมือนหนึ่งกับฤดูหนาวที่มีเมฆหมอก
ปกคลุมป่าไม้ตามภูเขาหรือตึกรามบ้านช่องของบุคคลให้มดื มนอนธการไปหมด แม้บคุ คลจะปราถนา
มาทัศนามองดูป่าไม้ตามภูเขา หรือตึกรามบ้านช่องแถวนั้นว่าสวยสดงดงามดูน่าชมที่บุคคลอื่น
เขาเล่าให้ตนฟังไว้ เมื่อตนเองได้มาถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วก็มองไปมองมาตามสถานที่นั้น ก็ไม่เห็น
ป่าไม้ตามภูเขาตึกรามบ้านช่องเหล่านั้นถนัดชัดเจน เป็นขมุกขมัวมืดมนอนธการไปหมด จ�ำภาพ
เหล่านั้นไม่ได้ตามปราถนาของตนเอง ฉันใดก็ดี เมื่อวิจิกิจฉานิวรณ์ครอบง�ำดวงจิตดวงใจของ
บุคคลใดแล้ว ก็จะให้มีความกังวลลังเลสงสัย มืดมนอนธการมัวหมอง ตัดสินใจลงเอาข้อธรรม
กัมมัฏฐานที่ครูบาอาจารย์แนะน�ำให้แล้วนั้นไปปฏิบัติไม่ได้สักที บุคคลนี้ก็ไม่ได้รับความสงบตาม
ปรารถนาของตนเองก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มวี ธิ ที จี่ ะละปล่อยวางวิจกิ จิ ฉานิวรณ์ขอ้ นีไ้ ด้เหมือนกัน คือว่าเมือ่ พุทธบริษทั
ทัง้ หลายได้ไปนมัสการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ผปู้ ฏิบตั ชิ อบ เป็นผูม้ จี ติ ใจหนักแน่นมัน่ คง เป็นทีเ่ ลือ่ มใส
ศรัทธาของตนเองแล้ว เมื่อได้ฟังท่านเทศนาแนะน�ำข้อธรรมกัมมัฏฐานชี้ทางข้อปฏิบัติให้เราได้ยิน
ได้ฟังจดจ�ำเอาไว้ดีแล้ว ก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าได้มีความกังขาลังเลสงสัยในข้อธรรม
กัมมัฏฐานทีท่ า่ นบอกให้แล้วนัน้ รีบพากันตัดสินใจน�ำไปปฏิบตั ติ ามก�ำลังของตนจะท�ำเอาได้ตามโอกาส
เหมาะสม แต่ก็ให้ตัดสินใจตนเองลงไปจะเอาพุทโธกับลงหายใจเข้าออก หรือเอาลมหายใจเข้าออก
กับความตายก็ได้ หรือเอาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ลีลานุสติก็ได้ ตามที่จะถูกจริตกับตนเอง พอจะได้รับ
ความสงบเป็นสมาธิลงได้มนั่ คงตามความต้องการ ไม่ตอ้ งกลัวว่าปฎิบตั จิ ะไร้ผล แต่กใ็ ห้พวกพุทธบริษทั
ทั้งหลายพากันเอาจริง ท�ำจริงปฏิบัติจริงเสียอย่างเดียวเท่านั้น เพราะของจริงเราอยากได้อยากเห็น
เราก็ตอ้ งท�ำจริง เมือ่ เราท�ำจริง ของจริงก็ยอ่ มเหนือจากการท�ำจริงไปไม่ได้ ก็ตอ้ งเห็นจริง ไม่เห็นมาก
ก็ต้องเห็นน้อย แล้วแต่สติปัญญาความสามารถในการปฏิบัติของแต่ละบุคคลเท่านั้นเอง
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ข้อธรรมกัมมัฏฐานนั้นก็มีถึง ๔๐ ข้อ แล้วแต่จะเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่พอจะถูกกับจริตนิสัย
ของตนเอง เมือ่ ตนได้ขอ้ ธรรมนัน้ แล้ว ก็รบี ตัง้ หน้าหาโอกาสปฏิบตั ติ อ่ ไปเลย ไม่ตอ้ งท้อแท้ออ่ นแอ
เกรงกลัว ลังเลสงสัยในการปฏิบตั ธิ รรมว่าจะไร้ผล เมือ่ บุคคลใดได้ปฏิบตั ลิ งไปแล้วบุคคลนัน้ ก็ยอ่ ม
รู้เองเห็นเอง สงบเย็นสบายเฉพาะตนเองเท่านั้น ส่วนบุคคลอื่นเขาไม่ปฏิบัติ แล้วเขาจะรู้จะเห็น
สงบเย็นสบายได้อย่างไรเล่า มีแต่ไปถามคนอื่นที่เขาปฏิบัติเท่านั้น ว่าท�ำสมาธิภาวนานี้ เมื่อจิตใจ
สงบเป็นอย่างไร มีความสุขเย็นสบายจริงหรือ เที่ยวหาถามแต่คนอื่นตนเองไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย ฉันใดก็ดี ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมกัมมัฏฐานทีไ่ ด้รบั ความสงบแล้วนัน้ ก็เสมือนหนึง่ ว่าบุคคลปรุงอาหาร
ที่มีรสอร่อย เมื่อก�ำลังปรุงอาหารอยู่นั้นก็พยายามท�ำให้เหมาะสมส่วนและให้สุกดีตามต้องการ
ของตนเอง เมือ่ ท�ำสุกดีเสร็จเรียบร้อย ก็ยกหม้ออาหารนัน้ มาตักออกใส่ถว้ ยชาม แล้วตนก็รบั ประทาน
อาหารนัน้ จนอิม่ ตามปราถนา ก็ฉนั นัน้ เหมือนกันแล ส่วนว่าบุคคลทีไ่ ม่ได้ปรุงอาหาร ทัง้ ตนเองก็ไม่ได้
รับประทานอาหารกับเขาคนนั้น ตนก็ไม่รู้รสของอาหารและไม่อิ่มหน�ำส�ำราญเหมือนกับบุคคลที่เขา
ได้รับประทานอาหารนั้นนั่นแหละ
การอธิบายแนะน�ำข้อคิดพิจารณาในจริตนิสัยของแต่ละบุคคลทั้ง ๖ ประการ และนิวรณธรรม
๕ ประการ เพื่อให้ได้อ่านศึกษาหาความรู้ในทางปฏิบัติฝึกหัดตนเองของตนแต่ละบุคคล ที่จะท�ำได้
ตามสติปัญญาก�ำลังความสามารถของพุทธบริษัททั้งหลาย
เมื่อได้พากันอ่านดูคำ� อธิบายที่กล่าวมานี้แล้ว ว่าจริตของตนนั้นมีลักษณะอย่างไรและมีอาการ
แบบไหน เป็นราคจริตหรือโทสจริตก็ให้รู้และพิจารณาดูตนเองให้เข้าใจแน่นอน เมื่อเราเข้าใจจริต
ของตนเองดีแล้ว และเราจะมาแก้ไขด้วยยกเอาธรรมข้อใดมายึดเป็นหลังปฏิบัติตามจริงนั้นๆ ให้ละ
ปล่อยวางออกจากดวงจิตดวงใจของตนได้นกี่ พ็ จิ ารณาให้รู้ และดูให้เข้าใจด้วย เมือ่ พุทธบริษทั ทัง้ หลาย
ได้มาท�ำความเข้าใจและเรียนรู้ทั้งจริต ๖ ประการ และข้อธรรมที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อละวาง
ของจริตนั้นๆ ได้ดีแล้ว ก็จะได้จดจ�ำน�ำไปปฏิบัติแก้ไข ใช้ความเพียรพยายามเสียสละปล่อยวางด้วย
ตนเอง เมื่อเราเสียสละปล่อยวางได้แล้ว ก็จะเป็นเหตุให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งเจริญท�ำสมาธิภาวนา
ได้รับความสงบง่าย นี้อย่างหนึ่ง
แต่ก็ยังมีอีกอย่างที่เป็นข้อที่ส�ำคัญมาก แต่ก็มีลักษณะคล้ายๆ กันกับจริต ๖ ประการ คือ
นิวรณธรรม ๕ ประการนั้นเอง เป็นตัวการใหญ่ตัวการส�ำคัญมาก เป็นธรรมที่กั้นจิตปิดบังปัญญาไว้
ไม่ให้บุคคลได้บรรลุซึ่งคุณงามความดีได้ตามปราถนา นิวรณธรรมนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบนั้นก็เสมือน
หนึ่งว่า มีฝาผนังอันกว้างใหญ่ก่อด้วยอิฐและฉาบปูนมิดชิดและมั่นคง ตั้งอยู่ตรงหน้าของบุคคล
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจะปราถนาเพื่อทัศนามองดูข้างนอกฝาผนังนั้นว่ามีสิ่งอะไรบ้าง
บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่อาจสามารถจะทัศนามองเห็นสิ่งต่างๆ ได้เลย เพราะฝาผนังก�ำแพงนั้น
ปิดดวงจักษุไว้ จึงไม่เห็นว่ามีอะไร ฉันใดก็ดี นิวรณธรรม ๕ ประการนี้ เมือ่ ได้เข้าครอบง�ำดวงจิตดวงใจ
ของบุคคลใดแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้บคุ คลนัน้ นัง่ ท�ำสมาธิภาวนาไม่สงบลงได้ เมือ่ จิตใจไม่สงบเป็นสมาธิ
แล้ว บุคคลนั้นก็ไม่อาจสามารถบรรลุคุณงามความดีได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
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ก็เพราะเหตุใดแล พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในนิวรธรรมทั้ง
๕ ประการนี้เสีย เมื่อเรานั่งท�ำสมาธิภาวนาอยู่ เมื่อนิวรณธรรมข้อใดมีอาการแบบไหนที่เกิดขึ้น
และครอบง�ำจิตใจตนเองอยู่ จิตใจของตนจึงไม่สงบก็ให้รู้แล้วตนเองจะยกธรรมข้อใดมาปล่อยวาง
นิวรณธรรมข้อนั้นได้ เมื่อเรามาพิจารณาให้รู้ทั้ง ๒ อย่างนี้แล้ว เราก็จะได้ใช้ความเพียรพยายาม
เสียสละปล่อยวางได้ด้วยตนเองครั้นบุคคลใดมีความช�ำนาญในการปฏิบัติหัดปล่อยวางได้แล้ว จิตใจ
ของบุคคลนั้นก็จะได้รับความสงบเป็นสมาธิง่าย ดังความปราถนาของตนเองตั้งเอาไว้เท่านั้นแล
ฉะนัน้ เมือ่ พุทธบริษทั ทัง้ หลายมีความประสงค์ตอ้ งการอยากให้จติ ใจของตนเองสงบเป็นสมาธิ
ได้ง่ายตามความปราถนาของตนแล้ว ก็ให้พากันพิจารณาเรียนรู้และดูให้เข้าใจในจริต ๖ ประการ
และนิวรณธรรม ๕ ประการ ก่อนที่เริ่มต้นท�ำสมาธิภาวนา
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การเริ่มต้นท�ำสมาธิภาวนา
การเริ่มต้นจะท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนแต่ละบุคคลนั้น ก็เป็น
ของที่ทำ� ได้ยากเหมือนกัน เพราะความสุขที่ได้จากการท�ำสมาธิภาวนานี้เป็นความสุขที่สุขุมละเอียด
ลึกซึ้งเยือกเย็นมาก ก็หากเป็นความสุขที่มีอยู่ภายในใจอย่างเดียวเท่านั้น ที่บุคคลทั้งหลายได้พากัน
ั ญาฉลาดว่องไว
วิง่ ว่อนแสวงหากันทัว่ โลก แล้วก็ไม่พบไม่ปะไม่เจอไม่เห็นกัน เว้นแต่นกั ปราชญ์ผมู้ ปี ญ
แหลมคมเท่านั้น ที่ท่านได้ค้นพบความสุขอย่างนี้ ส่วนบุคคลที่มีปัญญาน้อยหรือเป็นโมหบุคคลนั้น
ก็เป็นของยากล�ำบากมาก ต่อเมือ่ ใดบุคคลเหล่านัน้ ได้พากันใช้ความเพียรความพยายามอบรมปัญหา
ให้แก่กล้าขึ้นไป จึงได้พบเห็นความสุขนั้น
ก็เพราะเหตุนี้แล พวกเราเหล่าชาวพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้พากันแสวงหาปรารถนากันอยู่
ทุกวันทุกเวลา หากันไปหากันมา พากันไปทางใต้ ทางเหนือ ตะวันออกตะวันตก ไปทางเรือหรือ
ทางบก ไปทั้งโลก พระจันทร์ พระอังคาร เหาะเหินเดินอากาศผ่านฟ้า ล้วนแต่พากันแสวงหา
ความสุขกันทั้งนั้น ไปถึงเมืองอเมริกัน เยอรมัน อังกฤษ เมืองแขกอินเดีย เมืองรัสเซีย ออสเตรเลีย
พม่า ฝรั่งเศส ไปเที่ยวแสวงหากันทุกประเทศ ไปเมืองเล็กเมืองใหญ่ เมืองใกล้และเมืองไกล ไปกัน
เสียจริงๆ จนสุดเขตรอบโลก ว่าจะพากันไปแสวงหาความดับโศกเศร้าใจให้หาย มีความสุข
แต่บางคนไปกลับมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรมา ไม่เห็นบุคคลใดกล่าวว่า ผมไปเมืองนั้นแสนสนุก
สุขสบายเหลือเกินน่ะ เมื่อไปถึงเมืองนั้นแล้ว มีทุกข์ก็หายทุกข์ มีโศกเศร้าใจก็เหมือนหายกันไปหมด
ทุกอย่าง มีแต่ความสุขอย่างเดียวเท่านั้น ก็ไม่มีบุคคลใดกล่าวว่าอย่างนี้ให้ฟัง เมื่อไปมาแล้ว เห็นแต่
พากันพูดเสียงเดียวกันว่า แหม..ผมไปมาแล้ว บางเมืองก็ค่อยยังชั่วหน่อย บางเมืองนั้นการไปมา
ทุกข์ยากล�ำบาก ร�ำคาญยุ่งเหยิง ขลุกขลักขัดข้องมาก ทั้งอากาศหนาวก็หนาวมาก ร้อนก็ร้อนมาก
จนเหนื่อย อ่อนเพลียไปหมด ผมเกือบทนไม่ไหว ไปทางใดก็ไม่สะดวกสบายเลย ท่านเอ๋ย ผมนี้
บอกท่านไม่ถกู เพราะไม่เหมือนบ้านเราเมืองเรา เขาคนนีพ้ ดู แหม..น่าสงสารจริงๆ นะ เหมือนเขาจะ
ได้รับแต่ความทุกข์ยากเสียอย่างเดียว เหมือนเขาจะไม่ได้รับความสุขความสบายเลย เขาพูดให้ฟัง
แหม..แย่จริงๆ บุคคลนีเ้ ขาไปแสวงหาความสุขเสียไกลแสนไกลก็ไม่ได้อะไรมา คนนีเ้ รียกว่าไปขาดทุน
ไม่ได้ก�ำไรในการไปเที่ยว แต่ก็ดีเหมือนกัน ดีกว่าคนที่ไปเที่ยว เมื่อเขากลับมาแล้วเขาก็มาเล่าแต่
ความทุกข์ให้ฟงั อีก แต่บางรายนัน้ เป็นคนมีปญ
ั ญาไปเทีย่ วก็คอ่ ยยังชัว่ หน่อย ก็เห็นเขามีความสุขบ้าง
บุคคลนี้เป็นผู้ได้ก�ำไรในการไปเที่ยวแสวงหาเอาความสุข แต่ก็มีน้อยรายมาก ไม่เสมอกันไปหมด
ฉะนัน้ แล พวกเราเหล่าพุทธบริษทั ทัง้ หลาย แม้ใครบุคคลใดก็ตามจะไปแสวงหาความสงบสุขนัน้
ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นของยากล�ำบากอยู่บ้าง เช่น เราจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว ไม่ว่า
ประเทศใดเมืองใดบ้านใกล้เรือนเคียงของตนเองก็ตาม การแสวงหาความสุข บางหมูบ่ างคณะบางพวก
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บางบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อความเบียดเบียน เพื่อความเดือดร้อน เพื่อความทุกข์ยากล�ำบากทั้งตนเอง
และบุคคลอื่นด้วย เช่น สมัยทุกวันนี้ โลกก�ำลังจะเป็นไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายให้ฉิบหายเป็นจุล
ให้ยอ่ ยยับไป ได้มกี ารรบราฆ่าฟันกันตายด้วยหอกดาบปืนระเบิดเหล่านีเ้ ป็นต้น ก็เพือ่ หวังว่าเราจะได้
รับความสุขกันทั้งนั้น แต่ก็เปล่าเลย เมื่อบุคคลใดแสวงหาความสุขเพื่อตนเองอย่างนี้แล้ว ก็เป็นทาง
แสวงหาที่ผิดหนทาง เมื่อบุคคลใดหมู่คณะใดพวกใดได้แสวงหาทางที่ผิดแล้ว เมื่อใช้ความพยายาม
แสวงหามากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนแก่หมู่คณะและตนเองเพิ่มมากขึ้นไปอีก
เป็นทวีคูณเท่านั้น
ฉันใดก็ดี ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าได้มีบุคคลหมู่หนึ่งคณะหนึ่งจะพากันไปทางไกลในสถานที่
แห่งหนึง่ แต่บคุ คลหมูค่ ณะนัน้ ก็ไม่มใี ครเคยไปเคยรูจ้ กั เส้นทางทีจ่ ะเดินไปสถานทีแ่ ห่งนัน้ แต่กอ็ ยาก
ไปกันทุกคน ก็ชวนกันออกเดินทางจากบ้าน มุง่ หน้าไปหาสถานทีแ่ ห่งนัน้ ตามความปรารถนาของตน
และหมู่คณะ เมื่อออกเดินทางไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในป่าลึก และในสถานที่นั้นก็มีทางถนน
หลายเส้น และไม่มีข้าวน�้ำอาหารที่จะบริโภคด้วย ก็มีบุคคลหนึ่งพูดว่า เรามาถึงที่นี้แล้วพวกเราจะ
เดินทางเส้นไหนดีในหมู่คณะ เรามีใครรู้ทางบ้าง คนนี้ก็ถามคนนั้น คนนั้นก็ถามคนนี้ ถามกันไป
ถามกันมาก็ไม่มีใครรู้ทางที่จะเดินต่อไปอีก ก็พากันเดินไปเดินมาอยู่ในสถานที่แห่งนั้น ก็พากัน
คิดกันว่า ให้คนนี้เถอะเป็นหัวหน้า ให้คนนี้พาออกเดินทางไป เมื่อตกลงกันเสร็จแล้วก็พากันออก
เดินทางไปตามถนนเส้นหนึ่ง เดินไปจนหมดวันก็ยังไม่ถึงสถานที่ที่ประสงค์ จนเหนื่อยอ่อนเพลีย
ตามๆ กันทัง้ หมูค่ ณะ ก็ชวนกันนัง่ พักผ่อนให้หายเหนือ่ ย แล้วก็มาคิดกันใหม่อกี ว่า พวกเรานีเ้ ดินทาง
หลงแล้วกระมังนี่ ก็มาชวนเดินกลับทางเก่าอีก เมือ่ ถึงสถานทีม่ ถี นนหลายเส้นอย่างเดิม หัวหน้าหมูค่ ณะ
ก็พูดว่า บัดนี้พวกเราเดินทางนี้ แต่เราเป็นหัวหน้าหมู่คณะ เราจะเดินตามหลังไป หัวหน้าบอกเพื่อน
แต่ทุกคนก็ไม่รู้ทางที่จะเดินไปนั้นว่ามีอันตรายหรือไม่ก็ไม่รู้เลย แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนเหนื่อย
อ่อนเพลีย ข้าวน�้ำที่ทุกคนถือไปก็กินหมด เมื่อพากันพยายามเดินไปอีก ทุกคนก็ต้องเหนื่อยต้องหิว
ต้องร้อนอ่อนเพลียตามๆ กันไปหมดทัง้ หมูค่ ณะ ก็ชวนกันพักผ่อน นอนหลับก็มี นัง่ อยูก่ ม็ ใี นกลางป่าลึก
ต่อมาอีกสักครู่หนึ่งในสถานที่นั้น มีอันตรายด้วยสัตว์ร้ายต่างๆ มีทั้งช้าง เสือโคร่ง เสือดาวอยู่ในป่า
นั้น ก็พากันย่องออกมาท�ำร้ายตะครุบกัดให้ตายถึงแก่ชีวิตก็มี ทั้งคนนอนและคนนั่งอยู่ก็พากันวิ่งหนี
เอาตัวรอด ทัง้ เหนือ่ ยทัง้ วิง่ กันหนีความตาย เดินทางกลับมาบ้านในสถานทีข่ องตนเองได้บา้ ง ตายอยู่
ในป่าบ้างในหมู่คณะนั้น เพราะทุกคนก็ไม่รู้ทางก็จึงพากันเดินทางผิด เมื่อเดินทางผิด ก็เป็นอันตราย
บ้างก็มี ทุกข์ทรมานตนเองบ้างก็มี ถึงแก่ความตายไปก็มี เลยทั้งหมู่คณะนั้นก็พากันเดินทางไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางตามความปรารถนาในสถานที่แห่งนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ก็เพราะเหตุใดแล พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า บุคคล
ใดเป็นผู้ไร้ปัญญา มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นคนที่มีความเห็นผิดจากท�ำนองคลองธรรมแล้ว เมื่อจะท�ำอะไร
ก็เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอยู่เสมอ และน�ำแต่ความทุกข์มาสู่
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ตนเองและบุคคลอื่นด้วย นี่เป็นตัวอย่างที่ทุกคนพอมองเห็นง่ายๆ เหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงตรัสว่า เมื่อบุคคลใดมารู้ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดแล้ว ก็มากลับใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
คือ ความเห็นชอบ เห็นตรงต่อท�ำนองคลองธรรมค�ำสั่งสอนของเราตถาคตเสีย เมื่อมีความเห็นถูก
เห็นตรง เห็นชอบแล้ว แม้บุคคลนั้นได้ท�ำกรรมอันใดลงไปแล้ว ด้วยกายวาจาใจก็ตาม ผลที่ได้รับ
ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วย เป็นเครื่องปรากฏที่ทุกคนพอมองเห็น
ได้ง่าย นี่เป็นตัวอย่าง
แต่ต่อไปนี้จะพาท่านทั้งหลายท�ำสมาธิภาวนากัน ซึ่งมีอยู่ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เรียกว่า สมาธิอบรม
ปัญญา วิธีที่ ๒ เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ การท�ำความสงบทั้ง ๒ อย่างนี้ เริ่มต้นมีการพิจารณา
ต่างกันอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องท�ำทั้ง ๒ อย่างนี้
ถ้าเราพยายามท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น และเราก็พยายามท�ำเอาจริงเอาจังด้วย นานถึง ๑ เดือน
หรือเป็นแรมปี แต่ใช้ความพยายามปฏิบัติอยู่ จิตใจของตนเองก็ไม่สงบสักที แม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มี
ความสงบได้ ถ้าบุคคลใดเป็นอย่างนี้แล้ว เราจึงมาพยายามท�ำอีกอย่างหนึ่ง เมื่อมาท�ำอย่างใหม่
แล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆ ไม่ท้อถอยในความเพียรของตนเอง เพราะตนเองต้องการ
ความสงบ ก็ให้พากันท�ำพากันปฏิบตั เิ อางานนีจ้ ริงๆ เพราะของอย่างนีก้ เ็ ป็นของทีม่ อี ยูจ่ ริง ถ้าบุคคลใด
ใครคนหนึ่งท�ำจริงแล้ว ของจริงนั้นก็ย่อมเหนือความจริงไปไม่ได้ ก็ต้องเห็นจริงเท่านั้นแล แต่จะ
สงบมากหรือสงบน้อย เห็นมากหรือเห็นน้อย แล้วแต่ปัญญาแต่ละบุคคลเท่านั้นเอง
ฉะนั้น พุทธบริษัททั้งหลายก็จะมองเห็นได้ว่า บุคคลมีความประสงค์ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยู่ในโลกนี้ จะเป็นกิจการงานทางโลกก็ดี ทางธรรมก็ดี ก็ต้องมีการใช้ความเพียรพยายามท�ำกิจ
การงานนั้นจริงๆ ทั้งนั้น จึงจะส�ำเร็จได้ตามความประสงค์ของตนเอง
ในกิจเบื้องต้นที่เราจะมาท�ำสมาธินี้ บุคคลใดมีกิจการงานมาก ทางราชการต่างๆ นั้นก็ดี
จะเป็นพ่อค้า ชาวนา ชาวสวน อะไรต่ออะไรที่เป็นกิจการงานอาชีพต่างๆ อยู่ในโลกนี้ ที่ท�ำให้มี
ความยุ่งเป็นกังวลใจไม่สงบอยู่ทุกวันเวลา หาความพักผ่อนล�ำบากนั้น แต่ก็คิดว่าคงจะมีเวลาใด
เวลาหนึ่งที่จะมีช่องว่างท�ำความสงบได้บ้างบางครั้งบางคราว เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ก็ต้อง
มีกิจการงานหาเลี้ยงชีพกันทั้งนั้น แต่เมื่อเรามีโอกาสเวลาใดนั้น ก็ต้องท�ำสมาธิภาวนากันได้ จะเป็น
กลางวันหรือกลางคืน แล้วแต่จะได้โอกาส เป็นอันว่าท�ำกันได้ทั้งนั้น เราไม่ต้องเลือกกาลเวลาท�ำ 
เพราะธรรมะเป็นอกาลิโก เป็นของไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เมื่อบุคคลใดปฎิบัติถูกทางแล้ว ไม่ว่า
หญิงหรือชายก็ย่อมรู้เห็นได้ทั้งนั้น ย่อมมีความสงบได้ทั้งนั้น
บัดนี้ บุคคลใดที่มีกิจธุระการงานมาก เมื่อเสร็จจากธุระกิจการทุกอย่างแล้ว ก็ให้มองดูซ้าย
แลขวาว่าไม่มีกิจการงานอะไรละ ต่อไปนี้เราจะเข้านั่งท�ำสมาธิภาวนาหาความสงบโดยส่วนตนเอง
เราจะไม่กังวลกับอะไรกันละ ก็เข้าไปในห้องนอน หรือห้องท�ำสมาธิของตน ถ้าบุคคลใดมีห้อง
พระพุทธรูปบูชาอยู่ที่บ้านของตนนั้น เมื่อเข้าไปในห้องนี้แล้ว ก็ต้องกราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัว
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ด้วยความเคารพสักการะจริงๆ การกราบนั้น กราบที่ ๑ นั้นให้เราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นผู้
มีเมตตากรุณาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ หากเป็นผู้มีบุญคุณต่อสัตว์โลกจริงๆ กราบที่ ๒
ให้ระลึกถึงคุณพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นนิยยานิกธรรม น�ำบุคคลผู้ปฏิบัติให้
ก้าวล่วงทุกข์ได้แน่นอน กราบที่ ๓   ให้ระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผูป้ ฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กา้ วล่วงทุกข์ไปได้ตามพระองค์ เมือ่ เคารพพระรัตนตรัย
เรียบร้อยแล้ว แต่ในสถานทีเ่ ราจะท�ำสมาธินนั้ จะเป็นทีบ่ า้ นหรือทีว่ ดั หรือทีท่ ำ� งานก็ดหี รือในสถานที่
ต่างๆ ก็ดีที่เราพอจะท�ำได้ เมื่อกราบเสร็จแล้วเราจะไหว้พระย่อๆ ก็ได้ ถ้าเราท�ำวัตรเช้า-เย็นได้
หรือสวดมนต์ได้ ก็ให้เราท�ำตามก�ำลังของตนเอง ตามกาลเวลาของแต่ละอย่างให้เสร็จเสียก่อน
เมื่อดูว่าท�ำกิจต่างๆ เหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เตรียมตัวนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวนานี้
ตามแบบนิยมของครูบาอาจารย์ทา่ นท�ำกันสืบๆ มานัน้ ท่านนิยมนัง่ ขัดสมาธิกนั เป็นพืน้ แต่บางบุคคล
นั้นก็นั่งขัดสมาธิไม่ได้ นั่งไม่ทนได้นานตามต้องการของตนเอง บุคคลชนิดนี้ก็ให้นั่งพับเพียบหรือ
นั่งแบบไหนที่ไม่ขัดกับร่างกายของตนเองพอจะนั่งได้นานก็ให้นั่งแบบนั้น นี้กล่าวถึงบุคคลที่ร่างกาย
ไม่สมประกอบ ร่างกายไม่สมบูรณ์ตามปกติ แต่บุคคลที่มีร่างกายปกตินั้น ก็ให้นั่งขัดสมาธิตามนิยม
มาบัดนี้ เป็นเวลาที่เราจะท�ำการนั่งท�ำสมาธิภาวนากัยจริงจัง การนั่งท�ำสมาธิภาวนานี้ เมื่อเรา
เข้าไปนัง่ ในอาสนะทีเ่ ราจัดไว้นนั้ ให้นงั่ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือข้างขวาทับมือข้างซ้าย ตัง้ กายให้ตรงๆ
ถ้ามีเครื่องนุ่งห่มคับหรือแน่นเกินไป เช่น เสื้อผ้า หรือกางเกง หรือเข็มขัดรัดบั้นเอวแน่น ก็ให้
คลายออกให้หลวมพอดีเสียก่อน แล้วนั้งตั้งท่าทางให้สบายปลอดโปร่ง นี้เป็นท่านั่งขัดสมาธิ แต่ถ้า
บุคคลใดนั่งขัดสมาธิไม่ถนัดขัดข้องต่อร่างกายของตนนั้น ก็ให้นั่งตามถนัดของตนเอง แต่ก็ให้
เอามือขวาทับมือซ้ายเช่นกล่าวมาเหมือนกัน เพราะเป็นท่าทางส�ำรวมกายส�ำรวมจิต
เมื่อเรานั่งท�ำกายให้ตรงแล้ว ให้ด�ำรงจิตใจของตนเองให้มั่นคง พลิกกายซ้ายขวาให้สบาย
ปลอดโปร่ง แล้วก็หลับตา หายใจให้สบายๆ และตั้งจิตอธิษฐานว่า บัดนี้ เราจะท�ำความสงบจิต
สงบใจของตนเองแล้ว แม้กิจธุระหน้าที่การงานอะไร ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเราก็จะต้องวาง
กันหมด ไม่ต้องเอามาคิด ไม่ต้องเอามายุ่ง แม้จะเป็นทรัพย์สินเงินทอง แก้วแหวนเพชรนิลจินดา
มีนามีสวนก็ดี มีรถมีเรือ มีผัวมีเมีย มีลูกมีหลาน มีการเกิดการตาย บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนอะไร
ก็ตาม หรือจะไปกิจธุระเมืองนอกหรือในประเทศแห่งหนต�ำบลใดเมืองใด ไกลหรือใกล้จะเป็นการ
ศึกษาหาความรู้ที่จะประกอบอาชีพของตนเองก็ตามในสิ่งเหล่านี้ ก็ให้ปล่อยให้วางออกจากใจไว้ข้าง
นอกตนเองเสียก่อน อย่าเอามันมาคิด อย่าเอามันมายุง่ ในทีน่ ี้ แม้จะเป็นบรรพชิตนักบวชก็เหมือนกัน
กิจที่จะท�ำ  การงานที่จะท�ำทุกอย่าง เช่น สอนหนังสือก็ดี ท�ำกิจการต่างๆ ที่เป็นของตนเองก็ดี หรือ
ของคนอืน่ ก็ดี รวบรวมกิจการงานทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็นอดีตและอนาคตก็ให้ปลดปล่อยให้ปล่อยวางไว้
ข้างนอกให้หมดสิ้น อย่าเก็บเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ล่วงมาแล้วเป็นอดีตมาคิด อย่าเก็บเอาเรื่องนั้นเรื่อง
นีท้ เี่ ป็นอนาคตทีย่ งั ไม่มาถึงมาคิดมายุง่ ปรุงแต่งเป็นสังขารอยูภ่ ายในจิตใจของเรา วางให้หมดเดีย๋ วนี้
ปล่อยให้หมดจากจิตใจตนเองเดี๋ยวนี้ เราใช้บังคับจิตใจของตนเองแบบนี้เสียก่อน
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การที่เราจะก�ำหนดข้อธรรมกัมมัฏฐานของตนเองนี้ ก็เป็นหลักส�ำคัญ มากที่จะถูกกับจริตนิสัย
ของแต่ละบุคคล ก็เป็นของยากอยู่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าบุคคลยังไม่รู้จริตของตนเองแล้ว
แม้จะเป็นกัมมิกบุคคลที่ออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตาม ที่ท่านทั้งหลายได้แสวงหาความสงบ
สุขกันทุกท่านทุกคนอยูท่ กุ วันนี้ ทัง้ เข้าป่าเขาและถ�ำ้ บ้าง ห่างจากหมูบ่ า้ นคนสัญจรไปมา หาแต่ทวี่ เิ วก
อันเป็นธรรมชาติ แม้จะมีสัตว์จ�ำพวกที่โหดร้ายมากน้อยเพียงใดที่จะมาท�ำร้ายร่างกายองคาพยพ
ให้แตกสลายพังทลายย่อยยับดับชีวิตไป ก็ยังไม่ได้หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ก็เพราะต้องการ
ความสงบระงับดับความร้อนอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของแต่ละท่านกันทั้งนั้น การที่ทุกท่านทุกคน
พากันไปแสวงหาท�ำความสงบในสถานที่ต่างๆ นั้น ทั้งในป่าลึกสงัดหรือเขาและถ�้ำก็ดี ตามบ้านนอก
ในเมืองนั้นก็ดี แต่พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญแต่ในที่วิเวกสงัด เป็นที่
เจริญภาวนาท�ำให้จิตใจสงบได้ง่ายกว่าที่คลุกคลี แต่อย่างไรก็ตาม ก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละท่าน
ละองค์ และใครก็ตามจะแสวงหาเอาตามชอบใจ ว่ าที่ ไหนอยู ่แ ห่ งใดจะนั่ง ท�ำสมาธิภ าวนาหา
ความสงบได้ง่ายนั้นก็แล้วแต่จะท�ำได้ ก็ขอให้ได้ความสงบ ระงับดับกิเลสอันเป็นของเร่าร้อนถอน
ออกจากดวงใจของตนเองได้ ให้มีความสุขสบายใจทุกวันคืนก็แล้วกัน ก็ไม่แปลกอะไร เพราะธรรมะ
มีทั่วไปอยู่เต็มโลก หากบุคคลผู้มีปัญญาก็หาเอาได้ง่าย แต่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้ว แม้จะไปแสวงหา
ที่ไหน จิตใจก็ไม่สงบเป็นสมาธิอยู่นั้นแล
ก็เพราะเหตุอันใดเล่า พุทธบริษัททั้งหลายที่พากันเจริญภาวนาหาความสงบกันแต่ก็พากัน
ท�ำกันอยู่ทุกวันไม่ได้หยุดมาเป็นนานๆ ปีแล้วก็มีแต่จิตใจก็ยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ ก็เป็นเพราะเหตุ
พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ได้เอาข้อธรรมกัมมัฏฐานไม่ถูกจริตนิสัยของตนเองไปบริกรรม
ภาวนานี้แลเป็นเหตุ จึงท�ำให้เนิ่นช้าไปเสียเวลานาน แต่อย่างไรก็ตาม เราก็มุ่งหน้าท�ำกันไปเลย
ยังมีข้อกัมมัฏฐานที่นักปราชญ์ท่านปฏิบัติได้รับผลมามากแล้ว เป็นข้อธรรมกัมมัฏฐานที่ถูกจริต
บุคคลทั่วไปไม่จ�ำกัด
มาบัดนี้ เมื่อเรานั่งดีแล้ว ให้ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูก ก�ำหนดไว้ในใจ บริกรรม
ว่า หายใจเข้า “พุธ” หายใจออก “โธ” และให้เราตั้งสติปัญญาประคับประคองจิตใจของตนเอง
ให้มาคิดหรือให้มาก�ำหนดรู้อยู่ที่ลมที่ถูกต้องสัมผัสที่ปลายจมูกของตนเองอยู่ก็ให้รู้ นี้เรียกว่าการ
เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานเป็นข้อบริกรรมภาวนา
เมือ่ รูจ้ กั ว่าจิตใจของเราอยูก่ บั ลมหายใจเข้าออกทีป่ ลายจมูกพร้อมกับข้อบริกรรมพุทโธ สัมพันธ์
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ก็ให้รู้ (แต่ห้ามส่งจิตของตนเองเดินตามลมลงไปที่หัวใจหรือตามลมลงไป
ที่ท้องน้อยเป็นอันขาด) เพราะการท�ำสมาธิชนิดนี้หรือแบบนี้ เป็นการท�ำทางลัด เป็นทางที่ท�ำให้
จิตใจสงบเป็นสมาธิได้งา่ ยทีส่ ดุ จึงให้กำ� หนดเอาแต่ลมหายใจเข้าออกทีป่ ลายจมูกกับพุทโธอย่างเดียว
เท่านั้น เป็นข้อเจริญ เมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมที่ปลายจมูกก็ให้รู้จักว่าไม่อยู่ เราก็พยายามใช้
สติปัญญาติดตามดึงจิตใจตนเองที่ฟุ้งซ่านไปติดอยู่กับสิ่งอื่นนั้น ตามสัญญาอารมณ์ภายนอกที่เป็น
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กิเลสมารนั้น ให้จิตใจของตนเองมาคิดอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานคือลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก
ของตนอย่างเดิม เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับลมที่ปลายจมูกและข้อธรรมกัมมัฏฐานสัมพันธ์เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ต่อไปให้เราหายใจให้สบายให้ปลอดโปร่ง แล้วอย่าไปสะกดจิตของตนเอง
มาก ถ้าบุคคลใดบังคับและสะกดจิตของตนเองเกินไปแล้ว เมื่อบุคคลก�ำลังภาวนาอยู่จะมีอาการ
ปวดศรีษะบ้าง บางรายจะปวดประสาทมาก บางรายจะมีอาการตัวร้อนเหงือ่ แตกอึดอัด แล้วก็ออกจาก
นั่งสมาธิทันที ทนไม่ไหว เป็นอย่างนี้แล บุคคลบางคนนั่งท�ำสมาธิจึงไม่สงบ
อีกอย่างหนึ่ง การนั่งท�ำสมาธินี้ เราอย่าไปอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือ บังคับจิตใจของตนเอง
ให้สงบเร็วที่สุดอย่างนี้ บุคคลที่อยากเห็นก็ยิ่งจะไม่เห็นอะไรเลย บุคคลอยากสงบเกินไปก็ยิ่งไม่สงบ
นี้เป็นเหตุให้จ�ำเอาไว้ ทางที่ถูกนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกพวกเรา ชี้ทางให้เราเดินสายกลาง
ไม่ให้ตึงนัก ไม่ให้หย่อนนัก ให้พวกเราท�ำความเพียรไปตามสายกลางเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อ
เราด�ำเนินสายกลางแล้วจิตใจของเราจึงจะสงบเป็นสมาธิ ฉะนั้น จึงแนะน�ำตักเตือนเอาไว้ในตอนนี้
ต่อไปเป็นการก�ำหนดลมหายใจต่อ เมือ่ เรารูว้ า่ จิตของเราอยูก่ บั ลมทีป่ ลายจมูกของตนแล้ว บัดนี้
ให้เราตั้งสติสังเกตดูลมที่เดินเข้าเดินออกอยู่ที่ปลายจมูกนั้น ว่าลมเข้าแรงหรือออกแรงก็ให้รู้ ลมเข้า
สั้นหรือออกสั้นก็ให้รู้ ลมเข้ายาวหรืออกยาวก็ให้รู้จักในกองลม และก็ให้สังเกตดูจิตของตนเองว่า
จิตของเรานิ่งอยู่กับลมแน่นอน เมื่อรู้ว่าจิตของตนอยู่จริงแล้วต่อไปเราก็หายใจเบาๆ ลงอีกกว่าเดิม
ตอนนี้เราก็ประคองจิตใจของตนเองไว้กับลมหายใจเข้าออกกับข้อบริกรรมพุทโธตามเดิมเหมือน
แต่กอ่ น แต่ตอนนี้ บางบุคคลนัน้ นัง่ นานแล้วก็รสู้ กึ มีเวทนาความเจ็บปวดตามร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่
บางบุคคลจะเจ็บแข้งเจ็บขาหรือเจ็บสันหลังหรือเจ็บปวดบั้นเอวเกิดขึ้น จิตก็จะวิ่งออกไปตามที่
เจ็บปวดนั้น จิตก็จะไม่อยู่นิ่งกับข้อธรรมกัมมัฏฐาน คือลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกอันเราตั้งไว้นั้น
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็พยายามใช้สติปัญญาดึงเอาจิตของตนเองให้วางจากเวทนาความเจ็บปวดนั้น
ไม่ให้จิตใจของเราไปยึดไปถืออยู่กับเวทนานั้น ก็ให้พยายามปล่อยวางจนได้
แต่วิธีปล่อยวางเวทนาทั้งหลายนั้น คือว่าเราไม่เอาจิตของตนไปคิดอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเอง
ให้จติ ของเราไปคิดอยูก่ บั ข้อธรรมกัมมัฏฐานคือลมหายใจเข้าออกตามเดิม แต่ถา้ ยิง่ พยายามปล่อยวาง
ก็ยงิ่ มีความเจ็บปวดมากขึน้ จนจะทนไม่ไหวอย่างนี้ บัดนี้ ให้เราตัง้ ใจว่าเราจะท�ำจริงหาความสงบจริง
เราไม่ต้องกลัวความตาย ท�ำใจให้กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ไม่ท้อแท้อ่อนแอกับเวทนาทั้งหลายเหล่านี้
ว่าถ้ามันเจ็บขาหรือบั้นเอวอย่างนี้ก็ให้ตั้งใจมั่นคงว่า เอาเถอะ ขามันจะขาดออกก็ให้มันขาดออก
หรือบั้นเอวมันปวดมากบั้นเอวมันอยากขาดออกไป ก็ให้มันขาดออกจากกันลองดู เรากล้าหาญ
เอาจริงอย่างนี้ ไม่ต้องกลัวตาย แม้ร่างกายจะแตกหักท�ำลายขาดออกจากกันหมด ก็ให้มันเป็นลองดู
มันจะป็นไหม ถ้าเรามีความตั้งใจท�ำจริงอย่างนี้ได้ จิตใจของเราจึงจะปล่อยวางเวทนาความเจ็บ
ปวดนั้นได้ เราต้องท�ำจริงอย่างนี้ เอาจริงอย่างนี้ จิตใจของเราจึงจะสงบเป็นสมาธิได้ เพราะบุคคล
ส่วนมากเมื่อพากันท�ำสมาธิภาวนาลงไป ได้ถูกเวทนาเกิดขึ้นในตนเองแล้ว ก็อ่อนแอนท้อแท้ซบเซา
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เหงาง่วงกลัวแต่ความตาย กลัวร่างกายจะแตกหักพังทลายตายไปก่อน ก็ถอนจิตของตนออกจาก
เวทนาไม่ได้ จิตใจของตนก็ไม่สงบเป็นสมาธิได้
ก็เพราะเหตุฉะนั้น บุคคลส่วนมากที่พากันเจริญภาวนาจิตใจจึงไม่สงบ เพราะไม่ท�ำจริง
เอาจริง จิตจึงไม่สงบ ฉะนั้น เราก็มาพากันท�ำจริงเอาจริงจังเสีย ถ้าเราท�ำจริงเอาจริงแล้ว ของจริง
ย่อมหนีความท�ำจริงไปไม่ได้ ไม่เห็นมากก็เห็นน้อยตามก�ำลังของตนเองเท่านั้น จิตใจของเรามันก็จะ
ปล่อยวางเวทนา ก็จะกลับมาอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐานตามเดิม
เมื่อจิตของตนเองมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกตามเดิมแล้วก็ให้เราสังเกตดูลมว่า
ลมนี้เบากว่าเดิม ละเอียดกว่าเดิม ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นและเบาก็ให้รู้ ลมหายใจเข้ายาว
ออกยาวและเบาก็ให้รู้ตลอด ให้เราพยายามประคองหรือคุมจิตของตนให้นิ่งอยู่กับลมนั้นอย่าให้จิต
ของตนออกไปข้างนอก เมื่อรู้จักว่าจิตของตนอยู่แน่นอนตอนนี้ ให้เราเอาแต่ลมหายใจอย่างเดียว
ให้วางพุทโธเสีย แล้วก็ให้เราหายใจให้เบาๆ ละเอียดสุขมุ ลงกว่าเดิมอีก และก็ให้ประคองจิตใจของตน
ให้อยู่กับลมนั้นตามเดิมอีก ตอนนี้ เมื่อลมเดินละเอียดสุขุมมากเบามาก เราก็จะปรากฏว่าร่างกาย
ของตนก็เบามาก เราก็จะปรากฏเห็นชัดว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ก่อนนั้นก็รู้สึกว่าเบาลงไป
มาก ไม่เจ็บมากเหมือนแต่ก่อนเลย ก็เพราะเหตุไร เวทนาจึงเบาลงมากให้เราเห็นชัด ก็เพราะเหตุ
เราหายใจให้เบาละเอียดสุขุมนั่นเองเป็นเหตุ
แต่ตอนนี้ บางบุคคลนั้นก็จะมีปีติเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเล็กน้อย จะเป็นปีติขนลุกขนพอง
ก็ตาม จะเป็นแบบน�้ำตาไหลก็ตาม จะเป็นแบบเหมือนมีลมถูกต้องกายเบาๆ ก็ตาม จะเป็นเหมือน
แปลบปลาบในหัวใจก็ตาม จะเป็นแบบตัวเบาเหมือนตัวจะลอยขึ้นไปบนอากาศก็ตาม ที่กล่าวมานี้
เป็นแต่เพียงปีตเิ ท่านัน้ เมือ่ ปีตหิ ายไปแล้วก็จะมีความสุขเกิดขึน้ แทนเล็กน้อยต่อไป นีแ้ ล เราจะเห็นว่า
ของเหล่านี้เกิดจากการท�ำความสงบที่เราไม่เคยได้รู้ได้เห็นมาก่อน จึงท�ำให้บุคคลเกิดปีติและ
ความสุขได้ แต่เราก็มาพิจารณาดูจิตของตนเองอีกว่า จิตของเราอยู่กับลมเบาละเอียดกับความสุข
นั้ น ไหม ถ้ า เรารู ้ ว ่ า จิ ต ของเราอยู ่ กั บ ลมสั ม พั น ธ์ อ ยู ่ กั บ ลมแน่ น อนแล้ ว และอยู ่ น านประมาณ
๑๕ - ๒๕ นาที แล้วก็ถอนออกจากสมาธิ ถ้าบุคคลใดเจริญภาวนามาถึงที่นี่ ก็เรียกว่าจิตสงบ
แต่เพียงแค่ขณิกสมาธิเท่านั้น เรียกว่าสมาธิเพียงเฉียดๆ นิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นเอง
ต่อไปบุคคลใดได้เจริญภาวนามาถึงที่นี้แล้ว ก็อย่าได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ให้พยายามท�ำ
ความเพียรต่อไปอีก คือเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เบาและละเอียดสุขุมแล้ว
ว่าลมหายใจเข้าสั้นเบาละเอียดสุขุมมากก็ให้รู้ ว่าลมหายใจออกสั้นและเบาละเอียดสุขุมมากก็ให้รู้
ว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวและละเอียดมาก ว่าเหมือนจะไม่มีลมอยู่ที่ปลายจมูกเลยก็ให้รู้ แต่ก็
ลมยังมีอยู่ เพราะลมเดินละเอียดสุขุมมากไปตามร่างกาย เราจะรู้ปรากฏทันทีว่าร่างกายของตนเอง
ก็เบามากขึน้ ทุกที เวทนาทีม่ คี วามเจ็บปวดในร่างกายก็เหมือนจะหายไปหมด จะท�ำให้เราได้รรู้ สสัมผัส
ของความสงบเกิดขึ้น และตื่นเต้น มีปีติแรงขึ้นมาก แล้วแต่จะเกิดปีติชนิดใดก็ตาม เมื่อปีตินั้น
หายไป ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นทันที แล้วจิตของเราก็จะอยู่กับความสุขนั้น
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เมื่อเรามาสังเกตดูจิตของตนเองที่อยู่กับลมละเอียดสุขุมอยู่ที่ปลายจมูกและทรงความสุข
อยู่ตามเดิมแน่นอน ต่อไปให้เราหายใจให้สบายปลอดโปร่ง หายใจให้เบาๆ ละเอียกสุขุมที่สุด
เบาที่สุดจนเหมือนไม่มีลมปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกของเราเลยแม้นิดเดียว เมื่อเรามาพิจารณาและ
สังเกตดูอยูว่ า่ แหม..กายของตนเบามาก ไม่มเี วทนาและลมก็มองไม่ปรากฏเลย ตอนนีใ้ ห้เราปล่อยวาง
ลมเสีย เมื่อเราปล่อยวางลมแล้ว ลมก็จะไม่ปรากฏ แม้เรามองไม่เห็นลมปรากฏอยู่ที่ปลายจมูก
ของเรา ตอนนี้ขอเตือนนักปฏิบัติทั้งหลายให้เข้าใจเอาไว้ให้จงดี อย่าพากันกลัวตายว่าลมหายใจ
ของตนหมดสิ้นแล้ว เราจะไม่ตายหรืออย่างไร อย่าไปเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ ก็ให้เราตั้งใจ
เอาไว้ว่า เราไม่ต้องกลัวความตาย ถ้าเราไม่กลัวความตายแล้ว จิตของเราก็จะนิ่งอยู่เป็นสมาธินั้นเอง
แต่บางบุคคลเมื่อเจริญภาวนามาถึงที่นี้แล้ว มองหาลมหายใจเข้าออกของตนเองไม่เห็น ก็เลยมาเกิด
สัญญาว่าเราจะตายแล้ว ก็มีความอึดอัดในหัวใจ เดือดร้อน หรือเหงื่อแตกออกมาเต็มร่างกายก็มี
เพราะกลัวตัวเองตายเป็นเหตุ เมื่อได้เป็นเช่นนี้ขึ้นมาแล้ว จิตของบุคคลนั้นก็ถอนออกจากสมาธิ
วิ่งออกปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกอีกแล้วก็จะได้เริ่มต้นท�ำสมาธิใหม่ เมื่อท�ำสมาธิใหม่ก็เข้าไปได้
ถึงที่เดิมก็มาเกิดกลัวว่าตนเองจะตายอย่างเดิม แล้วจิตของตนก็ถอนออกจากสมาธิอีก ถ้าบุคคลใด
ท�ำการเจริญภาวนาอยูอ่ ย่างนี้ บุคคลนัน้ ก็จะเจริญภาวนาเนิน่ ช้า จิตใจของบุคคลนัน้ ก็ไม่อาจสามารถ
จะสงบเป็นสมาธิลกึ ซึง้ หนักแน่นลงไปได้เลย แม้บคุ คลนัน้ จะพยายามเท่าไรก็ไปถึงแต่ทเี่ ดิมเท่านัน้ เอง
ฉะนั้น จึงขอให้นักปฏิบัติจงพากันเข้าใจเอาไว้ แต่ถ้าบุคคลใดเจริญภาวนามาถึงตอนนี้แล้ว เป็นคน
กล้าหาญองอาจสามารถไม่กลัวความตายแล้ว บุคคลนัน้ ก็จะเจริญภาวนาต่อไปได้ และท�ำจิตของตน
ให้สงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงได้ ต่อไปจิตของตนก็จะมีความเพ่งอยู่กับความสุขและความเบานั้น
สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว เราก็ให้ความรู้ว่าจิตของเราอยู่ เมื่อจิตอยู่นิ่งตอนนี้ ก็จะเกิดปีติแรง
มากขึ้นอีก แม้จะเป็นปีติแบบไหนก็ตาม เมื่อปีติหายไป ความสุขก็เกิดขึ้นตามทีหลัง ว่าเป็นสุขมาก
สุขุมมากจะท�ำให้บุคคลผู้เจริญภาวนาได้ประสบพบเห็นด้วยตนของตนเองว่า การเจริญภาวนาหา
ความสงบนี้ก็เป็นของที่มีความสุขอันยิ่งจริงหนอ ก็หากเป็นของเกิดขึ้นมาเองเป็นเองเมื่อเราท�ำจิตใจ
ของตนให้สงบแล้ว มันก็เกิดขึ้นมาเองเท่านั้น เหตุฉะนั้นแล พุทธบริษัททั้งหลาย ก็ให้พากันเจริญ
ต่อไปอีก ไม่ต้องหยุดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะความสงบอันยิ่งกว่านี้ก็ยังมีอีก
บัดนี้ เมื่อจิตของตนนิ่งอยู่กับความสุขและความเบา ก็ขอให้ใช้สติปัญญาประคับประคอง
จิตใจของตนให้สงบนิ่งอยู่กับอารมณ์นั้น เมื่อรู้ชัดว่าจิตของตนนิ่งอยู่แน่นอนแล้ว ไม่ออกไปทางไหน
จิตก็จะยิ่งสงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงเข้าทุกที เมื่อจิตของตนหนักแน่นอยู่อย่างนี้ ตอนนี้ก็จะ
เกิดนิมิตมีแสงสว่างเกิดขึ้น บางบุคคลก็เห็นแสงสว่างแบบหลอดไฟฟ้านีออนสั้นๆ บางบุคคลก็เห็น
แสงสว่างเหมือนแสงไฟฉายผ่านหน้าตนเอง ส่วนบางคนนั้นก็จะเห็นแสงสว่างอยู่ตรงหน้าตนเอง
ไม่มีดวง เมื่อเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็หายไป เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกใหม่ ก็เพราะเหตุใดจึงเกิดแล้วก็ดับ
อย่างนี้เมื่อเราเห็นใหม่ ก็เพราะว่าจิตของตนยังไม่ตั้งมั่นนั่นเอง จึงเป็นอย่างนี้
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ต่อไปให้เราประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่กับความเบาและความสุขที่ละเอียด
จะพิจารณาให้จิตของตนอยู่ตรงหน้าอกของตนก็ได้ ไม่ให้เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่อื่น ให้เพ่งอยู่ที่เดียวนั้น
เมื่อจิตของเรานิ่งอยู่นั้นนาน ก็จะยิ่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นมากและเป็นแสงสว่างแบบดวงอาทิตย์หรือ
แบบดวงจันทร์สว่างจ้า แต่บางยุคคลนั้นก็จะเห็นแสงสว่างสีขาวนวล แต่ก็สว่างไสวไปรอบๆ ตัว
กว้างประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อเราประคองจิตของตนให้ตั้งอยู่ทรงอยู่ในแสงสว่างนี้ เราก็จะมองเห็น
ภาพนิมิตต่างๆ เกิดขึ้นมาปรากฏอยู่ในแสงสว่างนั้น ส่วนเรื่องการเห็นนิมิต แต่ละบุคคลนั้นก็จะเห็น
ภาพนิมิตต่างๆ กัน ไม่เห็นเหมือนกันทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ก็ชื่อว่าเห็นนิมิตทั้งนั้น
ตัวอย่างกานเห็นนิมิตแต่ละบุคคลนั้น บางคนจะเห็นนิมิตเป็นภาพ เห็นตนเองตายแล้ว
เปื่อยเน่าเขาหามมาหาตนเองก็มี บางคนจะเห็นตนเองนั่งอยู่แล้วก็เปื่อยเน่าขาดผุพังลงเป็นกอง
กระดูกก็มี บางคนนั้นจะเห็นตนเองนั่งอยู่ตรงข้างหน้าของตน บางคนนั้นจะเห็นภาพพระพุทธรูป
สวยงามตั้งอยู่ตรงหน้าของตนเอง บางคนด็จะเห็นครูบาอาจารย์มานั่งตรงหน้าเทศนาธรรมสั่งสอน
ตนเองอยู่ก็มี บางคนนั้นจะเห็นภาพร่างกระดูกเดินมาหาตนเอง บางคนนั้นก็จะเห็นภาพเหมือน
ผีปีศาจเดินมาหาตนเองเหมือนมันจะขบกัดเรา บางคนก็จะเห็นร่างกระดูกลอยอยู่บนอากาศก็มี
บางคนนัน้ ก็จะเห็นเหมือนรถเหมือนเรือมาชนตนเอง บางคนนัน้ ก็จะเห็นเหมือนตนเองอยูบ่ นอากาศ
บางคนนั้นก็จะเห็นเหมือนตนเองตกลงไปนั่งอยู่ในเหวลึกๆ บางคนนั้นก็จะเห็นคนไปมาหาตนเอง
ผ่านไปผ่านมา เกิดๆ ดับๆ นิสิตนี้เกิดขึ้น นิมิตนี้ดับไป นิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นอีก เหมือนๆ กันกับเรา
ดูภาพยนตร์ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เรียกว่าการเห็นนิสิตกันทั้งนั้น
มาที่นี่ขอเตือนในการเห็นนิมิตว่า เมื่อบุคคลใดเห็นนิสิตชนิดแบบเห็นภาพผีปีศาจหรือเห็น
ร่างกระดูกเดินมาหาตนเอง หรือเห็นคนอื่นที่ตายไปแล้วจะมาหลอกหลอนนั้นก็ดี ในนิมิตที่กล่าวมา
ข้างบนนี้ เมื่อบุคคลใดเจริญภาวนาเห็นนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าตนเองแล้วก็ขอเตือนว่า เราอย่า
ไปกลัวในนิมติ จะนิมติ แบบไหนก็ตามเกิดขึน้ ก็อย่าไปเกรงกลัวมันเลย ให้ทำ� จิตใจของตนให้กล้าหาญ
ไม่ต้องเกรงกลัวมันล่ะ ให้ตั้งใจให้มั่นคงอย่างนี้ ถ้าบุคคลใดกลัวนิมิตแล้วก็จะถอนจิตของตนเอง
ออกจากสมาธิ จิตก็จะไม่สงบ และก็จะไม่อยากท�ำสมาธิต่อไป เพราะกลัวจะเห็นภาพนิมิตอย่างเดิม
นัน้ อีก ก็มากลัวอยูอ่ ย่างนี้ แต่กอ็ ยากท�ำสมาธิอยูแ่ ต่กก็ ลัวอีก แต่ถา้ บุคคลใดมาคิดกลัวอยูอ่ ย่างนีแ้ ล้ว
ก็อย่าหวังเลยจะได้พบความสงบอันเยือกเย็นทีต่ นปรารถนา แต่กข็ ออย่าไปกลัวนิมติ เหล่านัน้ ก็แล้วกัน
เพราะนิมิตมันก็เป็นข้อธรรมอันหนึ่ง เราเอาไว้พิจารณาในตอนภายหลังเมื่อจิตของเราสงบลึก
ผ่านไปแล้ว ก็จะได้ปัญญาเกิดขึ้นนั้นเอง
แต่บางบุคคลนั้นก็จะเห็นนิมิตแปลกคนอื่นเขา เช่น เห็นว่าตนเองนั่งภาวนาอยู่ เมื่อมองดู
ตนเองพิจารณาอยู่ก็จะเห็นว่าตนของตนนี้ ใหญ่ข้ึนๆ ทุกทีๆ จนปรากฏใหญ่มากจะเต็มสถานที่
ที่ตนเองนั่งภาวนาอยู่ อย่างนี้ก็เลยมาถอนจิตของตนออกจากความสงบนั้น เพื่ออยากจะมาดูตนเอง
ว่าตัวใหญ่เท่าไร ขนาดไหน เมื่อถอนจิตของตนออกมาแล้ว ดูตนเองก็เท่าเดิมไม่ใหญ่ไม่เล็ก เมื่อ
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กลับนั่งเข้าไปอีกทีก็เห็นอีกละ แล้วก็ออกมาดูอีกละ ถ้าบุคคลใดท�ำอยู่อย่างนี้ จิตของบุคคลนั้นก็จะ
ไม่สงบลึกลงไปได้ ก็จะมาเข้าๆ ออกๆ อยู่อย่างนี้ ก็ท�ำให้เสียเวลานานเปล่าประโยชน์ ไม่เจริญ
ไปข้างหน้าได้ เหตุฉะนั้น ให้มาแก้ตนเองใหม่เสีย คือว่าการที่ตนเองเห็นว่าตนเองใหญ่นั้น มันเป็น
เพียงสัญญาสมมุติขึ้นเท่านั้น หลอกลวงตนเองว่าตนใหญ่ ไฉนเล่าตัวเองก็อยู่เท่าเดิมนั้นเอง ไม่ใหญ่
กว่าเดิมไปที่ไหน หากเป็นเพียงสัญญาสมมุติขึ้นเท่านั้น เราก็ไปหลงกับสัญญาหลอกลวง ฉะนั้น
ให้ปล่อยวางเสีย อย่าไปส�ำคัญมันอีก นิมิตนั้นก็จะหายไปเอง จิตใจของตนจึงจะสงบลึกต่อไป
ส่วนการที่เราประคองจิตของตนเองอยู่ในแสงสว่างนี้ ที่เห็นนิมิตต่างๆ แม้เราเห็นบุคคลมาหา
ก็ดี ที่คนอื่นอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างวัดวาอารามก็ดี ที่คนอื่นเขานึกจะมาหาเรา แล้วดวงวิญญาณ
ของเขาเหล่านั้นมาปรากฏเป็นภาพนิมิตในแสงสว่างให้เราเห็นชัดว่าเป็นรูปของคนนั้นผู้นั้นจะมา
หาเรา แล้วคนนั้นก็มาหาเราจริงๆ อย่างนี้หรือเราเห็นภาพเหตุหารณ์ต่างๆ ในนิมิตแล้วก็เป็นอย่าง
ที่เห็นนั้นจริงๆ อย่างนี้ หรือเราเห็นเบอร์เห็นหวยมีตัวเลขให้เห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้าของตนเอง
แล้วก็จ�ำเอาไว้ แล้วเมื่อเบอร์หวยออกก็ถูกต้องตามนั้นจริงๆ อย่างนี้ก็ดี ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเห็นนิมิต
ทั้งนั้น
แต่อย่างไรก็ตาม แม้เราจะเห็นนิมิตสิ่งใดแบบไหนก็ตาม เห็นแจ้งเห็นชัดเห็นจริงก็ตาม ตามที่
เราได้เห็นนั้น แต่เราอย่าไปถือตามนิมิตนั้นว่าเป็นอย่างนั้น อย่าไปเล่นนิมิต อย่าไปยึดนิมิต อย่าไป
เชื่อนิมิต อย่าไปติดนิมิต นิมิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน นักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่ได้เล่นนิมิต
ไม่ให้เราติดนิมิต ถ้าบุคคลใดเจริญภาวนามาถึงที่นี้แล้วก็มาติดนิมิตอยู่ที่นี่ ว่าตนเองเห็นแจ้งด้วย
ดวงตาภายใน ก็ส�ำคัญว่าตนนี้ดีแล้ว ก็มาพะวงหลงใหลอยู่กับนิมิตเหล่านี้ ก็จะท�ำให้จิตใจของ
บุคคลนัน้ ไม่กา้ วหน้าไปสูค่ วามสงบสุขอันลึกซึง้ มัน่ คงต่อไป ก็จะมาพัวพันอยูเ่ พียงแค่นี้ ๕ ปีหรือ ๑๐ ปี
ก็มีบางคน เหตุนั้น นักปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงบอกพวกเราปล่อยวางนิมิตเสีย แม้จะเป็นจริงอย่างไร
ก็ตาม ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในนิมิต ให้ปล่อยวางหมดเสียก่อนตอนนี้ เมื่อไรจิตใจของตนเองมั่นคง
แน่นอนแล้ว เป็นผู้มีปัญญาแก่กล้าแล้ว จึงยกนิมิตเหล่านั้นมาพิจารณาในภายหลัง ก็จะได้ปัญญา
เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นอีก ฉะนั้น จึงได้ขอเตือนบุคคลที่ปัญญายังอ่อนห้ามเล่นนิมิตเลย
เอาละ เมื่อจิตใจของเรามายับยั้งตั้งอยู่ในที่นี้แล้ว เราก็ควรพยายามประคองจิตของตน
ให้สงบอยู่กับความเบาและความสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นทุกที เมื่อจิตของเรายิ่งสงบนานเข้าไปเท่าไร
แสงสว่างก็ยงิ่ เกิดขึน้ มองไปได้เห็นไกลมาก เป็นแสงสว่างชนิดทีไ่ ม่ปรากฏเป็นดวงตอนนี้ แต่หากเป็น
แสงสว่างสีขาวนวลมองได้รอบตัวและได้ไกลมาก ก็ยงิ่ เห็นนิมติ แจ้งชัดเจนแน่นอนกว่าเดิม แม้จะเห็น
นิมติ แบบไหน ชนิดใดก็ตาม ก็เห็นแจ้งเห็นชัดมากในตอนนี้ แต่กจ็ ะเกิดปีตแิ รงมากขึน้ และตืน่ เต้นมาก
เพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อน จึงท�ำให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้พบได้เห็นเอง ได้รับความสุข
สุขุมละเอียดยิ่งขึ้น การที่บุคคลเจริญภาวนามาถึงที่นี้ และเราก็ประคับประคองจิตของตนให้อยู่กับ
ความเบาและความสุขละเอียดสุขุมประณีต พร้อมทั้งมีแสงสว่างก็แจ่มแจ้งชัดเจน แล้วก็เห็น
ภาพนิมิตต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆ นั้นก็ดี ก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนไม่มีอะไรปิดบังไว้เลย
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้ของเหล่านี้ก็เป็นของหากเกิดขึ้นมาเอง เห็นเอง เพราะเกิดจากการ
ท�ำความสงบเท่านั้น ถ้าบุคคลไม่ท�ำความสงบ บุคคลนั้นแม้จะปรารถนาอยากเห็นเพียงใดก็ไม่เห็น
อยู่นั่นเอง ถ้าบุคคลใดท�ำจิตใจของตนให้สงบแล้ว ของนั้นหากเกิดขึ้นมาเองเท่านั้น
เมื่อเรามาเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้ ที่จิตของตนมาตั้งอยู่ทรงอยู่ในอารมณ์ที่สุขุมประณีต
ในความเบามากสุขมาก ให้เราสังเกตดูจิตของตนเองว่า จิตของเราตั้งนานเท่าไร ถ้าเราสังเกตดูว่า
จิตของตนนี้ตั้งนาน ๔๕ นาทีหรือ ๑ ชั่วโมงนั้น ก็ถือว่าจิตของเราสงบถึงอุปจารสมาธิ เพราะจิต
ของเรามายึดหน่วงอารมณ์เบาๆ และความสุขสุขุมประณีต และเห็นแสงสว่างแจ่มแจ้งไปไกล แล้วก็
เห็นภาพนิมิตชัดเจนแจ่มแจ้ง ก็คือว่าจิตของตนได้เจริญภาวนาสงบมาถึงอุปจารสมาธิเพียงแค่นี้
เท่านั้น ต่อไปจะได้ท�ำความเพียรให้จิตใจของตนให้สงบลึกซึ้งลงไปอีก
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเจริญภาวนาได้มาถึงที่นี้แล้ว ถ้าเราเห็นแสงสว่างและเห็นนิมิตแจ้ง
ชัดเจนแล้วเพียงใดก็ตาม หรือจิตของเราได้เสวยอยู่ในอารมณ์เบาและความสุขมากเพียงใดก็ตาม
แต่เราก็อย่าไปติดอยู่กับแสงสว่างอันนั้น ความเบาความสุขอันนั้น ให้เราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเสีย
ถ้าบุคคลใดหลงติดอยู่ในที่นี้แล้ว จิตของบุคคลนั้นก็จะมาหยุดเพียงแค่นี้ ไม่เจริญขึ้นไปอีก ฉะนั้นแล
พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันมุ่งหน้าท�ำความเพียรต่อไป
การท�ำความเพียรต่อไปนั้น คือว่าเมื่อตนเองได้เจริญมาถึงที่นี่แล้วนั้น บัดนี้เราจะได้ปล่อยวาง
นิมิต วิธีปล่อยวางนิมิตนั้น คือว่าเมื่อจิตของตนจ้องมองดูภาพนิมิตอยู่หรือวิ่งตามนิมิตอยู่ ก็ให้เรา
ไม่ตอ้ งสนใจกับภาพนิมติ ทัง้ หลายทีเ่ ราเห็นอยูน่ นั้ ถ้าจิตของตนยังอยากจะดูนมิ ติ อยูอ่ กี ยังไม่ปล่อยวาง
ก็ให้เราพยายามใช้สติปัญญาของตนประคองจิตของตน หรือดึงรั้งเอาจิตของตนมาคิดอยู่กับอารมณ์
ที่เบาๆ และความสุขสุขุมที่มีอยู่เดิมนั้นอีก แต่ถ้าจิตของตนยังดื้อดึงและยินดีเพ่งมองดูภาพนิมิตนั้น
อยู่อีกไม่ยอมปล่อยวางออกจากนิมิตนั้น บัดนี้ ก็ให้เราหาอุบายใช้สติปัญญายกไตรลักษณ์ขึ้นมา
พิจารณาว่า นิมิตนี้ก็ไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนคงที่อยู่อย่างเดิมสมดั่งปรารถนาก็หากเป็นของที่
เสื่อมหายไปได้ แม้บุคคลมีความปรารถนาอยากให้นิมิตนั้นตั้งอยู่ก็ตาม ย่อมไม่ได้ตามใจหวังของตน
นิมิตนี้ก็ยังเลอะเลือนหายไปได้ จึงท�ำให้เป็นทุกข์ เมื่อนิมิตได้เป็นเช่นนี้แล้ว นิมิตนี้ก็เป็นอนัตตา
ไม่ใช่ตนตัวของใครของบุคคลใดเลย แต่เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในนิมิต แต่นิมิตนั้นเมื่อได้หายไปแล้ว
ก็ไม่เห็นว่ามีตนมีตัวอยู่ที่ไหน ก็มองไม่เห็นเลยเช่นนี้ จึงว่าเป็นอนัตตา ก็ท�ำไมเล่าเราจึงไปยึดถือ
นิมิตเล่า เมื่อมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ จิตของตนก็ยอมจ�ำนนต่อสติปัญญา จิตของเราก็จะกลับคืนมา
พิจารณาอยู่ที่ความเบาและความสุขสุขุมละเอียดนั้น
แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ จิตของตนก็ยังดื้อดึงไม่ปล่อยวางนิมิตอีก บัดนี้ก็ให้เราพิจารณา
อีกแบบใหม่ คือว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบ การหาอุบายให้เราท�ำจิตของตนไม่สนใจกับนิมิตอะไร
เลย ให้ท�ำจิตของตนให้ตั้งอยู่กับอารมณ์ที่มีความรู้ว่าเบาและความสุขสุขุม ไม่ให้จิตของตนไปสนใจ
กับนิมิต เหมือนบุคคลคนหนึ่งไปยืนอยู่ที่สี่แยกที่มีรถ หรือหมู่คนเดินผ่านสัญจรไปมาไม่ขาดสาย
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แล้วให้เราท�ำจิตของตนนิง่ อยูก่ บั อารมณ์เบาและความสุขสุขมุ นัน้ ไม่สนใจกับนิมติ เลย เปรียบเหมือน
บุคคลหนึ่งนั้นที่เขายืนอยู่ทางสี่แยก แต่เขาบุคคลนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอยากจะไต่ถามหมู่ฝูงคนที่
เดินผ่านไปมาที่ผ่านสายตาของเขา บุคคลนั้นเขาก็ยืนดูเฉยอยู่ไม่สนใจเลยว่าใครไปอะไรมาอะไร
เขาปล่อยวางเฉย
เมื่อเราปล่อยวางนิมิตได้อย่างนี้แล้ว เราก็พยายามสังเกตดูจิตของตนเองว่าตั้งอยู่กับอะไรให้รู้
เมื่อรู้ว่าจิตของตนนี้ตั้งอยู่กับอารมณ์เบาและความสุขสุขุมละเอียดแล้ว เราก็พยายามประคองจิต
ของตนให้นิ่งอยู่ เมื่อจิตของตนนิ่งอยู่ก็ให้รู้ แล้วจิตก็จะปล่อยวางทั้งนิมิต และเสียงภายนอก
จิตของตนก็จะสงบลึกซึ้งละเอียดลงทุกทีอีกพักหนึ่ง ตอนนี้เมื่อจิตหยุดอยู่ในอารมณ์ที่สุขุมละเอียด
กว่าเดิม แต่กใ็ ห้สงั เกตดูจติ ของตนเองให้รดู้ ว้ ยว่า จิตของตนได้เสวยอารมณ์สขุ มุ ละเอียดกว่าแต่กอ่ น
แน่นอน ตอนนี้ก็จะเกิดปีติแรงมากขึ้น และความสุขก็ยิ่งมากขึ้นตามมา
ต่อไปก็เมื่อจิตของตนสงบอยู่ ก็รู้สึกว่าเสียงภายนอกเบาลง แล้วจะเกิดได้ยินเสียงอยู่ภายใน
ความสงบ การที่ได้ยินเสียงภายในนั้น คือว่าเสียงที่คนอื่นพูดเรื่องของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เขา
พูดอยู่ที่อื่นไกลๆ ก็ได้ยินในเรื่องที่เขาพูดนั้น จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะได้ยินแน่นอนในตอนนี้
เมื่อจิตของเราสงบอยู่ แต่บางบุคคลนั้นจะได้ยินเป็นเสียงเหมือนครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนธรรม
หรือบอกภาษิตธรรมเป็นบาลีหลายอย่างหลายข้อ แต่เราก็จ�ำได้แม่นย�ำไม่หลง เป็นฉะนี้แล เมื่อเรา
เจริญภาวนามาถึงที่นี่ แต่อีกอย่างหนึ่ง บางบุคคลนั้นจะปรากฏมีความรู้ความจ�ำในสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
เช่น เราดูหนังสือธรรมต่างๆ หรือท่องสวดมนต์บทใดบทหนึ่งได้ไว้แต่ก่อนแล้วนั้น เป็นบาลีธรรมะ
ก็จะมีความจ�ำได้ดีและแปลได้ทุกอย่างเหมือนเกิดปัญญาแตกฉานในธรรม ว่องไวคล่องแคล่วเหมือน
รู้แจ้งในธรรมแน่นอนแล้ว ก็จะเกิดทิฏฐิ มีความเห็นผิดว่าตนรู้แจ้งในธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ว่าไม่มีคนอื่นใดรู้ธรรมเหมือนตนเองเลย เมื่อความเห็นนี้เกิดขึ้นแล้ว จิตก็ถอนออกจากสมาธิมาอยู่
ปกติตามเดิม บัดนี้ เมื่อคนอื่นมาหาก็อยากเทศน์ธรรมให้เขาฟังว่าตนนี้รู้ แล้วก็เทศนาไปไม่หยุดยั้ง
จนคนอื่นเขาฟังร�ำคาญเบื่อหู แล้วเขาก็ลุกหนีจาก ตนเองจึงหยุดเทศน์ ถ้าไม่มีคนอื่นเดินมาหาตน
ตนเองก็อยากเทศน์มาก ก็เดินไปหาคนอื่น เมื่อไปถึงคนอื่นแล้ว เขาจะพักอยู่ที่ไหนก็ตาม ตามร่มไม้
ก็ตาม กุฏิวิหารก็ตาม ยืนอยู่ก็เทศน์ นั่งอยู่ก็เทศน์ไม่เลือกหน้า ไม่รู้จักสูงหรือต�่ำ  ไม่รู้จักกาลเวลา
ตามกาลเทศะอะไรเลย เทศนาไม่หยุดไม่หย่อน บางท่านบางองค์ถ้าเป็นพระเป็นสามเณรนั้นอยาก
เทศน์มาก ถ้าไม่มีคนไปหาตนเอง ก็ถือย่ามเข้าบ้านเข้าเมืองไปหาเทศนาให้ญาติโยมฟัง เมื่อไปถึง
แล้วก็เทศนากันเลย ไม่รเู้ วลากาลเทศะอะไรก็เทศนากันใหญ่ไม่หยุดไม่ยงั้ จนญาติโยมศรัทธาร�ำคาญ
เบื่อหู เขาอยากจะไล่ลงจากบ้านให้หนีไปนี้แล พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติจงระมัดระวัง
ให้จงดี เมือ่ เราเจริญภาวนามาถึงตอนนี้ มันจะเกิดมีมานะทิฏฐิทำ� ให้มคี วามเห็นผิดว่าตนรูต้ นเห็นธรรม
แล้วก็อยากเทศนาให้แต่คนอื่นเขาฟัง
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ฉะนั้น ถ้าบุคคลใดมีการรู้การเห็นได้ยินเสียงภายในก็ดี แปลบาลีธรรมได้ก็ตามเกิดขึ้นใน
ตนเองแล้วนั้น ก็ให้เราปราบปรามตักเตือนตนเองเอาไว้ บังคับตนเองเอาไว้ให้ได้ว่า เรายังไม่รู้แจ้ง
แทงตลอดในธรรม เรายังไม่ก้าวล่วงทุกข์ได้ เราจะไปเทศนาให้คนอื่นเขาฟังท�ำไมเล่า ถ้าเราตักเตือน
ตนเองได้ เราก็จึงจะไม่หลงทาง ถ้าบุคคลใดตักเตือนตนเองไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็จะหลงทาง
เมื่อหลงทางแล้วก็เป็นเหตุให้การท�ำความเพียรเจริญภาวนาของบุคคลนั้นไม่เจริญก้าวหน้าไปสู่
ความสงบอันยิ่งได้ ก็ท�ำให้เสียเวลาเปล่า และท�ำให้เนิ่นช้ากว่าจะตั้งตัวใหม่ แต่ถ้าเราไมหลงแล้ว
เราก็จะต้องท�ำความเพียรต่อไป
ถ้าบุคคลใดได้เจริญภาวนามาถึงตอนนีไ้ ม่หลงแล้ว ต่อไปนัน้ ก็ให้ประคับประคองจิตของตนเอง
ให้นงิ่ อยูก่ บั อารมณ์เบาๆ และสุขสุขมุ ละเอียดนัน้ แล้ว ให้วางเสียงทัง้ ภายในและภายนอก คือไม่สนใจ
กับเสียงอะไรทั้งหมด แม้จะเป็นเสียงดีเพราะเสนาะหูก็ดี หรือเสียงไม่ดีก็ตาม ก็ปล่อยวางให้หมดสิ้น
เมื่อจิตของเราปล่อยวางเสียงทั้งหมดได้แล้วตอนนี้จิตของเราก็สงบลึกลงไป และดับเสียงทั้งภายใน
และภายนอกทั้งหมด จิตก็วางเป็นอุเบกขา จิตของเราก็นิ่งอยู่สงบอยู่ในอารมณ์ที่ว่างเปล่าและมี
ความสุขสุขุมละเอียดยิ่งมาก ในตอนนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าร่างกายของตนว่างเปล่าเหมือนอากาศหรือว่า
เหมือนไม่มีร่างกายเลย เวทนาความเจ็บปวดในร่างกายหมดสิ้น ก็เหลือแต่จิตที่ตังอยู่กับความ
ว่างเปล่าและความสุขอันประณีตอยู่เฉพาะหน้าตนเองเท่านั้น ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างหนึ่งนั้น
ก็เหมือนแยกจิตออกจากกายนั้นเอง แต่ก็จริง กายกับจิตนั้นแยกออกจากกันได้ เพราะเป็น
คนละอย่าง
เหตุไฉนจึงพูดอย่างนั้นว่ากายกับจิตแยกออกจากกันได้ ตัวอย่างว่าตัวเราเองนั่งอยู่ในสถานที่
หนึ่ง แล้วเราก็คิดไปอีกในสถานที่หนึ่ง แล้วเราก็จะรู้ว่าจิตของตนก็จะไม่อยู่กับตัวเราเลย เราจะรู้
ได้ทันที หรืออีกอย่างหนึ่ง เมื่อเราตายลงไปแล้ว จิตวิญญาณก็ออกจากร่างกายไปเกิดภพใหม่
อีกได้นี่อย่างหนึ่ง นี้แล เราจะได้เห็นว่ากายกับจิตนี้แยกออกจากกันได้แน่นอน
เมื่อเราเจริญภาวนามาถึงตอนนี้ จิตของตนตั้งอยู่ในความว่างเปล่าและความสุขอันประณีต
เยือกเย็นสบาย จิตสงบได้นานมาก บุคคลนี้จะนั่งเป็นวันเป็นคืนตามความต้องการได้ตามสบาย
ไม่รู้สึกความเหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว ไม่อยากกินข้าวกินน�้ำ ไม่หิวอะไร ไม่อยากคิดอะไร
ไม่อยากได้อะไรเสียเลยทั้งหมด มีแต่ความสุขและอิ่มอยู่ตลอดเวลา ถ้าออกจากสมาธิแล้วก็ยังมี
ความสุขอยู่ แล้วก็อยากหลบเข้าไปอยูท่ เี่ ดิม เพราะทีน่ นั้ เป็นทีว่ า่ งเปล่าและมีความสุขมาก ปราศจาก
การคลุกคลีและเสียงต่างๆ ว่างจากความเจ็บปวดเวทนาในร่างกาย เป็นสถานที่หลบเวทนาความ
เจ็บปวดของร่างกายได้ดมี าก เมือ่ มีความเจ็บปวดในร่างกายเกิดขึน้ ก็หลบหนีเข้าไปอยูใ่ นทีน่ นั้ ก็สบาย
ไม่มีความเจ็บปวดในร่างกาย ฉะนั้น เมื่อจิตของเรามาตั้งอยู่สงบอยู่ในสถานที่อันว่างเปล่าและมี
ความสุขสุขุมประณีต ดับจากเสียงทั้งหมดแล้ว ก็ตั้งอยู่อย่างนี้แล้ว จะสมมุติว่าอะไร ว่าจิตสงบ
ถึงภวังคจิตหรือ หรือว่าภพจิตอันหนึ่ง หรือจะสมมุติว่าอยูในองค์ฌานหรืออัปปนาสมาธิ แล้วแต่จะ
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สมมุติเอา แต่จะสมมุติว่าภพจิตอันหนึ่งก็ว่าได้ เพราะมีความเพ่งอยู่ในความสุข ยินดีอยู่ในความสุข
ก็เกิดเป็นภพอยู่นั่นเอง ถ้าสมมุติอยู่ในองค์ฌานนั้นก็เหมือนกัน เพราะมีความเพ่งอยู่ในความว่าง
และความสุขแล้วแต่จะสมมุติขึ้น ก็จะเป็นสมมุติอันนั้น
แต่ในสถานที่นี้ เมื่อจิตของเราทรงอยู่น้ี ตั้งอยู่นี้ และมาติดอยู่นี้ จิตของเราก็จะไม่เจริญขึ้น
เพราะไม่อยากอะไร ไม่ค้นคิดอะไร อยากอยู่เฉยๆ แล้วก็ไม่เกิดปัญญาขึ้น ก็มาติดอยู่ ก็ไม่มีปัญญา
เกิดขึ้นเลย ก็มีมานะทิฏฐิส�ำคัญตนว่าเราส�ำเร็จธรรมแล้ว เรารู้แจ้งในธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว เราเป็นผู้ไม่หลงแล้ว เราก้าวล่วงทุกข์ได้แล้ว จะส�ำคัญตนเองอย่างนี้แล ถ้าเกิดส�ำคัญตนเอง
เกิดขึ้นอย่างนี้ ก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังหลงทางติดอยู่เพียงเท่านี้เอง ไม่เจริญต่อไปอีก แต่ก็คงจะมี
นักปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลายคงมาหลงติดอยูต่ รงนีเ้ ป็นปีๆ หรือหลายปีกค็ งมีแน่นอน เพราะสถานทีน่ เ่ี ป็น
ที่มีความสุขยิ่งเหมือนกับสิ้นกิเลสแล้ว จึงท�ำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายติดอยู่ ไม่ค้นคิดอะไร ก็ไม่มี
ปัญญาเกิดขึ้นเลย เมื่อไม่มีปัญญาเกิดขึ้น ที่นี่จะสมมุติว่าโมหสมาธิก็ได้ หรือสมาธิหัวตอก็ได้ เพราะ
ไม่มีปัญญาเกิดขึ้น ตั้งอยู่เฉยๆ เมื่อบุคคลใดเจริญภาวนามาถึงตอนนี้แล้วมาติดอยู่ที่นี้ปัญญาก็
ไม่เกิดขึน้ เลย ทีน่ ไี่ ม่ใช่ทางทีเ่ ราจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ การทีเ่ ราจะก้าวล่วงทุกข์ได้นนั้ เราจะต้องให้จติ
ค้นคว้าหาสัจธรรมที่เป็นธรรมแท้จริงให้รู้แจ้งต่อไป แต่เราเจริญภาวนามาถึงที่นี่นั้น เพียงว่าประคอง
จิตของตนให้อยู่เป็นหลักสมาธิเท่านั้น เรายังไม่ได้ค้นคว้าตัวของธรรมด้วยปัญญาของเราเลย แต่นี้
ต่อไปเราจึงจะได้เจริญทางฝ่ายปัญญา
การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นฝ่ายล�ำเลียงทางปัญญา การเจริญภาวนาทางด้านปัญญานี้
เมื่อบุคคลใดได้เจริญภาวนามาถึงในสถานที่จิตของตนเองตั้งอยู่ในอารมณ์อันว่างเปล่าและสงบ
อยู่ในความเงียบสงัด ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอก สงบอยู่ในความสุขอันยิ่ง
ตั้งอยู่ เมื่อเราใช้สติปัญญาของตนเองเห็นจิตของตนเองตั้งอยู่อย่างนี้แล้ว มาบัดนี้เราก็ค่อยๆ ถอยจิต
ของตนออกด้วยสติปัญญาติดตามดูอยู่ การถอยจิตออกมานี้ ให้เราถอยออกมาพักอยู่ที่ตรงอุปจาร
สมาธิทมี่ แี สงสว่างเห็นภาพนิมติ ต่างๆ ได้ชดั เจนนัน้ ให้จติ ของตนมาตัง้ อยูส่ งบอยูท่ นี่ ี้ ไม่ให้จติ ของเรา
เคลื่อนไหวไปทางไหน ให้เราพยายามประคองจิตของตนให้ตั้งอยู่สงบอยู่ในที่นี่ เพราะสถานที่นี่เป็น
ที่มีแสงสว่างและได้มองเห็นภาพวิมิตได้ชัดเจน ฉะนั้นแล
บัดนี้ เราจึงจะยกข้อธรรม คือรูปธรรมและนามธรรม ขันธ์ ๕ ร่างกายและจิตใจของตนเองนีแ้ ล
เป็นต้นเหตุ ท�ำไมเล่าจึงได้ยกกายขึ้นมาพิจารณา เพราะกายนี่เป็นต้นเหตุเป็นบ่อเกิดของคุณงาม
ความดี คือว่าเราจะท�ำคุณงามความดีอันใดเราก็อาศัยกาย เพราะกายเป็นท่ามกลางของโลก เราจะ
ท�ำบุญท�ำทานการกุศลจต่างๆ ทีเ่ ป็นวัตถุสมมุตนิ นั้ ก็ยอ่ มอาศัยกาย เราจะรักษาศีลนัน้ ก็มาอาศัยกาย
เราจะเจริญภาวนาหาความสงบเป็นสมาธิและให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้เแจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลาย
แล้วก็ก้าวล่วงทุกข์ได้ ก็มาอาศัยกายอันนี้แล เพราะกายเป็นรากฐาน กายเป็นที่ตั้ง เป็นที่ปลูกฝัง
ซึ่งคุณงามความดี เราจะละกายจากายนี้ไปไม่ได้ ก็เพราะเหตุฉะนั้นแล พุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อ
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เรามาเกิดได้กายอันนี้แล้ว ก็ให้รู้จักการเอากายท�ำประโยชน์ท่ีเป็นหนทางแห่งความสุขมาสู่ตนเอง
ฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บอกและชี้หนทางให้พวกเราและท่านทั้งหลายรีบเอากายนี้ท�ำ
คุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ให้จงได้ ไว้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ จึงจะไม่เสียทีที่เราเกิดมา
เป็นมนุษย์และก็ได้พบพระพุทธศาสนา ที่มีเหตุมีผลว่าการท�ำดีก็ได้ดี การท�ำชั่วก็ได้รับผลแห่ง
ความชั่ว การท�ำบาปก็ได้บาป การท�ำบุญก็ได้บุญ เป็นผลแห่งความสุขมาสู่ตนเอง เมื่อได้รู้ว่าอย่างนี้
ก็รีบท�ำประโยชน์เสีย
บัดนี้ การที่ยกข้อธรรมพิจารณานั้นคือ เราก็จะยกสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อขึ้นมาพิจารณา
ตามล�ำดับ คือ ข้อที่ ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้อที่ ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้อที่ ๓
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้อที่ ๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ข้อนี้แลเป็นหลัก
อธิบายข้อที่ ๑ คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี้ คือเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ในแสงสว่างที่เห็น
ภาพนิมิตนั้น เราก็ยกกายขึ้นมาพิจารณาว่ารูปร่างกายอันตั้งอยู่นิ่งอยู่นี้มีอะไรบ้างที่โลกทั้งหลาย
เขาสมมุติว่าเป็นกาย เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตนเราเขา สมมุติเอาไว้เรียกกันตามภาษาสมุติ
โลกนิยม ให้เรามาพิจารณาว่าโลกเขาสมมุติว่า มีธาตุทั้ง ๔ คุมกันอยู่ ทรงกันอยู่ ธาตุทั้ง ๔ หากมีธาตุ
�้ ธาตุไฟ ธาตุลม ให้เราพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองทีต่ งั้ อยูใ่ นความสงบ
อะไรบ้าง มีธาตุดนิ ธาตุนำ 
ธาตุทั้ง ๔ อย่างนี้แลคุมกันอยู่ ทรงกันอยู่ จุงสมมุติว่ากาย
ในตอนนี้ บางบุคคลนั้นจิตไม่ตั้งอยู่มั่นเป็นสมาธิ เมื่อมายกกายพิจารณา จิตก็ถอนออกจาก
สมาธิวิ่งออกไปสู่สัญญาอารมณ์ภายนอกอีก ก็พิจารณากายไม่ได้ ก็ฟุ้งซ่าน ร�ำคาญไม่สงบ ฉะนั้น
เมือ่ จิตของบุคคลใดถอนออกจากสมาธิอย่างนี้ ก็ให้เริม่ ต้นท�ำสมาธิใหม่อกี จนจิตของตนสงบเป็นสมาธิ
ถึงที่เดิมเสียก่อน แล้วถึงย้อนจิตของตนเองออกมาตั้งอยู่ที่มีแสงสว่าง เห็นนิมิตชัดเจนอย่างเดิม
เมือ่ เราเห็นว่าจิตของตนตัง้ อยูด่ แี ล้ว ก็เริม่ ยกกายขึน้ มาพิจารณาอีก เมือ่ มาพิจารณากายอีก จิตของตน
ก็ถอนออกจากสมาธิอีกอย่างนี้ เราก็เริ่มต้นท�ำสมาธิใหม่อีก ท�ำอยู่อย่างนี้แล พูดถึงเรื่องจิตของ
บุคคลที่ฝึกยาก ต้องท�ำอยู่หลายครั้งหลายหน จนเมื่อไหร่ตนเองท�ำสมาธิประคับประคองจิตใจของ
ตนเองด้วยสติปัญญาให้จิตสงบ เป็นสมาธิมั่นคงถึงที่เดิมเสียก่อน แล้วก็ย้อนจิตของตนออกมาตั้งอยู่
ที่อุปจารสมาธิแล้วให้ตั้งสติปัญญาสังเกตประคับประคองจิตของตนไว้ให้ดี
ท�ำไมจึงต้องให้จิตของตนมาตั้งอยู่ที่อุปจารสมาธิ คนที่ไม่มีปัญญาก็คงจะสงสัยแน่นอน การที่
อยากให้จติ ของตนย้อนออกมาตัง้ อยูใ่ นสถานทีน่ นี้ นั้ คือว่าถ้าจิตของเราสงบลึกซึง้ ลงไปอยูท่ วี่ า่ งเปล่า
และสุขสุขุมประณีตละเอียดนั้น จิตจะไม่เกี่ยวข้อง ไม่สนใจ ไม่อยากค้นคว้าอะไร จิตจะเสวยแต่
ความว่างเปล่าและความสุขทรงอยูเ่ ท่านัน้ เมือ่ จิตมาทรงอยูใ่ นอารมณ์อย่างนีไ้ ม่คน้ คว้าอะไร ปัญญา
ก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีทางที่จะก้าวล่วงทุกข์ได้ ก็เพราะเหตุฉะนี้แล เมื่อจิตของตน
สงบลึกซึง้ แล้วจึงให้ยอ้ ยจิตของตนออกมาตัง้ อยูท่ อี่ ปุ จารสมาธิ เพราะสถานทีน่ มี้ แี สงสว่างพอ มีความ
สัมผัสรู้สึกมองเห็นกายได้ จึงมีความประสงค์จะเรียนกายให้รู้ดูกายให้เข้าใจให้เห็นแจ้งชัดเจนนั้นเอง
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จึงมีความประสงค์ตั้งจิตอยู่ที่นี้ ฉะนั้น เมื่อจิตของตนเองตั้งอยู่ดีแล้ว ก็เริ่มยกกายขึ้นมาพิจารณา
ต่อไป ให้เราตั้งสติปัญญาพิจารณากายที่ประชุมด้วยธาตุทั้ง ๔ นี้ ที่คุมกันอยู่
บัดนี้ เราก็มาพิจารณาว่าธาตุดินนี้เขามีลักษณะแข้นแข็ง และมีอะไรบ้าง คือ มีผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เหล่านี้เป็นธาตุดิน ให้เราใช้สติปัญญาของตนเองพิจารณาให้แยบคาย
อนุโลม ปฏิโลม ถอยไปถอยมา กลับไปกลับมาอยูอ่ ย่างนีต้ ลอดไป จนเมือ่ ไหร่เราจะมองเห็นด้วยปัญญา
ของตนว่า ธาตุดินนี้ที่ตั้งอยู่ในร่างกายอันนี้ เมื่อร่างกายของคนเรานี้แตกสลายตายไปแล้ว ก็ย่อม
แตกสลายผุพงั ลงไป กองละลายหายไปเป็นดินอย่างเดิมเท่านัน้ ให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาให้เข้าใจ
แจ่มแจ้งชัดเจนอย่างนี้แล เราจึงจะได้รู้ว่าธาตุดินเขาเป็นอย่างไร
เมื่อเข้าใจธาตุดินแล้ว ต่อไปก็พิจารณาธาตุนำ 
�้ ว่าธาตุน�้ำที่ตั้งอยู่ในกายของตนนี้เขามีลักษณะ
อย่างไร ให้ยกธาตุน�้ำนี้ข้ึนมาพิจารณาด้วยสติปัญญาว่า ธาตุน้�ำเขามีลักษณะเอิบอาบซ่านชื้นอยู่ใน
ร่างกายอันนี้ เรียกว่าธาตุน�้ำ  มีน�้ำดี น�้ำเสลด น�้ำเหลือง น�้ำเหงื่อ น�ำ้ มัน น�้ำตา น�้ำเลือด ไหลไปมา
ตามร่างกาย น�้ำลาย น�้ำเหลือง น�้ำมูก เหล่านี้ เป็นต้น เรียกว่าธาตุน�้ำ ให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญา
ของตนกลับไปกลับมาให้แยบคายจนเห็นด้วยปัญญาผู้รู็ที่สงบอยู่ว่า ธาตุน�้ำนี้มีอยู่ในร่างกายบุคคล
เรานี้ เมื่อร่างกายคนเรานี้ตายไปแตกสลายลงไปแล้ว ธาตุน�้ำที่มีอยู่ในกายย่อมแตกสลายละลาย
ซึมซาบหายไปสู่นำ�้ ที่เดิมของเขา ให้เราเห็นด้วยปัญญาผู้รู้แน่ชัดแจ่มแจ้งอย่างนี้ จึงชื่อว่ารู้จริง
ธาตุไฟ การพิจารณาธาตุไฟที่มีอยู่ในร่างกายของตนนี้ ลักษณะของธาตุไฟนั้น คือยังกายของ
บุคคลและสัตว์ทั้งหลายให้อบอุ่น ให้ทรงอยู่ ไม่เปื่อยเน่า นี้เป็นลักษณะของธาตุไฟ เมื่อแยกธาตุไฟ
ออกตามส่วนของเขานั้น จะเห็นได้ว่ามี ๔ อย่างเหมือนกัน
๑. ไฟยังร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
๒. ไฟยังร่างกายให้เหี่ยวแห้ง ช�ำรุดทรุดโทรม เฒ่าแก่ชรา หูตาฝ้าฟาง หนังเหี่ยวย่น หัวขาว
หัวหงอก
๓. ไฟยังหัวใจให้กระวนกระวายร้อนอุราหาความสุขไม่ได้ ใจแห้งเหี่ยวไม่สบาย
๔. ไฟยังร่างกายให้ช่วยย่อยอาหารที่เรารับประทานลงไปแล้วให้ไหลออกจากร่างกายไป
นี้แลให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาผู้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน เห็นไฟทั้ง ๔ กองนี้ ตั้งอยู่ใน
ร่างกายของตนเอง ทรงอยู่ เมื่อร่างกายอันนี้แตกสลายตายลงไปแล้ว ธาตุไฟก็ละลายหายไปสู่
ความร้อนตามอากาศเดิมของเขา ให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้
ธาตุลม การกิจารณาธาตุลมนี้ที่มีการพักไปมาอยู่ในร่างกายของตนนี้ เขามีลักษณะอย่างไร
เรามาพิจารณาด้วยปัญญาในลมที่มีอยู่ในกายนี้ เราพอมองด้วยปัญญาเห็นว่า ลักษณะของเขามีการ
วิ่งไปวิ่งมา พัดไปพัดมา เดินเข้าเดินออกอยู่ที่จมูกของตน แต่ธาตุลมนี้มี ๖ อย่าง
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ลมพัดขึ้นเบื้องบน
ลมพัดลงเบื้องต�ำ่
ลมพัดไปมาตามตัว
ลมพัดอยู่ในล�ำไส้
ลมพัดอยู่ตามช่องว่างของร่างกาย
ลมระบายหายใจเข้าหายใจออก

ธาตุลมทั้ง ๖ อย่างนี้แลที่พัดไปพัดมาทรงสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ให้เดินได้ ยืนได้ เคลื่อนไหวไปมา
ิ ญาณ
ได้ พูดจาปราศรัยกันได้ ก็อาศัยซึง่ ธาตุลมนีแ้ ลเป็นหลักส�ำคัญธาตุหนึง่ ทีท่ รงสัตว์ทงั้ หลายทีม่ วี ญ
ครองร่างกายอยู่ ก็ให้มาพิจารณาให้รู้ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจนเสียว่า สัตว์ทั้งหลายนี้ เขาหาก
อาศัยซึ่งธาตุลมอยู่ เมื่อลมนี้ออกจากร่างกายสัตว์ทั้งหลายไปแล้ว โลกเขาก็สมมุติว่าสัตว์นั้นตาย
ให้เราพิจารณาให้รดู้ ว้ ยปัญญาอันถ่องแท้แน่นอนแจ่มแจ้งชัดเจนว่า ธาตุลมนีเ้ มือ่ ออกจากร่างกายคน
หรือสัตว์ทั้งหลายแล้ว ก็หายไปอยู่ตามอากาศอย่างเดิมของเขานั้นเอง
นี้แล ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เมื่อเรามาใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจซึ่งร่างกายของ
ตนเองและสัตว์ทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ด้วยธาตุทั้ง ๔ เมื่อรวบรวมธาตุทั้ง ๔ นี้เข้าด้วยกันแล้ว ก็มา
ตั้งสมมุติขึ้นว่ารูปร่างกายคนและสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขาตามนิยมสมุติโลกเอาไว้เรียกกัน ว่าคนนั้น
ว่าคนนี้ ชื่ออย่างนัน ชื่ออย่างนี้ ถ้าไม่สมมุติก็ไม่มีอะไรเรียกกัน จึงเป็นเพียงสมมุติเอาไว้เรียกกัน
ถ้ามาพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่าร่างกายของบุคคลสัตว์ทั้งหลายนี้ มีธาตุทั้ง ๔ ประชุมกันอยู่ เมื่อธาตุ
ทั้ง ๔ นี้ ประพฤติเป็นไปไม่สูงไม่ต�่ำ สม�่ำเสมอกัน ไม่ขัดข้องไม่แย้งกัน มีความสามัคคีกันดีนั้น คนเรา
และสัตว์ทั้งหลายก็ถือว่าไม่ความสุขความสบายไม่เป็นอะไร อยู่เป็นสุข แต่ถ้าธาตุทั้ง ๔ นี้ มีธาตุใด
ธาตุหนึ่งสูงต�่ำกว่ากัน ไม่สม�่ำเสมอกัน ไม่สามัคคีกันแล้ว ก็เกิดวิบัติขัดข้อง มีโรคภัยไข้เจ็บไม่สบาย
เกิดขึ้นในร่างกายคนหรือสัตว์ทั้งหลาย ก็ถือกันว่าเราไม่สุขเราไม่สบายเท่านั้น
เหตุฉะนัน้ แล พวกเราเหล่าท่านทัง้ หลาย ให้พากันมาเรียนให้รู้ มาดูให้เข้าใจ ในกายของตนเอง
เมื่อมารู้กายของตนเองแล้ว กายบุคคลอื่นแลสัตว์อื่นนั้นก็จะเห็นเหมือนกัน ไม่ผิดแปลกแตกต่างกัน
ไปที่ไหน ก็เหมือนๆ กันทั้งนั้น
เมื่อเราพิจารณากายพอรู้สมควรแล้ว ต่อจากนี้เราก็จะได้ดูเวทนาขันธ์ที่เป็นนามธรรม ที่มา
อาศัยกายอยู่ ครองกายอยู่นี้ว่า เวทนาขันธ์นี้เขามีอาการอย่างไร เขาเป็นอยู่อย่างไร เขามีลักษณะ
อย่างไร นั้นคือลักษณะของเวทนานั้น เราพิจารณาดูด้วยปัญญาของตนเอง แล้วจะได้รู้ว่าเวทนา
นี้คือสิ่งที่แสดงอาการให้เห็นเกิดขึ้นกับกายแลจิตไปที่เสวยซึ่งอารมณ์ ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข
ว่าไม่ทุกข์ไม่สุข ๓ อย่างนี้แลเป็นลักษณะของเวทนา
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การที่เรามาพิจารณาถึงความทุกขเวทนานั้น คือว่าการที่เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มี
ความทุกข์ คือเราเกิดมาแต่เล็กก็มาถูกต้องสัมผัสร้อน หนาว ถูกความหิว ความกระหายก็เป็น
ทุกขเวทนา ถูกโรคภัยไข้เจ็บ ปวดร้องห่มร้องไห้ก็เป็นทุกข์ ถูกด่า ถูกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็น
ทุกขเวทนา การที่ปรารถนาสิ่งของทั้งหลายไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากกันไป
ในสัตว์สังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์ นี้กล่าวถึงทุกขเวทนา
ส่วนสุขเวทนานั้น คือว่าการที่เราปรารถนาสิ่งอันใดแล้ว เมื่อได้สิ่งนั้นสมปรารถนาของตนเอง
ก็มีความสุข เรียกว่าสุขเวทนา การที่จิตสัมผัสอารมณ์ที่เขาพูดสรรเสริญยกย่องตนเองว่าดีอย่างนั้น
อย่างนี้แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้น ก้เป็นสุขเวทนา
การที่จิตของตนเองตั้งอยู่เป็นกลางๆ ในท่างกลางของความทุกข์และความสุขนั้น แล้วก็วาง
เป็นกลางๆ อยู่เรียกว่า ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เรียกว่าเวทนาอันหนึ่ง
นี้การพิจารณาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้เราตั้งสติปัญญาก�ำหนดพิจารณาให้เข้าใจ
ในเวทนานี้แจ้งชัดเสีย เมื่อเราได้พิจารณาให้รู้เข้าใจในอาการของเวทนาเหล่านี้แล้ว เราจะปล่อยวาง
เขาไว้เป็นกลางๆ ว่าเวทนาก็เป็นแต่สมมุติโลก หากบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นเวทนาเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์
บุคคล ตัวตนเราเขาที่ไหนเลย
แต่ถา้ เราจะดูเวทนานีอ้ กี มุมหนึง่ เวทนานีเ้ กิดจากอะไร เวทนาจะเกิดขึน้ ได้นนั้ ก็อาศัยมีรปู กาย
นี้เองเป็นเหตุ เพราะรูปกายอันนี้เขามีธาตุทั้ง ๔ อย่างรวมกันเป็น รูปขันธ์ มีเวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ ๔ อย่างนี้รวมกันเข้าเป็นนามขันธ์ ถ้าเอารวมเข้าทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์แล้ว ก็เรียกว่า
ขันธ์ ๕ เมื่อขันธ์ทั้ง ๕ นี้แล้ว ก็มีอายตนะภานใน ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วยอายตนะ
ภายนอกก็มี ๖ อย่างคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ นี้แลที่มีอยู่ในกายของบุคคลที่
ยังเป็นอยู่บริบูรณ์ เหตุฉะนั้นแล แต่ละอย่างที่กล่าวมานี้ ก็ย่อมมีประสาทประจ�ำตัวของตนไว้เป็น
เครื่องรับรู้ตามหน้าที่ของเขา ตาจึงมีหน้าที่ดูรูป หูมีหน้าที่ฟังเสียง จมูกมีหน้าที่ดมกลิ่น ลิ้นมีหน้าที่
รู้รส กายมีหน้าที่ถูกต้องโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์มีหน้าที่สัมผัสกับใจ จึงกล่าวได้ว่า ประสาทภายใน
ทั้ง ๖ อย่างนี้จึงมีหน้าที่เป็นใหญ่ประจ�ำของตนเองเขา
แต่เราและท่านทั้งหลายยังไม่มีสติเพียงพอและปัญญารู้ไม่ทันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ กระทบกัน
เข้าแล้ว เช่น ตาประสานกับรูปเข้าว่า ถ้าเห็นรูปนั้นสวยๆ เราก็มีความรักเกิดขึ้น หรือเราได้สิ่งของ
ทีพ่ อใจ หูได้ยนิ เสียงเพราะ หรือคนอืน่ เขาพูดยกย่องว่าตนเป็นคนดี คนมัง่ มีเงินทองทรัพย์สมบัตมิ าก
เหล่านี้ก็ดี หรือจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมๆ ชื่นใจนั้นก็ดี ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยนั้นก็ดี กายที่ถูกต้องของอ่อน
นุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินอยู่นั้นก็ดี ใจของเราที่สัมผัสกับธรรมารมณ์ที่มีความสุขนั้นก็ดี แล้วจิตใจ
ก็เสวยอยู่ หรือคิดอยู่กับอารมณ์นั้นว่าเป็นสุข นี้แลเรียกว่า สุขเวทนา
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ส่วนตาที่เห็นรูปที่น่ารังเกียจ ไม่พอใจในรูปนั้นก็ดี หูได้ฟังเสียงที่คนอื่นเขาพูดด่าว่าอย่างนั้น
อย่างนี้ให้แก่เราแล้ว เราไม่พอใจไม่อยากฟังเสียงนั้นอีกก็ดี จมูกได้ถูกกลิ่นเหม็นเข้าก็เกิดความ
ไม่พอใจในกลิ่นเหล่านั้นก็ดี ลิ้นได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยไม่พอใจในรสเหล่านัน้ ก็ดี กายได้ถกู ต้องโผฏฐัพพะ
ในสิ่งของแข็งหรือของสกปรกเปรอะเปื้อนตนเองแล้วไม่พอใจในการถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็ดี ในสัมผัส
ในธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจท�ำให้ไม่มีความพอใจ คิดขุ่นเคืองไม่พอใจในอารมณ์นั้นแล้วคิดอยู่
นี้แลเรียกว่า ทุกขเวทนา
ตาเห็นรูปแล้วก็เฉยอยู่เป็นกลางๆ นั้นก็ดี หูได้ยินเสียงดีหรือเสียงไม่ดีก็ตามแล้วไม่สนใจกับ
เสียงเหล่านัน้ ก็ดี จมูกได้สดู กลิน่ หอมหรือกลิน่ ไม่หอมนัน้ ก็ตามแล้วก็ไม่สนใจกลิน่ นัน้ ก็ดี ลิน้ ได้ลมิ้ รส
อร่อยหรือไม่อร่อยนั้นก็ตามแล้วไม่สนใจในรสนั้นก็ดี กายถูกต้องโผฏฐัพพะในสิ่งของที่อ่อนนุ่มหรือ
ของแข็งแและของสกปรกนั้นก็ตาม แล้วก็ไม่สนใจในสิ่งของเหล่านั้นก็ดี ใจที่สัมผัสกับธรรมารมณ์ที่ดี
หรือธรรมารมณ์ที่ไม่ดีนั้นก็ตาม ก็ไม่สนใจในอารมณ์นั้นๆ ท�ำใจเป็นกลางวางจิตเฉยๆ อยู่ในสิ่งต่างๆ
ที่กล่าวมาข้างบนนี้แล เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง ก็จัดเข้าในเวทนา ๓ อย่างนั้น
เวทนา ๓ อย่างนี้ ย่อมเกิดมีแก่บุคคลทั่วไปไม่จ�ำกัดเชื้อชั้นวรรณะเลย เหตุฉะนั้น เป็นสุขก็ดี
เป็นทุกข์ก็ดี ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดี เกิดๆ ดับๆ เปลี่ยนกันอยู่ไม่ขาดสายที่บุคคลได้รับอารมณ์เหล่านี้
จึงเรียกได้ว่าเป็น เวทนาขันธ์
ต่อจากนีก้ ล่าวถึงสัญญาขันธ์ มีลกั ษณะคือความจ�ำในสิง่ ของหรืออารมณ์ภายนอกทีม่ ากระทบ
สัมผัสเข้าก็จำ� ไว้ เช่น ตาเห็นรูปว่ารูปดีหรือรูปไม่ดี หยาบหรือละเอียด แล้วก็จ�ำเอารูปเหล่านั้น หูได้
ฟังเสียงดีหรือเสียงไม่ดี ก็จ�ำเอาเสียงนั้นไว้ จมูกได้ดมกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น แล้วก็จ�ำในกลิ่นนั้น
ลิน้ ได้ลมิ้ รสในของกินต่างๆ ก็จำ� ในรสของต่างๆ นัน้ กายถูกต้องในสิง่ ของต่างๆ อ่อนหรือแข็งก็จำ� เอาไว้
ใจที่สัมผัสอารมณ์ทุกข์หรือสุข หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็จ�ำเอาไว้ แต่ลักษณะของสัญญาขันธ์นี้ ก็เพียงเป็น
ของจ�ำได้เท่านั้น หากเป็นของที่ยังไม่รู้จริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแน่นอน จึงได้จัดว่าเป็นสัญญาขันธ์
ต่อไปเป็นสังขารขันธ์ การพิจารณาในลักษณะของสังขารขันธ์นคี้ อื ความคิด คิดถึงรูปร่างต่างๆ
ที่ได้เห็นนั้น คิดถึงเสียงที่ได้ยินได้ฟังนั้น คิดถึงกลิ่น คิดถึงรสต่างๆ คิดถึงสิ่งที่กายถูกต้อง คิดถึงเรื่อง
ทีใ่ จคิด ให้ดวู า่ ความคิดของตนเอง แล้วก็ให้เราดูวา่ สังขารคือความคิด คิดได้มนั ก็คดิ คิดไม่ได้มนั ก็คดิ
คิดดีมันก็คิด คิดไม่ดีมันก็คิด ปรุงแต่งอยู่ตลอด คิดสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ดับไป ก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกละ
มันเป็นธรรมดาเรื่องของสังขาร และเราก็ต้องดูให้รู้ว่าสังขารคือความคิดที่กล่าวมานี้แล ก็เกิดจาก
ผัสสะกระทบกัน แล้วก็เกิดสัญญาจ�ำไว้ แล้วก็คิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เพราะเหตุอะไรเล่า
สังขารจึงเกิดขึ้น ก็เพราะมีผัสสะกระทบกันสื่อต่อมาจากสัญญานั้นเอง จึงมีความคิดปรุงแต่งเป็น
สังขารโดยการสืบเนื่องกันมาเป็นล�ำดับไป นี้เรียกว่า สังขารขันธ์
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ต่อจากนี้ไปจะได้ดูวิญญาณขันธ์ ลักษณะของวิญญาณขันธ์นี้คือเป็นเครื่องส�ำหรับให้หมายรู้
ในการสัมผัสในสิ่งต่างๆ เช่น ตาสัมผัสรูป เมื่อเห็นรูปแล้วก็เกิดหมายรู้ในรูปนั้นว่า รูปนี้ดี รูปนี้ไม่ดี
รูปนี้หยาบ รูปนี้ละเอียดประณีตบรรจง รูปนี้สีสวยสดงดงามน่าดูน่าชม หรือรูปนี้สีไม่สวยสดงดงาม
ไม่นา่ ดูไม่นา่ ชม ลักษณะคือความหมายรูใ้ นสิง่ ทัง้ หลายทีก่ ล่าวมา นีแ้ ลเรียกว่าวิญญาณทีม่ อี ยูใ่ นดวงตา
ของคนหรือสัตว์ทั้งหลาย หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประสาทตาก็ได้ เพราะว่าเมื่อเราเดินไปเดินมา
รูปต่างๆ ก็ย่อมกระทบประสาทตา แล้วก็เกิดความหมายรู้ในรูปต่างๆ นั้นแล เรียกว่า วิญญาณตา  
เป็นเครื่องส�ำหรับให้มองดูเห็นรูป
วิญญาณหู หรือประสาทที่มีอยู่ในหู มีไว้ส�ำหรับฟังเสียงต่างๆ เมื่อเสียงต่างๆ ดังขึ้นมา
กระประสาทในหูเข้า ก็เกิดวิญญาณหมายรู้ในเสียงนั้นว่า เสียงนี้ดี เสียงนี้เพราะเสนาะหูน่าฟัง หรือ
เสียงไม่ดีไม่เพราะไม่น่าฟัง ความหมายรู้ในเสียงทั้งหลายเหล่านี้แล เรียกว่า วิญญาณหู
วิญญาณจมูก หรือประสาทอยูใ่ นจมูก มีไว้สำ� หรับดมกลิน่ เมือ่ กลิน่ สิง่ ของต่างๆ ผ่านตามอากาศ
มากระทบประสาทในจมูกเข้า ก็เกิดหมายรู้ในกลิ่นนั้นว่ากลิ่นนี้หอมระรื่นชื่นใจ น่าสูดดมจริงๆ หรือ
กลิ่นไม่ดี กลิ่นเหม็นสาบ เหม็นคาว ไม่น่าสูดดมเลยอย่างนี้ ความหมายรู้ในกลิ่นทั้งหลายเหล่านี้แล
เรียกว่า วิญญาณจมูก
วิญญาณลิน้ หรือประสาททีม่ อี ยูใ่ นลิน้ มีไว้สำ� หรับรับรส เมือ่ คนเราเคีย้ วกินสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ป็น
อาหาร หรือดื่มกินของที่เป็นน�ำ้ ต่างๆ รสสิ่งของเหล่านั้นก็กระทบประสาทลิ้นเข้าก็เกิดความหมายรู้
ในรสนั้นว่า รสนี้หวาน รสสนี้ขมขื่น หรือเผ็ด เค็ม จืดจาง ความหมายรู้ในรสทั้งหลายนี้แล เรียกว่า
วิญญาณลิ้น
วิญญาณกาย หรือประสาทที่มีอยู่ทั่วไปในร่างกายนี้ มีไว้ส�ำหรับสัมผัสถูกต้องในสิ่งของต่างๆ
ที่จะมากระทบเข้า เมื่อมีสิ่งต่างๆ เช่น อากาศร้อน อากาศหนาวก็ดี หรืออากาศเย็นสบายก็ดี หรือ
ถูกต้องของอ่อนนุ่มนวล หรือของแข็งกระด้างมากระทบถูกต้องประสาทกายเข้า ก็เกิดความหมายรู้
ในความร้อน ความหนาว หรือเย็นสบาย ของอ่อน ของแข็ง ความหมายรู้ในอากาศและสิ่งของที่มา
กระทบกายทั้งหลายเหล่านี้แล เรียกว่า วิญญาณกาย
มโนวิญญาณ คือวิญญาณที่อาศัยใจอยู่นี้ เป็นเครื่องรับรู้ในอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการับรู้
ในสิ่งต่างๆ เช่น ตาเห็นรูปดี หูได้ฟังเสียงดี จมูกได้ดมกลิ่นหอม ลิ้นได้รับรสอร่อยหรือรสหวาน
กายถูกต้องของอ่อนนุ่มนวล เหล่านี้ ใจก็เสวยอารมณ์และรับรู้อยู่ หรือตาเห็นรูปไม่ดี หูได้ยินเสียง
ไม่ดี จมูกได้กลิ่นไม่ดี ลิ้นได้รับรสไม่ดี กายถูกต้องของแข็งหรือสกปรก เหล่านี้ ใจก็เสวยอารมณ์รับรู้
อยู่ในสิ่งเหล่านี้ ก็หมายรู้ในอารมณ์ของตนที่ก�ำลังเสวยอยู่นั้นแล เรียกว่า วิญญาณขันธ์
แต่วญ
ิ ญาณจะหมายรูใ้ นสิง่ ต่างๆ ตามหน้าทีข่ องตนได้นนั้ เช่น ตาเห็นรูปได้ชดั เจน หูกฟ็ งั เสียง
ได้ถนัดชัดเจน จมูกก็รู้กลิ่นได้ดี ลิ้นก็รู็รสได้ดี กายก็รู้ในสิ่งที่ถูกต้องตนเอง ใจก็รู้ว่าตนเองอาศัย
อารมณ์อะไรอยู่ ในสิ่งเหล่านี้ประพฤติได้ตามหน้าที่ของตนเองได้นั้น ก็มาอาศัยกายของคนเราที่ยัง
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มีชีวิตบริบูรณ์อยู่นั้นเอง แต่ถ้าหากคนเรานี้ตายลงไปแล้ว วิญญาณก็ขาด เช่น ตาก็ไม่เห็นรูป หูก็
ไม่ได้ยินเสียง จมูกก็ไม่รู้กลิ่น ลิ้นก็ไม่รู้รส กายก็ไม่รู้ในสิ่งที่ถูกต้องตนเอง แม้คนอื่นเขาจะทุบจะตี
จะด่าว่าอะไร ก็ไม่รู้สึกทั้งนั้นเลย
ให้เราพิจารณาให้รู้จักลักษณะของวิญญาณขันธืนี้ เป็นเครื่องหมายรู้ในสิ่งต่างๆ เท่านั้น
แต่ก็ยังเป็นความรู้ที่ไม่จริง เป็นความรู้ที่ยังไม่แจ้ง เป็นความรู้ที่ยังโกหกอยู่ เพราะวิญญาณนี้เป็น
กิเลสละเอียดมาก หรือจะว่าอวิชชาความหลงที่หุ้มห่อดวงใจของคนทั้งหลาย ที่ท�ำให้หลงเวียนว่าย
ตายเกิดอยูใ่ นวัฏสงสารไม่มที สี่ นิ้ สุดลงได้ ก็เพราะเหตุกเิ ลสตัวนีแ้ ลเป็นตัวการใหญ่ ก็เพราะเหตุอย่างไร
เล่าจึงกล่าวอย่างนี้ เพราะว่าวิญญาณตัวนี้เป็นแต่ความหมายรู้ในสิ่งต่างๆ เท่านั้น แต่ก็ยังไม่รู้จริง
รู้แจ้งแน่นอน
ลักษณะความรู้ของวิญญาณ ตัวอย่างเช่น ตาเห็นรูปเข้าว่ารูปนี้สวยงาม ก็มีความหลงรักใน
รูปนั้น ก็เป็นกิเลสราคะเกิดขึ้น ถ้าตาเห็นรูปไม่ดีก็เกิดรังเกียจไม่อยากดูรูปนั้น ก็เกิดความไม่พอใจ
เรียกว่ากิเลส คือโทสะ หูได้ยินเสียงเพราะเสียงดี ก็มีความก�ำหนัดพอใจในเสียงนั้น ก็เกิดราคะยึด
ในเสียงนั้นอยู่ ถ้าหูได้ยินเสียงไม่ดี เขาด่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตนเอง ก็มีความไม่พอใจ เรียกว่า
โทสะ จมูกได้กลิ่นหอมก็ดีก็มีความยินดีในกลิ่นนั้น เรียกว่าราคะ ถ้าจมูกได้กลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็น ก็เกิด
ความไม่พอใจในกลิ่นนั้น เรียกว่าโทสะ ลิ้นได้รับรสอร่อยก็เกิดความพอใจอยู่ในรสนั้น เรียกว่าราคะ
ถ้าลิ้นได้รับรสไม่ดีไม่อร่อย ก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น เรียกว่าโทสะ กายได้ถูกต้องสิ่งของที่อ่อน
นุ่มนวลชวนให้พอใจในสัมผัสสิ่งของนั้นอยู่ ก็เกิดเป็นราคะ วิญญาณที่อาศัยใจนี้อยู่ที่ได้สัมผัสกับ
อารมณ์ทพี่ อใจและอารมณ์ทไี่ ม่พอใจดังทีก่ ล่าวมานีแ้ ล แล้วก็มคี วามยึดมัน่ ในอารมณ์ทงั้ สองอย่างนัน้
ไว้ ไม่รู้จริง ก็หลงรักหลงชังในสมมุติเหล่านั้นอยู่ แต่ที่แท้จริงแล้ว ตาเขามีหน้าที่เป็นใหญ่ในการดูรูป
เท่านั้น แม้รูปนั้นจะดีหรือไม้ดีก็ตาม เขาก็ดูทั้งนั้น หูก็เหมือนกัน เขามีหน้าที่ฟังเสียง แม้เสียงเพราะ
หรือไม่เพราะเขาก็มหี น้าทีส่ ำ� หรับฟังเท่านัน้ จมูกก็เหมือนกัน เขามีหน้าทีด่ มกลิน่ แม้กลิน่ จะหอมหรือ
กลิ่นเหม็นก็ตาม เขาก็เป็นใหญ่ในการที่จะดมกลิ่นเท่านั้น ลิ้นก็เหมือนกัน เขาก็มีหน้าที่รับรสแม้รส
จะหวานหรือขมขืน่ เขาก็เป็นใหญ่ในการรับรสเท่านัน้ กายก็เหมือนกัน ก็มหี น้าทีส่ ำ� หรับสัมผัสถูกต้อง
แม้สิ่งของเหล่านั้นจะเป็นของอ่อนหรือแข็ง และอากาศจะมีความร้อนหรืออากาศเย็นก็ตาม เขาก็
ได้รับสัมผัสในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนใจนั้นก็เหมือนกัน ก็มีหน้าที่เป็นใหญ่ในการสัมผัสกับ
ธรรมารมณ์ แม้อารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ก็ย่อมได้รับสัมผัสตามหน้าที่ของตนเอง
เหตุฉะนัน้ แล ทุกสิง่ ทุกอย่างทีก่ ล่าวมานี้ ก็ยอ่ มเป็นใหญ่ในหน้าทีข่ องตนเองกันทัง้ นัน้ แต่บคุ คล
ยังไม่เข้าใจในหน้าทีข่ องเขา เมือ่ ตาดูรปู หูฟงั เสียง จมูกดมกลิน่ ลิน้ ลิม้ รส กายถูกต้องสิง่ ต่างๆ เข้าแล้ว
ถ้าเป็นฝ่ายดีก็มีความพอใจหลงรักในสิ่งเหล่านั้นอยู่ ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็มีความไม่พออกพอใจหลงชัง
และรังเกียจในสิ่งทั้งหลายนั้นอยู่ ถ้าเราหลงรักก็หากเป็นกิเลสคือราคะ ถ้าเราหลงชังก็เป็นกิเลส
คือโทสะ
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ก็เพราะเหตุฉะนี้แล วิญญาณขันธ์นี้ จึงเรียกได้ว่าเป็นความหมายรู้ แต่ยังเป็นความรู้ที่รู้ไม่จริง
มันเป็นความรู้ที่ยังโกหกหลอกลวงให้เราหลงรักหลงชัง แต่ติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ในกามคุณทั้ง ๕ นี้ กามคุณทั้ง ๕ นี้เป็นของที่มีโทษ เป็นของที่มีภัย เป็นของที่หลอกลวงให้
หลงใหล เป็นดอกไม้ที่สวยงามลวงสัตว์เอาไว้ เปรียบเหมือนด้ายร้อยหัวใจสัตว์ทั้งหลาย ผูกเข้า
เป็นวงกลมเหมือนพวงมาลัย ให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นติดอยู่ในวัฏวน เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
สังสารวัฏไม่รู้จักจบสิ้นลงได้ก็เพราะเรายังมีกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม น�ำให้สัตว์
หลงอยู่ เพราะวิญญาณยังไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ จึงเรียกว่าเป็นความรู้ยังไม่รู้จริง การพิจารณาในขันธ์
ทั้ง ๕ นั้นก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อน
ต่อจากนี้ไป จะได้พิจารณา เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานี้ให้เราตั้งสติก�ำหนดดูว่า
เวทนาทั้ง ๓ อย่างนั้นเขาเกิดขึ้นจากอะไรเป็นเหตุ เช่น สุขเวทนา ถ้าเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกมา
สัมผัสเป็นเครือ่ งล่อ เช่น เรานัง่ อยูม่ ลี มพัดมาถูกต้องกายเย็นสบายแล้วก็มคี วามสุข แต่กอ็ าศัยวิญญาณ
เป็นเครื่องรู้ด้วย นี้เรียกว่า สุขเวทนาภายนอก ส่วนความสุขที่เกิดขึ้นจากใจได้สัมผัสอารมณ์อยู่
ภายในใจ คือ จิตใจสงบเป็นสมาธิเยือกเย็นเสวยความสุขอยู่ เรียกว่า สุขเวทนาภายใน ส่วนทุกขเวทนา
นั้น ที่เป็นภายนอกเมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสกับสิ่งของต่างๆ เช่น อากาศร้อน หรือของแข็ง
กระทบกาย หรือยุงกัดเรา เหล่านี้แล้วก็ท�ำให้เกิดความทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนาภายนอก ก็อาศัย
วิญญาณรับรู้เหมือนกัน แต่ทุกขเวทนาภายในนั้น คือ ใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่พอใจ แล้วใจก็เสวย
เอาธรรมารมณ์นนั้ เป็นทุกข์อยู่ เรียกว่า ทุกขเวทนาภายใน ส่วนทีไ่ ม่ทกุ ข์ไม่สขุ นัน้ อยูใ่ นท่ามกลางทุกข์
และสุขต่อกัน เราจะมองเห็นได้บางครั้งที่ใจเราเฉยๆ อยู่ ที่ยังไม่เกิดความสุขหรือความทุกข์ขึ้น ใจก็
เป็นกลางๆ นี้แลเรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา ไม่ทุกข์ ไม่สุข ให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้ในเวทนา
เหล่านี้ ว่าเขาเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร และเขาตั้งอยู่อย่างไร และเขาเสื่อมสิ้นดับไปอย่างไร ให้เราใช้
สติปญ
ั ญาพิจารณาก�ำหนดรูท้ งั้ ความเกิดและดับของเวทนาเหล่านีใ้ ห้เข้าใจแจ่มแจ้ง นีเ้ รียกว่าก�ำหนด
ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ต่อจากนี้ มาก�ำหนดดู จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณาจิตในจิตของตนเองนี้ ก็เป็น
ของที่ท�ำได้ยากมากทีเดียว ถ้าบุคคลยังไม่ได้อบรมจิตของตนเองให้เป็นสมาธิเสียก่อน แล้วจะ
มาพิจารณาดูจิตในจิตของตนเองนั้น ก็จะไม่อาจสามรถก�ำหนดรู้จิตของตนได้ง่ายๆ เลย เหตุนั้น
พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย ควรอบรมจิตของตนเองให้สงบเป็นสมาธิเสียก่อน จึงมาก�ำหนดพิจารณา
จิตในจิตของตน จึงจะรู้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ใช้ความเพียรของเราไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ใน
อิริยาบททั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ใช้ความเพียรติดตามตลอดก็จะรู้ได้เหมือนกัน ฉะนั้น การพิจารณา
จิตในจิต ให้เราใช้สติปัญญาสังเกตดูจิตของตนเองว่า ปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตของเราคิดอะไร จิตคิดอยู่
กับอะไร จิตติดอยู่กับอะไร จิตของเราคิดไปอยู่ที่ไหน คิดในเรื่องราวอะไร เป็นอดีตหรืออนาคต
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ก็ให้เราคอยสังเกตดุให้รู้ว่า จิตของเราคิดดีก็ให้รู้ คิดไม่ดีก็ให้รู้ คิดบุญก็ให้รู้ คิดบาปก็ให้รู้จักในจิต
ที่มันก�ำลังคิดอยู่เป็นปัจจุบันธรรม
แต่มันเป็นธรรมดาเรื่องของจิต มันคิดมาตั้งแต่คนเราเกิดมา เขาคิดอยู่อย่างนั้นเอง คิดได้
มันก็คิด คิดไม่ได้อะไร คิดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นได้อะไรเลย จนอิดโรยจนเหนื่อยอ่อนเพลีย แต่มันก็ยัง
คิดอยู่ คิดบาปมันก็คิด ทั้งมีความเดือนรอยกระวนกระวาย ทั้งกายทั้งใจทันก็คิดอยู่ คิดฝ่ายเป็นบุญ
เป็นกุศล คิดแล้วก็มีแต่ความสุขใจ มันก็คิดแต่การคิดทางฝ่ายบุญกุศก็ยังดี เป็นทางที่ควรคิด
เพราะคิดเท่าไรก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งมีความสบาย ยิ่งมีความแช่มชื่นเบิกบานใจ ก็เป็นทางที่ควรคิด
อีกอย่างหนึ่ง คิดว่าเราจะท�ำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากกองทุกข์ จะหาอุบายอย่างไรเราจึง
จะมีปัญญาเกิดขึ้น หาวิธีละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นจากดวงใจของตนเอง เราก็จะมีแต่ความสุข
แต่บุคคลผู้ใดมาใช้สติปัญญาสังเกตควบคุมจิตของตนให้คิดแต่ในทางที่ถูกต้อง คือฝ่ายให้แต่
ความสุขอย่างเดียว นี้แลจึงได้ชื่อว่าใช้ความคิดถูกต้องตามเจตนาในที่นี่ แต่บุคคลที่ยังไม่รู้ความคิด
ที่จิตมันก�ำลังคิดอยู่ แล้วก็ปล่อยให้จิตใจของตนเองคิดไปในทางไม่ดีไม่งาม ทางเป็นบาปความ
เศร้าหมองเป็นอกุศลกรรม เช่น คิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนเหล่านี้ เป็นต้น
นี้เรียกว่าคิดผิดทางหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่ง ความคิดอาลัยในวัตถุสิ่งของและบุคคลภายนอกจากตนเอง เช่น คิดถึงภรรยา
สามี คิดถึงพ่อถึงแม่ คิดถึงลูกถึงหลาน ญาติพี่น้อง คนใช้บริวาร หรือคิดถึงทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของ
แก้วแหวนงินทอง ตึกรามบ้านช่อง ไร่นาเรือกสวน รถเรือ ของใช้ต่างๆ ว่าเป็นของแห่งตน มีความคิด
อาลัยอาวรณ์ยึดหน่วงอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อจิตมีความห่วงมากเท่าไร จิตก็ยิ่งมีความทุกข์
ความเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายดิ้นรนเศร้าหมองขุ่นมัวมากขึ้นทุกที ท�ำให้จิตใจไม่มีความสุข
นี้แลจึงกล่าวได้ว่าเป็นความคิดที่ผิด หลงส�ำคัญมั่นหมายว่าเป็นของตนจนหมดสิ้น จึงจัดได้ว่า
เป็นความคิดทีผ่ ดิ เหตุฉะนัน้ ให้เราพิจารณาดูจติ ในจิตของตนเองให้รู้ ว่าจิตมันคิดอะไรอยูใ่ นปัจจุบนั
นี้ก็ให้รู้ เมื่อเรารู้จิตของตนเองคิดแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเรารู้ความคิดของจิตนี้แลการพิจารณาจิตในจิต
ต่อจากนี้ไปเป็นการพิจารณาธรรมในธรรม หรือ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การที่เราจะ
พิจารณาธรรมในธรรมนั้น คือว่าชื่อธรรมะ ธรรมะนั้นคือการท�ำความดีและการท�ำความชั่ว หรือ
ความคิดดีหรือคิดชั่ว หรือสมุติว่าดี สมมุติว่าไม่ดี ทั้งสังขารภายในและสังขารภายนอกกาย สังขาร
่ ด�ำขาว ยาวสั้น สองขาสี่ขา
ที่มีวิญญาณครองนั้นคือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ตัวเล็กตัวใหญ่ สูงต�ำ 
ขามากไม่มีขาก็ดี ที่เคลื่อนไหววิ่งไปมาได้ ที่มีดวงวิญญาณครองร่างอยู่ ก็จัดเป็นธรรมะอันหนึ่ง หรือ
สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนั้น คือ ตึกรามบ้านช่อง ต้นไม้ ภูเขา ห้วยหนองคลองบึง รถเรือ และ
วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เคลื่อนไหววิ่งไปมาไม่ได้ด้วนตนเอง เหล่านี้เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองร่างอยู่
แต่ก็เรียกว่าเป็นธรรมกันทั้งนั้น
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เหตุนั้น ธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล เมื่อเราพิจารณาธรรมในธรรมนั้น เราก็ยกธรรม
เหล่านี้แหละ ส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นพิจารณา เช่น เราจะยกสังขารภายนอก คือ ตึกรามบ้านช่อง
เหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาด้วยสติปัญญาว่า สิ่งของเหล่านี้เขาเกิดขึ้นอย่างไร เขาตั้งอยู่อย่างไร เป็นธาตุ
อะไร เขาเสื่อมไปอย่างไร แล้วมาพิจารณาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ เพราะอยากจะรู้สิ่งนั้นแน่นอนตามเป็น
จริง เรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรม
หรือเรายกสังขารภายใน คือ ร่างกายของตนเองส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ธาตุดินแล้วก็ยกกระดูก
ที่ใดที่หนึ่งมาพิจารณาด้วยสติปัญญาว่า กระดูกนี้เป็นธาตุดินจริงหรือก็มาพิจารณากระดูกอยู่นั้นแล
เพราะอยากรู้ว่ากระดูกนี้เป็นธาตุดินจริงตามสมมุติไหม แล้วก็พิจารณาอยู่ เรียกว่าพิจารณาธรรม
ในธรรม
หรือเรามาพิจารณาความดีและความชั่วที่โลกสมมุติไว้แต่ละอย่างนั้น ว่าความดีและความชั่ว
นี้เป็นอย่างไร เราก็ยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เพราะอยากรู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงของสมมุติ ก็เรียกว่า
พิจารณาธรรมในธรรม
เมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราอยู่ แต่ก็ยังไม่รู้ได้ตามเป็นจริงของธรรมเหล่านั้น
เราก็หลงสมมุติโลก ติดอยู่ในสมมุติบัญญัติ เมื่อไม่รู้แจ้งในสมมุติ เราก็ติดอยู่ในสมมุติ เมื่อเราติดอยู่
ในสมมุติแล้ว เราก็ไม่ก้าวล่วงทุกข์ไปได้เลย
ก็เพราะเหตุอะไรเล่าท�ำให้เราหลงอยู่ในสมมุติโลกนี้ ก็เพราะเหตุอวิชชาคือความหลง ตัณหา
คือความทะยานอยาก อุปาทานคือความยึดมั่นอยู่ในสมมุติธรรมทั้งหลาย กรรม แล้วก็สร้างกรรม
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อสร้างกรรมดีและกรรมชั่วแล้ว ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกรรมเหล่านั้น
ก็ใครเล่าเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นเอากรรมเหล่านี้ไว้ คือ จิตวิญญาณที่ความรู้ไม่จริงนี้แล เป็นตัว
ยึดมั่นถือมั่น เป็นอุปาทาน แล้วก็ทำ� ให้สัตว์ทั้งหลายสร้างกรรมต่างๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ต่อไป
ก็ท�ำให้เกิดภพชาติ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ ก็เพราะเหตุฉะนี้แล พวกเรา
เหล่าท่านทั้งหลาย ที่ได้พากันมาเกิดเอาภพเอาชาติอยู่ด้วยกันทุกวันนี้จึงไม่สิ้นสุดเลย
เมื่อเรามาพิจารณาธรรมในธรรมแล้ว เรามีความหลงอยู่อย่างนี้ แต่เราก็ไม่ได้หยุดความเพียร
ของเรา เพราะเราต้องการพ้นจากทุกข์ พ้นจากภพชาติให้สิ้นสุดไป แต่อย่างไรก็ตาม ให้เรามาคิดว่า
แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านไปนิพพานได้นั้น ท่านก็เป็นคนเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน
กับเรานี้เอง ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ท�ำไมท่านถึงมีปัญญาหาหนทางก้าวล่วงทุกข์ไปได้ หรือหากท่าน
เหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาบารมีแก่กล้ามาก ท่านจึงรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย แล้วก็ก้าวล่วง
พ้นทุกข์ไปนิพพานได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายหญิงชาย เราก็ไม่ต้องกล่าวถึง
บารมีของเราว่าต�่ำ  ว่าบารมีของคนอ่อน ไม่อาจสามารถจะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรม
ทั้งหลาย พวกเราไม่ต้องคิดอย่างนี้ ขอจงให้พวกเราท่านทั้งหลาย ให้ท�ำในของตนให้กล้าหาญ
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ว่าเราเป็นคนๆ หนึ่งเหมือนกันที่มีชีวิตจิตใจ มีความคิดความอ่านได้เหมือนกัน ก็จะไม่มีปัญญาหรือ
เราจะไม่รแู้ จ้งแทงตลอดได้ในธรรมทัง้ หลายหรือในวันใดวันหนึง่ ให้เรามาคิดอย่างนีแ้ ล้ว เราก็ตงั้ หน้า
ตั้งตาท�ำความเพียรของตนต่อไป ไม่ถอยหลัง แม้เรายังไม่พ้นทุกข์ได้ในภพนี้ ก็จะเป็นปัจจัยติดตาม
ตนเองไปในภพหน้า ก็จะมีปัญญาแก่กล้าก้าวล่วงทุกข์ไปได้ แต่ให้เราตั้งใจเอาไว้ว่า เราต้องการ
ก้าวล่วงทุกข์ในภพชาติปัจจุบันนี้ดีกว่า เป็นการดีที่สุด เมื่อเราได้มาพิจารณาอย่างนี้แล้ว ต่อไปเราก็
ตั้งหน้าท�ำความเพียรของตนเอง
บัดนี้ เมื่อเราพิจารณาว่าตนเองยังหลงสมมุติ ติดสมมุติ ไม่รู้สมมุติในธรรมทั้งหลายที่โลก
หาสมมุติเอาไว้เรียกกันตามภาษาโลก เมื่อเรามารู้ว่าตนเองหลงอยู่ในสังขารทั้งหลายทั้งภายในและ
ภายนอกในสิ่งใดแล้ว แต่แท้จริงที่จริงแล้ว เราทั้งหลายที่พากันหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ ก็คือมาหลง
รูปธรรม นามธรรม ขันธ์ทั้ง ๕ คือกายกับจิตใจนี้เอง ว่าเป็นตนเป็นตัวของเรา ว่าเป็นเราเป็นเขา
ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เที่ยงแท้แน่นอนตามจิตสมมุติขึ้น แล้วก็หลงอยู่ แต่ก็เป็น
ธรรมดาทุกๆ คนก็ย่อมมีความรักตนเองกันทั้งนั้น ย่อมหลงตนเองกันทั้งนั้น เมื่อเรามาหลงตนเอง
แล้วอย่างนี้ มาบัดนี้เราจะพาท่านทั้งหลายมาเรียนให้รู้มาดูให้เข้าใจของที่เราหลงอยู่นี้ ว่าเขาเป็น
อะไร เขาเป็นของบุคคลผู้ใด ในขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้ ตอนนี้ จะได้พิจารณาขันธ์ ๕ ให้เป็นไตรลักษณ์
ตามความเป็นจริงของสังขารภายในที่มีอยู่ในกายกับจิตนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีความทุกข์
เป็นของที่ไม่อยู่ใต้อ�ำนาจบังคับของบุคคลผู้ใดในโลกนี้ เรียกว่า เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนของบุคคลผู้ใด
เรียกว่าเป็นไตรลักษณ์
ท�ำไมเล่าจึงให้เรามาพิจารณากายอีก เพราะกายเป็นท่ามกลางของโลก เพราะกายเป็นบ่อเกิด
ของคุณงามความดีทั้งหลาย เราจะไปท�ำบุญท�ำทานการกุศลหาผลประโยชน์เอาไว้เป็นที่พึ่งของตน
ในภพหน้าก็อาศัยกาย เราจะรักษาศีลเราก็อาศัยกาย   เราจะเจริญภาวนาหาทางพ้นจากทุกข์ก็มา
อาศัยกาย ก็เอากายนี้แหละมานั่งเจริญภาวนา เราก็มาอาศัยกายอันนี้ เราจะเว้นจากกายไปไม่ได้
เพราะกายเป็นที่ตั้งเป็นรากฐานในการสร้างความดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ยกกายขึ้นพิจารณา
เมื่อเรายกกายขึ้นพิจารณาอยู่ ทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นจากกายให้เราเห็นชัด
เหตุฉะนี้แล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ปัญจัควัคคีย์ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอให้พวกเธอจงพากันก�ำหนดให้รู้ซึ่งทุกข์ที่มีอยู่ในกายด้วยปัญญาของตนนี้แล
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเจตนาอยากให้พวกเราก�ำหนดรูซ้ งึ่ ทุกข์กอ่ นทุกอย่าง เมือ่ บุคคลได้มาพิจารณา
ให้รู้ว่ากายเป็นกองทุกข์ทั้งปวงแล้ว บุคคลนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั้น ถ้าบุคคลใดยังไม่รู้จักทุกข์
บุคคลนัน้ ก็ยงั ไม่อยากพ้นจากทุกข์นนั้ เอง ถ้าบุคคลใดได้กำ� หนดรูว้ า่ กายนีเ้ ป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์
เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงแล้ว ก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์นั้น แล้วก็จะหาหนทาง
ให้พ้นจากกองทุกข์นั้นไปด้วยปัญญาของตนเอง ต่อไปก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผล ก็จะได้พ้น
จากทุกข์นั้นไปได้ ก็มาอาศัยกายอันนี้แลเป็นเหตุ เพราะกายเป็นตัวทุกข์ คนทั้งหลายที่เกิดมาอยู่
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ในโลกนี้พากันบ่นว่าเราทุกข์ๆ ก็อะไรเล่ามันเป็นทุข์ ก็เพราะมีร่างกายอันนี้แลมันจึงมีทุกข์ ถ้าไม่มี
ร่างกายมันก็จะไม่มีทุกข์เท่านั้นเอง
ตอนนี้ เราก็มายกกายขึ้นพิจารณาว่า กายของรานี้มันไม่เที่ยงอย่างไร การที่เราจะพิจารณา
ว่ากายไม่เที่ยงนั้น คือว่ารูปกายอันนี้ตั้งแต่เข้าตั้งอยู่ในครรภ์ของมารดามาเริ้มแรกเล็กๆ อยู่ แล้วก็
เติบโตใหญ่ขึ้นมาจนคลอดออกมาจากท้องของมารดา อย่างนี้เป็นลักษณะเขา แสดงถึงความไม่เที่ยง
ของร่างกาย เพราะร่างกายมันไม่เล็กอยูอ่ ย่างเดิม ให้พวกเราท่านทัง้ หลายได้เห็นว่าร่างกายนีเ้ จริญขึน้
เมื่อออกจากครรภ์ของมารดามาแล้ว ร่างกายก็ยิ่งเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถเดินได้วิ่งได้ไปมา
มีอายุ ๕ ปี ๑๐ ปีนี้ก็เป็นการแสดงของความไม่เที่ยงของร่างกาย ให้พวกเรามองดูเห็นได้ชัดขึ้นว่า
ร่างกายนี้เขาไม่ยืนยงคงทนเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตามเดิมจรงๆ หนอ เพราะเขาไม่เล็กอย่างเดิม นับวัน
นับคืนก็ยิ่งเคลื่อนไหวเจริญเติบโตขึ้นไปตลอดจนถึงอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มาเป็นหนุ่มเป็นสาว มีร่างกาย
ใหญ่โตอ้วนท้วนสมบูรน์แข็งแรงมาก เดินไปมาได้สะดวกคล่องแคล่วว่องไว ท�ำกิจการงานได้เต็มที่
นี่ร่างกายก็แสดงถึงถวามไม่เที่ยงให้เราเห็นอีก ว่าร่างกายนี้เขาไม่เล็กอยู่เหมือนแต่ก่อนเลย มีแต่
เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่องไม่หยุดยั้ง จนมาถึงอายุ ๕๐ - ๖๐ อีกแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ พวกเราพอมองดู
ด้วยปัญญาว่าร่างกายนีเ้ ขาเทีย่ งไหม ถ้าร่างกายนีเ้ ขาเทีย่ งนัน้ ร่างกายคนเอาทุกๆ คนก็จะเป็นเด็กเล็กๆ
อยู่อย่างเดิมเหมือนตั้งแต่พวกเราคลอดออกจากท้องของมารดาเป็นตัวเล็กๆ อยู่ นี่ร่างกายคนเรา
เขาไม่เป็นอย่างนั้น เขาหากเจริญเติบโตขึ้นไปไม่หยุดอยู่คงที่อย่างเดิมจนถึงเฒ่าถึงแก่ แสดงแต่
ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้พวกเราเห็นได้ชัด เมื่อมาถึงเฒ่าถึงแก่แล้ว ร่างกายอันนี้เขาก็มาแสดงถึง
ความไม่เที่ยงให้เราเห็นอีกแบบหนึ่ง มีหนังเหี่ยวหนังหนังแห้งหย่อนยานเป็นเกลียว ตาฝ้าฟาง หูตึง
ผมบนศีรษะก็ขาว หงอก แก้มตอบ ฟันก็หลุดล่อนถอนจากไปเดินไปไหนมาไหนก็ลำ� บากมาก แล้วก็ยงิ่
เฒ่าแก่ลงไปเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ ก็เหี่ยวแห้งเข้าทุกที แล้วก็ถึงซึ่งความตายในที่สุดของร่างกาย
ก็แตกสลายหายไปตามสภาพเดิมของเขา นี้แลเป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายให้พวกเรา
เห็นกันอยู่ทั่วโลก แต่พวกเราก็มาหลงส�ำคัญมั่นหมายเอาร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน
แล้วก็มาหลงใหลอาลัยอาวรณ์ถอนตนไม่ออก ปล่อยวางไม่ได้ ติดอยู่กับสังขารร่างกายอันนี้แล
ขอย�้ำร่างกายอีกว่า ถ้าร่างกายของคนเรานี้เที่ยงนั้น ร่างกายนี้เกิดมาเท่าใดก็เล็กอยู่อย่างนั้น
ไม่โหญ่โตขึ้นไปถึงเฒ่าถึงแก่ หนังก็ไม่เหี่ยวแห้ง ตาก็ดี หูก็ดี ผมก็ด�ำสนิทอยู่อย่างเดิม ฟันก็ไม่หลุด
ออก แก้มก็ไม่ตอบ หนังก็ไม่หย่อนยานย่นเป็นเกลียว ถ้าหากว่าสังขารร่างกายคนเราเที่ยงนั้น ก็ย่อม
ต้องเที่ยงอยู่อย่างเดิมทุกอย่างดังกล่าวมาเท่านั้นเอง นี่สังขารร่างกายของคนเรานี้ เมื่อคนเกิดมา
แต่เล็กๆ มันก็ไม่เล็กอยู่อย่างเดิม ร่างกายก็เจริญเติบโตใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว เจริญขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
เฒ่าถึงแก่ เนื้อหนังตึงๆ ก็เหี่ยวแห้ง ตาดีๆ ก็ฝ้าฟาง หูได้ยินดีๆ ก็ตึงไป ผมด�ำๆ ก็หงอกขาวไป ฟัน
มั่นคงอยู่ก็หลุดออก แต่ก่อนแก้มตึงๆ บัดนี้ก็แก้มตอบ แต่หนุ่มหนังตึงๆ มาบัดนี้หนังก็หย่อนยาน
ย่นเป็นเกลียว ต่อไปก็เฒ่าแก่ลงไปทุกที ลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ แล้วก็ถึงแก่ความตายแตกสลายไป
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ตามสภาพของสังขารร่างกายอันนี้ ขอให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ให้พากันพิจารณาสังขาร
ร่างกายของตนด้วยปัญญาโดยแยบคายในสังขารร่างกายนี้ ให้เห็นแจ้งชัดเจนว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้
แน่นอน ตามความเป็นจริงของเขา
เมื่อเรามาพิจารณาสังขารภายในด้วยปัญญาของตนให้เข้าใจพอสมควรแล้ว ตอนนี้ เราก็มา
พิจารณาสังขารภายนอก คือสังขารที่ไม่มีวิญญาณอยู่ เช่น ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ ตึกรามบ้านช่อง
ของใช้ต่างๆ ที่สร้างขึ้นใช้สอยอยู่ในโลกนี้ ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้นี้ลักษณะการแสดงถึงความไม่เที่ยง
ของเขา ตั้งแต่ต้นไม้เกิดมาทีแรกก็เป็นต้นเล็กๆ เมื่อวันคืนผ่านๆ ไป ต้นไม้นั้นก็เจริญเติบโตใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ จนถึงต้นใหญ่ แล้วก็เฒ่าแก่หักพังทลายไปในที่สุด นี้แลเป็นลักษณะแสดงถึงความไม่เที่ยง
ของเขาให้เราเห็นแม้รถเรือก็ดี เครื่องนุ่งห่มเป็นเสื้อผ้ากางเกงก็ดี เมื่อซื้อมาทีแรกก็ใหม่ๆ แล้วเราก็
ใช้ไปๆ ก็เก่าคร�่ำคร่าขาดผุพังไปในที่สุด นี้ก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงให้เราเห็นอีก หรือตึกราม
บ้านช่องที่อยู่อาศัยของเราก็เหมือนกัน เมื่อเราสร้างขึ้นมาใหม่ๆ ก็ดูแล้วสวยสดงดงามตา เมื่อเรา
อยูอ่ าศัยไปหลายเดือนหลายปีเข้า ก็มองดูไปมาก็เห็นเก่าแก่คร�ำ่ คร่าลงทุกทีทกุ วัน ต่อไปก็หกั พังทลาย
แตกสลายย่อยยับลงสู่สภาพเดิมของเขาเท่านั้นเอง นี้แลก็เป็นการแสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขาร
แม้จะเป็นสิ่งของใช้ต่างๆ นอกจากที่กล่าวมานี้ก็ดี เมื่อเราได้ก่อสร้างขึ้นมาแล้ว สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
ก็ย่อมตกอยู่ในความไม่เที่ยงกันทั้งนั้น หมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอันดังกล่าวนี้ ให้พวกเรามาเรียนรู้
มาดูให้เข้าใจในสังขารธรรมทั้งหลาย ทั้งสังขารภายในและสังขารที่เป็นภายนอก ให้รู้แจ้งรู้ชัดตาม
ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริง ดังที่กล่าวมานี้แล
ต่อไปเรามาพิจารณาว่ากายนีเ้ ป็นทุกข์อย่างไร การพิจารณาว่ากายเป็นทุกข์เป็นของทนได้ยาก
นัน้ ให้เราพิจารณาดูดว้ ยปัญญา ตัง้ แต่ชาติความเกิดของกายทีน่ อนอยูใ่ นครรภ์ของมารดา สัตว์นนั้ ได้
นอนอยูใ่ นทีค่ บั แคบเหมือนกับถูกอยูใ่ นกรงขังอันหาความสุขไม่ได้ เมือ่ มารดากินอาหารทีเ่ ป็นของเผ็ด
ของร้อนเข้าไป รสของอาหารนั้นก็ซึมซาบเอาความร้อนเข้าไปถูกต้องร่างกายเข้า ก็ดิ้นรนอยู่ใน
ท้องมารดา หาทางออกหนีไปไหนไม่ได้ ก็ทนทุกข์อยู่ในที่นั้นจึงกล่าวว่าเป็นทุกข์ ต่อมาเมื่ออกจาก
ท้องของมารดาได้แล้วใหม่ๆ ก็มีการร้องไห้ จะวิ่งไปไหนก็ไม่ได้ การร้องไห้ของเด็กนั้นจึงกล่าวว่า
เป็นความทุกข์ ต่อมาอีกก็ยังเดินไม่ได้ ก็ดิ้นรนอยู่กับที่นอนก็เป็นทุกข์อีก บัดนี้เมื่อได้มาเกิดแล้ว
อย่างนี้ ก็มาถูกสัมผัสกับอากาศความร้อนและความหนาวเข้า ก็ทำ� ให้มโี รคภัยไข้เจ็บเกิดขึน้ กับร่างกาย
ให้มีเวทนาเป็นทุกข์ เมื่อคนเราใหญ่ขึ้นมาตามล�ำดับแล้ว แต่โรถภัยไข้เจ็บนั้นก็ติดตามไม่ขาดสาย
ตัง้ แต่เกิดมาเล็กๆ จนใหญ่โตถึงเฒ่าแก่นนั้ ร่างกายอันนีย้ อ่ มมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายหลายครัง้ หลายหน
แล้ว จึงรอดพ้นมาได้ถึงแก่ แต่อย่างไรก็ตามชื่อว่าได้มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้แล้ว ก็เท่ากับ
ได้มาเกิดอยู่ในกองไฟ มีทั้งร้อนทั้งหนาว มีทั้งภัยทั้งทุกข์ มีทั้งโทษ
ถ้าจะกล่าวถึงร่างกายอันนี้ว่ามีภัยอย่างไร คือว่าร่างกายนี้แม้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ระวังรักษา
อยู่ตลอด กลัวเป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือกลัวสัตว์ต่างๆ ที่มีพิษร้ายมากัดท�ำลายร่างกายต้องรักษาอยู่
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หรือจะไปสถานที่ต่างๆ นั้นก็กลัวอันตราย เช่น จะขึ้นเครื่องบิน ก็กลัวเครื่องบินพาตกตาย จะนั่งรถ
ก็กลัวรถพาคว�่ำ  รถตกถนน หรือกลัวรถชนกันตาย จะนั่งเรือไปตามน�้ำก็กลัวเรือล่มจมน�้ำตาย
จะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งก็กลัวคนอื่นเขามาฆ่า กลัวเขาเอามีดมาฟันมาแทง เอาปืน
มายิงให้ตาย มีแต่ภัยอันตรายรอบด้านจริงๆ ร่างกายอันนี้ไม่มีความสุข นี้แลการพิจารณาให้รู้ว่า
ร่างกายอันนี้เป็นภัยที่น่ากลัว
ต่อไปพิจารณาร่างกายเป็นทุกข์ ตั้งแต่เกิดมาเป็นรูปร่างกายนี้แต่ออกจากครรภ์มารดา
มาแล้ว ก็ได้ถูกความร้อนก็ได้หาน�้ำมาอาบ หาพัดลมมาเป่า ถ้าถูกความหนาวก็หาผ้ามาห่มหรือ
ผิงไฟให้อบอุ่น หิวข้าวหิวน�้ำก็หาข้าวหาน�้ำมาดื่มมากิน เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่ากายมันร้อน
กายมันหนาว กายมันหิว เพราะกายมันเป็นทุกข์
เราพิจารณาต่อไปอีก กายนีป้ น็ บ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บมากมายหลายประการ รวมว่าร่างกายนี้
ถ้ามีอะไรแล้วก็มีแต่โรค เช่น เรามีตาก็มีโรคตาฝ้าฟาง มีหูก็มีโรคเกิดในหู หูอักเสบ หูน�้ำหนวก มีจมูก
ก็มีโรคจมูกอักเสบ มีฟันก็มีโรคแมงกินฟัน มีลิ้นก็มีโรคลิ้นอีกเสบ มีตับก็มีโรคตับโต ตับอีกเสบ หรือ
โรคมะเร็งในตับ มีไตก็มีโรคไตอีกเสบหรือมีโรคนิ่วในไต มีหัวใจก็มีโรคหัวใจอ่อน หัวใจวาย หัวใจโต
มีปอดก็มีโรคปอดบวม ปอดแห้ง เป็นวัณโรค มีล�ำไส้ก็มีโรคล�ำไส้ มีกระเพาะก็มีโรคกระเพาะอาหาร
มีกระดูกก็มีโรคกระดูกอ่อน กระดูกเปราะ มีผิวหนังก็มีโรคผิวหนัง เป็นกลากเป็นเกลื้อน พุพอง
ตกลงแล้วถ้ามีอะไรอยู่ในร่างกายนี้แล้ว ก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นหวัด เป็นไป เป็นไข้ เป็นหนาว
สารพัดแต่โรคทีจ่ ะเกิดขึน้ มา มีขาก็ปวดขา มีเอวก็เจ็บเอว มีศรี ษะก็ปวดศีรษะร้องครวญครางวุน่ วาย
กระสับกระส่ายบ่นกันเสียงเดียวว่าทุกข์ๆ เมื่อเฒ่าแก่มาแล้วไปไหนมาไหนก็ล�ำบาก ลุกขึ้นก็โอย
นั่งลงก็โอย นอนลงก็ร้องโอย โอหนอ สังขารร่างกายอันนี้มีแต่โรคแต่ภัย มีแต่เจ็บแต่ปวด ไม่หยุด
ไม่หย่อน ไม่ผ่อนไม่ผัน เจ็บปวดทั้งกลางวันและกลางคืน ก็เพราะเหตุมีร่างกายอันนี้เป็นเหตุ แล้วมัน
ก็มาหาเหตุมาหาผล มาหาเรื่องมาหาราว ขนเอาแต่โรคภัยไข้เจ็บมาทับถมลงไปในกาย แม้บุคคลใด
ไม่ปรารถนา มันก็มาหาใส่ให้ได้รับแต่ความทุกข์อยู่ไม่สิ้นสุด และมีทั้งความโศกเศร้าโศกาอาดูร
หม่นหมองร้องห่มร้องไห้ มีน�้ำตาไหลฟูมฟองนองเนตร ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากกัน
เช่น ลูกหลานตายเสีย ผัวเมียตายจากกันไปก็เป็นทุกข์ การประสบในสิ่งที่ไม่ปรารถนา ไม่ชอบใจ
ก็เป็นทุกข์ ความที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาอยู่ในสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไม่ได้สมความปรารถนาของตนเอง
ก็เป็นทุกข์
เมื่อรวบรวมลงไปแล้ว ก็เพราะเหตุอะไรเล่าจึงได้มีความทุกข์นักหนา ก็เพราะเหตุมีสังขาร
ร่างกาย รูปธรรม นามธรรม ขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้แลมีอยู่ ทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด จนถึงสัตว์นั้นล่วงลับ
ดับไป ฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ให้พากันพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองให้เห็นแจ้งชัดในสังขาร
ร่างกายขันธ์ ๕ อันนี้ ทั้งกายตนและกายบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวง ด้วยปัญญา
ิ ญาณครองก็ดยี อ่ มเป็นของทีไ่ ม่ตงั้ อยูย่ า่ งเดิม
อันชอบตามเป็นจริงอย่างนีแ้ ม่สงั ขารภายนอกทีไ่ ม่มวี ญ
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ก็มีการแปรปรวนเคลื่อนไหวไปจนผุพังตั้งอยู่ไม่ได้ นี้ก็แสดงถึงความทุกข์ของสังขารภายนอก กายก็
ย่อมมีเหมือนกัน เมื่อเรามาพิจารณาด้วยปัญญาเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจในสังขารทั้งภายในและภายนอก
แจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นกองทุกข์ เมื่อนั้นแหละ จิตของเราจึงจะเบื่อหน่ายคลายความก�ำหนัดจากสังขาร
ทั้งหลายเหล่านั้น
ต่อไปเราก็มาพิจารณาสังขารร่างกายนีเ้ ป็นอนัตตา การพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอนัตตานัน้
คือว่าร่างกายนีต้ งั้ แต่เกิดมาเล็กๆ อยูน่ นั้ ถ้าบุคคลว่าเป็นกายของตนเอง ก็บอกได้วา่ นีก้ ายของเราน่ะ
ต้องเล็กอยู่อย่างเดิมนะ มันก็เล็กอยู่อย่างเดิมตามความปรารถนาของเรานี้ ร่างกายนี้เขาไม่เป็น
อย่างนั้น แม้เราจะบอกให้ร่างกายเล็กอยู่ มันก็ไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้น มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหนุ่ม
เป็นสาวจนได้ ไม่ฟงั ค�ำเราบอกเราห้ามว่าให้อยูใ่ ต้อำ� นาจของเรา แต่เขาไม่ฟงั ค�ำเราเลย เหมือนคนอืน่
นี้แลจึงงกล่าวว่าร่างกายเป็นอัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตนของเรา ประกาศตนเองเป็นอนัตตา
อยู่ตลอด ต่อไปเมื่อตอนมาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายเปล่งปลั่งอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว
ถ้าเราว่าเป็นตนของเราแล้ว เราก็บอกได้ว่านี้ร่างกายของเราจงเป็นหนุมเป็นสาว ร่างกายเปล่งปลั่ง
อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างเดิมน่ะ เขาก็จะฟังค�ำบอกกล่าวของเรา ถ้าเป็นตนเป็นตัวของเรา
จริงๆ เขาก็จะเป็นหนุม่ เป็นสาว ร่างกายเปล่งปลัง่ อ้วนท้วมสมบูรณ์แข็งแรงอยูอ่ ย่างเดิมตามปรารถนา
ของเราเท่านั้น นี่ร่างกายนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้น เมื่อมาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเปล่งปลั่งอ้วนท้วน
สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ร่างกายนี้เขาก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ไม่หยุดจนถึงเฒ่าแก่หนังเหี่ยวหนังแห้ง
หนังย่นเป็นเกลียว ผมขาวผมหงอก หูตึง ตาฝ้าฟาง ฟันหลุดฟันหล่อน แก้มตอบ อ่อยเพลียอิดโรย
เป็นไปตามธรรมดาสังขารเขา หากเป็นอยู่อย่างนี้ เขาประกาศเป็นอนัตตาว่า ไม่ใช่เราไม่ใช่ตน
ของเรา ไม่ฟังเสียงบอกกล่าวใครทั้งนั้น เราจะถือว่าเป็นตนเป็นตัวของเราหรือ ถ้าเป็นตนเป็นตัว
ของเรา เราบอกไม่ให้มันแก่มันก็จะไม่แก่ มันก็จะหนุ่มสาวอยู่อย่างเดิมถ้าเป็นของเรา นี้มันก็บอก
ไม่ฟังเรา ขืนดื้อดึงแก่ไปจนได้
ตาก็เหมือนกัน ถ้าเป็นตาของเรา ตาดีอยู่ก็ให้ดีอยู่อย่างเดิม เขาก็ฟังค�ำเราบอกถ้าเป็นตาเรา
นี่ตาดีๆ ก็ขืนฝ้าฟางไม่ฟังค�ำอีกละ หูก็เหมือนกัน หูดีๆ ถ้าเป็นหูเรา เราบอก เขาก็จะฟังค�ำเรา
หูก็จะดีอยู่อย่างเดิม นี่หูดีๆ ก็เกิดอื้ออึงไม่ได้ยินเหมือนเดิมไม่ฟังค�ำอีกละ ผมอยู่บนหัวก็เหมือนกัน
ถ้าเป็นผมเรา เราก็บอกได้ว่าผมนี้ให้ดำ� อยู่อย่างเดิม ถ้าเป็นของเราจริงๆ ผมก็ด�ำอยู่อย่างเดิมเท่านั้น
นี่ผมด�ำๆ มันก็ดื้อดึงขืนขาวขืนหงอกจนได้ ไม่ฟังใครพูดทั้งนั้น เหมือนคนอื่นจริงๆ ฟันก็เหมือนกัน
ถ้าเป็นฟันของเรา เราบอกไม่ให้มันหลุด มันก็จะไม่หลุดออก นี่มันไม่เป็นอย่างนั้น ฟันดีๆ บอกไม่ให้
หลุด มันก็ขืนหลุดออกจนได้ไม่ฟังค�ำเราเลย ขาก็เหมือนกัน ถ้ามันเจ็บปวด ถ้าเป็นขาของเราก็คง
บอกได้ว่า ขาของเราน่ะอย่าปวดนะ มันก็จะไม่เจ็บปวดถ้าเป็นของเราจริงๆ นี้ขาถ้ามันเจ็บปวด
ถ้าเรากินยาไม่หาย ฉีดยาไม่หาย มันก็เจ็บปวดอยู่ไม่ฟังค�ำเราเลย อย่างนี้เราจะว่าขาของเรา
ได้อย่างไร
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หมดในร่างกายนี้ ถ้ามันเจ็บปวดเป็นไข้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าเป็นร่างกายของตนเองจริงๆ เราบอก
ไม่ให้มันเจ็บปวดเป็นไข้ มันก็จะไม่เจ็บปวดเป็นไข้เลยถ้าเป็นกายของเรา นี่กายนี้มันไม่เป็นอย่างนั้น
ถ้ามันเจ็บปวดเป็นไข้แล้ว ถ้าเรากินยาไม่หายหรือฉีดยาไม่ถูกไม่หาย มันก็ขืนดื้อดึงเจ็บปวดเป็นไข้ไป
ไม่หยุดไม่ยั้งไม่ฟังค�ำของบุคคลผู้ใดเลย มาบัดนี้ บอกให้ไม่ตายก็ขืนดื้อดึงตายเอาจนได้ ทุกคน
ไม่อยากตายกันทั้งนั้น แม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกัน เขาก็ไม่อยากตาย แต่ร่างกายสังขาร
อันนี้เขาก็ดื้อดึงตายเอาได้ ไม่ฟังเสียงบอกกล่าวใครทั้งสิ้น เขาประกาศเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน
ของใคร ไม่อยู่ในความคุ้มครองของบุคคลใดทั้งสิ้น เขาหากเป็นไปตามสภาพของสังขารธรรม
เป็นธรรมดาของเขา แม้สังขารภายนอกก็เหมือนกัน ก็ย่อมประกาศตนเองว่าไม่เป็นของบุคคลใด
ทั้งนั้นเหมือนๆ กัน
เหตุ ฉ ะนั้ น แล จึ ง กล่ า วได้ ว ่ า สั ง ขารที่ เ ป็ น ภายในก็ ดี ที่ เ ป็ น สั ง ขารภายนอกก็ ดี สั้ ง ขาร
ทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมรวมลงสู่ไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง คือความเป็นทุกข์ คือความเป็น
อนัตตา นั้นไม่ใช่เรา เราไม่เป็นนั้นเป็นนี้ นั้นไม่ใช่ตนของเรา ให้ทุกคนมาเรียนรู้ มาดูให้เข้าใจใน
สังขารร่างกายให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้
ต่อไปเราก็มาดูเวทนา คือความที่จิตของเราได้เสวยในอารมณ์อยู่ มีทั้งเป็นสุข มีทั้งเป็น
ความทุกข์ และมีทั้งไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า เวทนา ๓ อย่างที่พวกเราได้ประสบกันอยู่ทุกวันทุกคืน
ทุกอิริยาบททั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน จิตย่อมได้รับอารมณ์นั้นอยู่ แต่เวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้เขาก็ย่อม
ตกอยู่ในไตรลักษณ์กันทั้งนั้น คือความไม่เที่ยง คือความเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา การพิจารณาถึง
ความไม่เที่ยงของเวทนานั้น คือว่าเมื่อจิตของเราก�ำลังเสวยอารมณ์ในความสุขอยู่ แต่ก็ตั้งอยู่
ไม่นาน เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเสวยอยู่ในอารมณ์ทุกข์ เมื่อจิตเสวยอยู่ในอารมณ์ทุกข์แล้วก็ตั้งอยู่ไม่นาน
อีกละ ก็เปลี่ยนแปลงไปสู่อารมณ์ไม่ทุกข์ไม่สุขอีกแล้ว การที่จิตของเราสับเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปมา
อยู่อย่างนี้แล เรียกว่าเป็นลักษณะการแสดงถึงความไม่เที่ยงของเวลา ให้พวกเราพิจารณาดูให้เข้าใจ
ด้วยปัญญาตามเป็นจริงของเรา เป็นอยู่อย่างนี้
ต่อไปเราก็มาพิจารณาดูเวทนาว่าเป็นทุกข์อย่างไร คือว่าเมื่อจิตของเราก�ำลังเสวยอารมณ์
ในความสุขอยู่ แต่เราก็อยากให้ความสุขนั้นตั้งอยู่ตามปรารถนา แต่สุขนั้นก็ไม่ตั้งอยู่ตามปรารถนา
ของเรา ใจของเราก็เป็นทุกข์ เพราะไม่ได้ตามใจหวังของคตนเอง หรือเมื่อจิตของเราก�ำลังเสวย
อารมณ์อยู่เป็นกลางๆ อย่างนี้ แต่เราก็อยากให้อารมณ์นั้นตั้งอยู่ แต่อารมณ์นั้นก็ไม่ตั้งอยู่ตามใจหวัง
ใจของเราก็เป็นทุกข์อีก นี้แลเป็นลักษณะการแสดงถึงความเป็นทุกข์ของเวทนา ให้เราพิจารณา
ให้เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงของเวทนาอย่างนี้
ต่อไปเราก็มาพิจารณาดูเวทนาว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนตัวอย่างไร คือว่าเมื่อจิตของเราก�ำลัง
เสวยอารมณ์ที่มีความสุขความพอใจของเราอยู่ เราทุกคนทุกท่านก็ย่อมปรารถนาอยากให้ความสุข
นั้นตั้งอยู่ตามใจหวังของตนกันทุกคน ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเลย แต่ความสุขที่ทุกคนพากัน
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ปรารถนาอยู่นั้น ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างอื่น เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลางๆ บ้าง
ไม่ฟงั ค�ำบอกกล่าวของใคร ไม่ฟงั ค�ำบอกของเรา เหมือนคนอืน่ ไม่ได้ตามใจหวังตามใจของเราปรารถนา
เมื่อสิ่งใดไม่อยู่ใต้อ�ำนาจค�ำบอกกล่าวของเราแล้ว ดื้อดึงไม่ฟังค�ำสอนของเราแล้ว เราจะว่าเป็น
เวทนาของเราหรืออย่างนี้ นีแ้ ลเป็นลักษณะการแสดงของเวทนาว่าเป็นอนัตตา เพราะเวทนาไม่ใช่เรา
เวทนาไม่เป็นนั่นเป็นนี่ นั้นไม่ใช่เวทนาของเรา เพราะเหตุว่าเวทนานี้เขาย่อมตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ
ความไม่เที่ยง คือความเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเลย ให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญา
ให้เห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล
ตอนนี้ให้เรามาดูสัญญาต่อไปว่า สัญญาไม่เที่ยง สัญญาเป็นทุกข์ สัญญาเป็นอนัตตาอย่างไร
การที่เรามาพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงนั้น สัญญาคือความจ�ำนี้ คือ จ�ำรูป จ�ำเสียง จ�ำกลิ่น จ�ำรส
จ�ำสิ่งที่ถูกต้องกาย หรือเราดูหนังสือ ท่องหนังสือ อ่านหนังสือ หรือได้ฟังเสียงพูดจาปราศรัยกัน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จ�ำเอาไว้ ต่อเมื่ออยู่นานๆ ไปก็หลงลืมหนังสือและเรื่องราวนั้น จ�ำไม่ได้อย่างเดิม
นี้แลเป็นลักษณะการแสดงถึงความไม่เที่ยงของสัญญา ให้เราพิจารณาให้เข้าใจตามนี้
ต่อไปให้เราพิจารณาถึงความเป็นทุกข์ของสัญญา คือว่าเมื่อเราจ�ำในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งที่
ถูกต้องกาย หรือการท่องจ�ำหนังสือต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราท่องจ�ำได้แล้ว ต่อเมื่ออยู่นานๆ ไปก็หลงลืม
อีกละ แต่เราก็ปรารถนาอยากให้จ�ำได้ในหนังสือหรือสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ให้จ�ำได้ไม่หลงลืมเลย
แต่เราก็หลงลืมในสิ่งเหล่านั้นอยู่ ไม่จ�ำได้ดังความปรารถนาของเรา สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ นี่เป็นลักษณะ
แสดงถึงความเป็นทุกข์ของสัญญา ก็ให้เราพิจารณาให้เข้าใจตามนี้
ต่อไปนี้เราพิจารณาถึงความเป็นอนัตตา คือเป็นของไม่ใช่ตนตัวของใคร คือว่าเมื่อจ�ำได้ในรูป
เสียง กลิ่น รส หรือสิ่งที่ถูกต้องกายเราก็ดี หรือเราท่องจ�ำหนังสือก็ดี หรือในการพูดจาปราศรัยกัน
ในเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น เมื่อเราจ�ำได้แล้ว ต่อเมื่อนานๆ ไปก็มาหลงลืมในสิ่งเหล่านั้น แต่เราก็
ปรารถนาอยากให้จำ� ในหนังสือทีท่ อ่ งจ�ำได้นั้น หรือเรือ่ งราวต่างๆ ก็ยังมาหลงมาลืมอีก บอกไม่ให้ลมื
ก็ยังลืมยังหลง บอกก็ไม่ฟังค�ำเราเลย ดื้อดึงหลงลืมได้ เหมือนความจ�ำของคนอื่น นี้แลลักษณะ
การแสดงประกาศไม่อยู่ใต้อ�ำนาจของบุคคลผู้ใดเลย จึงกล่าวว่าสัญญาเป็นอนัตตา
เมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าสัญญานี้เขาย่อมตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือความ
ไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา คือสัญญาไม่ใช่เรา สัญญาไม่เป็นนั่นเป็นนี่ สัญญา
ไม่ใช่ของเราเลย ให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ตอนนี้เราจะได้พิจารณาสังขารทั้งหลายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา นั้นอย่างไร
สังขารคือความคิดปรุงแต่งนีเ้ ป็นของไม่เทีย่ งนัน้ คือการคิดถึงรูปทีไ่ ด้เห็น ว่ารูปนัน้ สวยงามบ้าง
รูปนี้ไม่สวยบ้าง รูปนี้หยาบ รูปนี้ละเอียดประณีตบรรจง คิดถึงรูปแล้วดับ ก็มาคิดถึงเสียง มาคิดถึง
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กลิ่น มาคิดถึงรส มาคิดถึงสิ่งที่ถูกต้องกายว่าสิ่งนี้อ่อนสิ่งนี้แข็ง แล้วก็มาปรุงแต่งอยู่ภายในใจ คิดถึง
สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนี้ดับไปก็คิดถึงสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีก สิ่งนี้ดับไปก็มาคิดถึงอย่างใหม่เกิดขึ้นอีก เช่น
เราคิดถึงบ้านอย่างนี้ เมือ่ ความคิดถึงบ้านดับไป ก็มาคิดถึงเงินทองสิง่ ของต่างๆ อย่างอืน่ อีก ถ้ามีอะไร
ก็คิดไปหาจนจะหมดทุกอย่าง สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ดับไป เกิดๆ ดับๆ อยู่ตลอด เรียกว่า สังขารคือ
ความคิดอยู่ภายใน เป็นลักษณะการแสดงถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลาย ให้เรามาพิจารณา
ให้เข้าใจตามที่กล่าวมานี้แล
ต่อจากนี้ไปก็ให้เรามาพิจารณาว่า สังขารทั้งหลายนี้เป็นทุกข์นั้นอย่างไร คือว่าความคิดที่
บุคคลที่คิดถึงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้าง เช่น คิดถึงรูปที่ได้เห็น คิดถึงเสียงที่ได้ยินคิดถึงกลิ่นที่ได้ดม คิดถึง
รสที่ได้ลิ้ม คิดถึงสิ่งที่ถูกต้องกาย คิดถึงอารมณ์ที่ใจคิดอยู่แล้วก็ปรุงแต่งอยู่ภายในใจ คิดไปทางหน้า
คิดไปทางหลัง คิดถึงตึกรามบ้านช่องของตน ถ้าไปอยูท่ อี่ นื่ คิดถึงไร่นาเรือกสวน คิดถึงเงินทองสิง่ ของ
รถเรือเครื่องใช้ต่างๆ คิดถึงพ่อแม่ ผัวเมีย ลูกหลาน กิจการงานต่างๆ ที่จะไปท�ำทางใกล้และทางไกล
คิดปรุงแต่งไปไม่หยุดไม่หย่อน ผู้ใดคิดน้อยก็มีความทุกข์น้อย ถ้าบุคคลใดคิดมากก็ย่อมมีความทุกข์
มาก เราจะเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปว่า บุคคลใดเป็นคนเจ้าความคิด คิดถึงสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ เมื่อ
บุคคลนั้นคิดมากๆ เข้า เขาจะบ่นว่าเขานอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ เขาจะแสดงความเหี่ยวแห้ง
อ่อนเพลีย อิดโรยให้เราเห็นต่อหน้าเราทันทีนี้แล จึงกล่าวได้ว่า สังขารคือความคิดนี้เป็นทุกข์ ให้เรา
พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์อย่างนี้
ต่อไป เราก็มาพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตานั้นอย่างไร คือว่าความคิดถึงสิ่งนั้น
สิ่งนี้แล้ว เช่น เราอยากให้ความคิดนั้นตั้งอยู่ในอันเดียว สิ่งเดียว อารมณ์เดียว ที่เป็นอารมณ์
ความคิดทีพ่ อใจของตนเองอยู่ แต่ความคิดทีป่ รารถนาอยากให้อยูน่ นั้ ก็ดบั ไปคิดเรือ่ งใหม่อกี ไม่ตงั้ อยู่
สมความหวังความปรารถนาของเรา เราบอกไม่ให้มันไปคิดเรื่องใหม่ มันก็ไม่ฟังค�ำเราบอก ขืนดื้อดึง
ไปคิดถึงเรื่องใหม่ไปจนได้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งนี้ บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังจริงๆ หนอ ของที่เรา
บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังค�ำเราแล้วก็เหมือนกับคนอื่นเท่านั้น เหตุฉะนั้นแล จึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลาย
เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนตัวของเรา
เหตุนั้น สังขารทั้งหลายจึงตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็น
อนัตตา ไม่ใช่เรา เราไม่เป็นนั่นเป็นนี่ นั้นไม่ใช่ตนของเรา ให้เราพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล
ตอนนี้ให้เรามาดูวิญญาณว่าตกอยู่ในไตรลักษณ์ วิญญาณไม่เที่ยง วิญญาณเป็นทุกข์ วิญญาณ
เป็นอนัตตา นั้นอย่างไร
เรามาพิจารณาดูวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงอย่างไร ลักษณะความไม่เที่ยงของวิญญาณคือ
ความหมายรู้นั้น คือความหมายรู้ในรูป ความหมายรู้ในเสียง ความหมายรู้ในกลิ่น ความหมายรู้
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ในรส ความหมายรูใ้ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องกาย ความหมายรูใ้ นอารมณ์ทมี่ ี ความรูส้ กึ อยูภ่ ายในใจว่าอารมณ์สขุ
หรืออารมณ์ทุกข์ อารมณ์เบาหรืออารมณ์เย็นสบาย แล้วก็ยึดเอาอารมณ์หรือในสิ่งที่รู้เหล่านั้นไว้
เมื่อหมายรู้ไว้แล้วแต่ก็ความหมายรู้นั้น สิ่งหนึ่งดับไป สิ่งอื่นก็เกิดขึ้นมาแทน แล้วก็เปลี่ยนไปหมายรู้
สิ่งอื่นอีก เกิดๆ ดับๆ หลงๆ ลืมๆ ไปเรื่อยๆ ไม่หมายรู้อยู่เที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งเดิมที่รู้มาก่อน หรือ
อีกอย่างหนึ่ง ถ้าร่างกายของคนเรานี้เฒ่าแก่ชรามาแล้ว วิญญาณตาก็ไม่คอยจะดูรูปเห็นได้ชัดเจน
เหมือนแต่ยังเป็นเด็ก วิญญาณหูก็ฟังเสียงไม่ได้ยินชัดเหมือนแต่งเป็นเด็ก วิญญาณจมูกก็ดี วิญญาณ
ลิ้นก็ดี วิญญาณกายก็ดี ถ้าร่างกายเกิดเป็นโรคอัมพาต ประสาทในร่างกายวิบัติ หรือร่างกายคนเราที่
ตายแล้วใหม่ๆ วิญญาณก็ขาดจากร่างกาย ก็ไม่อาจสามารถจะรับรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากระทบ
ตนเองให้มีความรูกสึกหมายรู้ในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น นี้แลเป็นลักษณะการแสดงให้เห็นว่าวิญญาณ
ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างเดิมเพราะเหตุนี้ นี้แลให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ชอบตามความ
เป็นจริงอย่างนี้
ต่อไปเราก็มาพิจารณาดูวิญญาณว่าเป็นทุกข์อย่างไร ลักษณะของวิญญาณเป็นทุกข์นั้น คือ
ความหมายรู้ในรูปก็ดี หมายรู้ในเสียง หมายรู้ในกลิ่น หมายรู้ในรส หมายรู้ในสิ่งที่ถูกต้องกาย
ความหมายรู้ในอารมณ์ที่มีความรู้สึกในใจก็ดี แต่ความหมายรู้ในสิ่งต่างๆ เหล่านี้เสื่อมหลงลืมไป
เราก็ปรารถนาอยากให้ความหมายรู้นั้นตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ให้เสื่อม แต่ก็ไม่ได้ดังความปรารถนา
ของเรา เมื่อสิ่งใดไม่ได้สมหวังความปรารถนาของเรา สิ่งนั้นแลเป็นทุกข์ นี้แลจึงกล่าวว่าวิญญาณ
ก็เป็นทุกข์ ให้เราพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
ต่อไปเราก็มาพิจารณาว่าวิญญาณนี้เป็นอนัตตาอย่างไร คือให้เราพิจารณาดูวิญญาณที่เป็น
ความหมายรูใ้ นสิง่ ต่างๆ คือเมือ่ ตาของเรากระทบกับรูป แล้วก็เกิดวิญญาณหมายรูใ้ นรูปนัน้ ว่า รูปนัน้
สวย รูปนั้นไม่สวย รูปนั้นหยาบ รูปนั้นละเอียดประณีตบรรจง เหล่านี้ก็ดี หูได้ยินเสียงว่าเสียงเพราะ
หรือไม่เพราะก็ดี จมูกได้ดมกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นสาบก็ดี ลิ้นได้รับรสอร่อยหรือขมขื่น หวาน คาว
ก็ดี กายได้ถูกต้องกับสิ่งของที่อ่อนนุ่มนวลหรือแข็งกระด้างก็ดี ใจได้สัมผัสกับอารมณ์ดีและอารมณ์
ไม่ดีนั้นก็ดี เมื่อความหมายรู้ได้มีสิ่งทั้งหลายแต่ละอย่างที่กล่าวมานี้แล้ว เราก็มีความปรารถนา
อยากให้ความหมายรู้ตั้งอยู่ไม่ให้เสื่อมหลงลืมไป ให้หมายรู้อยู่อย่างเดิม แต่ความหมายรู้นั้นก็ยัง
เสื่อมหลงลืมไปได้ เราบอกก็ไม่ฟังค�ำเรากล่าว ก็ยังหลงลืมไปอยู่ ว่าวิญญาณตาของเราก็ให้เห็นรูปดี
อย่างเดิม ว่าวิญญาณหูก็ได้ยินเสียงอยู่อย่างเดิม ว่าวิญญาณจมูกก็ให้รู้กลิ่นอยู่อย่างเดิม วิญญาณ
ลิ้นก็ได้รู้รสอยู่อย่างเดิม วิญญาณกายก็ได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องกายอยู่อย่างเดิม นี้เป็นความปรารถนา
ของพวกเราท่านทั้งหลาย อยากให้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น แต่ความหมายรู้นั้น เมื่อตา หู
จมูก ลิ้น กาย สิ่งเหล่านี้วิบัติเป็นโรคต่างๆ เกิดขึ้นวิญญาณย่อมเสื่อมไป ย่อมรับรู้ไม่ได้ หรือร่างกาย
ของคนเราตายลงไปใหม่ๆ พวกเราจะเห็นได้ชัดเจนเลย ตาก็มองไม่เห็นรูป หูก็ไม่ได้ยินเสียง จมูก
ก็ไม่ได้กลิ่น ลิ้นก็ไม่รู้รส แม่ร่างกายทั้งหมดจะมีอะไรมากระทบถูกต้องร่างกายเข้า จะเป็นของอ่อน
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หรือของแข็ง กระทบแรงหรือเบาก็ตาม ทัง้ ความร้อนและความหนาวก็ยอ่ มไม่มคี วามรูส้ กึ ในสิง่ ต่างๆ
เหล่านั้นมากระทบเข้า ก็เพราะเหตุอะไรเล่า ก็เพราะเหตุวิญญาณนั้นเสื่อมไป ความหมายรู้นั้น
จึงไม่ปรากฏรู้ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น นี้แลแม้พวกเราปรารถนาอยากให้ความหมายรู้นี้ตั้งอยู่
อย่างเดิม เขาก็ไม่ตั้งอยู่อย่างเดิม เราบอกก็ไม่ฟังค�ำเรากล่าว ดื้อดึงหลงลืมเสื่อมไปได้ เหตุฉะนั้นแล
จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณคือความหมายรู้อันนี้เป็นอนัตตา
เมื่อเรามาพิจารณารวบรวมของวิญญาณนี้ย่อมตกในไตรลักษณ์ คือความไม่เที่ยง คือความ
เป็นทุกข์ คือความเป็นอนัตตา นัน้ ไม่ใช่เรา เราไม่เป็นนัน้ เป็นนี้ นัน้ ไม่ใช่ตนของเรา ให้เรามาพิจารณา
ด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้
เมื่อมาถึงตอนนี้ เราก็จะได้รวบรวมขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูปธรรมคือกองรูป นามธรรมคือ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเข้าด้วยกันจึงเรียกว่าขันธ์ ๕ เมื่อบุคคลใดได้มาพิจารณาเรียนรู้มาดู
ให้เข้าใจแจ่มแจ้งในขันธ์ทั้ง ๕ นี้ว่าตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง คือความเป็นทุกข์ คือ
ความเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนตัวของบุคคลผู้ใด
แม้ขันธ์ทั้ง ๕ จะเป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตบรรจง
ก็ดี แม้ของทั้งหลายเหล่านี้ จะอยู่ไกลก็ดี อยู่ใกล้ๆ ก็ดี ก็ย่อมตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่
ตามเดิมตามปรารถนาของเรา
เหตุฉะนั้นให้เราเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวง เป็นของมีโทษ เป็นของมีแต่ภัย
เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเกิดขึ้น เป็นของทนอยู่ได้ยาก เป็นของที่ท�ำความล�ำบาก
แสนสาหัส เป็นของทรมาน มีทั้งความโศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมอง คับแค้นอัดอั้นตันใจพิไรร�ำพัน
บ่นเพ้อละเมอไป ร้องไห้น�้ำตาไหลฟูมฟองนองเนตร ไม่มีขอบเขตสิ้นสุดลงได้ ไม่มีความสุขเลย มีแต่
ความทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืน ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความทุกข์ตลอดไป ให้เราพิจารณาเห็น
ขันธ์ ๕ ว่าเป็นกองทุกข์อย่างนี้
ต่อไปให้เราเห็นขันธ์ทั้ง ๕ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตนตัวของบุคคลผู้ใด ว่าใครจะปรารถนาให้ขันธ์
ทั้ง ๕ นี้ตั้งอยู่ตามใจหวังตามความปรารถนาของตนนั้นไม่ได้ ว่าขันธ์ทั้ง ๕ นี้ขอจงตั้งเที่ยงอยู่
อย่างเดิม ถ้าเป็นตนของเรา ขันธ์ทงั้ ๕ ก็จะเทีย่ งแท้แน่นอนอยูอ่ ย่างเดิม นีข่ นั ธ์ทงั้ ๕ ก็ไม่เป็นเช่นนัน้
เขาก็ขืนค�ำพูดของเราเป็นไปตามหน้าที่ของเขา เกิดมาเล็กๆ แล้วก็เปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึง
เฒ่าถึงแก่ เกิดๆ ดับๆ ถ้ากล่าวถึงความสุข ทุกคนก็ต้องปรารถนาแต่ความสุขกันทั้งนั้น เราก็อยาก
ให้แต่ความสุขนั่นตั้งอยู่แต่ความสุขนั้นก็ไม่ตั้งอยู่ตามความปรารถนาของเรา ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็น
ความทุกข์ ไม่ฟังค�ำเราบอกกล่าว ดื้อดึงเสียจริงๆ ไม่ฟังค�ำของเรา เขาประกาศวางอ�ำนาจไปตาม
หน้าที่ของเขาอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ฟังค�ำบอกล่าวอย่างนี้ เราจะว่าเป็นตนเป็นตัวของเราหรือ
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ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันมาพิจารณา ให้มาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง ๕ อย่างนี้ เมื่อบุคคลใดมาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจขันธ์ทั้ง ๕ นี้
แจ่มแจ้งแล้ว ทัง้ สังขารร่างกายของตนและร่าลกายของบุคคลอืน่ แลสัตว์อนื่ ก็ยอ่ มตกอยูใ่ นไตรลักษณ์
กันทั้งนั้นเหมือนกันหมด
แม้สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ตาม จะเป็นต้นไม้หรือตึกรามบ้านช่องรถเรือก็เหมือนกัน เมื่อ
ได้เกิดขึน้ แล้ว ปลูกก่อสร้างขึน้ แล้วตัง้ แต่อดีตล่วงแล้วผ่านมาก็ตามสิง่ ก่อสร้างทัง้ หลายเหล่านัน้ ก็ยอ่ ม
ตกอยูใ่ นไตรลักษณ์ คือ ความไม่เทีย่ ง เก่าแก่คร�ำ่ คร่า แตกหักพังทลาย ย่อยยับดับไปในอดีตนัน้ สิง่ ที่
จะปลูกสร้างขึ้นที่เป็นอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแตกท�ำลายย่อยยับดับไป
ในอนาคตเหมือนกัน สิง่ ทีค่ นเราปลูกสร้างขึน้ ในปัจจุบนั นีก้ ย็ อ่ มตกอยูใ่ นไตรลักษณ์คอื ความไม่เทีย่ ง
ของสังขาร เช่น คนเราปลูกบ้านเรือนของตนขึน้ ใหม่ๆ ดูไปทีไ่ หนในบ้านก็เห็นว่าใหม่วา่ สวย เมือ่ เราอยู่
นานๆ ไปหลายปี เราก็จะมองดูเห็นบ้านของตนว่ามีความเก่าแก่คร�่ำคร่าลงไปทุกๆ ทีแล้ว จนตนเอง
จะอยูไ่ ม่ได้ ต่อไปก็จะแตกสลายท�ำลายผุพงั ย่อยยับดับลงสูพ่ นื้ แผ่นดิน แม้จะเป็นสิง่ ของต่างๆ จะเป็น
รถเรือก็เหมือนกันหมด เมื่อเราซื้อรถเรือมาใหม่ๆ เรามองดูก็เห็นว่าใหม่ๆ เมื่อเราใช้ไปใช้หลายๆ ปี
เราก็จะมองเห็นรถเรือของเรานั้นนับวันจะเก่าแก่คร�่ำคร่าลงทุกที แล้วก้แตกสลายท�ำลายย่อยยับ
หักพังลงไปสู้พื้นแผ่นดินตามเดิม นี้แลเราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงของสังขาร
เมื่อเกิดมีขึ้นมาแล้วของนั้นต้องเสื่อมสลายท�ำลายไป ไม่เป็นของบุคคลผู้ใด เป็นของใช้อยู่กับโลก
เป็นของวางอยู่กับโลก เป็นของทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้
เมือ่ เราน�ำมาพิจาณาดูรวบรวมสังขารทัง้ ภายในทีม่ วี ญ
ิ ญาณครองร่างอยู่ คือ รูปธรรม นามธรรม
รวมเป็นขันธ์ ๕ ทั้งกายของตนละกายของบุคคลอื่นแลสัตว์อื่นพร้อมทั้งสังขารที่เป็นภายนอกที่ไม่มี
วิญญาณครอง คือ ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ ตึกรามบ้านช่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ดี สังขารทั้งสองอย่างที่
กล่าวมานี้ เมื่อมีความเกิดขึ้นตั้งขึ้นแล้วแต่อดีตเรายังไม่เกิดมา สังขารเหล่านั้นก็จะแตกดับอยู่ใน
อดีตนัน้ เอง ไม่ไปถึงอนาคต แม้สงั ขารทีจ่ ะไปเกิดขึน้ ในอนาคตทีย่ งั ไม่มาถึง สังขารเหล่านัน้ ก็แตกดับ
ในอนาคต แม้สังขารที่เป็นปัจจุบันอยู่ เดี๋ยวนี้ที่พวกเราๆ ท่านๆ เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีความ
เกิดขึน้ ตัง้ ขึน้ ก่อสร้างขึน้ มาแล้ว สังขารทัง้ หลายเหล่านัน้ ก็ยอ่ มมีความแตกสลายท�ำลายย่อยยับดับไป
ในปัจจุบันไม่มั่นคงไปถึงอนาคต
ก็เพราะเหตุฉะนี้แล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ในธรรมนิยามว่า ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม
สภาวธรรม ๓ อย่างนี้ ว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมีความเกิดขึ้นก็ย่อมมีดับ เป็นของตั้งอยู่อย่างนี้ เรียกว่า
ธรรมฐิติ เมือ่ สังขารทัง้ หลายมีความนิยมเกิดขึน้ ก็ยอ่ มนิยมตาย ก็เรียกว่านิยมเกิดนิยมตายอยูอ่ ย่างนี้
จึงเรียกว่าธรรมนิยาม การที่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
ก็ย่อมมีความแตกดับเป็นธรรมดาของสังขาร แม้จะเกิดขึ้นมามากเท่าไร ปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเท่าไร
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ก็ตาม สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมมีความแตกดับกันทั้งนั้น แม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม สังขาร
ทั้งหลายเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของเขา
เมื่อเรามาพิจาณาดูแล้วว่า สังขารทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกนี้ แม้จะเกิดอยู่แห่งหน
ต�ำบลใดก็ดี ประเทศใดเมืองใดก็ดี ก็มีความแตกดับอยู่ในที่เหล่านั้น ประกาศเสมอกันราบรื่นเหมือน
หน้ากลองเสมอกันทัง้ หมด เมือ่ ปัญญาของบุคคลใดมารูใ้ นสังขารทัง้ หลายอยูอ่ ย่างนี้ จิตของบุคคลนัน้
ก็ย่อมเบื่อหน่ายคลายความก�ำหนัดยินดีในสังขารร่างกานอันนี้ ไม่อยากได้อีก ไม่อยากมาเกิดอีก
ถ้ามาเกิดอีกก็จะมาเอารูปร่างกาย เอาแข้งเอาขา เอาหูเอาตา เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย�่ำยีบีฑา
มีทุกข์อีก เกิดร้อยชาติก็ทุกข์ร้อยชาติ เกิดอีกพันชาติก็ย่อมทุกข์พันชาติอีกอย่างเดิมนี่แหละ ถ้าใคร
อยากมาเกิดอีก ก็ชื่อว่าบุคคลนั้นอยากมาทุกข์อีก ถ้าบุคคลมารู้ทุกข์ บุคคลนั้นจึงอยากหนีทุกข์
ก็เพราะเหตุอะไรเล่าจึงมีความทุกข์ คนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ที่ได้พากันบ่นว่าทุกข์ๆ ก็เพราะเหตุ
มีร่างกายจึงเป็นทุกข์ ถ้าไม่มีร่างกายแล้วทุกข์จะเกิดมาจากที่ไหนเล่า อันนี้เพราะเรามีร่างกายแล้ว
เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกก็มาถูกอากาศร้อนบ้าง หนาวบ้าง หิวบ้าง กระหายบ้าง ถูกโรคภัยไข้เจ็บบ้าง
สารพัดจะเกิดขึ้นมา ทั้งถูกด่าถูกว่านานาต่างๆ ก็เพราะมีร่างกายอันนี้ จึงได้รับทุกข์ เมื่อพิจารณา
ดูว่าร่างกายเป็นกองทุกข์ เราก็จึงอยากหาทางหนีให้พ้นจากทุกข์
บัดนี้ เราก็มาพิจารณาดูว่าร่างกายเป็นทุกข์ หรือหากใจของเราเป็นผู้รับเอาความทุกข์ แต่ที่
แท้จริงแล้ว จิตใจของเราทีม่ วี ญ
ิ ญาณประกอบอยูท่ เี่ ป็นความหมายรูน้ เี้ อง เป็นความรูไ้ ม่จริง พาจิตใจ
ของเราให้หลงยึดถือเอาความทุกข์ ก็เพราะไปยึดเอากายเป็นเหตุ
เมื่อเรามาเห็นกายเป็นเหตุให้ก่อเกิดความทุกข์แล้ว เราจะหนีให้พ้นจากทุกข์ เราอยากหา
หนทางดับทุกข์ให้พน้ ไป บัดนีเ้ ราก็จะได้สาวหากระแสของความเกิดมามีรา่ งกายเป็นเหตุ เพราะอะไร
เป็นเหตุให้คนเราเกิดมา ก็เพราะมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม นี้แลเป็นต้นเหตุ อวิชชาคือ
ความหลง ความไม่รู้ ถ้าไม่รู้แล้วก็มีตัณหาคือความทะยานอยาก ก็มีความอยากอะไร ก็อยากมาเกิด
อยู่ในโลกนี้ ว่าโลกนี้มันสุขสบายสนุกสนานเพลิดเพลิน สวยสดงดงาม เราก็มีความยินดีอยากมา
เกิดอยู่ในโลกนี้ เมื่อเรามีความยินดีอยากมาเกิดแล้ว ก็มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ ว่าท�ำ
อย่างไรหนอจึงจะได้มาเกิดอยู่ในโลกนี้อีก เมื่อเรามายึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ เราก็สร้างกรรมเมื่อเรา
สร้างกรรมนี้แลเป็นส�ำคัญ การสร้างกรรมนี้บางคนก็สร้างเอาแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศล กรรมนี้ก็
เป็นผลติดตามจิตวิญญาณของบุคคลนัน้ ให้มาเกิดอีกตามกรรมดีนนั้ แต่บางบุคคลนัน้ เมือ่ เกิดมาแล้ว
ก็มาสร้างกรรมชั่ว กรรมอันเป็นบาปอกุศล กรรมนี้ก็เป็นผลติดตามจิตวิญญาณของบุคคลนั้นมาเกิด
ในภพต�่ำๆ ตามกรรมของตนเองสร้างเอาไว้
ก็เพราะเหตุนี้แล พวกเราที่อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ครอบง�ำจิตใจของเราให้หลงอยู่
เพราะไม่รู้แจ้ง เราจึงมีความยินดีอยากมาเกิดอยู่ในโลก เมื่อเรามีความยินดีอยากมาเกิดอีกอยู่ บัดนี้
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เราก็สาวเข้าไปอีกว่า ใครเป็นผู้สร้างร่างกายของเรานี้ ร่างกายอันนี้เกิดมาจากไหน ร่างกายนี้ก็ได้
มาจากบิดามารดา บิดามารดาก็มีความยินดี ความพอใจซึ่งกันและกันนั้นเองจึงสร้างให้ตัวเรา
เกิดขึ้น เมื่อตัวเราเกิดขึ้นอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่แรก จิตวิญญาณนั้นก็มาสวมเอาร่างกายอันนั้น
แล้วก็เจริญเติบโต ก็ออกท้องของมารดา ก็มาเป็นร่างกายมาเอาทุกข์อกี เมือ่ เรามาพิจารณาดูรา่ งกายนี้
เขาหากเกิดมาเพราะเหตุมีความหลงความยินดี ความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็สร้างกรรมดีและกรรมชั่ว
อย่างนี้ จึงท�ำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสาครไม่รู้จบสิ้นลงได้ มาบัดนี้ เรามาพิจารณา
ดูให้รู้ว่า ความยินดี ความพอใจ ความยึดมั่นถือมั่นนี้แลเป็นตัวการที่สำ� คัญ เมื่อเรามารู้อย่างนี้แล้ว
เราก็ใช่สติปัญญาของตนเองถามดูจิตใจของตนดูว่า จิตใจของตนมีความยินดีพอใจมาเกิดเอาภพ
เอาชาติเอาร่างกายเอากองทุกข์อีกไหม ถ้าสติปัญญถามดูจิตใจของตนแล้ว ถ้าจิตใจตอบว่า
ไม่ปรารถนา ไม่มีความยินดี ไม่มีความพอใจ ไม่อยากมาเกิดเอาภพเอาชาติอีกเลย ถ้าจิตใจของเรา
ตอบอย่างนี้จิตก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายคลายความก�ำหนัด จิตก็จะถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่น
ด้วยอุปาทาน เพราะมาเห็นสังขารธรรมทั้งหลายที่โลกสมมุติว่าความดีและความชั่วก็เป็นธรรม
แม้สังขารทั้งภายในและภายนอกที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็เป็นธรรมเป็นสมมุติ สมมุติว่าคนนี้
คนนั้นก็เป็นสมมุติ
ถ้าดูเข้าไปอีก สมมุตคิ นทีม่ ธี าตุ ๔ มีธาตุดนิ ธาตุนำ 
�้ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็เป็นสมมุตแิ ต่ละธาตุเท่านัน้
ถ้าเราดูเข้าไปอีก ถ้าคนตายแล้ว ธาตุดิน มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ก็จะแตก
ท�ำลายป่นเป็นผงลงไปกองอยูพ่ นื้ ดิน เมือ่ ลงไปอยูพ่ นื้ ดินแล้ว ถ้าเราไม่สมมุตวิ า่ ธาตุดนิ เราจะสมมุตวิ า่
อะไร เราก็ไม่มอี ะไนสมมุติ ธาตุนำ�้ ก็เหมือนกันทีเ่ อิบอาบซึมซาบอยูใ่ นร่างกาย เมือ่ คนตายแล้วก็ยอ่ ม
�้ เราจะสมมุตวิ า่ อะไร เราก็ไม่มอี ะไรสมมุติ ธาตุไฟ
ไหลออกไปสูน่ ำ 
�้ ระเหยไป ถ้าเราไม่สมมุตวิ า่ ธาตุนำ 
ก็เหมือนกัน ที่ยังร่างกายให้อบอุ่น ไม่ให้ร่างกายคนเปื่อยเน่า ก็อาศัยธาตุไฟ เมื่อคนตายลมหายใจ
ออกไปแล้ว ธาตุไฟที่อบอุ่นอยู่ในร่างกายนั้นก็ย่อมค่อยๆ เย็นลงทุกที แล้วธาตุไฟก็หายออกจาก
ร่างกายคนไปอยู่กับความร้อนของธาตุไฟ ถ้าเราไม่สมมุติว่าธาตุไฟเราจะสมมุติว่าธาตุอะไร เราก็ไม่มี
อะไรจะสมมุติ ธาตุลมก็เหมือนกัน เมือ่ ออกจากร่างกายออกจากจมูกของคนเราแล้วไม่กลับเข้าไปอีก
โลกเขาสมมุตวิ า่ คนนัน้ ตายแล้ว เมือ่ ธาตุลมออกจากร่างกายของคนเรา ลมก็ไปอยูก่ บั ธาตุลม เป็นอากาศ
พัดไปพัดมาอยู่ทั่วไป เรียกว่าธาตุลม ถ้าเราไม่สมมุติว่าธาตุลม เราก็ไม่มีอะไรจะสมมุติ ตกลงแล้ว
ชื่อว่าคนๆ นี้ ก็เพียงสมมุติไว้เรียกกันตามภาษาโลกเท่านั้น
สังขารภายนอกที่ไม่มีวิญญาณครองก็ดี ก็เพียงโลกสมมุติ สมมุติตึกรามบ้านช่อง รถ เรือ
เหล่านี้ก็สมมุติ แต่ก็ก่อสร้างขึ้นด้วยธาตุดิน หิน ปูน เหล็ก ยาง เหล่านี้เรียกว่าธาตุดินทั้งหมด
เมือ่ ตึกรามบ้านช่อง รถ เรือเก่าแก่คร�ำ่ คร่าแตกสลายท�ำลายผุพงั ย่อยยับละลายลงไปสูพ่ นื้ ดินก็สมมุติ
ว่าธาตุดิน ถ้าเราไม่สมมุติว่าธาตุดินเราจะสมมุติว่าธาตุอะไร เราก็ไม่มีอะไรจะสมมุติ เมื่อตกลงแล้ว
ตึกรามบ้านช่อง รถ เรือ สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีโ่ ลกได้พากันสมมุตเิ อาไว้เรียกกันเท่านัน้ เมือ่ รวบรวม
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ลงไปทั้งสังขารภายในและภายนอกทั้งหมดแล้ว ก็มีเพียงแค่โลกสมมุติเอาไว้เรียกกันเท่านั้น ถ้าเรา
ไม่สมมุติแล้วก็หมดสมมุติเท่านั้น
แต่คนเรามาสมมุติสังขารทั้งหลายขึ้นแต่ละอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ แล้วก็มาพากันหลงสมมุติ
ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น มาพากันยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆ ทุกคนก็พากันหลงสมมุติ
กันใหญ่ แต่ผอู้ ธิบายธรรมนีก้ ห็ ลงสมมุตกิ นั ใหญ่เหมือนกันจึงได้มาเกิดอีกอย่างนี้ ถ้าไม่หลงสมมุตแิ ล้ว
ก็คงไม่ได้มาเกิดอีกแน่นอน แต่โลกสมมุติว่าเป็นความดีและความชั่วนั้นก็เป็นเพียงแต่สมมุติ สมมุติ
ให้สังขารธรรมทั้งปวงนี้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความดับไป เมื่อบุคคลใดมาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจ
ด้วยสติปัญญาของตนเองในสมมุติแล้ว จิตของบุคคลนั้นก็ย่อมไม่ติดอยู่ในสมมุติ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่
ในสมมุติธรรมทั้งหลาย จิตก็ย่อมข้ามสมมุติได้ เมื่อเรามาเรียนรู้ในสมมุติแล้ว ก็อย่าไปอวดตนเอง
ว่าเป็นผู้รู้เก่งกาจ ผู้สามารถรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ก็ขอให้เรียนรู้ก็
เป็นพอก็แล้วกัน เพราะว่าชื่อว่า ปัญญา วิชชา ความรู้ ๓ อย่างนี้ ก็เพียงว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่ง
เท่านั้น เรียกว่า ธาตุรู้ ถ้าเราไม่สมมุติขึ้นว่าความรู้ ว่าปัญญา วิชชา ความรู้แล้ว ก็จะไม่มีอะไรสมมุติ
ก็เป็นอันว่าหมดสมมุติกันเท่านั้น
ก็เพราะเหตุฉะนี้แล พุทธบริษัทพวกเราทั้งหลาย เมื่อบุคคลใดได้มาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจใน
สมมุติธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ ให้ปัญญารู้ดีรู้ชอบตามความเป็นจริงในสมมุติ แม้บุคคลนั้นจะ
มองเห็นอะไรด้วยตาก็ตาม หูจะได้ยนิ เสียงอย่างไรก็ตาม จมูกได้กลิน่ ลิน้ สัมผัสรส กายถูกต้องในสิง่ ของ
อะไรก็ตาม หรือจะเห็นความเกิด ความตั้งอยู่ความแตกสลายท�ำลายย่อยยับดับไปในสังขารธรรม
ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ตาม จิตของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมตั้งอยู่เป็นกลางๆ วางจิตเฉยๆ ไม่หวั่นไหว
ไปตามสังขารเหล่านั้น ก็จะมีสติรู้อยู่ตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้าของตนเองเป็นปัจจุบัน ตั้งอยู่ในความรู้
อยู่ตลอดเวลา ใช้สติปัญญาของตนเองดูจิตในจิตของตนเองให้รู้ทุกขณะ เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ว่าจิต
ของเรานี้อยู่อย่างไร หรือเสวยอารมณ์อะไรอยู่ หรือติดอยู่ในอะไรอีกก็ให้รู้ หรือจิตของเราไม่ติดอะไร
อยู่ในโลกนี้แล้ว จิตของเราหลุดพ้นไปแล้วอย่างนี้ บุคคลนั้นก็จะรู้เห็นได้ด้วยปัญญาญาณของตนเอง
สัมผัสด้วยตนเอง รู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วก็ว่าพ้นแล้วดังนี้ เมื่อบุคคลใดมารู้แล้ว
มาเห็นอย่างนี้ ก็อย่าไปสมมุตติ นเองว่าเรานีเ้ ป็นผูส้ ำ� เร็จแล้ว เป็นคนพ้นโลกแล้ว อย่าไปสมมุตติ นเอง
อย่างนั้นเลยเป็นอันขาด เพราะนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านผู้รู้ทั้งหลาย ท่านไม่สมมุติตนเองเลย
ให้เรามาดูจติ ในจิตของตนเองตัง้ อยู่ รูอ้ ยูเ่ ป็นปัจจุบนั เท่านัน้ เมือ่ บุคคลใดตัง้ อยูอ่ ย่างนีแ้ ล้ว บุคคลนัน้
ก็ย่อมเป็นคนหายเมา หายง่วง หายห่วง หายหิว หายอยาก เป็นผู้อิ่ม เป็นผู้อยู่สบาย แม้บุคคลนั้น
เขาจะไปแห่งหนต�ำบลใด ประเทศใดเมืองใดก็ตาม เขาก็จะมีแต่ความสุขสบายอยู่ในอิริยาบททั้ง ๔
ยืน เดิน นั่ง นอน เขาย่อมอยู่เป็นสุขทุกเวลาเท่านั้นเอง

254 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

มาบัดนี้ บุคคลนั้นก็จะมารู้สังขารร่างกายอันนี้ว่า ของที่มีโทษของนั้นก็ย่อมมีคุณเหมือนกัน
เมื่อเห็นสังขารร่างกายนี้เป็นผู้มีบุญมีคุณเสียจริงๆ ต่อไปก็จะได้ปฏิบัติดูแล สังขารร่างกายอันนี้
ให้พอเหมาะพอสมกับกาลสมัยของเขา แล้วในที่สุดก็แตกหักล่วงลับดับไปตามสภาพของเขา
เป็นธรรมดา
การอธิบายธรรมข้อปฏิบตั มิ าแต่ตน้ นี้ ถ้าสิง่ ใดพอทีค่ วรจะน�ำเอาไปปฏิบตั นิ นั้ ก็ขอให้นำ� เอาไป
ปฏิบตั ิ ถ้าสิง่ ใดขัดกับจริตนิสยั ของบุคคลผูใ้ ด สิง่ นัน้ ก็แล้วไป ณ โอกาสในทีน่ ี่ ว่าการอธิบายธรรมป่าๆ
เป็นผู้อ่อนปัญญา ถ้านักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีท่านผู้รู้ทั้งหลาย ได้อ่านเห็นข้ออธิบายในธรรมปฏิบัติ
ผิดพลาดตอนใดแห่งใดนั้น ก็ขอให้ตักเตือนข้าพเจ้าผู้แต่งหนังสือนี้ได้ทุกโอกาส ข้าพเจ้าจะยอมรับ
ทุกประการ หรือจะให้ความสว่างเพิ่มเติมแก่ข้าพเจ้าได้ทุกเวลา
การเทศนาในข้อธรรมแต่ตน้ จนอวสานนี้ ก็ขอให้อำ� นาจคุณพระศรีรตั นตรัยแก้วทัง้ ๓ ประการ
คือ คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จงมาปกปักรักษาและอ�ำนวยอวยพรให้ทา่ นผูอ้ า่ นทัง้ หลาย
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรีกาล ดังได้อธิบายมา
ก็เห็นสมควรแก่เวลา ขอยุติลงเพียงเท่านี้

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป. ทางปฏิบัติไปสู่ความสงบ. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๘-๑๐๗.

ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ป สู่ ค ว า ม ส ง บ 255

ทางปฏิบัติไปสู่ความสว่าง
กรรมและผลของกรรม
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
บุคคลใดทํากรรมอันใดไว้ กรรมย่อมติดตามให้ผลแก่บุคคลนั้น ดังภาษิตว่า กมฺมํ สตุเต วิภชติ
ยทิทํ หีนปฺปณีตตายา กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวทรามและประณีตต่างกัน
วันนี้จะได้อธิบายธรรมีกถา พรรณนาเรื่องกรรม พอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่
ในโลกอันเดียวกันนี้ได้นําไปพิจารณาดูว่า คนเราเกิดมาแล้วทําไมจึงมีเชื้อชาติ ผิวพรรณ รูปร่างกาย
สวยสดงดงามหรือขี้ริ้วขี้เหร่ต่างกัน และมีความทุกข์ยากลําบากหรือมีความสุขร�่ำรวยมั่งมีต่างๆ กัน
เป็นเพราะเหตุอะไรจึงเป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรมเป็นผู้ตกแต่งให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
วันนี้ที่พวกเราทุกคนจะสร้างสมบุญบารมีให้แก่ตนอย่างไรนั้น กรรมนั้นย่อมเป็นผู้จําแนกสัตว์
ให้เลวทรามต�ำ่ ช้าประณีตหรือดีชั่ว ให้ผลแก่ผู้กระทํากรรมได้ ฉันนั้นเหมือนกัน และทําให้เราทุกคน
ได้รู้ว่า ตัวเราเองนี้แหละได้สร้างกรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์
ที่ไม่สมประกอบ ทั้งรูปร่างกายก็ไม่สวยสดงดงาม มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ยากเย็นเข็ญใจ
ไม่มีความสุข ก็เพราะกรรมอันใด ก็เพราะกรรมอันนั้นให้เกิดเป็นต่างๆ กันอย่างนี้ และกรรมอันนั้น
มันเป็นของตนติดตามตนเองมา และกรรมให้ผลแก่ตนที่ได้มาเกิดเป็นอย่างนี้ เป็นเหตุเป็นผลใน
หลักเกณฑ์พระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่า ถ้าเหตุคือการกระทําความดีก็ย่อมให้ผล
มีความสุขติดตามมา ถ้าเหตุเรากระทํากรรมชั่ว กรรมนั้นย่อมติดตามให้ผลในทางความทุกข์ อันนี้
ให้พวกเราทุกคนมาพิจารณาให้มีศรัทธาเชื่อมั่นด้วยตนเองว่า การกระทํากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดี
มีความสุข การกระทํากรรมชั่วอันเป็นบาปก็ย่อมได้รับความทุกข์เป็นผลติดตามมาจริงๆ
ฉะนั้น ให้พวกเรามาเชื่อกรรมด้วยศรัทธาของตนเองจริงๆ จึงจะถูกหลักของพระพุทธศาสนา
อันแท้จริง ที่พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมานี้ก็เพราะอาศัยกรรมของตนเองที่สร้างเอาไว้ ก็ย่อมแสดง
ให้เราทุกคนเห็นว่า บุคคลใดได้กระทํากรรมอะไรไว้ แม้กายที่เกิดมานั้นก็ดี เราก็จะเห็นได้ว่าบุคคล
บางคนนั้นตาก็บอด ก็เพราะเหตุเราสร้างกรรมมาแต่ชาติปางก่อน เพราะเราไปกระทําตาของผู้อื่น
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป
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และสัตว์อื่นให้ตาบอด และกรรมนั้นก็ติดตามตัวมาให้ผลในชาตินี้ ก็เกิดมาเป็นคนตาบอด บางคน
มือแขนขาด้วน ปากแหว่ง จมูกวิ่น เหล่านี้ก็เพราะเหตุตนเองได้กระทําต่อคนอื่นสัตว์อื่นเอาไว้ เช่น
เราอาจไปตัดมือ แขน ขา ปาก จมูก หรือตบหู ตีศรี ษะ ให้เสียสติอารมณ์เป็นบ้าต่างๆ นานา แก่บคุ คล
อื่นสัตว์อื่นเอาไว้ กรรมที่ตนเองได้กระทําไว้นั้นก็ติดตามมาให้ผลแก่เรา ฉะนั้นเมื่อเรามาเกิดในชาตินี้
แล้ว เราจะเห็นทั่วๆ ไปว่าบางบุคคลนั้นตาบอดหูหนวก แขนขาด้วน ปากแหว่ง จมูกวิ่น เป็นบ้าใบ้
เสียจริตผิดมนุษย์ เหล่านี้แหละเป็นผลของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างกรรมเอาไว้อย่างไร จึงให้พวกเรา
ทุกคนได้เห็นเป็นพยานอยู่ในปัจจุบันนี้
เมือ่ เราทุกคนมารูว้ า่ ใครทาํ กรรมอะไรไว้ กรรมนัน้ ย่อมให้ผลแก่บคุ คลนัน้ ได้อย่างนีจ้ ริงๆ ก็ยอ่ ม
จะไม่มีบุคคลใดจะกระทํากรรมชั่วอันที่จะมีเวรสืบต่อกันไปทุกภพทุกชาติอีก แต่บางบุคคลเกิดมา
ยังเล็กๆ อยู่ก็ตายไป ทั้งนี้เพราะแต่ชาติก่อนได้ฆ่าลูกสัตว์หรือคนเอาไว้ให้ตายตั้งแต่ยังเล็กๆ อยู่
พอตนเองมาเกิดในชาตินกี้ ต็ อ้ งตายเมือ่ ยังเล็กๆ อยูเ่ หมือนกัน และบางคนนัน้ ก็มาตายในเมือ่ ยังหนุม่
ก็มี เพราะเหตุเขาได้ฆ่าสัตว์อื่นและบุคคลอื่นเอาไว้เมื่อยังหนุ่มแต่ชาติปางก่อนนี้ไว้ กรรมนั้นย่อม
ติดตามให้ผลแก่บุคคลนั้นเหมือนกัน แต่อีกบางคนนั้น แต่ชาติปางก่อนไม่ได้ฆ่าบุคคลอื่นและ
สัตว์อื่นเอาไว้ เมื่อมาเกิดในชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้มีอายุยืนจนถึงเฒ่าแก่ชรา ชั่วอายุขัยแล้วจึงล่วงลับ
ดับไปตามกาล เป็นเพราะบุคคลนั้นเขาเกิดมาชาติใดภพใด เขาได้พยายามสร้างแต่กรรมดีเอาไว้
เขาไม่ได้สร้างกรรมชั่วอะไรไว้ เขาก็เลยตายไปด้วยความแก่ชราตามสมัย
ฉะนั้น ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มาลองคิดดูสิว่า บางคนเกิดมาแต่ยังไม่ได้ทํากรรมอะไร
ให้กับใครเลย แต่ทําไมคนอื่นเขามากระทําให้เช่นนี้ เช่นตัวอย่างคนอื่นมาลักของเรา หรือทําชู้สู่สามี
ภรรยาของตนเอง และทําไมเขามาโกหกเราหรือยุแหย่ให้เราแตกสามัคคีกันจากหมู่จากฝูง และมา
ด่าว่าเราอย่างนัน้ อย่างนีต้ า่ งๆ นานา และใส่รา้ ยให้มเี รือ่ งราวขึน้ โรงขึน้ ศาล และพูดไม่มสี าระแก่นสาร
ให้ฟังในสถานที่ต่างๆ อยู่ในปัจจุบันนี้ บางคนมาชกต่อยทุบตี แทง ฟัน ยิ่งเราให้เป็นบาดแผล ให้มี
ความทุกข์ทรมาน แต่ทุกคนส่วนมากก็มาบ่นว่า ทําไมเราไม่ได้ไปกระทําให้เขา เขาก็มากระทําให้เรา
อย่างนี้ แต่ทุกคนก็ย่อมไม่รู้ว่าเราได้กระทํากรรมอะไรไว้กับบุคคลอื่นกับสัตว์อื่นไว้เมื่อชาติปางก่อน
มาเป็นเวลานานถึงร้อยถึงพันชาติก็ตาม กรรมที่ตนเองกระทํานั้นก็ติดตามมาให้ผล เช่น เราไปลัก
ของเขา เขาก็มาลักของเรา เราไปลักทาํ ชูส้ สู่ ามีภรรยาของคนอืน่ เขาก็มาทําชูส้ สู่ ามีภรรยาของตนเอง
ให้เดือดร้อน เพราะเราไปโกหกเขาก่อน และยุแหย่ให้เขาแตกสามัคคีกนั เขาก็มาโกหกเราและยุแหย่
ให้เราแตกสามัคคีจากหมู่จากฝูงเหมือนกัน เราไปด่าเขาก่อน เขาก็ย่อมมาด่าเราตอบ เราไปใส่ร้าย
ให้เขาขึ้นโรงขึ้นศาล และพูดไม่มีสาระแก่นสารกับคนอื่นแล้ว เขาก็มาใส่ร้ายให้เราขึ้นโรงขึ้นศาลและ
พูดไม่มีสาระแก่นสารให้เราได้ยินได้ฟัง เราไปชกต่อย ทุบตีฟันแทงยิงเขาให้เป็นบาดแผลเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน เขาก็จะมาทุบตีฟนั แทงยิงเราให้เป็นบาดแผล เจ็บปวด มีความทุกข์ทรมานตอบแทนเรา
ในปัจจุบันนี้
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เหตุฉะนั้น เมื่อบุคคลใดได้ทํากรรมอันใดไว้ เราต้องยอมรับผลของกรรมที่ตนเองกระทําไว้
แม้จะมีความทุกข์ทรมานเพียงใดก็ต้องยอมรับกรรมของตนเอง ฉะนั้น พวกเราจงมาตั้งอยู่ในหิริ
โอตตัปปะ ความละอายต่อบาปกรรม และความสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามให้ผลอย่างนั้น
แล้วมาสร้างแต่กรรมดี บางคนเกิดมาแล้วมีร่างกายไม่บริบูรณ์ ที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือที่ไหนก็ตาม ก็ขอ
ให้พยายามตั้งจิตตั้งใจพากันสร้างแต่กรรมดีเสีย ก็จะได้รับผลแต่กรรมดีมีความสุขตามที่เราสร้าง
เอาไว้นั้น
ถ้าเรามาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ย่อมรู้ถึงเหตุผลของกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสองอย่างนี้
ให้ผลต่างกันแน่นอน แต่คนเราทุกวันนี้ไม่รู้ว่ากรรมเหล่านี้ที่เราสร้างเอาไว้ชาตินี้จะติดตามไปสู่
ชาติหน้าได้อย่างไร เป็นเพราะคนเรายังไม่ได้เรียนหลักพระพุทธศาสนา ไม่ได้เจริญภาวนาและไม่รู้
จิตใจของตนเอง ก็ไม่รู้ว่ากรรมที่ตนเองกระทําอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ ว่ากรรมที่ตนเองกระทํานั้น
จะติดตามตัวเราไปได้อย่างไรในภพหน้า ถ้าบุคคลไม่รู้จัก กรรมจริงๆ นั้น ก็นรกคืออะไร นรกคือ
ความทุกข์ความเดือดร้อน ความไม่สบายกายไม่สบายใจนั้นแหละเป็นนรก ส่วนสวรรค์นั้นคือ
ความสุขกายสบายใจเป็นสวรรค์
ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายมาพิจารณาให้เข้าใจถึงกรรมที่เราสร้างมาแต่ชาติก่อน แล้วกรรม
อันนั้นก็จะติดตามมาให้ผลในชาตินี้ แต่เรากระทํากรรมในชาตินี้บางอย่างก็ให้ผลในชาติปัจจุบัน
อีกบางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไป จึงเรียกได้ว่าเวรกรรม สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราสร้าง
กรรมเวรแต่ชาติก่อน ฉะนั้น เราทุกคนควรจะละเว้นจากเวรด้วยการไม่จองเวรซึ่งกันและกัน
เวรกรรมนั้นจึงจะไม่ติดตามในภพชาติต่อไปอีก
การที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ย่อมเป็นไป
ตามกรรมของตนเองที่ได้สร้างเอาไว้ ใครสร้างกรรมดีก็ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญ ใครสร้าง
กรรมชัว่ ก็ยอ่ มได้รบั แต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ดังได้อธิบายไว้แล้ว แต่ทกุ คนก็อยากมีความสุขกัน
ทัง้ นัน้ แต่กย็ งั ไม่รวู้ า่ อะไรเป็นบาป มีมลู เหตุอย่างไร เราก็ไม่รจู้ กั จึงพากันกระทาํ แต่กรรมชัว่ ทีน่ าํ ทุกข์
มาให้ ฉะนั้น ถ้าใครคิดจะทําความชั่วแล้ว จงพยายามงดเว้นเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้มาประพฤติ
ปฏิบัติกระทําแต่กรรมดี จึงจะได้รับผลมีความสุขความสบายแก่ตนและผู้อื่น อย่างนี้เรียกว่าการ
กระทําความดี การพูดจาปราศรัยก็ควรพูดจาอันไพเราะเสนาะหูและอ่อนหวานนุ่มนวล และมีเหตุ
มีผลทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหน้า ซึง่ จะนาํ ให้คนอืน่ เขานําไปปฏิบตั แิ ล้วเขาก็จะมีแต่ความสุข และเราก็ควร
พูดแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นและตัวเราด้วย และการคิดในใจของเราก็เหมือนกัน
เราก็ควรคิดแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้อื่น ว่าเราจะทําอย่างไรกับคนอื่น ด้วยกายก็ดี พูดด้วยวาจา
ก็ดี เขาจึงจะมีความสุขความเจริญ และในสิ่งเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้ว
และรู้แล้ว ความสุขความเจริญก็จะมาตอบสนองแก่ตัวท่านทั้งหลาย
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การอธิบายในการสร้างกรรมต่างๆ ทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาตั้งแต่ต้นนั้น ก็ขอให้พวกเราทุกคน
ได้นาํ เอาข้อธรรมทีไ่ ด้อธิบายมานีไ้ ปพิจารณาดูตนเองว่า ตัวเราได้ทาํ กรรมอันใดไว้บา้ งทีเ่ ราได้เกิดมา
ในชาติปัจจุบันนี้ แต่ถ้าหากตัวเราได้หลงกระทําแต่กรรมชั่วกรรมอันเป็นบาปแล้วที่เราเรียกว่า
อกุศลกรรม เมื่อตนเองได้กระทําอยู่ในชาตินี้ก็ให้พยายามละเว้นจากกรรมชั่วนั้นเสีย ความทุกข์
ความเดือดร้อนก็จะไม่ติดตามตนเองต่อไป ให้เรามาพิจารณาดูว่าเมื่อเราสร้างแต่กรรมดีที่จะนําแต่
ความสุขมาให้แก่ตนเองและบุคคลอืน่ และสัตว์อนื่ ด้วย เมือ่ เราทุกคนมาพิจารณาเห็นว่าการทีค่ นเรานี้
กระทํากรรมชั่วอันเป็นบาปซึ่งจะนําแต่ความทุกข์มาให้ตนและบุคคลอื่นนั้น และการกระทํากรรมดี
แล้วน�ำแต่ความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนเองและบุคคลอื่นเหมือนกัน
เหตุนั้น เมื่อพวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วอย่างนี้ เราจะกระทําการงานด้วยกายนั้นก็ดี การที่
จะพูดด้วยวาจาก็ดี เมื่อเราคิดอยู่ภายในใจของเรานั้นก็ดี ถ้าหากเราได้กระทําลงไปแล้วเป็นไปเพื่อ
ความเบียดเบียน เพื่อความทุกข์ความเดือดร้อน เป็นผลสะท้อนย้อนกลับคืนมาให้แก่ตนเองและ
บุคคลอื่นและสัตว์อื่นในภายหลัง เรียกว่าเรากระทํากรรมชั่วกรรมอันเป็นบาปเรียกว่า อกุศลกรรม
เมื่อบุคคลใดไม่รู้ก็หลงไปกระทําแต่กรรมชั่ว ผลกรรมที่ตนเองได้กระทํานั้น ก็จะติดตามมาให้ได้รับ
แต่ความทุกข์ความเดือดร้อนฝ่ายเดียวดังได้กล่าวมา เมื่อทุกคนมารู้แล้วอย่างนี้ ก็ขอให้พากันละเว้น
ปล่อยวางจากกรรมชั่วนั้นเสีย อย่ากระทําต่อไปอีก เมื่อเราทุกคนที่เกิดมาร่วมโลกอันเดียวกัน หาก
ต้องการแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนนั้น เราก็พากันสร้างแต่กรรมดี กรรมที่เป็นบุญเป็น
กุศล ด้วยกาย วาจา ใจของตน แต่ถา้ หากพวกเราทุกคน ได้พากันตัง้ ใจกระทําแต่คณ
ุ งามความดีอยูใ่ น
ศีลธรรมแล้วอย่างนี้ ผลที่สุดเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพหน้า เป็นหญิงเป็นชายก็ดี ก็มีรูปร่างกาย
อินทรีย์ครบบริบูรณ์ สวยสดงดงามตามปรารถนาของตนเอง และจะนําแต่ความสุขความเจริญมาให้
แก่ตนเองต่อไป จึงสมกับภาษิตในเบื้องต้นนั้นว่า กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตายา กรรมย่อม
จําแนกสัตว์ให้เลวทรามและประณีตต่างกัน
เมื่อพวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ขอให้พากันจดจํานําเอาไปพิจารณาที่ตนเอง ดูว่าเรา
ได้กระทํากรรมอันใดไว้บ้าง กรรมที่ตนเองได้กระทําไว้นั้นก็ติดตามให้ผลแก่ตนมาทุกตัวคนตัวสัตว์
ทั้งหลายดังได้อธิบาย เรื่องของการกระทํากรรมแต่ต้นจนอวสานนี้ เมื่อเราทุกคนที่เกิดมาหาก
ต้องการแต่ความสุขความเจริญนัน้ ก็ขอให้พากันละเว้นจากการกระทาํ กรรมชัว่ ด้วยกาย วาจา ใจ ของ
ตนเองเสีย เราอย่ากระทําต่อไปอีก เมื่อเราทุกคนไม่กระทํากรรมชั่วแล้ว ความทุกข์ความเดือดร้อน
ก็ย่อมไม่มีแก่เราในภพชาติหน้าต่อไป ก็ขอให้พวกเราทุกคนพากันรีบขวนขวายกระทําแต่กรรมดี
ที่เป็นบุญเป็นกุศล มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ให้เกิดให้มีขึ้นด้วยกาย วาจา ใจของตน ผลกรรมเราได้
กระทํานั้นก็จะติดตามมาให้ผลแก่ตนทุกๆ คน ได้รับแต่ความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพชาติหน้า
เท่านั้นเอง ดังได้บรรยายมา ก็ขอยุติเพียงแค่นี้

ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ป สู่ ค ว า ม ส ว่ า ง 259

การรักษาศีล
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ จะได้แสดงธรรมีกถา อันเป็นพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธบริษัททั้งหลาย ดังจะได้อธิบายในเรื่องศีล
๕ ประการ อันบุคคลเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกร่วมกันทุกวันนี้ เราควรพากันศึกษาหาหนทาง
ให้เข้าใจในศีลธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งประดับ อันจะชักนาํ ให้ตนเองมีความสุข และจะให้เป็นบุคคลทีต่ งั้ อยู่
ในธรรมของมนุษย์ จึงจะจัดได้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในคุณงามความดี
คนเราทุกวันนีท้ เี่ กิดมา ทุกคนแสวงหาเอาแต่ความสุขความเจริญให้แก่ตนเองกันทัง้ นัน้ เป็นคน
ทีร่ กั แต่ความสุข เกลียดความทุกข์เหมือนกัน แต่พวกเราเหล่าท่านทัง้ หลายยังไม่เข้าจิตเข้าใจ หลงใหล
ไม่มีปัญญาว่าจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ตนเองและบุคคลอื่นมีความสุขความเจริญด้วยกัน ฉะนั้น
การทีค่ นเราทุกคนต้องการมีความสุขนัน้ ก็ยอ่ มเป็นคนทีร่ จู้ กั พิจารณาใคร่ครวญตรึกตรองด้วยปัญญา
หาเหตุหาผล ค้นคว้าในหลักศีลธรรม ให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์
ทีจ่ ะนาํ แต่ความสุขมาสูต่ นเองและบุคคลอืน่ สัตว์อนื่ ด้วย เหตุฉะนัน้ ถ้าหากพวกเราเหล่าท่านทัง้ หลาย
นี้แหละยังไม่รู้ไม่เข้าใจในศีลธรรม ย่อมเป็นคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์ คือเป็นคนที่ยังไม่ได้
รักษาศีล ตั้งอยู่ในศีลนั่นเอง เมื่อเราทุกคนจะกระทําสิ่งใด หากเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะกระทํา
นั้นแล้วว่ามันจะเป็นบาปหรือเป็นบุญ มีคุณหรือมีโทษอย่างไร เมื่อเราทุกคนไม่รู้อย่างนี้แล้ว เราก็
พากันหลงกระทาํ ลงไป เมือ่ เรากระทาํ สิง่ นัน้ ลงไปแล้ว บางทีเราก็กระทาํ ความชัว่ ทีเ่ ป็นบาป ซึง่ จะทํา
ให้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองและบุคคลอืน่ นีเ้ ป็นข้อสําคัญมากทีพ่ วกเราทุกคนกระทาํ
กรรมต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ แต่ถ้าหากพวกเราทุกคนกระทําถูกทางดีมีศีลธรรมแล้ว ก็จะนําแต่ความสุข
มาให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นด้วย แต่เมื่อเราทุกคนยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในศีลธรรมแล้ว ก็จะพากัน
หลงกระทําแต่ฝ่ายผิดศีลธรรมอยู่เสมอ เมื่อเราทุกคนได้กระทําแต่ความชั่วเป็นบาปฝ่ายผิดศีลธรรม
อย่างนี้แล้ว มันจึงทําให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้
มาบัดนี้ พวกเราทุกคนควรพากันมาศึกษาให้เข้าใจในศีลธรรม ๕ ประการนี้ ลองดู ถ้าหาก
เราทุกคนพากันตั้งอยู่ในศีลธรรม เป็นผู้มีศีล แล้วเราจะมีความสุขไหม แต่ถ้าหากเราทุกคนพากัน
ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้ว จะมีโทษมีทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองและบุคคลอื่นไหม นี้แหละ
เป็นข้อพิจารณาของตนเองทุกคน
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แต่นี้ต่อไป จะได้อธิบายเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้รักษาศีลธรรม ย่อมเป็นคนที่มีโทษมีความทุกข์
ความเดือดร้อน ไม่มคี วามสุขอยูท่ กุ วันนี้ อันนีแ้ หละจึงเรียกว่า บุคคลทีไ่ ม่ตงั้ อยูใ่ นศีลธรรม ๕ ประการ
จะอธิบายศีลข้อที่ ๑ ปาณาติบาต การที่บุคคลไม่รักษาศีลข้อนี้นั้น เราทุกคนจะเห็นได้ว่า
บุคคลนั้นเป็นคนที่ขาดเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เมื่อคนเราทุกคนไม่มีความ
เมตตากันเกิดขึ้นอยู่ภายในใจ ไม่ละอายต่อบาปความชั่ว ไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปกรรม ก็จะกระทํา
ต่อบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นด้วยความโกรธ พยาบาท เบียดเบียนเขา ชอบรังแก ผูกมัด ขังสัตว์ ทุบตี
ฆ่าฟันรันแทงด้วยหอกดาบ และอาวุธปืนยิงบุคคลอืน่ สัตว์อนื่ ให้เสียชีวติ ล้มหายตายจากกันไป บุคคล
เหล่านี้แหละเป็นคนไม่มีความเมตตาในเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย จึงทําให้มีความทุกข์ความ
เดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบ ไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ พวกเราทุกคนเคยเห็นไหม เคยประสบพบเห็นไหม
เรื่องอย่างนี้ เช่นจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกว่า ถ้าบุคคลใดไปทุบตีแทงฟันบุคคลอื่นเข้าแล้ว บุคคลที่ถูก
กระทํานั้น เขาก็ผูกเวรเอาไว้ เมื่อเราไปกระทําให้เขาอย่างไร เขาก็จะหาเวลา หาโอกาสมาทุบตีแทง
ฟันเราอีกเป็นเครือ่ งตอบแทน นีเ่ ป็นตัวอย่างเป็นเวรกรรมต่อกันไปหรืออีกอย่างหนึง่ เช่น เราไปฆ่าเขา
แล้ว เราก็มีเวรมีความทุกข์ความเดือดร้อนระมัดระวังตนเองอยู่ กลัวว่าญาติพี่น้องของคนที่ตายไป
นั้นจะมาตามฆ่าตนเองให้ตายไปด้วย แล้วตนเองก็หลบซ่อนญาติพี่น้องของคนที่ตายนั้น ตนเองก็มี
ความทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับเรา ถ้าหากจับตัวได้แล้วก็จะนําตัวเราไปขังไว้ในคุกตะราง
เรือนจํา ผูกโซ่ตรวนมัดรึงตรึงตราเอาไว้ให้มีความทุกข์ทรมานอยู่ นี้แหละเรียกว่าเป็นนรกในเมือง
มนุษย์ของคนเรานี้ ไม่ว่าจะสร้างคุกตะรางเรือนจําไว้ที่ไหน จังหวัดใด ประเทศใดแล้ว เขาก็สร้าง
เอาไว้เพื่อคุมขังบุคคลที่ไม่มีศีลธรรมนั้นเอง เมื่อตอนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํานั้น เราย่อมไม่มีอิสระ
ทีจ่ ะออกไปหาพ่อแม่พนี่ อ้ ง สามีภรรยาลูกหลานของตนเองได้ เพราะถูกควบคุมอยูใ่ นห้องขัง นีแ่ หละ
เป็นเพราะเราไม่มีศีลไม่มีเมตตา จึงได้หลงเอากายของตนไปกระทําความชั่ว จึงเป็นบาปกรรม คือ
ความทุกข์ความเดือดร้อน ความไม่สบายกายไม่สบายใจ อยู่ไม่มีความสุข นี้แหละเรียกว่า ตัวของ
บาปความชั่วให้ผลแก่ตนเอง
ก็เพราะเหตุฉะนี้แล ถ้าพวกเราไม่พากันรักษาศีลธรรมแล้ว ก็เป็นเหตุที่จะกระทํากรรมชั่วอัน
เป็นเวรเป็นภัยเป็นโทษต่อกันและกันอยู่ไม่ขาด เช่น คนเราเกิดมาแต่เล็กๆ แล้วก็ตายไป เป็นเพราะ
อะไร ก็เป็นเพราะเวรกรรมของเขาเคยฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นเอาไว้แต่ชาติปางก่อน เวรกรรมก็ติดตาม
ให้ผลแก่เขา เขาจึงเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายแต่ยงั เล็กๆ อยู่ หรือบุคคลเกิดขึน้ มาแล้วมีแต่เจ็บป่วยโรคภัย
ไข้เจ็บ มีความทุกข์ทรมานอยู่นานๆ แล้วก็ตายไป ก็เป็นเพราะเหตุบุคคลนี้ได้ไปก่อเวรกรรม กระทํา
ความทุกข์ทรมานแก่ผู้อื่นสัตว์อื่นเอาไว้ก่อนแล้ว มาบัดนี้เวรกรรมที่ตนเองได้กระทํานั้นก็ติดตามตัว
เรามา กระทําให้ตนเองมีความทุกข์ทรมานแล้วก็ตายไป เป็นการชดใช้เวรกรรมนั้น อันนี้แหละเป็น
ลักษณะของบุคคลที่ไม่มีศีล ไม่มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลก
อันเดียวกันนี้ ทุกคนทุกตัวสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ต้องการแสวงหาแต่ความสุขความเจริญใส่ตนเองกัน
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ทั้งนั้น แต่พวกเราทุกคนนี้ยังไม่เข้าใจในหลักศีลธรรม จึงพากันหลงกระทําให้ผิดศีลในข้อนี้ ข้อที่ ๑
จึงทําให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายมีความทุกข์ความเดือดร้อนมีโทษมีภัย ดังได้อธิบายมาแต่ต้นนั้น
เองเป็นตัวอย่าง
ศีลข้อที่ ๒ การที่บุคคลเกิดมาแล้วไม่มีศีลข้อที่ ๒ นี้ คือว่าเมื่อมีร่างกายแล้วก็ไม่รู้จักทํากาย
ของตนเองให้เป็นประโยชน์ คือเป็นคนที่เกียจคร้าน ไม่กระทํากิจการงาน หาเลี้ยงชีวิตตามกําลัง
ของตนเองที่จะทําเอาได้ เป็นบุคคลที่มักง่ายไม่มีปัญญา พาเอากายของตนเองไปกระทําแต่ความชั่ว
อันเป็นบาป เช่น มีกายแล้วก็ไปลักขโมยฉกชิงวิ่งราว ฆ่าเจ้าเอาของ งัดบ้านงัดช่อง ลักรถลักเรือ
เอาเงินทองสิ่งของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตน เป็นบุคคลที่ไม่คิดเห็นใจของบุคคลอื่น
เลย ไม่คดิ ว่าสิง่ ของทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ กุ คนแสวงหามาได้ดว้ ยความยากลาํ บาก ตรากตราํ การงานต่างๆ
ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ เลย ทุกคนก็ต้องหวงแหนในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของตนเองอยู่
เมื่อบุคคลไม่รู้อย่างนี้ ก็เลยไปแสวงหาเลี้ยงชีพแต่ในสิ่งที่ผิดศีลธรรม แต่ตนเองก็ไม่มีปัญญา
คิดว่าเมื่อเราขโมยสิ่งของของบุคคลอื่นมาได้แล้ว เราก็จะได้มีความสุข นี้เป็นความคิดของโจรขโมย
เมื่อไปที่ไหนหรือบ้านของใครแล้วก็เลียบๆ มองๆ หาช่องทางแต่จะขโมยเอาสิ่งของต่างๆ ของ
บุคคลอื่นอยู่เป็นนิจ นี้แหละเป็นลักษณะและนิมิตของโจรขโมย ความคิดของเขาย่อมเป็นอยู่อย่างนี้
โจรขโมยเขาคิดว่า เมื่อขโมยของได้มาแล้วเขาก็จะกินมีความสุข แต่ไฉนเล่ามันจะเกิดมีความทุกข์
ติดตามมาสู่ตนเองไม่ได้ เช่น จะยกตัวอย่างในเริ่มต้นของโจรขโมยจะหาวิธีขโมยสิ่งของคนอื่นนั้น
ก็จะพากันไปลี้ๆ ลับๆ เลียบๆ มองๆ ในที่กําบัง หรือตอนกลางคืนอยู่ในที่มืด ก็จะไปทนทุกข์ทรมาน
ให้ยุงกัดกินเลือดหรือทนทุกข์หิวนอนอยู่ตลอด นี้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นทุกข์ ให้เรา
ทุกคนลองคิดดูว่ามีความทุกข์จริงไหม ถ้าพูดถึงทุกข์ยิ่งใหญ่กว่านี้ขึ้นไปนั้น คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตาม
จับตัวได้แล้ว ก็จะนาํ ตัวไปผูกโซ่ตรวนรัดรึงตรึงตราแข้งขา เอาไว้ในคุกตะรางเรือนจํา ทําให้มคี วามทุกข์
ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองในภายหลัง ดังนี้แหละ ให้พวกเราๆ ท่านๆ เห็นกันอยู่ทุกวันนี้
พวกเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้ว เคยเห็นไหม คนเป็นโจรขโมยลักสิ่งของคนอื่นแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตาม
จับตัวได้เอาไปขังไว้ในเรือนจํา ทุกคนก็คงได้ยินได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ แน่นอน แต่บางบุคคลนั้นจับไป
ขังไว้แล้ว เมื่อปล่อยออกมาแล้วก็ยังไปขโมยสิ่งของอีก เจ้าหน้าที่ก็จับตัวไปขังไว้อีกก็มี แหม..ยัง
ไม่เข็ดหลาบเลย เมื่อถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํามีความทุกข์ทรมานขนาดนั้นก็ยังไม่รู้ทุกข์อีกเลย
มืดมนอนธการไม่มีปัญญาเสียจริงๆ คนเรานี้ ถ้าหากรายหนักกว่านี้ขึ้นไปอีก คนเรานี้ได้เกิดความ
โลภมากขึ้นไปกว่านี้อีกนั้น พวกเราเคยได้ยินไหม พวกพ่อค้านายทุนใหญ่ๆ มีความโลภมากเกินไป
อยากได้มากกว่าคนอื่นจนปล้นจี้แย่งชิงที่ดินไร่นาสวนกันวุ่นวาย ฆ่ากันตายด้วยหอกดาบกระสุนปืน
อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไร เป็นเหตุ ก็เป็นเพราะคนเรามีกิเลสความโลภมากนั้นเองเป็นเหตุ จึงมี
อันตรายเกิดขึน้ มาอย่างนีใ้ ห้เราทุกคนเห็น ถ้าพูดถึงคนเรานีม้ กี เิ ลสโลภมากยิง่ ใหญ่ขนึ้ ไปจนจิตใจมืด
มนอนธการแล้ว จะไม่รู้จักบาปบุญคุณหรือโทษ ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อันใดเลย พวกเรา
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ทุกคนจะมองเห็นได้วา่ บ้านเมืองเราหรือเมืองอืน่ ก็ดี ทีม่ คี วามทุกข์ความเดือดร้อนรบราฆ่าฟันรันแทง
ด้วยหอกดาบระเบิดอาวุธปืน ประหัตประหารเพื่อนมนุษย์กันและกันให้ล่วงลับดับชีวิตจากกันไปอยู่
ไม่มีความสุขทุกวันนี้ ก็เพราะกิเลสโลภตัวนี้เอง เขาอยากจะเป็นเจ้าโลก จึงทําให้บ้านเมืองไม่สงบ
อยู่ไม่เป็นสุข เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้มาพากันตรึกตรองพิจารณาดูซิว่า บ้านเมือง
มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกไม่สงบอยู่ทุกวันนี้ เพราะบุคคลไม่เห็นใจ
ของบุคคลอื่น จึงเกิดความโลภมากเกินไปขึ้นมาภายในใจ จนเป็นโจรขโมยแย่งชิงทรัพย์สมบัติต่างๆ
ของคนอื่นเมืองอื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะเหตุบุคคลไม่ตั้งอยู่ในศีลไม่รักษาศีล
ข้อนี้เอง จึงทําให้มีทุกข์มีโทษดังได้กล่าวมานี้
ศีลข้อที่ ๓ นี้ ลักษณะของบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกอยู่ด้วยกันนี้ ตามจารีตประเพณีของมนุษย์
คนเรา เมือ่ สมควรแก่กาลเวลาของสังขารร่างกายแล้ว ก็ยอ่ มอยูเ่ ป็นหมูเ่ ป็นฝูงเป็นคณะ ไปไหนมาไหน
ทํากิจการงานหน้าที่อะไรก็ต้องการความสามัคคีกัน อันจะนําแต่ความสุขมาให้ตนเองและบุคคลอื่น
ตามปกติชอื่ ว่ามนุษย์เรียกว่าเป็นผูม้ จี ติ ใจสูงกว่าสัตว์ทงั้ หลายทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ แต่พวกเราท่านทัง้ หลาย
ที่ยังไม่เข้าใจในศีลธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เมื่อเราทุกคนยังไม่รู้ไม่เข้าใจหลักศีลธรรม
แล้วก็ยอ่ มกระทาํ ในกิจต่างๆ ด้วยกายของตนเองให้ผดิ จากทํานองคลองธรรมได้ เป็นบุคคลไม่ละอาย
ต่อบาปกรรม ไม่สะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปความชั่วต่างๆ อันเป็นหนทางที่จะหลั่งไหลมาแบ่งความทุกข์
ความเดือดร้อนทั้งตนเองและบุคคลอื่นอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะเหตุอะไรเล่าจึงเกิดเป็นอย่างนี้ ก็เพราะ
เหตุพวกเราท่านทั้งหลายนี้แหละเป็นบุคคลที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนี้เป็นเหตุ เช่นจะยกตัวอย่างบุคคล
ที่ไม่รักษาศีลในข้อที่ ๓ นี้ ย่อมเป็นบุคคลที่ไม่เห็นใจของบุคคลอื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์เกิดมาร่วมทุกข์
ร่วมสุขด้วยกัน ตามประเพณีของมนุษย์นั้น ย่อมอยู่มีคู่ครองสามีภรรยาอยู่ร่วมกันตามปกติของ
โลกอย่างนี้ แต่ถ้าคนเราทุกคนยังเป็นผู้มืดมนอนธการในราคะความกําหนัดยินดีในกามมากเกินไป
เป็นบุคคลไม่รู้จักพอในสิ่งเหล่านี้ แม้จะเป็นฝ่ายชายก็ดี เมื่อตนเองมีภรรยาคู่ครองอยู่ ร่วมกันแล้ว
ก็ยงั ไม่รจู้ กั พอ ก็หลงไปล่วงเกินเล่นชูส้ หู่ ญิงอืน่ ภรรยาของคนอืน่ ทีผ่ ดิ ศีลธรรมอันจะนําแต่ความทุกข์
ความเดือดร้อนมาให้ตนเอง แม้จะเป็นฝ่ายหญิงก็เหมือนกัน ตนเองมีคคู่ รองแล้วหรือหากไม่มคี คู่ รอง
ก็เหมือนกัน เป็นบุคคลที่ไม่รู้จักประมาณ ก็มีจิตใจมืดมนอนธการด้วยราคะแล้ว ทุกคนก็ไม่ได้นึก
ได้คิดอะไรเลยว่าจะเป็นเวรกรรมผิดศีลธรรม อันจะนําความทุกข์มาให้ ก็เลยพากันหลงไปทําชู้สู่สามี
ของคนอื่นชายอื่นตามชอบใจของตนเอง ว่าเป็นเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานและมีความสุข เอาเถอะ
แม้จะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามที อันบุคคลที่ไม่เห็นอกเห็นใจแก่บุคคลอื่น แล้วก็พากันไป
เล่นชู้สู่ชายอื่นหญิงอื่น นอกใจซึ่งกันและกันทุกวันนี้ ทําไมเราจึงพากันกระทําอย่างนั้น ตั้งแต่ก่อน
ทุกคนก็ย่อมมีความพอใจรักใคร่ซึ่งกันและกัน ตั้งมั่นคู่ครองด้วยกันว่า หนึ่งแล้วก็ไม่มีสอง สัญญากัน
ไว้มั่นคง จึงตกลงกันทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันจนชั่วชีวิตจะหาไม่ แต่ไฉนเล่าจึงไม่เป็นเช่นนั้น แต่บาง
บุคคลนั้น สามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันมีความสุขนิรันดร์ นี้ก็เป็นฝ่ายที่ดี แต่บางบุคคลนั้นซิ มีสามีแล้ว
หรือภรรยาแล้วก็ยงั ไปนอกใจซึง่ กันและกันอยู่ เป็นคนทีไ่ ม่รวู้ า่ จะมีโทษมีภยั อันตรายมาถึงตนเองเลย
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มาบัดนี้จะอธิบายชี้โทษของบุคคลที่ล่วงเกินสามีและภรรยา นอกใจซึ่งกันและกัน ให้พวกเรา
ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่า ถ้าหากเราไปล่วงเกินสามีเขา ภรรยาเขาก็ย่อมไม่พอใจมีความโกรธ
ถ้าเราไปล่วงเกินภรรยาเขา สามีของเขาก็ย่อมมีความโกรธ เพราะเหตุไร เพราะเราไปล่วงเกินย�่ำยี
จิตใจของเขา เขาจึงมีความโกรธ เมื่อทุกคนพากันกระทําอยู่เช่นนี้ ก็ย่อมมีโทษ
๑. ย่อมเสียทรัพย์ให้เห็นปรากฏ
๒. การค้าขายก็ย่อมไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร
๓. สามีภรรยาย่อมอยู่ด้วยกันด้วยความระแวงระวังอยู่ ไม่ไว้ใจกัน มองหน้ากันแล้วมีแต่
ความทุกข์โศกเศร้าใจ อยู่ด้วยกันไม่มีความสุข
๔. เมื่อฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ดีไปพบกันเจอกันเข้า ทุกฝ่ายก็ย่อมเกิดความไม่พอใจซึ่งกัน
และกันขึ้น มีความโกรธก็เพราะความรักมากหวงแหนมาก
ความโกรธก็ย่อมโกรธมากขึ้นจนขันติเอาไว้ในใจสู้ไม่ไหว ทุกคนทนไม่ได้ก็เลย เป็นขันแตกจน
ถกเถียงกันด้วยวาจา ด่าว่ากันด้วยคาํ ทีห่ ยาบคายต่างๆ นานา เบรกไม่หยุดอยูก่ บั ป้าย ด้วยความโกรธ
มากก็เลยเอากาย มือซ้ายมือขวาชกต่อยกันบนเวที ทุบตีกันด้วยไม้ด้วยก้อนดิน ประหัตประหาร
กันยุ่งใหญ่ ทําให้เจ็บปวดปางตายทั้งสองฝ่าย ผิดเถียงแตกสามัคคี สามีภรรยาแยกจากกันไปอยู่
คนละทิศละทาง ห่างจากกัน มีความทุกข์ความโศกเศร้าใจ บางบุคคลก็แย่งสามีภรรยากันจนมีเรื่อง
ขึน้ โรงขึน้ ศาลก็มี จนทาํ ให้เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจมีความทุกข์ลาํ บากเป็นผูต้ ดั สินให้ดว้ ยก็มี แหม..จริงๆ นะ
คนเรานี้เอาจนเจ้าหน้าที่มีความทุกข์ไปด้วย เอาเถอะ ถ้าบางรายมีความโกรธมากขึ้นๆ จนมองหน้า
คนมืดไปหมด จนอดทนไม่ไหวแล้ว ก็จะวิ่งไปจับของแข็งหรือหอกดาบทิ่มแทงฟันกัน ใช้อาวุธปืน
ยิงกันให้ถึงแก่ความตายจากกันไป ดังที่มีอยู่ทุกวันนี้
พวกเราทุกคนเคยได้ยินได้ฟังบ้างไหมเรื่องอย่างนี้ ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมามากต่อ
มากแล้ว ให้พวกเราทุกคนนี้พากันมาพิจารณาดูตนเองว่า เรากระทําการล่วงเกินหรือนอกใจสามี
หรือภรรยาตนอยู่หรือไม่ ถ้าหากตนเองยังกระทําอยู่นั้นก็จงระวังให้ดีนะ อีกสักวันหนึ่งจะเจอดี
มีความทุกข์มีอันตรายเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นแน่นอน นี้หากเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าตักเตือน
พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้พากันสํารวมเอาไว้ในศีลข้อที่ ๓ นี้ ถ้าหากเราทุกคนไม่สํารวมรักษาศีล
ข้อนี้แล้ว ก็จะทําให้เกิดความทุกข์มีโทษมีภัยอันตรายมาถึงแก่บุคคลผู้กระทํานั้น ดังได้อธิบายมานี้
ศีลข้อที่ ๔ นี้ ถ้าหากบุคคลใดไม่สํารวมระวังรักษาคําพูดจาปราศรัยของตนเองแล้ว เมื่อจะ
พูดจากับบุคคลอื่นทั่วไป ก็ย่อมไม่พิจารณาหาเหตุผลในสิ่งที่ตนเองจะพูดนั้น บางทีถ้าเราทุกคน
ยังไม่มีสติปัญญาเพียงพอก็จะหลงพูดไปตามความพอใจของตนเองเป็นส่วนมาก เมื่อเราพูดออกไป
โดยเป็นผู้ไร้สติขาดสติแล้ว ไม่ได้พิจารณาถึงผลได้ผลเสียอะไรเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ บางทีนั้นเราอาจจะ
พูดผิดศีลธรรมก็ได้ แล้วก็จะนําแต่ ความทุกข์มาให้ตนเองฝ่ายเดียว แต่ทุกคนพูดไปตามความพอใจ
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และความโกรธของตนและชอบพูดเข้าข้างตนเองว่าตนพูดถูกอยูเ่ สมอ นีเ่ ป็นข้อสาํ คัญมาก เราทุกคน
ควรพิจารณาดูคําพูดของตนให้เข้าใจ เราจึงจะพูดให้ถูกศีลธรรมได้ เมื่อทุกคนยังไม่เข้าใจในการ
สรรหาเอาคําพูดที่เป็นผลเป็นประโยชน์มาพูดกัน อันจะนําแต่ความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่น
แต่ทุกคนก็คิดว่าเราพูดอย่างนี้แหละมันจึงจะมีความสุข เมื่อเราพูดออกไปแล้ว บางทีเราก็อาจ
พูดถูกศีลธรรมก็จะนําความสุขมาให้ทั้งตนเองและบุคคลอื่น แต่บางที่เราไม่มีสติ พูดออกไปด้วย
ความโกรธของตนเองนี่ซิเป็นสําคัญ คนที่ขี้โมโหโทโสขี้โกรธ เมื่อได้ลั่นวาจาออกไปแก่บุคคลใดแล้ว
ก็น่าดูเลยเทียว แหม..บุคคลที่ถูกด่าถูกว่า นั้นจะเจ็บแสบเพียงใดก็ไม่รู้เรื่อง ตนเองได้พูดออกไป
ก็เป็นพอ เพราะคิดว่าตนเองจะได้หายจากความโกรธ แล้วมีความสุขสบาย โดยไม่ได้คิดว่า เมื่อเรา
พูดผิดศีลธรรมแล้ว ผลสะท้อนจะทําให้ได้รับแต่ความทุกข์มาสู่ตนเองในภายหลัง ทุกคนย่อมไม่ได้
คิดเช่นนี้ จึงได้พากันพูดผิดศีลธรรมอยู่เสมอ
มาบัดนี้ จะอธิบายเรื่องบุคคลที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลข้อ มุสาวาท ว่ามีลักษณะอย่างไร การที่คนเรา
พูดแต่เอาเปรียบบุคคลอื่นนั้น แม้จะพูดอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ตาม ก็เป็นคนพูดจาไม่ซื่อสัตย์สุจริต
พูดไม่ตรงไปตรงมา ไม่มีขื่อมีแป อู้ขี้จุ๊ จ้อแล ขี้ตั๋ว โกหก หลอกลวง พูดไม่จริงกับบุคคลอื่น ให้เขา
หลงเชื่อไปตามคําพูดของตนเอง ไม่รู้จักว่าจะเกิดความเสียหายอะไร ชอบพูดไปอยู่ไม่หยุด ผลที่สุด
บุคคลอื่นเขารู้ว่าตนเองพูดไม่จริง แล้วก็มีโทษทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเอง คือว่าบุคคลอื่นทั่วไปจะ
ไม่เชื่อถือในคําพูดจาของตนเองเป็นเหตุ เมื่อตนเองจะไปพูดอยู่ที่ไหน หมู่ชนทั้งหลายเหล่าใดก็ดี
เขาก็จะไม่เชื่อถือในคําพูดของตนเองเลย เมื่อคนอื่นเขาไม่เล่นด้วย ตนเองก็ขาดเพื่อนฝูงไม่มี
เพื่อนคุย ไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครมองหน้า พูดจากับบุคคลอื่นเขาก็ไม่พูดด้วยกับตนเอง นี่แหละโทษ
ของบุคคลที่พูดไม่จริงกับบุคคลอื่น ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นไหม บุคคลอย่างนี้ ทุกคนก็คง
เคยเห็นแน่
แต่อีกข้อต่อไปนั้นเรียก ปิสุณาวาท ว่าถึงลักษณะบุคคลพูดจาส่อเสียด ยุยงส่งเสริมให้
บุคคลอื่นที่เป็นเพื่อนมิตรสนิทกัน แตกร้าวสามัคคีจากกันไปอยู่คนละทิศละทางห่างกัน หันหน้า
เข้าหากันไม่ได้ เป็นตัวอย่างให้เราทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้ บ้านเมืองมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวาย
ไม่สงบสุขอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะคนเราทุกคนไม่มีความสามัคคีกันนี้เองเป็นเหตุ จะยกตัวอย่างของ
บุคคลที่ชอบพูดแต่คําส่อเสียดกับบุคคลอื่นและหมู่ชนต่างๆ นั้น เมื่อคนอื่นหรือหมู่ชนทั้งหลายเขา
มีความรักสมัครสมานสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งน�้ำใจเดียวกันมีความสุขอยู่ ตนเองที่
เป็นบุคคลที่ส่อเสียดก็เข้าไปหาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ก็ไปพูดว่าเพื่อนคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
ุ ไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนี้ เมือ่ คนทัง้ สอง
แล้วก็กลับไปพูดกับเพือ่ นอีกฝ่ายหนึง่ ก็พดู ว่าเพือ่ นคนนัน้ พูดให้คณ
ที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันดีมาแต่ก่อนนั้นหลงเชื่อไปตามคําพูดของบุคคลพูดส่อเสียดนั้น เพื่อนทั้งสอง
ที่เคยรักกันมานาน เมื่อเห็นกันเข้าทีหลังก็แตกสามัคคีกันไปไม่เข้ากันได้นี่อย่างหนึ่ง
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หรือบุคคลทีพ่ ดู ส่อเสียดนี้ เข้าไปหาหมูช่ นทัง้ หลายเหล่าใดทีเ่ ขามีความสามัคคีกนั อยูม่ คี วามสุข
ตนเองก็เข้าไปพูดว่าเราทุกคนต้องการความสุขจริงๆ ไหม ทุกคนในหมู่นั้นก็คงพูดเสียงเดียวกันหมด
เมื่อเห็นว่าทุกคนคงเชื่อตนเองแล้วจึงพูดว่า เออ.. ถ้าเราทุกคนต้องการความสุขจริงๆ นั้น เราอยู่
ด้วยกันมากๆ อย่างนี้เป็นภาระหนัก การอยู่กินหลับนอนก็ลําบากลําบน ต้องขวนขวายมากขึ้น
มีความทุกข์ไม่มีความสุข เราควรแยกกันอยู่หมู่เล็กๆ น้อยๆ ภาระก็ไม่มาก การอยู่กินหลับนอน
ก็ไม่ต้องลําบากยากเข็ญอะไร กินไหนอยู่ไหนก็ได้ สบายมีความสุข นี่เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบ
พูดแต่คําส่อเสียด เมื่อหมู่ชนทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่เชื่อคําพูดของตน คัดค้านอยู่ ตนเองก็ใช้ความ
พยายามพูดยุแหย่อยูบ่ อ่ ยๆ ไม่หยุด จนพวกชนทัง้ หลายเหล่านัน้ หลงเชือ่ ตามนโยบายคําพูดของตนเอง
แล้วชนหมู่นั้นก็แตกสามัคคีแยกกันไปเป็นหมู่เป็นคณะเล็กๆ น้อยๆ อยู่ใครอยู่มันกันไป เมื่อจะทํา
กิจการงานอันใดที่เป็นของหนักของใหญ่ คนหมู่น้อยเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําได้ ก็คิดทุกข์คิดยาก
ลําบาก ทําก็ไม่สําเร็จในกิจการนั้น ทุกคนก็พากันมาคิดหน้าคิดหลังว่า แต่ก่อนพวกเราอยู่ด้วยกัน
หมู่ใหญ่สามัคคีกันดี แม้จะทําการงานใหญ่น้อยก็ตามย่อมสําเร็จได้ง่ายตามความประสงค์ทุกครั้ง
แต่ทุกวันนี้พวกเราทําอะไรก็ไม่สําเร็จ มีความทุกข์ความลําบากไม่มีความสุขเลย นี้เป็นผลของการ
ที่พวกเราไม่มีความสามัคคีกันนี้เองเป็นเหตุ บัดนี้พวกเราทุกคนพากันเข้าไปหาหมู่ฝูงกันหมู่เล็กๆ
สบายไหม ทุกคนก็ต้องเอ่ยคําพูดออกมาว่า แหม..อยู่ด้วยกันหมู่เล็กๆ นั้นไม่ดีมีความทุกข์ จะทํา
กิจการงานอะไรก็ลําบากมาก ทั้งไม่สําเร็จอีกด้วย แหม..มีทุกข์จริงๆ การที่พวกเราไม่สามัคคีกันอยู่
เป็นหมู่เป็นฝูงนั้นไม่ดีจริงๆ พวกเราพากันมีความสามัคคีอยู่ด้วยกับหมู่เสียดีกว่า ต่อไปนี้พวกเราจึง
จะมีความสุข เมือ่ ทุกคนลงความเห็นว่าอยูด่ ว้ ยกันแล้วมีแต่ความสุข ก็เลยมองเห็นโทษทีไ่ ม่สามัคคีกนั
นั้นว่ามีแต่ความทุกข์ จึงประชุมกันว่า ถ้าหากมีบุคคลใดอยู่ในหมู่ของเรานี้ไม่สามัคคี ยุแหย่รบกวน
หมู่ฝูง พวกเราก็พากันเข้าจัดไล่หนีออกไปจากหมู่ทันที เช่นตัวอย่างบุคคลที่พูดส่อเสียดแก่หมู่ฝูง
ให้แตกสามัคคีดังที่กล่าวมานั้น เมื่อหมู่ชนทั้งหลายเหล่านั้นรู้เข้าว่าไอ้เจ้าคนนี้แหละสําคัญ เมื่อ
มาอยู่กับพวกเราแต่ก่อนก็มายุยงส่งเสริมให้พวกเราที่สามัคคีกันมีความสุขอยู่แล้ว ยุแหย่รบกวน
จนให้พวกเราแตกสามัคคีกันไปอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ ทําให้พวกเรามีความทุกข์ความลําบากมาแล้ว
ไอ้คนนี้แหละไม่ดีเป็นตัวการ เอ้า...พวกเราจัดการรีบขับไล่มันออกหนีไปเดี๋ยวนี้ เมื่อตนเองเป็นคนที่
พูดส่อเสียดได้ถูกหมู่ชนเหล่านั้นขับไล่ไสส่งออกหนีจากหมู่ให้ไปอยู่คนเดียว แม้คิดจะไปขออยู่กับ
หมู่ชนเหล่าใด เขารู้เข้าก็ย่อมไม่ให้อยู่ด้วย ตนเองก็เคว้งคว้างโซเซไปคนเดียว พึ่งใครก็ไม่ได้ ก็จะอยู่
แต่คนเดียวนั่งโศกเศร้ามีความทุกข์ความเดือดร้อนนอนไม่หลับ มีแต่ความทุกข์นั้นเป็นเพื่อนคุยกับ
ตนเอง แหม..บุคคลพูดไม่ดีนี้แย่มาก จนไม่มีเพื่อนคุยจริงๆ จึงได้คุยกับความทุกข์เป็นเพื่อน นี้แหละ
บุคคลพูดไม่ดี มีทุกข์มีโทษอย่างนี้
อีกข้อต่อไป บุคคลทีไ่ ม่สาํ รวมในคาํ พูดของตนเองนัน้ อีกข้อหนึง่ ก็เป็นข้อทีส่ าํ คัญมากเลยทีเดียว
ข้อนี้ เรียกว่า ผรุสวาท คือคนที่ชอบพูดแต่คําที่หยาบระคายเคืองหูบุคคลอื่นอยู่เสมอ ถ้าจะอธิบาย
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ลักษณะของบุคคลที่ชอบพูดแต่คําหยาบนี้ เราทุกคนที่มีปัญญาก็จะพอเห็นได้ง่ายๆ ว่า บุคคล
เช่นนี้เป็นคนไม่มีขันติ ไม่มีความอดทนต่อคําพูดคํากล่าวว่านินทาแก่ตนเองนี้อย่างหนึ่ง หรือไม่มี
ความอดทนต่ อ กิ จ การงานหน้ า ที่ ข องตนนั้ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ช อบติ เ ตี ย นดู ถู ก
เหยียดหยามแต่บุคคลอื่นอยู่เสมอ เหล่านี้เป็นลักษณะเป็นนิมิตของบุคคลชอบพูดแต่คําหยาบคาย
ถ้าจะพูดถึงอีกอย่างแล้วเป็นคนที่ขาดสติคือความระลึกได้ไม่ทันเวลา เมื่อถูกคนอื่นพูดติฉินนินทา
ต่างๆ นานาแก่ตนเองแล้ว ก็ยังไม่ได้พิจารณาในคําพูดของบุคคลอื่นว่ากล่าวให้ตนเองนั้นว่าถูก
หรือผิด ก็ยังไม่ได้ตรึกตรองพิจารณาเลย ก็เอาแต่ความโกรธโทโสโมโหเกิดขึ้นมาในใจของตนแล้ว
เกิดมีมานะทิฏฐิอันยิ่งใหญ่กว่าใครในโลกนี้จะมาพูดนินทาเราได้ แหม...ไปใหญ่เลยทีเดียว บัดนี้
ก็เลยขาดสติ ระลึกไม่ได้ไม่ทนั ก็อดกลัน้ ขันติอดทนยับยัง้ จิตใจคับแค้นอัดอัน้ อยูภ่ ายในดวงใจ อดทน
ไม่ไหวก็เลยเป็นขันแตก สติขาด คาํ พูดก็หลุดออกมาทางปากทันที พูดคําหยาบว่าห่ากินผีกนิ ตับกินพุง
ฮากเลือดฮากยาง ด่าคนหน้าหมูหน้าหมาชัว่ ช้าหน้าดาํ ตระกูลต�ำ่ ทุกข์ไร้เข็ญใจ กูจะฆ่ามึงให้ตายต่างๆ
นานาอย่างนั้นอย่างนี้ ที่มีคําหยาบต่างๆ ที่สมมุติขึ้นมาพูดกันในโลกนี้เก็บเอามาด่ากันจนหมดสิ้น
ก็หวังว่าจะให้สมใจมีชัยชนะแก่บุคคลอื่นให้สมกับความโกรธของตนเอง ให้สมน�้ำหน้ามันมาด่าเรา
ทําไม แหม..เล่นด่าใครๆ อย่างนี้ก็คงจะมีเรื่องสนุกกันไปใหญ่เลยทีเดียวนะ ไม่ได้คิดเห็นอกเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์กันเลย อยากด่าก็ด่าไป ไม่มีสติสตังเลย เอาแต่ความโกรธเป็นนายหน้า (แต่โบราณ
ท่านสอนไว้ว่า ถ้าเราอยากกินก็อย่าไปกินให้สมกับความอยากของตน ถ้าเราอยากพูดให้คน ก็อย่า
ไปพูดให้สมกับความโกรธของตนเอง นี้หากเป็นคําโบราณท่านกล่าวสอนไว้) ให้พวกเราได้เอาไป
พิจารณาดูที่ตนเอง ถ้าหากพวกเราทุกคนขาดการพิจารณาแล้วก็จะด่าคนอื่นด้วยคําหยาบคาย
นานาต่างๆ อยู่ไม่ขาด
แต่แท้ทจี่ ริงแล้วนัน้ ทุกคนทีเ่ กิดมาก็ตอ้ งการแต่คาํ พูดคาํ กล่าวทีไ่ พเราะเสนาะหู คาํ อ่อนหวาน
นุ่มนวลชวนฟังกันทั้งนั้น เมื่อฟังแล้วก็ไม่ระคายเคืองหู ไม่เบื่อแล้วก็อยากจะฟังอีกเสมอ นี้เป็นความ
ต้องการกันทุกคนใช่ไหม ทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันทันที่ว่าจริงแน่ แต่บางบุคคลนั้น ทุกวันนี้
ก็ยังชอบพูดแต่คําหยาบคายนินทาด่าคนอื่นนานาต่างๆ อยู่ ไม่ฟังเสียงใครกล่าวสอนเลย เอ้า..ถ้าเรา
ไม่ฟังคําของบุคคลอื่นกล่าว ตักเตือนแล้วก็ระวังให้ดีๆ นะ ถ้าไปด่าเขา เขาก็มีความโกรธ ถ้าเขากล้า
มาด่าเรา เราก็โกรธ นี่ถ้ามีความโกรธเลือดขึ้นหน้าทั้งสองฝ่ายก็จะมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นมา แล้วเกิด
โต้แย้งถกเถียงกันและกันขึ้น พูดคําหยาบนานาต่างๆ ต่อสู้กันไม่หยุด เลือดขึ้นหน้ามืดมนอนธการ
อดทนไม่ไหว แล้วก็ตามองซ้ายแลขวา แล้วก็เหมือนรถยนต์เบรกไม่อยูถ่ ไู ถลเข้าไปชนกัน ชกต่อยด้วย
กําปั้นทุบตีกันบนเวทีสนามมวย สนุก ทุกคนก็หวังเอาชนะ ชกต่อยกันนัวเนียทําให้เจ็บปวดเกิดขึ้น
ถ้าหนักๆ ขึ้นไปกว่านี้ ก็จะจับหอกดาบแทงฟันกันเป็นบาดแผลให้มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล เข้าคุกตะราง
เรือนจําก็มี บางทีถ้าหนักที่สุดก็ใช้ระเบิดขว้างปากันหรือใช้อาวุธปืนยิงกันตายยับเยินทั้งสองฝ่าย
นีแ้ หละพวกเราท่านทัง้ หลายเคยเห็นไหมเรือ่ งอย่างนี้ ทุกคนก็คงตอบเสียงเดียวกันว่าเคยเห็นมาแล้ว
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ถ้าหากพวกเราทุกคนเคยประสบพบเห็นมาแล้ว ก็จะเข้าใจว่าบุคคลชอบพูดแต่คาํ หยาบนัน้ อีกไม่กวี่ นั
ภัยและโทษก็จะติดตามตนของเขาขึ้นมา ให้มีความทุกข์เดือดร้อน มีภัยอันตรายมาถึงตนของเขา
ในวันหนึ่งจนได้ ทุกคนก็ให้พากันมาพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยอันตรายของการพูดคําหยาบ
ดังได้กล่าวมานี้เป็นตัวอย่าง
อีกข้อหนึ่งนั้น สัมผัปปลาปะ เรียกว่าพูดไม่มีเหตุไม่มีผล พูดไม่มีสาระแก่นสารอันใด แม้จะ
พูดจาอยู่ที่ไหนแห่งใดก็ตาม ก็หาพูดตั้งแต่เรื่องราวที่ไม่มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เป็นบุคคล
ที่ไม่มีปัญญา ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์อะไร แม้บุคคลนั้นจะพูดไปทั้งวัน
ทั้งคืนก็ตาม คําพูดของเขานั้นก็ไม่มีสาระแก่นสารอันใดที่จะให้บุคคลอื่นเขาฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติ
หัดตนของเขาให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จึงจัดเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ชอบพูดเพ้อเจ้อ
เหลวไหล ไม่มสี ารประโยชน์ ก็มโี ทษเหมือนกันคือ บุคคลอืน่ เขาจะไม่เชือ่ ฟังคาํ พูดของตนเองเป็นเหตุ
จึงรวมกล่าวไว้ว่า การที่บุคคลพูดไม่สํารวมวาจาของตนเองนั้นคือ
๑. พูดไม่มีคําสัจคําจริงนั้น
๒. พูดส่อเสียดยุยงให้คนสามัคคีกันอยู่แล้วแตกสามัคคีกันนั้น
๓. การพูดคําหยาบที่ระคายเคืองหูของบุคคลอื่นนั้น
๔. การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล แม้บคุ คลจะพูดมากเท่าไรก็พดู ไม่มสี าระแก่นสารอันใดทีบ่ คุ คลอืน่
จะได้นําเอาคําพูดนั้นไปปฏิบัติให้ได้รับความสุขก็ไม่มีนั้น
เหตุฉะนั้น ทั้ง ๔ อย่างที่กล่าวมานี้ รวมกันเป็นศีลข้อมุสาวาท การที่บุคคลไม่สํารวมในคําพูด
ของตนเอง ไม่ตั้งอยู่ในศีล ไม่รักษาศีลข้อนี้ ก็ย่อมจะหลงพูดจาปราศรัยผิดศีลธรรม ก็จะนําแต่
ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นภัยอันตรายติดตามมาถึง แก่ตนเอง ดังได้อธิบายมานี้
ศีลข้อที่ ๕ นั้น สุรา เรียกว่าเป็นบุคคลที่ชอบดื่มสุรากัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวซึ่งเป็น
ยาเสพติดให้โทษ ลักษณะของบุคคลชอบกินชอบดื่มของมึนเมานี้ว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน
อย่างหนึ่งในชีวิต ก็พากันหลงไปดื่มกินจนติด เป็นคนที่ไม่พิจารณาหาเหตุหาผล หาคุณหาโทษ
ในสิ่งเหล่านี้ ว่าจะมีผลได้ผลเสียอย่างไรเกิดขึ้นแก่ตนเอง ก็ไม่ได้คิดเลย เมื่อทุกคนขาดปัญญาแล้ว
อย่างนี้ก็พากันหลงไปในทางที่ผิดศีลธรรม นําเอากายของตนเองไปดื่มสุรากัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีน
ผงขาวเหล่านี้ที่เป็นของมึนเมา เสียสติอารมณ์ กินจนติดเป็นนิสัย เมื่อทุกคนดื่มกินมากๆ ขึ้นไปก็จะ
มีอะไรเกิดขึน้ ให้เห็นแก่ตนเอง เช่น พวกเราเหล่าท่านทัง้ หลายคงจะเคยเห็นกันอยูท่ วั่ บ้านทัว่ เมืองอยู่
ทุกวันนี้ ว่าบุคคลที่ดื่มสุรานั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงห้าม ไม่ให้เสพสุราไว้ถึง
๖ ประการทีจ่ ะติดตามให้ผลแก่บคุ คลเหล่านัน้ เช่น จะยกตัวอย่างให้พวกเราเหล่าท่านทัง้ หลายได้ฟงั
เพื่อทุกคนที่เป็นนักเลงคอสุราที่เก่งๆ จะได้พากันเอาไปเพ่งพิจารณาดูว่าจะมีทุกข์มีโทษไหม ก็ให้
พากันตัดสินใจเอาด้วยตนเองก็แล้วกัน
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จะอธิบายโทษของการดื่มสุราข้อที่ ๑ ทรัพย์ย่อมฉิบหาย ปรากฎเห็นด้วยตนเอง แต่ทุกคน
ที่เป็นนักดื่มนี้ ถือว่าเรามีเงินเราก็ดื่มได้ไม่เห็นเสียทรัพย์อะไร หรือเราดื่มแต่บางครั้งบางคราวหรือ
ดื่มทีละเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น หรือสูบกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวก็เหมือนกัน เมื่อสูบเล็กๆ น้อยๆ
ก็ไม่เห็นเสียทรัพย์เงินทองสิ่งของอะไรมากนัก เพราะบางคนพูดว่าดื่มแล้วหรือสูบแล้วมีความสุข
สนุกสนาน แต่บางคนพูดว่า แต่กอ่ นยังไม่ได้ดมื่ สุราไม่มปี ญ
ั ญา คิดหาอะไรก็คดิ ไม่ได้ ทัง้ พูดจาปราศรัย
ก็ไม่เก่ง เมือ่ ได้ดมื่ กินสุราเข้าปากแล้ว คิดอะไรก็คดิ ได้ พูดอะไรก็พดู เก่งเหมือนน�ำ้ ไหลไฟดับเหมือนกับ
ห่าฝน ไม่มีจนเรื่องคําพูดไหลมาเทมา นี้เป็นคําพูดของพวกคอสุราพากันกล่าวอยู่เสมอ แต่ถ้าหาก
เป็นเช่นนี้ บุคคลที่เขาไม่มีปัญญา ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไม่เก่ง เขาก็จะพากันกินเหล้าเมาสุรา
กันหมดทุกคนซิ เขาจึงจะเรียนเก่งและมีปัญญามาก แต่ถ้าหากบางคนเขาไม่กินเหล้า เขาก็มีปัญญา
เรียนหนังสือเก่งก็มี ทุกคนเคยเห็นไหม อยู่ในสถานศึกษาเล่าเรียนต่างๆ ทุกคนก็คงเคยเห็นมา
ถ้าหากพวกเราได้เคยเห็นมาแล้ว ทําไมบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ดื่มกินเหล้าเขาจึงเรียนได้เก่งเหมือนกัน
อันนี้แหละ หลักเกณฑ์ที่จะให้ทุกคนได้เอาไปพิจารณาดูที่ตนเองให้เข้าใจ อีกรายใหญ่ๆ หนักขึ้นไป
กว่านีท้ พี่ วกดืม่ สุรามากๆ จนติดทุกวัน ไม่ได้ดมื่ อยูไ่ ม่ได้ เกิดหงุดหงิดคิดถึงแต่ขวดเหล้าเพราะวิญญาณ
มันชอบเมา เอาละ พวกเราเคยเห็นไหม คนกินเหล้าหรือสูบกัญชายาฝิ่น ยาเสพติดทั้งหลายเหล่านี้
เขากินเปล่าๆ หรือเขาหาเอาเงินซื้อกินเล่า ส่วนมากแล้วนักดื่มนักสูบต้องใช้เงินทองซื้อกินเป็น
ส่วนใหญ่ เมื่อใช้เงินจ่ายไปๆ ทุกวัน เงินก็หาไม่ทันจ่ายซื้อกินซื้อสูบ ขาดแคลนเงินทองใช้จ่าย
เกิดเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวมากขึ้นทุกที เมื่อไม่มีเงินจ่ายซื้อกินซื้อสูบ มีทรัพย์สมบัติอะไร
มีตึกรามบ้านช่องมี สิ่งของต่างๆ รถ เรือ ไร่ นา ช้าง ม้า โค กระบือ ก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปจํานําหรือไป
ขายให้แก่บุคคลอื่นจนหมด สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อหมดเนื้อหมดตัวแล้ว ไม่มีเงินจะซื้อกินสูบ
ต่อไป หาเงินทางไหนก็ไม่ได้ นี่มาถึงตอนนี้ก็ชักเอาเรื่องขึ้นมาแล้ว ไม่มีกินจริงๆ ก็เกิดเป็นโจรเป็น
ขโมยฉกชิงวิ่งราวฆ่าเจ้าเอาของ ปล้นจี้หาเอาเงินทองไปซื้ออยู่ซื้อกิน ทําให้เกิดมีความเดือดร้อน
ทั้งบ้านเมืองและพี่ป้าน้าอา เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามจับกุมบุคคลที่เป็นโจรขโมย บางบุคคลก็ถูกจับตัว
ได้เอาไปขังไว้ในห้องขังเรือนจํา ก็มีแต่นําความทุกข์มาให้ตนเอง ทุกคนเคยเห็นเรื่องอย่างนี้ไหม
ทุกคนก็คงเคยเห็นมาแล้ว ถ้าทุกคนเคยเห็นมาแล้วว่าบุคคลทีก่ นิ เหล้าเมาสุรากัญชายาฝิน่ แคปเฮโรอีน
ผงขาวเหล่านี้ มีทุกข์มีโทษไหม ถ้าทุกคนพิจารณาด้วยปัญญาก็คงจะตอบว่า มีทุกข์มีโทษแน่นอน
ข้อที่ ๒ เมือ่ บุคคลกินเหล้าเมามาแล้ว ย่อมก่อทะเลาะวิวาทกับหมูเ่ พือ่ นฝูง อยูใ่ นสถานทีต่ า่ งๆ
เช่น ในงานกินเลี้ยง งานแต่ง งานสมรส หรืองานทําบุญในบ้านเมือง ในวัดก็ดี เมื่อบุคคลทั้งหลาย
กินเหล้าเมาสุรามากๆ อยู่ในงานทําบุญนั้น พวกขี้เมานี้แหละเป็นตัวสําคัญเอาเรื่องก่อทะเลาะวิวาท
ถกเถียงกันขึน้ แล้วทุกคนก็อวดดีวา่ ตนเองเก่งยิง่ ใหญ่ไม่กลัวใครทัง้ สิน้ เมือ่ คนเมาเหมือนกันได้ยนิ เข้า
ก็อยากลองดีกนั เข้าทุบตีกนั ด้วยหมัด ซัดกันด้วยไม้คอ้ น หรือหอกดาบแทงฟันกันให้บาดเจ็บปางตาย
ก็มี รายที่ดีๆ หนักๆ กว่านี้ขึ้นไปอีกก็ใช้อาวุธปืนยิงกัน หรือใช้ระเบิดขว้างทําลายซึ่งกันและกัน

ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ป สู่ ค ว า ม ส ว่ า ง 269

เกิดอันตรายถึงแก่ความตาย เกิดวุ่นวายกันใหญ่ไม่สงบ ให้พวกเราได้พบได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้
เดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้านเมืองหาติดตามจับกุมคุมขัง มีโทษอีกละ ถ้ารายเมาไม่มาก
ไม่ไปอาละวาดกับเพื่อนฝูงก็ไปอาละวาดกับพี่น้องหรือพ่อแม่ของตนเอง ก่อความเดือดร้อนอยู่ใน
บ้านเรือน ถกเถียงกันเป็นปากเสียง ดังสนั่นหวั่นไหวให้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาได้ยินได้ฟัง คนขี้เหล้า
เมาสุราอาละวาดจนให้ครอบครัวหรือพี่น้องแตกแยกหย่าร้างจากกันไปอยู่คนละทิศละทางห่างไกล
ไม่มีความสุขนี่แหละ พวกเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังไหม ตัวผู้อธิบายนี้ แหม...เคยประสบพบเห็น
มามากมาย เลยทีเดียวเรื่องอย่างนี้ จึงเห็นได้ว่าบุคคลกินเหล้าเมาสุรานี้มีโทษมากจริงๆ
ข้อที่ ๓ บุคคลเมาเหล้ามากย่อมไม่ละอายบุคคลอื่นใด แม้จะไปอาเจียนอยู่บ้านใคร หรือ
เดินโซเซไปตามถนนหนทาง ล้มซ้ายล้มขวา เอาหนักๆ ก็ล้มนอนอยู่กลางถนนไปไม่ได้ เป็นเพื่อนกับ
หมา สุนัข นอนหลับตาดิ้นรนอยู่ ไม่รู้ตัวว่าตนเองอยู่ที่ไหน บางบุคคลนั้น จนผ้านุ่งผ้าห่มหลุดออกไป
จากร่างกายหมดจากตัว ถ้าหากเป็นตัวหรือเมียของบุคคลผู้ใดเป็นอย่างนี้ก็เข้าท่าน่าดูเลยทีเดียวนะ
พ่อคุณแม่คุณเอ๋ย เกิดเป็นคนทําไมเป็นอย่างนี้ เสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ที่มีจิตสูงกว่า
สัตว์ทั้งหลายจริงๆ เมื่อเมามาไม่มีความละอายอย่างนี้ ถ้าหากมีเงินหรือสิ่งของต่างๆ ที่มีมูลค่า
ติดตัวอยู่ เมื่อตนเองไม่รู้ตัว คนอื่นเขาก็เก็บเอาหมดเกลี้ยงเท่านั้นแหละ เมื่อหายเมา รู้ตัว ถามหา
สิ่งของติดตัวก็หายหมด มันมีโทษอย่างนี้แหละ คนขี้เมาเหล้า ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกัน
อยู่ทุกวันนี้
ข้อที่ ๔ ทอนกําลังปัญญา เป็นฐานแห่งความประมาท คือว่าเมื่อบุคคลกินเหล้าเมามากๆ
เมื่อมีการงานประชุมกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับหมู่กับฝูง ก็ย่อมจําหัวข้อที่ประชุมสําคัญนั้นไม่ได้
เพราะตัวเองกําลังขึ้นเมาอยู่ อีกอย่างหนึ่ง เมื่อมีครูบาอาจารย์หรือนักปาฐกถาธรรมที่เป็นประโยชน์
ที่ควรจะเอาหัวข้อธรรมที่ดีมีประโยชน์เพื่อจะได้นําไปปฏิบัติหัดตนเองให้อยู่ในศีลธรรม อันจะนํา
ความสุขความเจริญมาให้แก่ตนเอง เมื่อตนเองกําลังเมาๆ อยู่ก็ย่อมจะจดจําข้อธรรมะที่ท่านอธิบาย
นั้นไม่ได้ ก็เสียเวลาคุณค่าที่ไปฟังนั้นเปล่าๆ ถ้าหากเราไม่เป็นคนเมาเหล้าแล้ว เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว
ก็คงจะจดจําเอาข้อธรรมะนั้นได้และนําไปปฏิบัติ ตนเองก็จะได้รับความสุขนี้ ถ้าหากเราเป็นคนเมา
ประมาท จําเอาข้อธรรมะอะไรไม่ได้ เราก็เสียประโยชน์จากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึง จึงไม่ได้
รับความสุข คนประมาทย่อมมีความจําเสื่อม เสียสติอารมณ์ ทอนกําลังปัญญา มีทุกข์มีโทษอย่างนี้
ข้อที่ ๕ ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆ เช่น หูตาฝ้าฟาง เป็นโรคกระเพาะอาหาร
โรคตับแข็งตับบวม โรคเหน็บชา โรคประสาท เมือ่ เมามากเกิดเป็นโรคประสาทเป็นบ้า เข้าโรงพยาบาล
หาหมอโรคจิตโรคประสาท เมื่อเข้าไปหาหมู่ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็เห็นแต่ผูกมือผูกขาแข้งไว้ก็มี
แหม..น่าดูเลยทีเดียว โรงพยาบาลโรคจิตนี้ หรือบางคนก็เป็นทางประสาทก็ไปหาหมอทางประสาท
รักษาก็มี แต่ทุกคนก็ไม่อยากจะเป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์เป็นโรคประสาทอย่างนี้ แต่ทุกคน
ก็มองดูซิ เมื่อบุคคลกินเหล้า เมามากๆ แล้วเดินไปตามถนนหนทาง เซซ้ายเซขวา ปากพูดพิมๆ พําๆ
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บ่นไปไม่หยุดไม่หย่อน มันก็เข้าท่าเข้าที่มีลักษณะแบบคนบ้าใบ้ให้คนอื่นเห็นแล้ว มันไม่เป็นบ้าได้
อย่างไร บางคนนั้นก็เป็นโรคตับแข็งตับบวมเข้าโรงพยาบาลนอนทุกข์อยู่ ทั้งเสียเงินทองตั้งมากมาย
กว่าจะหาย แต่บางคนเป็นมากรักษาก็ไม่หาย ตายไปก็มี ก็ทําให้มีโทษอย่างนี้อีก
ข้อที่ ๖ ต้องถูกติเตียนจากเพือ่ นฝูงหรือหมูช่ นทัง้ หลาย จริงล่ะ ข้อนีเ้ มือ่ บุคคลกินเหล้าเมาสุรา
สูบกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวมากๆ ก็ย่อมต้องถูกติเตียนจากหมู่เพื่อนฝูงตนเองว่า เพื่อนคนนี้
ไม่เป็นคนดีเลย กินแต่เหล้าเมาทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้การได้งานอะไร กินแต่เหล้าเมาทั้งวัน แต่ถ้าหาก
มีเมียเข้า คนอื่นเขาเห็นเมียก็เรียกเมียไอ้ขี้เมา มีลูกเขาก็เรียกลูกคนขี้เมา แต่บางคนที่เขาเป็นคนดี
มีศีลธรรมเขาจะถามกันว่าไอ้คนขี้เมานี้เป็นลูกหลานของใคร เมื่อคนเขารู้จักเข้าแล้ว เมื่อทุกคน
เขาเห็นคนขี้เมาเมื่อไหร่ เขาก็พูดกันนินทาว่ากัน นี่คนขี้เมาลูกคนนั้นหลานคนนี้ แหม...ถ้าหากใคร
มีลูกหลานขี้เมานี้ เสียศักดิ์ศรีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเมียเสียจริงๆ ทั้งคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อฟังคําพูด
ของคนขีเ้ มา เพราะคนเมาเหล้ามากๆ พูดก็พดู มากและขาดสติอกี ด้วย พูดแล้วก็หลงลืม พูดอย่างเดิม
อีกไม่รกู้ รี่ อ้ ยครัง้ จนคนดีเขาหัวเราะว่าไอ้ขเี้ มาพูด บางทีนนั้ มีเงินอยูส่ บิ บาทในกระเป๋า ดึงออกใส่เข้า
ว่าตนเองมีเงินมาก คุยโอ้อวดคนอืน่ ว่าตนเองเป็นคนมัง่ มีรำ�่ รวยสมบัตมิ ากก็มี แหม..คนขีเ้ หล้าขีเ้ มานี้
พูดไม่หยุดไม่หย่อน น่าหัวเราะและรําคาญจริงๆ คําเก่าก็พูดไม่หยุด ใครคนดีมีปัญญาเขาจะเชื่อฟัง
คําเล่า ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก นี้แหละ ต้องพูดติเตียนนินทา และไม่มีคนอื่นเขาเชื่อถือฟังคําของตน
เสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ มีโทษอย่างนี้อีกข้อหนึ่งเหมือนกัน
ฉะนั้น ก็ขอให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้จดจํานําเอาไปพิจารณา
ดูว่า อันบุคคลไม่ตั้งอยู่ในศีล ๕ ประการนี้ย่อมมีทุกข์มีโทษดังได้กล่าวมานั้นเอง ต่อไปเมื่อทุกคน
ได้พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วว่า บุคคลที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม ๕ ประการนี้แล จึงทําให้พวกเราที่เกิดมา
ร่วมกันกับพี่ป้าน้าอาและหมู่ชนทั้งหลายมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบ มีโทษ ไม่มี
ความสุข ก็เพราะเหตุอย่างนี้ แต่ถ้าหากทุกคนอยากต้องการมีความสุข ก็ให้พากันหันมาตั้งอยู่ใน
ศีลธรรมอันจะนําให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญฝ่ายเดียวเท่านั้นเอง
ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี ลักษณะของบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ พวกเราทุกคน
จะพิจารณาเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลนี้เขาจะทําอะไรด้วยกายของเขากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ดี หรือ
สัตว์ทั้งหลายก็ตาม เขาจะพยายามแสดงออกแห่งความเป็นผู้มีหิริ   ความละอายต่อบาป โอตตัปปะ
สะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะมาถึงตนเอง แล้วเป็นผู้มีเมตตากรุณา คือเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลาย
ไม่เบียดเบียน รังแก ผูกมัด คุมขัง และทุบตี แทงฟันเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เขาจะทําอะไร
ด้วยกายก็แสดงออกด้วยความสมัครรักใคร่มีเมตตากับเพื่อนมนุษย์ กรุณา สงสาร หวั่นใจกับเพื่อน
และมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เป็นบุคคลที่เห็นอกเห็นใจของบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นว่า ถ้าหากเราไปตี
แทงฟันเขา เขาก็เจ็บปวด ถ้าเขามาตีแทงฟันเรา เราก็เจ็บปวด ถ้าเราไปฆ่าเขา เขาก็กลัวตาย ถ้าเขา
มาฆ่าเรา เราก็กลัวความตายเหมือนกัน ถ้าพวกเราทุกคนมาน้อมนึกตรึกตรองพิจารณาน้อมเข้ามา
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ในใจตนเองว่า ทุกคนทุกตัวสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกอยู่ด้วยกันนี้ก็ย่อมสงวนรักษาชีวิต หวงแหนชีวิต
ของตนเอง ทุกตัวคนและตัวสัตว์กลัวต่อความตายกันทั้งนั้น เมื่อบุคคลมาคิดพิจารณาน้อมเข้ามา
ในใจตนเองได้อย่างนี้แล้ว ก็จะเป็นบุคคลที่มีเมตตาเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนสัตว์และเพื่อน
มนุษย์ทั้งหลายแล้ว บุคคลนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลข้อที่ ๑ นี้ เมื่อเราทุกคนตั้งอยู่ใน
ศีลข้อนี้ได้ จะไปอยู่ที่ไหน หมู่ชนชาติใด ประเทศใดก็ดี ก็ย่อมไม่ระแวงระวังกลัวภัยอะไรจะเกิดขึ้น
แก่ตนเองและหมู่ฝูงนั้น ก็พากันอยู่มีแต่ความสุขความสบายเท่านั้น ถ้าจะพูดถึงอานิสงส์ของ
บุคคลใดรักษาศีลข้อนี้ได้มั่นคงดีไม่ขาด เมื่อบุคคลนั้นจะเกิดอีกชาติใดภพใดแล้วก็ย่อมเป็นบุคคล
ที่มีอายุยืนไม่ล่วงลับดับไปง่ายๆ จนอยู่ถึงเฒ่าแก่ตามกาลสมัยถึงอายุขัยแล้วจึงตายไป นี่แหละเป็น
อานิสงส์ เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าหากเราทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ตายง่ายนั้น ก็พากัน
พยายามรักษาศีลข้อนี้เอาไว้ให้จงดี อย่าให้ขาด เมื่อเรามาเกิดในชาติใดภพใด ก็จะได้รับอานิสงส์
ดังได้กล่าวมานั้นแล
ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือเว้นจากการลักทรัพย์สิ่งของบุคคลอื่นเอามาเป็นของ
ตนเอง ในศีลข้อนี้ที่บุคคลจะรักษาได้ ก็ต้องเป็นบุคคลที่คิดเห็นใจของ บุคคลอื่นเหมือนกัน เช่น
คิดว่าถ้าหากเราไปลักขโมยเอารถ เรือ เงินทอง เพชรนิลจินดา ช้าง ม้า โค กระบือ หมู หมา เป็ด
ไก่ ในสิ่งต่างๆ ทั้งหลายที่เขาหวงแหนและหามาได้ยากลําบากนั้น คนอื่นเขาก็ย่อมมีความเสียใจ
ถ้าเขามาลักขโมยเอาสิ่งของของเรา เราก็ย่อมจะเสียใจเหมือนกัน ถ้าพวกเราทุกคนมาพากันคิด
เห็นใจของบุคคลอืน่ อย่างนีแ้ ล้วทุกคนก็ยอ่ มไม่คดิ เป็นโจรเป็นขโมยเกิดขึน้ อยูใ่ นดวงจิตใจของตนเอง
ก็ไม่พากันลักขโมยสิ่งของต่างๆ ซึ่งกันและกันแล้ว แม้ทุกคนจะมีวัตถุสิ่งของต่างๆ ทั้งหลายเอา
เก็บไว้ที่ไหนก็ย่อมไม่เสียหายไปไหน ก็จะยังอยู่เหมือนเดิม ทุกคนที่มีวัตถุสมบัติต่างๆ ก็ไม่ต้องมี
ความระมัดระวัง จะนั่งอยู่ไหนหรือนอนอยู่ที่ใด ไปมาพักแรมอยู่ในสถานที่ต่างๆ ก็จะพากันนั่งนอน
สบาย อยูเ่ ย็นเป็นสุขใจ หรือบุคคลทีร่ กั ษาศีลข้อนีไ้ ด้ แม้จะเข้าไปหา หมูใ่ ด พักบ้านเรือนของใครก็ตาม
เจ้าของบ้านเรือนนั้นก็ไม่ต้องกังวลระมัดระวังอะไรว่าบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลนี้จะลักขโมยของตนเอง
ก็ให้พักนั่งนอนอยู่ด้วยกันเป็นสุข ฉะนั้น พวกเราทุกคนถ้าต้องการมีความสุข ก็ให้พากันพยายาม
รักษาศีลข้อนี้ให้จงได้ ถ้ากล่าวถึงอานิสงส์ของบุคคลรักษาศีลข้อนี้ได้ดีแล้วนั้น แม้บุคคลนั้นจะมา
เกิดอีกชาติใดภพใดแล้ว เมื่อมีวัตถุสมบัติสิ่งของต่างๆ ที่ตนเองหามาได้แล้ว จะเอาไปเก็บรักษาไว้
ที่ไหน ในสถานที่ใดหรือในบ้านเรือนของตน ก็ไม่มีโจรขโมยมาลักเอาไปให้เสียหาย สิ่งของนั้นก็จะ
ยังอยูค่ งเดิม เป็นอานิสงส์ของบุคคลทีร่ กั ษาศีลข้อนีไ้ ด้ไม่ขาด พวกเราทุกคนก็จะเคยเห็นว่า บางบุคคล
ที่มาเกิดในชาติปัจจุบันนี้ เมื่อเขามีสิ่งของต่างๆ ก็ย่อมไม่มีคนมาขโมยลักเอาของเขาไปให้เสียหาย
ก็เพราะเหตุอะไรสิ่งของบุคคลนั้นจึงไม่เสียหาย ก็เพราะเหตุแต่ชาติปางก่อนเขาเกิดเป็นมนุษย์
เขาไม่เคยลักขโมยของบุคคลใด เขารักษาศีลข้อนี้ได้ไม่ขาด เมื่อเขาได้มาเกิดในชาตินี้ มีสิ่งของต่างๆ
แล้วขโมยก็ไม่ลักเอาของเขาไป เป็นเพราะเขารักษาศีลข้อนี้ได้นั่นเองเป็นอานิสงส์ส่งให้ จึงได้รับแต่
ความสุขความเจริญเท่านั้นเอง ดังได้กล่าวมา
272 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๒ )

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เช่น เว้นจากการ
ล่วงเกินสามีหรือภรรยาของบุคคลอื่น ที่ตั้งใจสํารวมระวังรักษาตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ดีแล้วก็จะ
อยู่ด้วยกันสามัคคีมีความสุข ถ้าพูดถึงเรื่องอานิสงส์ในศีลข้อนี้นั้น เมื่อบุคคลได้รักษาศีลข้อนี้ได้ดี
ไม่ขาดแล้ว ในปัจจุบันนั้น ก็จะอยู่ด้วยความสามัคคีกันไม่แตกแยกจากกันไปเป็นอานิสงส์ ถ้าพูดถึง
อานิสงส์ในภพชาติข้างหน้านั้น เมื่อบุคคลได้มาเกิดอีก เมื่อได้มีคู่ครองสามีภรรยาอยู่ร่วมกันแล้ว
จะไม่มีบุคคลผู้ใดมาล่วงเกินแย่งชิงทําชู้สู่สามีภรรยาของตนเอง ก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุขตลอดไป
เป็นอานิสงส์ ส่วนบุคคลที่ค้าขายนั้น ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ การค้าขายก็เจริญ
ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดโกหกหลอกลวง คําไม่จริงไม่ซื่อสัตย์สุจริต
เว้นจากอู้ขี้จุ๊ จ้อแล ขี้ตั๋วเหล่านี้ ก็จะตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ ศีลข้อนี้เป็นศีล ข้อที่รักษายากกว่าทุกข้อ
เพราะจะทําได้ทุกอิริยาบถ้ามีบุคคลอื่นอยู่ด้วยกับตนเอง จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะล่วงเกินได้
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ศีลข้อนี้จะรักษายาก หากบุคคลมีความเพียรพยายามรักษาอยู่ เจตนางดเว้น
จากการพูดคาํ โกหกหลอกลวง คาํ ทีไ่ ม่จริงนัน้ อยู่ หันมาพยายามพูดแต่คาํ ชือ่ สัตย์สจุ ริตตรงไปตรงมา
ตามกาลเวลานั้นอยู่ เราก็จะเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ได้ ถ้าหากบุคคลใดตั้งใจสํารวมระวัง
รักษาวาจาของตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ได้ไม่ขาดแล้ว อานิสงส์ในปัจจุบันนี้ บุคคลอื่นย่อมเชื่อฟัง
คําสั่งสอนของตนเองเป็นอานิสงส์ พูดถึงอานิสงส์ในภพชาติข้างหน้านั้น เมื่อบุคคลนั้นได้มาเกิดใน
ชาติใดก็ย่อมไม่มีบุคคลอื่นมาพูดโกหกหลอกลวง หรือขี้จุ๊ จ้อแล ขี้ตั๋วตนเอง และจะได้ยินได้ฟังแต่
คําชื่อสัตย์สุจริต พูดเป็นคําจริงเป็นอานิสงส์เท่านั้น แม้บุคคลที่พูดแต่คําซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นจริง
นั้นจะล่วงลับดับไปแล้ว ความดีที่เขาพูดไว้นั้นก็ยังมีปรากฏอยู่ในโลกเป็นเครื่องหมาย ดังมีภาษิต
กล่าวว่า สจฺจํ เว อมตา วาจา คําสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตาย
ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด ยุยงส่งเสริมให้คนที่สามัคคีกันอยู่แตกร้าว
สามัคคีจากกันไป หรือเมื่อเห็นบุคคลอื่นแตกสามัคคีกันไม่กินเส้นกัน เข้าหากันไม่ได้ ไม่ลงรอยกัน
มองหน้ากันไม่ได้อย่างนี้ เราก็ไปชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นให้เข้าหาสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วตนเองก็ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้อีก ถ้าพูดถึงอานิสงส์แล้ว เมื่อเรามาเกิดในชาติใด
ก็จะไม่มีบุคคลอื่นมายุยงให้เราแตกจากหมู่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง จะอยู่ด้วยกันสามัคคีเป็นกลุ่ม
มีความสุขเป็นอานิสงส์
ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดคําหยาบคายเคืองหูของบุคคลอื่น คือ เว้นจากด่าชาติ
ด่าตระกูล ด่าห่าด่าผี กินตับกินพุง ฮากเลือดฮากยาง หน้าหมูหน้าหมาชั่วช้าหน้าตํานานาต่างๆ
ทีโ่ ลกสมมุตมิ าด่ากันอยูใ่ นโลก พวกเราทุกคนให้มาพิจารณาเข้ามาในใจของตนเองดูวา่ ทุกคนก็ไม่ชอบ
ไม่ต้องการไม่อยากได้ยินได้ฟังเลยคําด่านี้ ถ้าหากเราทุกคนไม่ต้องการไม่ชอบแล้ว ตนเองก็อย่า
ไปด่าคนอื่นเขา ถ้าไปด่าคนอื่น เขาก็โกรธ ถ้าเขามาด่าเรา เราก็โกรธ ทุกคนก็ไม่ชอบไม่ต้องการ
คาํ ด่ากัน ก็หนั มาพากัน พูดจาปราศรัยกันด้วยคําอ่อนหวาน พูดเพราะเสนาะหู คําทีไ่ ม่ระคายเคืองหู
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พูดด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันที่จะนําให้ฟังแล้วไม่เบื่อ ก็อยากจะฟังอีกอยู่เสมอ ถ้าหากทุกคน
พูดได้อย่างนี้แล้ว เราก็ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ได้อีก ถ้าพูดถึงอานิสงส์แล้ว เมื่อบุคคลนั้นมาเกิดในชาติใด
ภพใดก็ดี ก็จะไม่ได้ยินคําหยาบคาย คําด่านานาต่างๆ จะได้ยินแต่คําพูดที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวล
ชวนอยากให้ฟังอยู่ไม่เบื่อเป็นอานิสงส์
สัมผัปปลาปา เวรมณี เว้นจากคําพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล คําที่ไม่มีสาระแก่นสาร ทั้งประโยชน์
ชาตินี้และชาติหน้า แม้จะพูดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีสารประโยชน์ ไม่รู้พูดเรื่องอะไรที่บุคคลอื่นฟังจะนํา
เอาไปปฏิบตั ใิ ห้ได้รบั ความสุขไม่มี นีเ้ รียกว่าพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหาสาระอันใดไม่ได้เลย เราก็เว้นเสีย
เราทุกคนก็ให้พากันหันมาเลือกสรรหา คําพูดที่มีสารประโยชน์ ที่เป็นศีลธรรม เมื่อบุคคลอื่นได้ฟัง
แล้วก็จะเอาไปประพฤติปฏิบัติตนของเขาตามคําพูดนั้น ก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งภพนี้และภพหน้า
อันจะนําแต่ความสุขความเจริญมาให้ฝ่ายเดียวเท่านั้นเอง พูดถึงด้านอานิสงส์แล้ว เมื่อบุคคลใด
ตั้งตนพูดอยู่อย่างนี้แล้ว จะไปเกิดในชาติภพใดก็จะได้ยินได้ฟังแต่คําพูดของบุคคลอื่นกล่าวที่มี
สารประโยชน์ เป็นศีลธรรมอันจะนําให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญเท่านั้นเอง เป็นอานิสงส์
ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการดื่มกินสุรากัญชายาฝิ่นแคป
เฮโรอีนผงขาวทีเ่ ป็นยาเสพติดมึนเมาให้โทษและเป็นฐานแห่งความประมาท บุคคลใดจะรักษาศีลข้อนี้
ได้นั้น ต้องเป็นคนที่มีปัญญาพิจารณาดู เมื่อเขาเห็นผู้อื่นกินยาเสพติดเหล่านั้น เขาคิดว่ามีโทษ ไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ต้องการความดีมีกิริยาเรียบร้อยและปัญญาดี มีสติอารมณ์ดี เพราะการ
ดื่มกินสุราและยาเสพติดทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากๆ แล้ว ก็ย่อมมีโทษมาก ให้พวกเรา
เหล่าท่านทั้งหลาย ได้รู้ได้เห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้ เมื่อบุคคลใดดื่มกินมากๆ ก็มีโทษ คือ
เสียทรัพย์สินเงินทองมากจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นคนจนก็มี นี้ข้อหนึ่ง เมื่อแต่ก่อนยังไม่ได้ดื่มเหล้า
เหมือนเป็นคนเรียบร้อยดีมาก ทุกคนเคยได้เห็นไหมเมื่อดื่มกินเหล้าเข้าปากมากๆ จนเมาแล้ว
แหมร้ายเลยทีเดียว คนๆ เดียวกลับหน้ามือเป็นหลังมือ แสดงออกเป็นคนใหม่ อาละวาดกับคนอื่น
วุ่นวายไปหมด มีโทษอย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง บางบุคคลก็เสงี่ยมเจียมตัวดีเป็นคนชอบละอายบุคคลอื่น
ด้วยมารยาท จะเดินไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตนเองดีมาก แต่เมื่อกินเหล้าเข้าปากมากๆ จนเมา
โซเซแล้ว ก็เป็นคนใหม่ ล้มตามถนนหนทางที่ไหน อะไรหลุดจากตัวหมดก็ไม่ละอายใครทั้งนั้น อันนี้
ก็มโี ทษ คือเสียศักดิศ์ รีของมนุษย์ผตู้ อ้ งการมารยาทเรียบร้อยดีอกี อย่างหนึง่ คนเราทุกคนทีเ่ กิดมาย่อม
ต้องการเป็นผู้มีสติปัญญาดีกันทั้งนั้น แต่เมื่อทุกคนได้ดื่มเหล้าเข้าไปเมาแล้ว ก็ทําให้เสียสติอารมณ์
ทอนกําลังปัญญา เมื่อคนอื่นพูดอะไรให้ฟังก็จดจําเอาไม่ได้ ไร้ประโยชน์ มีโทษอย่างนี้อีก บางคน
ดื่มมากๆ ก็ทําให้มึนเมาจนเป็นโรคประสาท เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ไปก็มี มีโทษอีกเหมือนกัน
แต่คนเราทุกคนที่เกิดมานี้ล้วนแต่ต้องการเป็นคนดีมีศักดิ์ศรี มีคนยกย่องสรรเสริญกันทุกคนใช่ไหม
แต่เมือ่ เราเป็นคนชอบดืม่ กินแต่เหล้าเมาสุราสูบกัญชายาฝิน่ แคปเฮโรอีนมากๆ อยูต่ ลอดทัง้ วันทัง้ คืน
แล้ว ทําไมคนอื่นที่เขาเป็นคนดีจึงจะไม่นินทาว่าคนขี้เหล้าขี้ยาเล่า คนดีมีศีลธรรมเขาก็ต้องนินทากัน
ทั่วโลกนั่นเอง มีโทษอย่างนี้อีก
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ฉะนั้น เมื่อเราทุกคนมาพิจารณาดูให้ดีๆ ให้ถี่ถ้วนแล้วว่า การที่คนเราทุกคนกินเหล้าเมาสุรา
สูบยาเสพติดมากๆ นั้นย่อมมีโทษมากดังกล่าวมา ก็ให้พากันมาละเว้นปล่อยวาง ไม่ดื่มสุราและ
ยาเสพติดให้โทษเหล่านั้น เราก็จะเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้ เมื่อเราทุกคนรักษาศีลข้อนี้ได้
ไม่ขาดแล้ว จะไปเกิดอีกในชาติภพใดๆ นั้นก็ย่อม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เป็นคนมีทรัพย์ ไม่ฉิบหาย
เป็นบุคคลใจดีไม่อาละวาดใคร
เป็นคนมีมารยาทเรียบร้อยดี
เป็นคนมีความทรงจําดีตลอดไปข้างหน้า
เป็นคนไม่เป็นบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ และมีสติอารมณ์ปัญญาดีเป็นหลัก
เป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่มีคนทั้งหลายเขานินทานานาต่างๆ

นี้เป็นอานิสงส์ของบุคคลรักษาศีลข้อนี้ได้มั่นคงไม่ขาด
เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกอันเดียวกันนี้ ถ้าทุกคนต้องการ
แต่ ค วามสุ ข เป็นคนที่รักความสุขและเกลี ย ดความทุ ก ข์ จ ริ ง ๆ แล้ ว ก็ ใ ห้ พิ จ ารณาดู ว่ า คนเรา
อยู่ด้วยกัน มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย ไม่มีความสงบสุขอยู่ทุกวันนี้ เป็นเพราะเหตุอะไร
ก็เพราะว่าบุคคลไม่รักษาศีล ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่เป็นธรรมของมนุษย์นี้เองเป็นเหตุ ถ้าเราทุกคน
มาพิจารณาให้รู้ทุกข์โทษของบุคคลที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมแน่นอนแล้ว ก็ขอให้พิจารณาดูตนเอง
อีกทีหนึ่งว่า ตนเองได้รักษาศีล ตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วหรือยัง ถ้าหากตนเองยังไม่มีศีล ยังไม่ตั้งอยู่ใน
ศีลธรรม ก็เตรียมตัวเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตนเองให้เป็นคนตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าหาก
เราทุกคนต้องการแต่ความสุขอยู่ร่วมกันในโลกนี้แล้ว ก็ขอให้พากันตั้งใจว่าสิ่งใดที่มีทุกข์มีโทษนั้น
ก็ให้พากันละ ปล่อยวางจากกาย วาจา ใจให้สิ้นเสีย แล้วก็มาพิจารณาดูว่า สิ่งใดเรากระทําด้วยกาย
พูดด้วยวาจา คิดอยู่ด้วยใจ และจะนําแต่ความสุขความเจริญมาให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นด้วยนั้น
ก็ให้รีบพากันตั้งใจใช้ความเพียรพยายามกระทําให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเอง เหตุฉะนั้น การอธิบายเรื่อง
ศีล ๕ ประการโดยย่อๆ ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้
ที่เขียน ๓ ข้อลงด้วยในมุสาวาทนั้น เพราะเกี่ยวข้องกับการพูดจา แต่พูดถึงการรักษาศีลนั้น
ก็ให้รักษาใจของตนเองให้มีศีล ถ้าเราทุกคนได้รักษาใจของตนเองให้มีศีลแล้ว กายวาจาก็ย่อมตั้งอยู่
ในศีลเหมือนกัน ศีลเรียกว่าปกติกาย วาจา ใจ เรียกว่า ศีล เมื่อเราทุกคนจะรักษาศีลนั้น ก็ให้รักษา
ตัวเจตนางดเว้นไม่กระทําบาปด้วยกาย วาจา ใจของตนเองเท่านั้น เราก็จะเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีล
ส่วนองค์ของศีลนั้นมีมาก เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ และศีลละเอียดขึ้นไปอีกก็มี แต่อย่างไร
ก็ตาม พวกเราที่ต้องการให้ตนเองเป็นผู้มีศีลนั้น ก็ขอให้จงพากันรักษาตัวเจตนาตัวเดียวนี้แหละ
ก็เป็นพอ แล้วเราทุกคนก็จะเป็นผู้มีศีลประจําตนเองเท่านั้น นี้เรียกว่าการรักษาศีล
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การท�ำสมาธิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ วันนี้ จะได้แสดงธรรมีกถา จะอบรมเจริญเมตตาภาวนาแก่พุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา
ศรัทธาทั้งหลาย พร้อมด้วยภิกษุสามเณรที่ได้มานั่งอยู่ ณ สถานที่นี้ การที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย
ทั้งพุทธบริษัทได้พากันตั้งใจจะฝึกหัดปฏิบัติตนเองให้อยู่ในความสงบจิตสงบใจ ได้รับซึ่งความสุข
ตามเจตนาของพวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย ที่ต้องการความสงบนี้ การที่จะแสดงธรรมในด้านการ
เจริญเมตตาภาวนาหาความสงบสุขไปสู่จุดหมายปลายทางคือ ความสุขอันยิ่ง ที่พระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมตนเองไปตามทํานองคลองธรรม
คาํ สัง่ สอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ จึงจะได้รบั ซึง่ ความสงบสุข เหตุฉะนัน้ ทุกคนทีเ่ กิดมา
ในโลกนีก้ ต็ อ้ งการแต่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียวเท่านัน้ เป็นคนทีร่ กั สุขเกลียดทุกข์กนั ทัง้ นัน้ มาบัดนี้
ก็มาถึงกาลถึงสมัยที่พวกเราจะได้นั่งเจริญเมตตาภาวนา เป็นการอันสมควรที่เรามาอยู่ในสถานที่นี้
การนั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ ในเบื้องต้นนั้น เราจะนั่งอยู่ที่ไหน มีสถานที่ใดอันสมควร เรามี
เวลาพอจะทําการนั่งเจริญเมตตาภาวนาได้ ว่างจากกิจการงานทุกอย่างพอมีช่องทางที่จะทําความ
สงบจิตสงบใจได้นั้น ใช้ความพยายามของตนเองอยู่ เพราะต้องการหวังความสงบสุขอันแท้จริง
เหตุฉะนั้น การที่เราจะนั่งอยู่ที่ใดก็ดีที่มีช่องว่าง จะอยู่ที่บ้านของตนเองก็ดี หรืออยู่ที่ทํางานก็ได้
หรือจะอยู่ในป่าตามถ�้ำตามเขาก็ดี อันเป็นสถานที่วิเวกที่เงียบสงัดนั้นก็ดี นี้กล่าวถึงว่าเรามีช่องทาง
ที่จะทําได้ มาบัดนี้ กล่าวถึงการที่เราจะนั่ง วิธีนั่งเจริญเมตตาภาวนา จะนั่งแบบไหนที่ทําให้ตนเอง
สบาย คือว่าไม่ขัดข้องแก่ร่างกายของบุคคลนั้น เราจะนั่งได้ทนทาน จะนั่งพับเพียบก็ดี แต่ให้เอา
มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงแล้วหลับตาเหมือนกัน แต่การนิยมนั่งเมตตาภาวนานี้ นักปราชญ์
ทั้งหลายท่านนิยมนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธินี้ ก็นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้าย
ตัง้ กายให้ตรง ดาํ รงสติให้มนั่ ตัง้ อยูท่ กี่ ายของตนเอง แล้วหลับตา นีเ้ รียกว่าการนิยมนัง่ ของนักปราชญ์
ทั้งหลาย เพราะการนั่งชนิดนี้เป็นการนั่งได้ทนทานนั่นเอง นี้แหละ ถ้าเรามีช่องว่างแล้ว เราจะได้
นั่งแบบใดก็ดี ที่จะทําให้ตนเองนั่งได้ทนทาน เมื่อได้สถานที่ จัดสถานที่ได้แล้วก็เข้าไปนั่งในที่นั้น
และก็ตั้งกายให้ตรงอีก
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กรุงเทพฯ
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มาบัดนี้ เมื่อเรานั่งหลับตาพิจารณาอยู่ในกายของตนเอง เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายของตนเอง
เสียก่อน เมื่อเอาจิตมาอยู่ที่กายแล้ว เราจึงหาข้อธรรมกัมมัฏฐานว่าเราจะเจริญเมตตาภาวนา จะทํา
กรรมฐานชนิดใด แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้เจริญเมตตาภาวนา เอาลมหายใจ
เข้าออกคือ เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นหลัก ฐานที่จะทําให้จิตใจ
ของเราอยู่ จิตใจของเราจึงจะมีที่อยู่ ที่เกาะที่เกี่ยวที่คิดเป็นหลักอยู่ จึงจะสงบระงับเป็นสมาธิ
เพราะฉะนัน้ บุคคลทีเ่ กิดมาอยูใ่ นโลกนี้ ทีจ่ ติ ใจของคนเรานัน้ ตัง้ แต่เกิดมาตัง้ แต่เล็กๆ มันเป็นของทีค่ ดิ
คิดไปโน่นไปนี่ คิดไปหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ คิดตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดี ตั้งแต่เรายังเล็กๆ น้อยๆ อยู่
ทําอะไร คิดอะไรร้อยแปดพันประการ จิตมันก็ยังคิดอยู่ เหตุนั้น ความคิดจิตฟุ้งซ่านไปตามสัญญา
อารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาแล้วนี้เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นอดีต ที่ทําให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายมีจิตใจ
ไม่สงบระงับเป็นสมาธิเมื่อเรานั่งอยู่นี้เรียกว่าฝ่ายอดีต ถ้าจิตใจของเราคิดก็ให้ปล่อยให้ละให้วาง
อย่าพึงเอามาคิดในทีน่ ี้ ให้เราปล่อยเราละวางเสียเมือ่ เราเจริญเมตตาภาวนาอยู่ อีกอย่างหนึง่ อารมณ์
ที่เป็นอนาคตนั้นก็เหมือนกัน กิจการงานที่เราจะทําในข้างหน้าคือชั่วโมงข้างหน้าต่อไปนั้น ที่เรามี
กิจการงานสิ่งใดก็ดี จะเป็นฝ่ายการศึกษาเล่าเรียน กิจการงานพ่อค้าอันใดก็ดี กิจการงานเป็นครู
ก็ดี เป็นข้าราชการนั้นก็ดี ที่มีกิจหน้าที่ทํากันในโลกนี้ ที่เราจะทําในอนาคตคือชั่วโมงข้างหน้านั้น
ก็ให้ละให้ปล่อยให้วางออกจากดวงจิตดวงใจให้หมดให้สิ้นเสีย อย่าพึ่งเอามาคิดในที่นี้ ที่เรานั่ง
เจริญเมตตาภาวนาอยู่ ให้มารวบรวมจิตรวมใจของตนเองมาอยู่ที่กายนี้ อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของ
ตนเอง เป็นปัจจุบันธรรม ตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตใจของเรายังไม่อยู่ ส่ายเซไปตามสัญญา
อารมณ์ภายนอกนัน้ เราก็คอยพากเพียรพยายามประคับประคองจิตของตนเองให้มาอยูท่ ลี่ มหายใจเข้า
ลมหายใจออก แต่จิตใจของคนเรานี้มันเป็นของที่ฝึกได้ยาก ฝึกให้อยู่นี้ฝึกได้ยาก เพราะมันเป็นเรื่อง
ความคิดจิตใจของคน คิดอะไรบางทีมันก็คิดเป็นบาป คิดอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมา อารมณ์เป็นบาป
อารมณ์มีความโกรธเคียดแค้นแก่บุคคลอื่นก็มี อารมณ์อยากฆ่าฟันรันแทงคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็มี
อย่างนี้ ตั้งแต่เป็นอดีตก่อนๆ มันก็ยังเอามาคิดอย่างนี้ เมื่อเรานั่งอยู่ บางที่อารมณ์ที่เป็นอนาคตที่
ยังมาไม่ถึงมันก็ยังเอามาคิดอยู่ คิดไปโน้น คิดไปนี้ คิดรับอารมณ์อันโน้นอันนี้มาแบกมาหาม ให้มา
อัดอยู่ภายในใจ ให้หนักจิตหนักใจ ให้มีความทุกข์ มันก็ยังคิดอยู่ จึงถือว่าเป็นเรื่องของจิตคิด คิดดี
มันก็คิด คิดไม่ดีมันก็คิด คิดได้มันก็คิด คิดไม่ได้อะไรมันก็คิด คิดทั้งวันทั้งคืนมันก็คิดอยู่ คิดไม่ได้
อะไรเลยมันก็ยังคิดอยู่ คิดแล้วมีความทุกข์ มันก็ยังอยากจะคิดอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของจิต เหตุฉะนั้น
การที่บุคคลจะนั่งเจริญเมตตาภาวนามันจึงเป็นของทํายาก แม้จะทํายากก็ตาม นักปราชญ์ทั้งหลาย
ท่านก็ยังฝึกฝนอบรมได้
แต่กย็ งั มีผเู้ หนือกว่าจิตใจไปอีกอยู่ คือสติกบั ปัญญา ยังมีความสามารถทีจ่ ะควบคุมจิตใจของเรา
ให้อยู่สงบระงับได้ นี้เรามาพินิจพิจารณา สติ คือความระลึกได้ เมื่อจิตจะออกไปคิดอะไรในอารมณ์
ต่างๆ เปลี่ยนไปสู่อารมณ์ต่างๆ สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าจิตของเราออกไปคิดอยู่ที่นั้นที่นี้ เราก็จะ
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ดึงจิตของตนเอง ประคับประคองจิตของตนเอง ให้มาอยู่ที่ข้อธรรมกัมมัฏฐานคือลมหายใจเข้าออก
การทีเ่ จริญเมตตาภาวนานิยมนีค้ อื เอาลมหายใจเข้าออก หายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” บริกรรม
อยู่ที่ภายในหัวใจของตนเอง มิให้จิตใจของตนเองฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก เราก็ค่อยๆ
ประคับประคองจิตของตนเองมาที่ลมหายใจเข้าออกตรงปลายจมูกของตนเองว่า ลมหายใจเข้ายาว
ก็ให้รู้ ลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ ลมเข้าสั้นก็ให้รู้ ลมออกสั้นก็ให้รู้ ลมเข้าแรงก็ให้รู้ ลมออกแรงก็ให้รู้
ให้รู้อยู่ที่นี้ และจิตที่ว่าคิดคิดนั้น ที่มันวิ่งไปคิดที่นั้นที่นี้ ก็ให้มาคิดอยู่ที่ลม ให้มารวมอยู่ที่ลมนี้
ประคับประคองจิตของตนให้อยู่ในที่ลมนี้
ตามปกติ จิตของบุคคลทีย่ งั ไม่ฝกึ ฝนอบรม เริม่ ต้นเราจะฝึกฝนอบรมนัน้ มันก็เป็นของธรรมดา
เมือ่ เรากาํ ลังควบคุมอยูม่ นั ก็ยอ่ มดิน้ รน กระสับกระส่าย พาคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ออกไปนอกอยูน่ นั่ แหละ
เหตุฉะนั้น เมื่อเรารู้จิตอย่างนี้ว่า จิตของเราเป็นจิตฟุ้งซ่านรําคาญ สิ่งที่ยังไม่อยากให้คิดมันก็คิด
อย่างนี้มันเป็นธรรมดาเรื่องของจิต
เหตุฉะนั้น พระบรมศาสดาสัม มาสัมพุ ทธเจ้า ของเราจึงทรงให้มาพิ จารณาซึ่ งลมหายใจ
เข้าออกนี้เป็นหลักที่ส�ำคัญ การที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้ พระองค์ก็มาพิจารณาที่ลมหายใจ
เข้าออกนี้เอง ให้จิตสงบเสียก่อน จึงมาพิจารณาที่กายและจิตของตนเอง จึงรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งเป็น
ธรรมที่ให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้ เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าพุทธบริษัท ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลาย
ที่เรานั่งอยู่ในสถานที่นี้ เรากําลังพากันกําหนดจิตกําหนดใจอยู่ ให้พยายามประคับประคองจิตใจ
ของตนเองให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก อย่าอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออย่าอยากให้จิตสงบเร็วเกินไป
อย่าบังคับจิตเกินไปให้อึดอัด ให้หายใจผ่อนลง หายใจให้โล่งๆ หายใจให้สบาย ตั้งกายให้ตรงๆ
นั่งแบบไหน มันนั่งได้ทนนานและหายใจให้สะดวกสบาย แล้วระลึกถึงลมหายใจเข้าออกกับพุทโธอยู่
หายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” รวบรวมจิตรวบรวมใจของตนเองให้มาอยู่ในที่นี้ อย่าให้จิต
ออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกนี้เรียกว่า เรานั่งเจริญเมตตาภาวนา
การที่เรานั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ เปรียบเทียบจิตของบุคคลนั้นมันไม่ได้ฝึกฝนอบรมมานาน
มันก็ย่อมฝึกยาก แต่อย่างไรก็ตาม จะเปรียบเทียบให้ฟังว่า จิตใจของบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกฝนนั้น
เราจะได้ประคับประคองจิตของเราด้วยความพยายาม ด้วยปัญญานั้น เมื่อจิตของเราออกไป วิ่งไป
ตามสัญญาอารมณ์ภายนอกนัน้ ถ้าเราไปคุมหรือสะกดจิตของตนเองจะให้อยูเ่ ร็วๆ นัน้ มันย่อมดิน้ รน
กระวนกระวายและอึดอัด แล้วมีจิตฟุ้งซ่านทําให้เสียหายไม่สงบระงับเป็นสมาธิ นี้มันเป็นอันตราย
ถ้าเปรียบเทียบถึงภายนอกก็เหมือนกับบุคคลที่ขับรถ ถ้าขับรถนี้ให้ไปเร็วๆ แล้วเราไปเหยียบเบรก
ให้อยู่กับที่ทีเดียวอย่างนี้ รถมันก็จะพลิกคว�่ำจะมีอันตรายทําให้ตนเองนั้นเจ็บปวด แข้งขาหักหรือ
มีอันตรายอย่างนี้ หรือรถพังทลาย หรือทําให้ตนเองตายได้ ฉันใดก็ดี การที่เราคุมจิตใจของเรา
ก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจของเรากําลังฟุ้งซ่าน เราก็ไปคุมจิตอยากให้สงบระงับเป็นสมาธิเร็วๆ นั้น มันยิ่ง
ดิ้นรน ยิ่งกระวนกระวาย ยิ่งฟุ้งซ่านไปกันใหญ่ ก็ฉันนั้น เหมือนกัน
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เหตุฉะนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่มานั่งเจริญ
เมตตาภาวนาหาความสงบสุขนี้ ให้พนิ จิ พิจารณาปฏิบตั เิ ป็นสายกลาง คือการทีเ่ ราจะประคับประคอง
จิตของตนเองนั้นเป็นแบบสายกลางอย่างไร ถ้าเปรียบเทียบแล้ว ถ้าจิตของเราเมื่อเรานั่งอยู่มันวิ่ง
ออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกแล้ว เราค่อยๆประคับประคองจิตของตนเอง ดึงจิตของตนเอง
มาทีล่ มหายใจเข้าออก เมือ่ มาอยูแ่ ป็บเดียวเดีย๋ วมันก็วงิ่ ออกไปอีกอย่างนี้ เราก็ใช้ความพยายามดึงจิต
ของตนเองให้มาอยูท่ ลี่ มหายใจเข้าออก ลมเข้าแรงออกแรง เข้ายาวออกยาว ก็ให้รอู้ ยู่ ดึงจิตของเราอยู่
เป็นขั้นๆ ไปอย่างนี้ ให้พยายามอย่างนี้จนครั้งที่ ๓ เมื่อเราประคับประคองจิตของเราบ่อยๆ มันออก
ก็ออกไป เราก็ตามไปอยู่บ่อยๆ พยายามใช้ความเพียรดึงมาให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกกับพุทโธ
อยู่อย่างนี้ จิตเราก็ย่อมอยู่ได้ สงบระงับเป็นสมาธิได้นี้เราทําอย่างนี้ จิตของเราจึงจะสงบระงับ
ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเขาขับรถไปเร็วๆ ก็ดเี รือ่ งภายนอก เมือ่ เราขับไปเร็วๆ เราก็เหยียบเบรกครัง้ หนึง่
เบาๆ เสียก่อนให้ชะลอช้าลงไป แล้วเราก็เหยียบเบรกอีกเป็นครั้งที่ ๒ รถก็ย่อมช้าลงไปอีก ถ้าเรา
เหยียบครัง้ ที่ ๓ แล้วรถก็หยุดอยูต่ ามสบาย ไม่มอี นั ตรายเกิดขึน้ ฉันใดก็ดี เรานัง่ เจริญเมตตาภาวนานี้
เราคอยคุมจิตของเราให้อยูเ่ ป็นสมาธิ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เราก็ได้ใช้ความพยายามประคับประคองจิต
ของตนเองอยู่ ค่อยๆ ประคับประคองดึงรัง้ จิตของเราให้มาอยูท่ ลี่ มหายใจเข้าออกอยู่ เราทําอยูอ่ ย่างนี้
แต่บางบุคคลนั้นแม้จะทําอย่างไรมันก็ยังฟุ้งซ่านออกไปตามสัญญาอารมณ์ ภายนอกอยู่ อันนี้
ให้เรามาพินจิ พิจารณาดูวา่ จิตของเรานี้ มันออกไปเกาะอยูก่ บั อารมณ์อะไร ในสิง่ ใด ให้พนิ จิ พิจารณา
ด้วยสติปญ
ั ญาทีม่ คี วามเหนือกว่าจากจิตนี้ พิจารณาดูวา่ จิตของเรามันไปติดกับอะไร ไปเกาะเกีย่ วกับ
สิ่งไหน ไปยึดมั่นถือมั่นอะไร อยู่ให้พยายามดูจิตของตนเองให้เข้าใจ ถ้ามันไปติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้
ในกิจการงานการเงินก็ดี สิ่งของ รถ เรือ หรือบ้านช่องของตนเองนั้นก็ดี ก็ให้รู้ ให้พิจารณาให้รู้
ในสิ่งนั้น ถ้ามันไปยึดอยู่กับรถหรืออยู่กับบ้านช่องข้าวของเงินทองสิ่งของอย่างนี้ ให้พิจารณาดู
เมื่อมันรู้แล้ว ถ้ามันยึดอยู่กับบ้าน เรามาถามจิตดูว่า เมื่อเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดนั้นก็ดี วัดใดอาวาส
ใดก็ดี หรือในป่าในเขา ในดง ในถ�้ำ จิตของเราก็คิดมาที่บ้าน เมื่อรู้ว่าจิตของเรามาที่บ้านอย่างนี้แล้ว
เราก็ใช้สติปัญญาถามจิตดูว่า มันเป็นบ้านของเราหรือถามดู ถ้าจิตตอบว่าเป็นบ้านของเรา ถามจิต
ดูอีกว่า ถ้าเราตายลงไป เราจะเอาไปด้วยได้ไหม เอาไปด้วยไม่ได้ เมื่อเอาไปด้วยไม่ได้ ไปคิดทําไม
เราจะนัง่ เจริญเมตตาภาวนาให้จติ สงบ ไปคิดทําไมเมือ่ เอาไปไม่ได้ ใช้ความขูเ่ ข็ญจิตใจอย่างนี้ คอยคุม
จิตใจของตนเองอย่างนี้ จิตก็ยอมจํานนตนเอง แล้วก็จะกลับคืนมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก
อีกอย่างหนึ่ง เราพิจารณาถึงความฟุ้งซ่านหรือคิดกับบุคคลอื่นเรื่องอื่นหรือการงานอื่นๆ ก็ดี
ก็เหมือนกัน ถามดูเหตุดผู ล เราจะนัง่ เจริญเมตตาภาวนาให้จติ ใจของตนเองสงบ ทําไมไปคิดอย่างนัน้
อย่างนี้ ถามจิตดู จนให้จิตของตนเองนั้นจํานนตนเอง กลับเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธ
จนได้ แต่เราใช้ความเพียรพยายามอยูไ่ ม่ใช่ของจะทาํ เล่น ทาํ อะไรก็คดิ ทาํ จริงๆ เมือ่ เราทาํ อยูอ่ ย่างนัน้
บางที่จะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาเกิดขึ้น หรือมีความร้อนความหนาว หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างนี้
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ก็ให้พยายามมีขันติความอดทน เมื่อจิตของเราวิ่งออกไปสู่ที่เจ็บปวดก็ดี ที่มีเวทนาเกิดขึ้นนั้น ก็ให้
ยืนหยัดมัน่ คงว่า เจ็บก็ให้มนั เจ็บไป ช่างมัน ให้จติ ปล่อยวางจากความเจ็บปวด ถ้าจิตยังไม่ยอมปล่อยวาง
เราก็มานึกดูว่า ครูบาอาจารย์ท่านนั่งมาหลายปีแล้ว ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปีแล้ว ไม่เห็นแข้งท่านขาดขา
ท่านขาดออกเลย หรือหลังท่านขาดเป็นท่อนๆ ถ้าหากขาท่าน ขาดออกเป็นท่อนๆ ท่านก็ตายแล้ว
วันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ทําได้ เราก็เป็นคน คนหนึ่งเหมือนกัน ท่านก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกัน
ทาํ ไมเราจึงจะทาํ ไม่ได้ ทาํ จิตใจให้กล้าหาญ ให้ยนื หยัดไม่ออ่ นแอท้อแท้ตอ่ เวทนาทัง้ หลาย เพราะเรา
ไม่เป็นไข้เป็นโรค ถ้าส่วนบุคคลเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั้น ก็อาจจะนั่งภาวนาไม่ได้นาน ส่วนบุคคลที่ไม่ได้
เป็นโรคภัยไข้เจ็บนั้น ถ้ามันเจ็บขึ้นมา เจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บบั้นเอวก็ดี ก็ให้อดทน ต้องยืนหยัดมั่นคง
ไม่ท้อแท้อ่อนแอ ไม่ต้องท้อถอยในการนั่งเจริญเมตตาภาวนา ของจริงต้องทําจริง ทําเล่นไม่ได้
ถ้าเราทําจริงๆ จึงจะเห็นจริง เห็นความสงบ
แต่เรานัง่ เจริญเมตตาภาวนานี้ อย่าคิดว่าเราอยากเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ อยากเห็น นรก สวรรค์ อยาก
เห็นเบอร์เห็นหวย เห็นคนนั้นคนนี้ หรืออยากได้ความสงบ หรืออยากเห็นแสงสว่างอย่างนั้นอย่างนี้
หรืออยากเหาะเหินเดินอากาศอย่างนี้ อย่าไปคิดให้มาพินิจพิจารณาประคับประคองจิตของตนเอง
ให้มันสงบระงับเป็นสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอ อย่าไปคิดในเรื่องนั้นที่มันเป็นอนาคต เหตุฉะนั้น พวกเรา
เหล่าท่านทั้งหลาย การเจริญเมตตาภาวนานี้ เราก็ให้พากเพียรพยายามทําอย่างนี้และค่อยเพียร
ทําไป จะได้ ๑๐ นาที ๒๐ นาที หรือ ๓๐ นาทีก็ดี ตามสติปัญญาของตนเอง แต่ก็ให้ทําทุกวัน
อย่าให้ขาด เรียกว่าเป็นวสี (ผู้ชนะตนเอง)
การที่บุคคลทําความเพียรทุกวันๆ ก็เหมือนกับบุคคลเดินทางเข้าไปในป่าที่ยังไม่เป็นทางเดิน
เมื่อเราเดินอยู่บ่อยๆ ก็ย่อมเป็นถนนหนทางได้ ฉันใดก็ดี เรานั่งเจริญเมตตาภาวนานี้ เราทําอยู่บ่อยๆ
มันก็จะค่อยๆ ประคับประคองจิตของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้เหมือนกัน เหตุฉะนั้น พวกเรา
เหล่าท่านทั้งหลาย ให้พากันใช้ความเพียรพยายามประคับประคองจิตของตนเองให้ได้ ให้สงบระงับ
เป็นสมาธิ มันจะคิดไปทางไหนก็ให้เราใช้สติปัญญาติดตามจิตของตนเองอยู่ เพราะจิตใจคนเรานี้
มันคิดไปได้รอบโลก เราจะค่อยๆ ประคับประคองให้อยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก เป็นข้อธรรมกัมมัฏฐาน
ที่เราตั้งเอาไว้ แต่พวกเราให้พากันตั้งจิตใจทําจริงๆ อย่าได้ท้อถอยในการทําความพากเพียรพยายาม
ของตนเองอยู่ จิตใจจึงจะสงบเป็นสมาธิ
อีกอย่างหนึ่ง ถ้าจิตยังไม่สงบ ก็มองดูว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่แห่งใด หรือที่บ้านก็ดี สถานที่
ทาํ งานก็ดี หรือในป่าในดงก็ดี เมือ่ ลืมตาเหลียวซ้ายแลขวาเห็นอะไรอยูท่ ไี่ หน เราอยูท่ ใี่ ด อะไรมันเป็น
ของที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในโลกนี้ เราดูมันเป็นของใครมันจึงคิดฟุ้งซ่านไปตามสิ่งของต่างๆ เราดูให้
เข้าใจอย่างนั้น อีกอย่างดูถึงความไม่เที่ยงของสิ่งของสังขารทั้งหลาย มีต้นไม้ ภูเขา รถเรือ หรือคนไป
คนมาก็ดี ในสิ่งของตึกรามบ้านช่องเหล่านั้น ของเก่าแก่คร�่ำคร่าชํารุดทรุดโทรม ให้พินิจพิจารณา
ระลึกถึงความตายของตน คนเกิดคนตายวุ่นวายอย่างนี้ คือเป็นของไม่เที่ยง เราจะได้คิดเห็นว่า
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ในสิ่งของเหล่านั้นเป็นของเที่ยงหรือเปล่า เราก็จะได้พากเพียรพยายาม ดูโลกนี้มันเดือดร้อนวุ่นวาย
เพียงไหน อยู่ด้วยกิเลสอะไร วุ่นวายด้วยสิ่งใด อันนี้แหละ โลกมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย
อยู่อย่างนี้ เราต้องการความสงบ อยากให้จิตใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิ ตั้งจิตใจให้มั่นคงอยู่กับ
ข้อธรรมกัมมัฏฐาน ใช้ความพากเพียรพยายามอยู่ นี่แหละ จิตใจของคนที่ฟุ้งซ่านรําคาญ ก็ให้ใช้
ความพยายามเพียรดึงเอาจิตใจของตนเองมาอยูท่ ลี่ มหายใจเข้าออก เมือ่ จิตของเรามาอยูท่ ลี่ มหายใจ
เข้าออก มารู้ลมเข้ายาว ลมออกยาวก็ให้รู้ ลมเข้าสั้นก็ให้รู้ ลมออกสั้นก็ให้รู้ เมื่อจิตของเรารู้ลม
นั้นแหละ เรียกว่าจิตของเราอยู่ เมื่อจิตของเราอยู่แล้ว ให้ใช้ความเพียรพยายามหายใจให้มันเบา
ลงไปอีก หายใจให้สบาย หายใจเข้าก็ให้เบาๆ หายใจออกก็ให้เบาๆ ให้ปลอดโปร่ง ให้โล่ง ตั้งลม
ให้โล่งให้สุขุมละเอียดลงไปอีกที่หนึ่ง ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ เราก็ใช้สติปัญญาคอยคุมจิตของตนเอง
เอาให้อยูก่ บั ลมเหมือนอย่างเดิม ให้รลู้ มนัน้ ถ้าจิตของเราอยู่ เราก็คอ่ ยๆ หายใจให้เบาลงไปอีก หายใจ
ให้สบาย หายใจเข้าก็ให้เบาๆ หายใจออกก็ให้เบาลงไป และให้ประคับประคองจิตของตนเองให้รู้
ลมนัน้ ถ้ามันเบาลงไปเรือ่ ยๆ กายของเราก็ยอ่ มเบา ความเจ็บปวดในกายก็เบาๆ ลงไป เมือ่ จิตของเรา
อยู่กับลม รู้ลมอยู่ ถ้าจิตของเราอยู่ ชั่วขณะ ๑๐ นาที หรือ ๑๕ นาที จิตของเราสงบอยู่ชั่วครู่ชั่วคราว
เพียงนิดๆ หน่อยๆ เพียงเฉียดๆ เรียกว่า ขณิกสมาธิ
เมื่อจิตของเราตั้งอยู่อย่างนี้ จงพยายามประคับประคองจิตของตนเองให้อยู่กับลมละเอียด
ลงไปเรื่อยๆ ถ้าจิตคิดจะออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกอยู่ ก็ให้ใช้สติปัญญาประคับประคองจิต
ของตนเองให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดนั้นอยู่ เมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอีก
อย่างนี้ เราก็ค่อยๆ หายใจให้เบาๆ ให้ละเอียดสุขุมลงไปอีก แล้วก็ให้ใช้สติปัญญาประคับประคองจิต
ั ญาประคับประคองจิต
ของตนเองอย่างนีแ้ หละ อย่าให้ออกไปตามสัญญาอารมณ์ใดๆ ให้เราใช้สติปญ
ของเราไว้ ที่มันคิดๆ อยู่ก็ดี อย่าให้มันออกไป ให้จิตมาดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้น เมื่อจิตของเรา
รูอ้ ยูว่ า่ ลมเข้าก็ละเอียด ลมออกก็ละเอียด ลมเข้ายาวออกยาว ลมเข้าสัน้ ออกสัน้ ก็ละเอียดสุขมุ บัดนี้
ร่างกายของเราย่อมเบา ความเจ็บปวดในร่างกายย่อมเบาไปด้วย มันก็ย่อมมีความรู้สึกเรานั่งภาวนา
อยู่ทําให้ร่างกายเบา ลมเบา ลมละเอียด ทําให้ร่างกายเราเบา ไม่เจ็บไม่ปวด เราก็นั่งได้ พยายาม
รวบรวมจิตรวบรวมใจของตนเองอยูก่ บั ลมหายใจนัน้ พอมาถึงตอนนีก้ พ็ ยายามดูลมนัน้ อีก อย่าให้จติ
ไปที่ไหน ไม่ให้ไปกับอารมณ์สิ่งใด ให้พยายามประคับประคองจิตไว้อย่างนี้ หายใจให้ละเอียด
หายใจให้สุขุม หายใจให้เหมือนไม่มีลมหายใจอยู่ ทําให้ได้ ทําให้เบา ให้สบาย บัดนี้ ถ้าเราสร้างลมให้
ละเอียดสุขมุ จิตของเราก็นงิ่ สงบอยู่ แต่ในระยะนีม้ คี วามรูส้ กึ เหมือนลมหมดไปอย่างนี้ บัดนี้ ร่างกาย
ของเราย่อมไม่เจ็บปวด ร่างกายเราย่อมเบา เราย่อมมีปีติ เราก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่า ร่างกายเรา
เจ็บปวดอยู่ ทําไมมันหายไปได้ ร่างกายเราก็เบา เราก็ย่อมมีปีติขนลุกขนพองก็มี เป็นเรื่องของปีติ
บางคนก็มีความซาบซ่านไปตามร่างกาย เย็นเข้าไปในหัวใจก็มี เหมือนร่างกายเบาเหมือนจะลอย
ขึ้นไปบนอากาศ อันนี้ก็เป็นเรื่องของปีติกันทั้งนั้น จึงถือว่าบางคนพบว่าเหมือนน�้ำตาจะไหล ไม่เคย
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พบเคยเห็นว่าความสงบความเบากายได้อย่างนี้ ไม่เจ็บปวดทีไ่ หน มันก็เกิดขึน้ กับบุคคลทาํ ความสงบ
นั้นเอง ถ้าจิตไม่สงบมันก็ย่อมไม่เบากายเบาจิตอย่างนี้
นี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลาย ท่านจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลาย ให้พากันทําความสงบจิต
สงบใจให้เป็นสมาธิ ก็เพราะว่ามีความสุขมาก มีความสุขเกิดขึ้น จึงอยากให้จิตใจของเรานิ่งอยู่
ถ้าใจของเราไม่นงิ่ อยูน่ น้ั มันมีความทุกข์ความเดือดร้อน เมือ่ จิตของเรานิง่ อยูก่ บั อารมณ์อนั ใดอันหนึง่
เป็นหลัก เช่น ลมหายใจเข้าออกนี้ มันสุขุมละเอียดอย่างนี้จนจะมองไม่เห็นลมอย่างนี้ มันจึงเบาได้
ร่างกายจิตใจก็จึงเบา แล้วก็จึงมีความสุขกาย จิตก็ย่อมมีความสุข กายเบาจิตก็ย่อมเบา เมื่อเกิด
ปีติขึ้น ปีติหายไป ก็ย่อมมีความสุขใจอยู่ มันก็ย่อมนั่งได้ทน เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย
ให้ใช้ความเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจ พากันฝึกหัดคัดใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิให้จงได้
ถ้าจิตของเราไม่สงบระงับเป็นสมาธินั้น มันก็เป็นของหนัก มันเป็นของที่มีความทุกข์ เหมือนบุคคล
ที่ทําการงานอันใด หรือมือเราถือสิ่งต่างๆ เปรียบเทียบกับร่างกายของเรานี้เหมือนกับบุคคลที่ถือ
ของหนัก จิตใจไม่สงบวุ่นวาย มันก็ย่อมมีแต่ความทุกข์
เหตุฉะนั้น เมื่อเราเจริญมาถึงที่นี้ ถึงลมละเอียดจนเหมือนไม่มีลมนี้ เราย่อมได้รับกระแส
ของความสุขของความสงบ ก็ย่อมมีปีติ และมีความสุข นี้แหละเป็นหลักสําคัญของการฝึกจิตฝึกใจ
แต่เราฝึกนั้นมันเป็นสิ่งทําได้ยาก แต่ฝึกแล้วมันจะทําให้ มีความสุขทําให้จิตใจมีความสงบระงับ
นี่มันเป็นของธรรมดา เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลาย
ทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตทั้งหลายนี้ ให้เรามาพินิจพิจารณา รวบรวมจิตรวบรวมใจของตนเองให้สงบ
ระงับเป็นสมาธิดังอธิบายมานี้ ให้จนถึงลมละเอียดสุขุมนี้ ให้จิตของตนเองตั้งอยู่ในความสุขและ
ความเบานั้นอยู่ ลมก็ให้ปล่อยวางไปเสีย พุทโธ พุทโธ ก็ปล่อยวางไป บัดนี้ เอาแต่ความสุขและ
ความเบา เอาจิตใจที่มีความสุขและความเบานั้นแทน มาตั้งไว้ที่หน้าอกของตนเอง รวบรวมมาที่
หัวใจ ตั้งที่หัวใจของตนเอง ไม่ให้ไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกที่ไหน มาพินิจพิจารณารวบรวมใจ
วางอารมณ์ภายนอกให้หมด วางเสียงได้ยินเสียงก็ให้วางไปทั้งหมด อย่าเอามาคิดมาอ่าน เสียงอะไร
ใครไปใครมาที่ไหนก็ไม่เกี่ยว มันเป็นของที่ผ่านไปผ่านมาเพียงเท่านั้น อย่าไปรับเอาสัญญาอารมณ์
ทั้งหลายเหล่านั้น
ทีนี้มาพินิจพิจารณาตั้งจิตตั้งใจของตนเองให้ต้ังอยู่ในความสุขและความเบาอย่างนั้น นี่แหละ
ให้เรามาตั้งอย่างนั้น เมื่อจิตของเราตั้งอยู่ ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอก จะเป็นเสียงดีก็ดี จะเป็น
เสียงไม่ดีก็ดี รูปดีก็ดี รูปไม่ดีก็ดี อันใดก็ตาม ใครพูดจาปราศรัยชนิดใด ใครไปไหนมาทางไหน
เรื่องราวอันใดก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ ไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง ก็ให้ละ ให้ปล่อย ให้วาง อย่าเอาจิตไปยึดมั่นถือมั่น
กับสัญญาอารมณ์อย่างนั้น ตั้งจิตตั้งใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิ อยู่ที่ความสุขและความ
เบาตั้งอยู่ที่หน้าอกของตนเอง ให้ตั้งมั่นอยู่ ปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากดวงจิตดวงใจ
ของตนเอง ให้สงบระงับเป็นสมาธิอย่างนั้น นี่แหละเราพากเพียรพยายามให้จิตใจของเราเอง
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ให้สงบเป็นสมาธิอยู่ด้วยกันได้กับอารมณ์นั้น จิตย่อมมีความตั้งมั่นสงบอยู่ จิตก็ย่อมมีความสุข
เมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่นานบางคนก็มีแสงสว่างเกิดขึ้น เห็นสิ่งต่างๆ เรียกว่าเดินเข้าสู่อุปจารสมาธิ
เห็นนิมิตแสงสว่างเกิดขึ้น เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้ บางคนเมื่อมันเกิดขึ้น ดับไป
เกิดขึ้น ดับไป เห็นอะไรก็เห็นยังไม่ชัด เรียกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงๆ มันก็เป็นธรรมดา
มาบัดนี้ เรากลับประคับประคองจิตของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่กับความสุขและความเบาให้นิ่งอยู่
ไม่ให้ออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกใดๆ ปล่อยวางให้หมดให้สิ้นอย่างนี้ เมื่อจิตตั้งมั่น แสงสว่าง
ก็ย่อมสว่างไสวเกิดขึ้นอีก เห็นนิมิตชัดเจน เห็นคนไปคนมาอย่างไร เห็นครูบาอาจารย์มาเทศนา
สั่งสอนก็มี บางคนเห็นพระพุทธรูปสวยสดงดงามก็มี บางคนเห็นตนเองไปนั่งข้างหน้าตนเองก็มี
บางคนเห็นตนเองใหญ่ขึ้นๆ จนเต็มห้องที่นั่งอยู่ บางคนเห็นเหมือนตนเองตกลงไปอยู่ในเหวลึกๆ ก็มี
อย่างนี้ บางบุคคลก็เห็นเหมือนคนอืน่ หามตนเองทีต่ ายแล้วมาหาอย่างนีก้ ม็ ี เหตุฉะนัน้ นิมติ ทัง้ หลาย
จะเป็นนิมิตเห็นอันใดก็ดี เห็นหมู่เห็นฝูงอันใดก็ดี นักปราชญ์ทั้งหลายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ไม่ให้
เล่นนิมิต ไม่ให้เกี่ยวกับนิมิต แม้จะเห็นนิมิตต่างๆ ที่แท้จริงอันใดชัดเจนเพียงใดก็ตาม ท่านไม่ให้เล่น
ไม่ให้เกีย่ วให้ขอ้ ง ไม่ให้ยดึ ไม่ให้หลงใหลไปตามนิมติ ให้ปล่อยวางนิมติ มาคอยคุมจิตของตนเองนีแ้ หละ
ให้มนั่ คงตัง้ อยู่ แต่มนั ตืน่ เต้น เห็นนิมติ ต่างๆ ย่อมมีความตืน่ เต้นเพราะมันไม่เคยเห็น บุคคลใดอยากเห็น
จิตไม่สงบย่อมไม่เห็น บุคคลไม่ต้องอยากเห็น ให้พากเพียรพยายามทําจิตให้สงบระงับเป็นสมาธิ
มันเกิดขึ้นจากความสงบมันรู้เองเห็นเอง เกิดขึ้นจากความสงบเท่านั้น ถ้าจิตไม่สงบย่อมไม่เห็น
เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเมื่อมาถึงที่นี้ก็อย่าได้ไปหลงในนิมิต ให้จิตตั้งมั่นอยู่
อย่างนั้นกับความสุขและความเบา ให้ตั้งมั่นอยู่ ไม่สนใจกับอะไร ไม่สนใจกับนิมิต ให้จิตมันตั้งมั่น
อยู่นานๆ ไม่ต้องไปคิดกับอารมณ์อันใด เมื่อจิตใจสงบมาถึงที่นี่จิตก็ย่อมหนักแน่นมั่นคงไปอีกเรื่อยๆ
จิตย่อมสงบได้นาน อย่างนี้แสงสว่างย่อมเกิดขึ้นสว่างไสวไปไกล เห็นได้ไกล นิมิตก็ย่อมชัดเจน
ใครจะไปจะมาหาเราอย่างไรอันใด สิ่งใด เราย่อมเห็นชัดเจน เหตุเกิดขึ้นอย่างไร อันใดไปที่ไหน
จะไปพบอะไรอย่างนี้ เราตัง้ ความสงบอยูใ่ นความสว่างไสวแล้วย่อมเห็นสิง่ ต่างๆ เห็นเหตุการณ์ตา่ งๆ
ยิง่ ชัดเจน เมือ่ เราเห็นนิมติ ต่างๆ แม้มนั จะถูกต้องกับทีเ่ ราเห็นเมือ่ นัง่ สมาธินนั้ ก็ตาม เราอย่าไปยึดมัน่
ถือมัน่ ว่าเป็นของจริงแท้ เทีย่ งแท้แน่นอน อย่าไปหลงในนิมติ นัน้ อยู่ นักปราชญ์ทงั้ หลายท่านไม่ให้หลง
แม้จะเห็นจริงเห็นแจ้งอันใดก็ดี อย่าไปอวดว่าตนเห็น อวดตนว่าได้ตาทิพย์อย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อจิต
มาตั้งมั่นอยู่ได้นาน มีแสงสว่างและเห็นนิมิตต่างๆ เรียกว่า อุปจารสมาธิ
ต่อไปเราจะทําจิตใจของตนให้สงบลึกซึ้งลงไปอีก ก็มาพิจารณาว่าเราจะสละละ ปล่อยวาง
ในนิมิตทั้งหลายเหล่านั้น จะไม่สนใจกับอะไร เหมือนกับเรายืนอยู่ริมถนนสี่แยกในเมืองใหญ่
แม้เราเห็นคนเดินไปมา รถวิ่งไปมา หรือสัตว์ทั้งหลายเดินไปมาผ่านไปมา เมื่อตาเราเห็นอยู่เราก็
ไม่ได้สนใจทักทายปราศรัยว่าคนนัน้ คนนีเ้ ป็นอะไร มาแต่ทไี่ หน ประเทศใด หรือสัตว์ทงั้ หลายเป็นสัตว์
อะไร ตัวเล็กตัวใหญ่ และรถราสีไหน ก็ไม่ให้เราไปสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ปล่อยวางในนิมิต
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ไม่เกี่ยวข้องในนิมิตอันใด ปล่อยวางหมดไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างนี้ พยายามรวบรวมจิตของตนเองให้จิตสงบ
ระงับเป็นสมาธิอยู่ ไม่ติดกับอารมณ์อะไร ให้มาติดอยู่กับความสุขและความเบาเท่านั้น มันยิ่งสุข
มันยิ่งเบา ยิ่งมีปีติ ยิ่งมีความสุขมาก นี่จิตมันสงบ มาบัดนี้จิตของเราสงบลึกซึ้งลงไปอีกทีหนึ่ง
มันก็วางเสียงภายนอก ก็ได้ยินเสียงภายใน และเสียงภายในนั้นเกิดขึ้นเราอยู่ในความสงบ ฉะนั้น
เสียงภายนอกก็รู้สึกว่าได้ยินเบาๆ นี้ คนพูดเรื่องราวอันใดต่างๆ เรื่องของตนเอง อยู่ที่ไกล ย่อมได้ยิน
ชัดแจ้งชัดเจนเหมือนโทรศัพท์ทางไกลถึงกันนี้แหละ แต่ถ้าเขาออกจากที่นั่งนั้นแล้วก็ย่อมไม่ได้ยิน
เมื่อเราทําจิตสงบลงไปย่อมได้ยินเสียงต่างๆ ในเรื่องเหล่านั้น อันนี้แหละมันจะเกิดขึ้นเอง เมื่อได้ยิน
แล้วเราไปถามเขาก็จริงอย่างทีเ่ ราได้ยนิ นัน้ ก็อย่าไปอวดตนเองว่าเราเก่ง ตัวเราได้หทู พิ ย์ฟงั เสียงไกล
ได้อย่างนั้นอย่างนี้ อย่าไปอวดตนเอง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยง เราอย่าไปคิดถึง
เสียงนั้น อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันในสิ่งของเหล่านั้น เหตุฉะนั้น ให้เรามาประคับประคองจิต
ของตนเอง ให้จิตใจสงบลึกซึ้งลงไปอีก มันจึงจะไปถึงที่มั่นของจิตจริงๆ
เมือ่ เราปล่อยวางทัง้ เสียงภายนอกและเสียงภายในขาดหมด จิตย่อมสงบระงับดับลงไป ดับเสียง
ภายในดับไปหมด ดับเสียงภายนอกดับสนิท ทิ้งเสียงภายใน ให้ตกอยู่ในความว่างเปล่าสงบระงับ
จิตตั้งมั่นอยู่ จิตสงบลงไปถึงที่นั้น ย่อมเห็นแต่ความว่างเปล่าและความสุขเพียงเท่านั้น จิตย่อมจะ
ไม่อยากอะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากคิดอะไร ไม่อยากเอาอะไร ไม่อยากพูดกับใคร อยากเสวย
ซึ่งความสุขนั้นอยู่ นิ่งอยู่ นี้บางอาจารย์ท่านกล่าวว่า จิตตกภวังค์ หรืออยู่ในอัปปนาสมาธิ หรืออยู่ใน
อัปปนาฌานอย่างนี้ หรือบางองค์ทา่ นจะว่าสมาธิหวั ตอ บางองค์จะว่าโมหสมาธิ เพราะมันไม่คดิ อะไร
อย่างนี้ มันเอิบอิ่ม ทําไมจิตจึงมีความอิ่ม ความสุข ความว่างอยู่ ร่างกายเรานี้เหมือนกับไม่มี
เหมือนสําลี หรือเหมือนความว่างเปล่า มองไม่เห็นที่ไหน ไม่เห็นมือเห็นแข้งเห็นขาเบาไปหมด
นี้เราจะนั่งได้ทนหลายชั่วโมง เป็นวันๆ ก็นั่งได้ อันนี้แหละจิตสงบ มันเบาไปได้อย่างนี้ เมื่อลมไม่มี
ลมละเอียดสุขุมจริงๆ แล้วจนเรามองไม่เห็นลม อย่างนี้แหละ การทําความสงบย่อมเป็นไปอย่างนี้
เราใช้อานาปานสติกัมมัฏฐานตั้งแต่เริ่มต้นมา เราใช้ความเพียรพยายามภาวนา ควบคุมจิตใจ
ของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิได้ อันนี้มาถึงที่นี้ มีความสุขทําให้กายมีก็ได้ ทําให้ไม่มีก็ได้
มันจะเกิดมานะทิฏฐิขึ้นมาว่า เราถึงแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ เราสําเร็จเป็นอรหันต์แล้วอย่างนั้นอย่างนี้
อย่าไปประกาศตนเอง เพราะถือว่ามันเหมือนไม่มีกาย ทําให้มีกายก็ได้ ทําให้ไม่มีก็ได้ มันเป็นของ
ว่างเปล่าและสุขยิ่ง นี่แหละคนจึงหลง มาหลงติดอยู่ในที่นี้เป็นส่วนมากนักปฏิบัติทั้งหลาย
เหตุฉะนั้น โทษของนักปฏิบัติทั้งหลาย พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้มาพินิจพิจารณา เมื่อ
มาถึงที่นี้ เรียกว่าเราประคับประคองจิตของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิเท่านั้นเอง นี่แหละ ให้เรา
มาตั้งจิตตั้งใจเจริญภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิให้มาถึงที่นี่จนได้ แต่บางอาจารย์ท่านกล่าวกันว่า
จิตตกภวังค์นั้นอย่างไร จิตสงบลึกซึ้งลงไปมา พักอยู่ในที่นี้ มีความว่างและความสุขอยู่ การที่เรา
เพ่งความว่างและความสุขอยู่นั้น เรียกว่าเราอยู่ในฌาน เรียกว่าอัปปนาฌาน บางองค์ท่านพูด
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การที่เราควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่า อัปปนาสมาธิ บางอาจารย์ท่านว่าสมาธิ
หัวตอนัน้ ตัง้ อยูเ่ หมือนตอ บางอาจารย์ทา่ นกล่าวว่าโมหสมาธิ คือมันไม่คดิ ไม่คน้ อะไร ไม่อยากได้อะไร
ไม่อยากเอาอะไร ไม่อยากรับประทานข้าวดื่มน�้ำอย่างนี้ อยากนั่งอยู่อย่างนั้น เมื่อออกมาแล้วก็ยัง
ติดอยู่ ยังคิดอยากเข้าไปอยู่ในที่นั้นอีก เรียกว่า ติดสมาธิ มันไม่คิดอะไร ไม่ค้นอะไร มันก็ไม่มีปัญญา
เกิดขึ้น จึงถือว่าเป็นโมหสมาธิ หรือสมาธิหัวตอ มาตั้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าคนติดสมาธิ เมื่อปัญญา
ไม่เกิดขึ้นมาเราก็ย่อมไม่รู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลาย เมื่อเราไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่มีความสามารถตัดกิเลสให้
ขาดจากดวงใจ ให้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้เท่านั้นเอง มันก็เพียงแต่ทําจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็น
สมาธิเพียงเท่านั้นเฉยๆ จิตก็ตั้งอยู่เพียงที่นั้น เราจะมาหลงอยู่ในที่นั้นว่ามีความสุขเพียงแค่นี้พอแล้ว
ถึงขั้นสุดยอดของการเจริญเมตตาภาวนาให้ได้รับความสงบสุข นั่งทั้งวันทั้งคืน กายก็ไม่มี ว่างอยู่
จิตใจก็มีความสุขอยู่อย่างนั้น นี่แหละ พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย อย่ามาสําคัญผิดว่าตนเอง
สําเร็จกิจแล้ว ไม่ต้องเจริญต่อไปอีก อย่ามาหลงติดอยู่เพียงเท่านี้ ขอให้เราตั้งใจเจริญภาวนามุ่งหน้า
ประคับประคองจิตใจของเราต่อไป การที่เราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรม ได้ใช้ความเพียรพยายาม
คุมจิตของตนแต่เริม่ ต้นมานัน้ จนมาถึงในสถานทีน่ ี้ เรียกว่าเราใช้ความเพียรพยายามประคับประคอง
จิตของตนเอง ผ่านมาจนถึงความสงบระงับเป็นสมาธิ ตั้งอยู่ด้วยความมั่นคงของสมาธินั้น ก็ถือว่า
ทุกคนมีความตั้งใจจริงๆ จึงทําจิตของตนเองให้สงบได้ เมื่อเราทําจิตใจให้ตั้งมั่นได้อย่างนี้ ก็ขอให้
จงพยายามรักษาความสงบนั้นไว้ให้จงดี ต่อไปพวกเราจึงจะได้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เรียกว่า
ลําเลียงด้วยปัญญา
นี่เป็นการเจริญภาวนาทางอานาปานสติกัมมัฏฐาน คือเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก
แต่ยังมีบางบุคคลนั้นเจริญลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ ก็ให้มาเอาข้อธรรมคือ
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือยกกายขึ้นพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นเกศา-ผม โลมา-ขน
นขา-เล็บ ทันตา-ฟัน ตะโจ-หนัง หรือกระดูกท่อนใด ท่อนหนึ่งก็ได้ แล้วเอาจิตใจของตนมาตั้งจดจ่อ
อยู่กับข้อกัมมัฏฐานนั้น ใช้สติปัญญาควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ไปที่ไหน ให้อยู่กับข้อกัมมัฏฐานนั้น
เมื่อจิตพิจารณาอยู่ไม่ไปไหน จิตใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้เหมือนกัน
แต่ถา้ ทาํ อย่างนีจ้ ติ ก็ยงั ไม่สงบ ก็ให้พจิ ารณากายแบบใหม่ ว่าร่างกายของคนเราทุกคนนีม้ อี ะไร
อยู่ในกายนี้ ทั้งหมดเป็นของสกปรก เป็นของปฏิกูล น่าพึงรังเกียจ หลั่งไหลออกจากทวารทั้งหลาย
เมื่อแต่ตนยังไม่ตายก็สกปรกเต็มที่อยู่แล้ว ถ้าหากตายลงไปก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า ร่างกายของคนเรา
ทุกคนนี้เมื่ออยู่ไปนานๆ วัน ก็เปื่อยเน่าผุพัง น�้ำเหลืองน�้ำเลือดหลั่งไหลออกจากร่างกายทั่วไป ให้คน
ทั้งหลายเขาเห็นว่าร่างกายคนเรานี้ เมื่อเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ก็ย่อมมีจิตสังเวชสลดใจว่า คนเรา
เป็นอย่างนี้ ก็ตวั เราเองนัง่ อยูน่ กี้ จ็ ะเป็นเหมือนกับคนอืน่ เขานีแ่ หละ ถ้าเราตายลงไปสมบัตอิ ะไรก็เอา
ติดตามตนไปไม่ได้แม้สง่ิ เดียว ก็ทงิ้ ไว้อยูใ่ นโลกนี้ อย่าหาว่าแต่วตั ถุสมบัตภิ ายนอกกายเลย แต่รา่ งกาย
ของตนเองก็สดุ รักสุดหวงแหนมาก พอหมดลมเข้าลมออกแล้ว ไม่กลับเข้ามาอีก ก็ตอ้ งตายเท่านัน้ เอง
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เมือ่ ตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้อกี ถ้าบุคคลใดมาตัง้ สติพจิ ารณาอยูอ่ ย่างนี้ จิตใจก็ยอ่ มหดหู ไม่ฟงุ้ ซ่าน
ไปที่ไหน ใจก็จะสงบ ตั้งอยู่ที่กายให้เป็นสมาธิได้เหมือนกัน อย่างหนึ่ง
แต่ถ้าหากเราทําแบบนี้จิตก็ยังไม่สงบ ให้เรามาพิจารณากายอีกที เมื่อเกิดมีร่างกายมาแล้ว
มีแต่ความทุกข์ มีหนาว มีร้อน มีหิว มีกระหาย มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในกาย มีเหลือบยุงกัดกินเลือด
นั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดไป เมื่อเรานั่งภาวนาอยู่ มาพิจารณาในกาย
ให้เห็นเป็นกองทุกข์อย่างนี้ ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นกองทุกข์ ใจก็ย่อมเบื่อหน่ายในกาย เมื่อเรา
กําหนดจิตนั่งสมาธิอยู่ เมื่อมียุงกัดก็อดทนว่ากัดมันกัดไปไม่เกี่ยวข้อง หรือมีความเจ็บปวดเวทนา
ตามแข้งขาบัน้ เอวก็ตาม ให้เรามีขนั ติอดทน ปล่อยวางไม่สนใจกับความเจ็บปวดเวทนานัน้ ปล่อยวาง
ไปหมด ว่า กายมันจะแตกตายก็ให้มนั ตายไปเสีย ถ้าทุกคนตัดสินใจอย่างนีแ้ ล้วจิตใจของเราก็ยอ่ มสงบ
เป็นสมาธิได้งา่ ยมาก ถ้าหากใครตัง้ จิตตัง้ ใจทาํ จริงเอาจริงยืนหยัดมัน่ คงอย่างนีแ้ ล้วก็ประคับประคอง
จิตของตนเองให้ตั้งอยู่กับข้อธรรมกัมมัฏฐาน จิตก็ย่อมสงบเป็นสมาธิได้
ถ้าหากแบบนี้จิตใจก็ยังไม่สงบเป็นสมาธินั้น ก็ให้เรามากําหนดพิจารณาดูที่กายของตนเอง
ให้เราใช้สติปัญญาประคับประคองจิตใจของเราให้ติดอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ให้จิตของเรา
ออกไปทีไ่ หน ให้จติ เดินไปมาอยูต่ ามร่างกาย เราก็ใช้สติปญ
ั ญาตามดูจติ ของเราว่า จิตของเราพิจารณา
อยู่จุดไหน อยู่กับส่วนใดของร่างกาย เมื่อจิตของเราเดินอยู่กับร่างกายไม่ไปที่ไหนแล้ว บัดนี้เราก็
ประคับประคองจิตของเราให้พิจารณากําหนดจุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย ตามแต่จริตชอบ เราจะยก
หนังที่หุ้มห่อร่างกายทั่วไปมาพิจารณาจนให้เห็นความสกปรก หรือจนเห็นแตกแยกขาดพังทลาย
ออกจากกันเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ ไม่เป็นเนื้อหนังติดกันอยู่เป็นกายอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเราหมั่นใช้ความ
เพียรพยายามอยู่บ่อยๆ ไม่ปล่อยทิ้งการกําหนด แม้เรายืน เดิน นั่ง นอนอยู่ที่ไหนก็ดี เราก็กําหนด
พิจารณาอยูต่ ลอด ถ้าหากเราทุกคนได้ใช้ความเพียรอยูอ่ ย่างนีไ้ ม่ขาด ก็คงไม่นานจะเห็นร่างกายของ
ตนเองเปื่อยเน่าผุพัง ทลายขาดออกเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ให้เราเห็นอยู่ในความสงบ เมื่อทุกคน
ภาวนามาเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ตนก็อย่าไปกลัวนะ ก็ขอให้ใช้ความเพียรควบคุมจิตของเราให้นิ่ง
พิจารณาอยู่ที่นั้น ให้จิตใจสงบนานๆ ลงไปอีก จนจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับ
ข้อธรรมที่เราพิจารณานั้น เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ
การที่พวกเราที่เป็นบุคคลที่เริ่มต้นจะนั่งเจริญภาวนาหาความสงบสุขนั้น ก็ให้พากันขยัน
หมั่นเพียรพยายามตั้งใจเอาจริงทําจริงลองดู เอาข้อธรรมกัมมัฏฐานข้อไหนที่ถูกกับจริตของตน
เมือ่ ตนเองกาํ หนดอยูจ่ ติ ใจก็สงบเป็นสมาธิเร็ว กัมมัฏฐานข้อนัน้ แหละเรียกว่าถูกกับจริตของบุคคลนัน้
แล้วก็ขอให้มงุ่ หน้ากาํ หนดในข้อธรรมกัมมัฏฐานข้อนัน้ ต่อไปทุกวัน จนจิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิ
หนักแน่นแล้วก็เราจึงจะได้เจริญด้านปัญญาต่อไป
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แต่ส่วนมากเลยทีเดียว คนเราทุกวันนี้มีแต่ต้องการความสุขความสงบกันทั้งนั้น แต่ก็ไม่พากัน
เอาจริงทําจริง นี่สิ เป็นข้อที่สําคัญ มีแต่พากันนั่งคิดนอนคิดฝันหาแต่ความสุขความสงบให้เกิดขึ้น
มาเอง เห็นเอง มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่ทําไม่เจริญภาวนา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิด
มีขึ้นนั้นก็ต้องมีเหตุคือการกระทําในเบื้องต้นทั้งนั้น ถ้าหากไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหนเล่า
ให้พวกเราพิจารณาดูให้ดีๆ
เหตุ ฉ ะนั้ น การเทศนามาตั้ ง แต่ ต ้ น จนถึ ง อวสาน มาถึ ง ที่ นี้ ใ นการเจริ ญ เมตตาภาวนานี้
ให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ให้พากันพินิจพิจารณาตั้งศรัทธาของตนเอง
ให้ใช้ความเพียรพยายามทําการเจริญเมตตาภาวนา ทําจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิให้จงได้ เราจึงจะ
ประสบซึ่งความสุข ความสงบ ตามจุดหมาย ปลายทางของตนเองที่ตั้งเอาไว้ที่เราอยากได้ความสุข
ความสงบนั้น นี่แหละ ให้พากันตั้งจิตตั้งใจเอาจริงๆ ของจริงเราอยากเห็น เราก็ต้องทําจริง เราอยาก
สงบจริง เราก็ต้องพากันทําจริง อย่างนี้จิตใจของเราจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิ การเทศนามาก็เป็น
เวลาพอสมควร ก็ขอยุติการอธิบายเพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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การเจริญปัญญา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ต่อไปนี้จะแสดงเรื่องบุคคลที่ว่าตนเองมีความล่วงรู้อยู่ว่า เรารู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั่วไปในสิ่งต่างๆ
ที่มีอยู่ในโลกนี้นั้น ว่าความรู้ที่แต่ละบุคคลนั้นได้แสดงความรู้ของตนเองออกมาให้คนอื่นเขาเห็น
และยกย่องตนเองว่าเป็นผู้มีปัญญา รู้ดี รู้ชอบ รู้เก่งกว่าบุคคลอื่นเสียอีก ไม่รู้ว่าความรู้และปัญญา
ของตนเองนั้นอยู่ในขั้นไหนระดับใด ตนเองก็ยังไม่เข้าใจ ก็ได้แต่อวดตัวว่าดีมีปัญญาสูงกว่าคนอื่น
อยู่เสมอ แล้วก็หลงไปติดความรู้ของตนเองอยู่ จะเป็นเหตุทําให้ปัญญาของตนเองไม่เจริญก้าวหน้า
ให้สูงขึ้นไปได้ ฉะนั้นมาบัดนี้จะได้แบ่งความรู้ของบุคคลทั้งหลายออกเป็น ๓ อย่างด้วยกันคือ
๑. รู้ด้วยสัญญา
๒. รู้ด้วยวิญญาณ
๓. รู้ด้วยปัญญาอันแท้จริง
ความรู้ทั้ง ๓ อย่างนี้เรียกว่า ปัญญาขั้นต้น ปัญญาขั้นกลาง และปัญญาขั้นสูง
ปัญญาขั้นต้น เรียกว่า ปัญญาอ่อนๆ เปรียบเหมือนเด็กๆ ที่ยังเล็กๆ อยู่ ปัญญาขั้นกลาง
เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ที่รู้จักในสิ่งต่างๆ บ้างพอสมควร
ปัญญาขั้นสูง เปรียบเหมือนบัณฑิตที่เป็นผู้ใหญ่นั้นเอง แต่มีปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม
รู้รอบคอบในกิจทั่วไป ทั้งนี้เรียกว่า ผู้มีปัญญารอบคอบ รู้ชอบ รู้จริง รู้แจ้ง รู้ชัดเจน จึงจัดเป็นปัญญา
ที่แท้จริง

๑. รู้ด้วยสัญญา
ปัญญาขั้นต้นนั้น เปรียบเหมือนกับเด็ก คือสัญญา สัญญานี้ เมื่อตาเห็นรูป เปรียบเหมือนกับ
เด็กที่เห็นรูปพรรณสัณฐานในสิ่งของอันใดก็ดีที่ผู้ใหญ่ถือมาให้ดู อย่างนี้จะเป็นเงินเหรียญหรือ
กระดาษ หรือสิ่งที่พิมพ์ด้วยกระดาษ หรือสิ่งของที่มีสีเขียว สีแดง หรือสีเหลืองก็ดี สีขาวนั้นก็ดี
ที่ถือมาให้ดูอย่างนี้ เป็นตุ๊กตาสีต่างๆ เป็นของเด็กเล่น อันนี้เมื่อเด็กกําลังเล็กๆ อยู่ เด็กจะรู้แต่เพียง
สีในสิ่งของต่างๆ เหล่านั้นว่าเป็นการรู้จักด้วยสัญญา แต่เด็กจะไม่รู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นว่ามันเป็นมา
อย่างไร เกิดขึ้นมาอย่างไร และแปรปรวนไปอย่างไร เด็กจะไม่รู้อีกเหมือนกัน ดังนั้น เด็กจะร้องไห้
เพื่ออยากได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตน อันนี้แหละจึงเรียกว่า รู้ด้วยสัญญา
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เรามาพินจิ พิจารณาดูวา่ การทีเ่ ด็กร้องไห้อยากได้สงิ่ ของเหล่านัน้ ก็เพราะว่าเด็กรูว้ า่ เหรียญเงิน
อย่างนี้ กระดาษอย่างนี้ มีสีเขียว สีแดง สีขาวๆ ว่ามันสวยงามดี ก็อยากจะได้สิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเอง
แต่เด็กไม่รู้ว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้อย่างไร เพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่างไร เด็กนั้นก็ย่อมไม่รู้ อย่างนี้
เรียกว่ารูด้ ว้ ยสัญญา บุคคลเราลองมา พินจิ พิจารณาดูให้รใู้ นสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ด็กเห็นเข้า เด็กก็ยอ่ มอยากได้
โดยการร้องไห้อ้อนวอนผู้ใหญ่เป็นของธรรมดา คือ ตาของเด็กมองเห็นแต่รูปและสีสิ่งเหล่านั้น
ว่าสวยงามก็อยากได้อย่างเดียว แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นทําขึ้นมาได้อย่างไร และเกิดการแปรปรวนแตกหัก
พังทลายไปอย่างไร เด็กนัน้ ย่อมไม่รู้ หรือว่าจะนาํ ไปขายเพือ่ ให้ได้เงินมาด้วยสิง่ ของเหล่านัน้ เด็กย่อม
ไม่รู้ แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสีต่างๆ ที่ทําให้เด็กเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็ดี แล้วมาพิจารณาดูว่า
ถ้าคนเรามีความรู้แค่สัญญานี้ก็เป็นความรู้แค่ตื้นๆ ไม่รู้ชัดรู้แจ้งจริงนี้แหละ ถ้าหูเด็กได้ยินเสียงว่า
เสียงนัน้ เพราะเสนาะหู เด็กก็อยากฟังเหมือนผูใ้ หญ่กล่อมเด็ก เมือ่ เด็กได้ยนิ เด็กก็จะนอนหลับ เพราะ
เสียงกล่อมนั้นทําให้เด็กมีจิตชุ่มชื่นเบิกบาน เมื่อเด็กได้ยินเสียงนั้น เด็กก็จะจําเสียงนั้นไว้ แม้กระทั่ง
เสียงดุด่า เด็กก็จะจํา แต่เด็กจะไม่รู้ว่าเมื่อเสียงเกิดขึ้นมาแล้วจะดับไปได้อย่างไร และเสียงดีหรือ
ไม่ดี เด็กย่อมไม่รู้ กลิ่นก็ดี คือกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเด็กจะรู้ว่ากลิ่น แต่ไม่รู้กลิ่นนั้นเกิดจากสิ่งใด
และหายไปได้อย่างไร เด็กก็ย่อมไม่รู้ นี่เรียกว่ารู้ด้วยสัญญา รสก็ดี คือรสหวาน รสขมขึ้น รสเผ็ด
เมื่อเด็กกินเข้าไปแล้วก็เกิดความร้อน เด็กจะรู้สึกว่าเผ็ดและจะดิ้นรนร้องไห้ ถ้ารสหวาน เมื่อเด็ก
มันเห็นขวดนมที่เด็กเคยดื่ม เด็กก็จะร้องให้เพื่อจะดื่ม อันนี้เรียกว่า รู้ด้วยสัญญา และอีกอย่างหนึ่ง
ที่หลับที่นอนของเด็ก ถ้าเราให้ไปนอนที่เปล หรือนอนบนที่อ่อนนุ่ม เด็กก็จะหลับสบาย แต่ถ้าให้
ไปนอนที่ร้อนอบอ้าว เด็กก็ไม่ยอมนอน เพราะสัญญาที่เคยจําได้ว่ามันร้อนอย่างนี้เด็กก็จะอยู่ไม่ได้
นี้แหละกายที่ถูกต้องโผฏฐัพพะในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เด็กจะรู้เพียงสัญญาเท่านั้น
เหตุฉะนั้น เราเป็นผู้ใหญ่ ถ้ารู้เพียงเท่านี้ และไม่คิดว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ในสิ่ง
เหล่านี้แหละ เรายังไม่รู้จักแท้แน่นอน เปรียบเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้ มันก็รู้เท่านั้น คือไม่รู้จักแน่นอน
เรียกว่ารู้ด้วยสัญญา อันนี้ก็ย่อมมีความหลงอยู่เป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูว่า การที่เด็ก
ไม่เข้าใจเงินทองก็ดี หรือสิ่งของต่างๆ ที่เด็กชอบนั้น เมื่อเห็นเหรียญเงินขาวๆ เด็กก็ชอบแต่ไม่รู้จัก
นําไปใช้จ่ายซื้อขายหรือจะเอาไปทํากิจประโยชน์อะไร และยังไม่รู้ว่าเงินทองนั้นเกิดมาได้อย่างไร
และแปรปรวนไปอย่างไร เด็กย่อมไม่รู้ ฉันใดก็ดี ปัญญาขั้นอ่อนๆ อย่างนี้ พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย
เป็นพระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ทเี่ ป็นนักปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลาย ถ้ามารูเ้ พียงแค่นยี้ อ่ มจัดว่ารูแ้ ค่สญ
ั ญา
เท่านั้นเอง
เราควรมาพิจารณาให้เข้าใจว่า ความรู้ของตนเองมีแค่น้ีหรือ อย่าไปติดความรู้ของตนเอง
เพียงแค่นี้ ควรพยายามเจริญเมตตาภาวนา พิจารณาตรึกตรองให้ตัวเราเอง มีปัญญาและมีความรู้
ให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้อีก ปัญญาก็จะแก่กล้าถึงขั้นกลาง เรียกว่า รู้ด้วยวิญญาณ
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๒. รู้ด้วยวิญญาณ
ปัญญาขั้นกลางเป็นการรู้ด้วยวิญญาณ แต่ยังเป็นความไม่รู้จริง จึงทําให้เราหลงยึดมั่น
เป็นอุปาทานอยู่ว่าตนเองมีความรู้จริง จึงมีมานะทิฏฐิเป็นส่วนมาก เราควรมาพิจารณาให้เข้าใจ
เหมือนกับผูใ้ หญ่ คือ เมือ่ รูส้ งิ่ ของเครือ่ งใช้ทปี่ รุงแต่งขึน้ มาและสิง่ ทีส่ วยสดงดงามมีสสี นั ต่างๆ หรือรูว้ า่
เหรียญบาทเหรียญห้าบาทก็ดี สําหรับผู้ใหญ่ก็ย่อมรู้ดีกว่าเด็ก เมื่อใช้ไปแล้วก็ย่อมเก่าไป และเมื่อใช้
ไม่ได้ต้องทิ้งไปเป็นธรรมดา อันนี้ก็พอให้เอาไปคิดดูบ้าง แต่มารู้จักว่าเงินทองสิ่งของเหล่านี้ เอาไป
ใช้จ่ายซื้อของ เช่น เครื่องนุ่งห่มก็ดี เอาไปค้าขายทําประโยชน์ก็ดี และเอามาทําที่อยู่ ซื้ออาหาร
การกินให้ตนเองมีความสุข หรือซื้อบ้าน รถเรือ สร้างถนนหนทาง หรือทําบุญทําทานเหล่านี้ ผู้ใหญ่
จะรู้จักเงินบาทดีกว่าเด็ก จึงว่ารู้ด้วยวิญญาณว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ แต่ไม่รู้ลึกซึ้งลงไปว่า
สิ่งของเหล่านี้มันเกิดมาจากไหน เคลื่อนไหวไปอย่างไร แตกสลายไปอย่างไร ในที่สุด อันนี้ย่อมไม่รู้
เพียงแต่รู้ด้วยวิญญาณ
เรามาพิจารณาในความหมายของความรู้ว่า พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่มีความรู้เฉลียวฉลาด
แล้วจะมาติดอยู่กับความรู้อย่างนี้ไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งพวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย และนักปฏิบัติธรรม
ทั้งหลายที่มาตกอยู่ในสถานที่หมายรู้ว่า ตนเองรู้อย่างนั้นอย่างนี้ เช่น คฤหัสถ์หรือนักปฏิบัติธรรม
ทีเ่ รียนทางโลกมาแล้ว แล้วมาบวชในพุทธศาสนาและคิดว่าตนเองรูใ้ นเรือ่ งทางโลกจนจบปริญญาตรี
โท เอก ได้เป็นบัณฑิต เรามีความรูแ้ จ้งว่าความรูข้ องเรานีเ้ ป็นความรูข้ องคนชัน้ สูง เรียนจนปริญญาเอก
ได้เป็นดอกเตอร์ แล้วอย่างนี้ แล้วมาพิจารณาดูถึงความรู้ของเรา ถ้าเรามีความรู้และมีปริญญาบัตร
เป็นเครื่องแสดงและยืนยัน เรามีความรู้อันแท้แน่นอน ว่าเรามีความรู้ถึงขั้นสูงสุด คือ เรียนมาจน
จบทางโลกแล้ว เราก็มายึดมั่นเอาไว้เป็นของตนเอง การที่คนเราที่จะรู้ไปถึงความคิดความจําและ
ความหมายรู้นั้น ย่อมยังไม่รู้จักแน่แท้ จึงจัดได้ว่าเป็นปัญญาขั้นกลาง
ฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เรียนรู้มาเพียงแค่นี้ เราควรมาพิจารณาความรู้ของเรา เช่น
เรียนรัฐศาสตร์กด็ ี แล้วมาปกครองบ้านเมือง ปกครองประชาชนให้อยูเ่ ป็นสุข เราจะเรียนธรรมศาสตร์
ก็ดี อาชีวะก็ดี เกษตรศาสตร์ก็ดี เราพินิจพิจารณาของแต่ละแขนง อันนี้แล้วแต่ใจชอบแต่ละบุคคลที่
จะเรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนทีไ่ หนทีเ่ มืองนอกก็ดี เมือ่ เราเรียนมาแล้วเราก็มา
พิจารณาดูวา่ ความรูค้ วามมีปญ
ั ญาเหล่านีก้ ส็ ามารถทาํ ให้มคี วามสุขได้ แต่ไม่ได้ประมาทข่มขีข่ เู่ ข็ญว่า
การที่เรียนมาทางนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ แต่จัดว่าเป็นปัญญาขั้นกลางที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอด
ในคาํ สอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เราควรมาพิจารณาดูวา่ ความรูท้ เี่ ราเรียนมาแล้วทําให้เกิดประโยชน์
อย่างไร เช่น เราเรียนรัฐศาสตร์มาแล้วเราก็ปกครองคนทีไ่ ม่มคี วามรูใ้ ห้อยูใ่ นครอบครองและจะทาํ ให้
ส่วนมากมีความสุขด้วย หรือจะเรียนทางเกษตรก็ดี เราก็มาเพาะพืชผลหรือเลี้ยงสัตว์แล้วเอามาเป็น
อาหารของคนทั้งหลายนั้นก็ดี นี่แหละ เพราะเราเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาและมาทําให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม หรือเราจะเรียนทางอาชีวะ เช่น เรียนทางไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ฯลฯ แล้วเรา
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เอาความรู้ที่เราเรียนมานี้มาคิดสร้างถนน รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด้านไฟฟ้า แล้วสิ่งเหล่านี้จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเจริญยิ่งขึ้น และคนทั้งหลายก็
จะมีความสุขความสบาย หรือถ้าจะไปเรียนทางแพทย์ จะเรียนอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม
แล้วก็เอาความรู้นั้นมาทําให้เกิดประโยชน์ จะเป็นการรักษาคนเจ็บคนไข้ หรือจะเอามาสอนให้แก่
คนที่ยังไม่รู้นั้นก็ดี ซึ่งจะทําให้บ้านเมืองเจริญ ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข
เพราะฉะนัน้ ปัญญาเรานีแ่ หละทีจ่ ะนาํ ความสุขความเจริญมาให้ประเทศชาติและผูค้ นทัง้ หลาย
และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเราไปเรียนไปศึกษามาแล้ว จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือเมื่อเอาไปใช้แล้ว
มันจะเกิดผลเสียอย่างไร เช่น บางคนไปเรียนมาแล้ว แล้วเอามากดขี่ข่มเหงผู้อื่นให้เดือดร้อน หรือ
ฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ หรือมาคิดสร้างอาวุธระเบิด แล้วเอามาทําลายชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ตายตกหล่น
ล่วงลับดับไป อันนี้เราใช้ความรู้ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อเราสร้างอาวุธขึ้นมาแล้ว เราเอามาใช้ป้องกัน
บ้านเมืองเรา อย่างนี้ย่อมเป็นการดี การที่คนเราเรียนมาแล้วแต่ยังไม่รู้จักถึงผลดีและผลเสียนั้น
ย่อมจัดว่าเป็นคนที่ยังไม่มีความรู้แน่นอน ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้ว แล้วมาทําลาย
ล้างผลาญชีวติ ของกัน อันนีเ้ ป็นการใช้ความรูค้ วามคิดของเราทีเ่ รียนมาไม่ถกู ต้องตามเป้าหมาย หรือ
ใช้ปัญญาที่ไม่ถูกต้อง และมันจะทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนปัจจุบันนี้ เหตุเดือดร้อน
ความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศหรือภายในประเทศก็ตาม เพราะคนเราใช้ปัญญา
ไม่ถูกต้อง เมื่อเราเรียนมาแล้วจนจบถึงขั้นเป็นบัณฑิต เราอย่าคิดว่าเรามีความรู้มากกว่าคนอื่นแล้ว
มากดขี่ข่มเหงคนอื่นเขา ให้เดือดร้อน
ส่วนนักปราชญ์นั้น ผู้ที่มีความรู้จริงนั้นท่านจะไม่อวดตนเองว่าตนเองเก่งอย่างโน้นอย่างนี้ คือ
เมื่อคนพูด นักปราชญ์ท่านจะนั่งฟังเฉยๆ ท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ อันนี้แหละจึงเรียกได้ว่า
ท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีปัญญาความรู้แหลมคม ว่องไวจริงๆ เมื่อเรามาพิจารณาดอย่างนี้แล้ว
เราอย่าไปติดในความรู้ของตนเองเพียงแค่นี้
เราจะรู้แจ้งได้อย่างไร เช่น เราซื้อรถมาใหม่ๆ แล้วเครื่องเกิดขัดข้องไม่ติด หรือถูกโจรขโมยไป
หรือสูญหายไปแล้ว เรามาคิดถึงรถ มีความทุกข์ถงึ รถ อันนีแ้ หละเรายังไม่รจู้ ริงว่า สังขารเมือ่ เกิดขึน้ มา
แล้วย่อมแปรปรวนแตกหักสลายไป ฉะนัน้ เรายังไม่รู้ เราจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนถึงสิง่ เหล่านัน้
เช่น เงินเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้ว แล้วเอามาจับจ่ายซื้อขายใช้สอย มาทําผลประโยชน์ให้ตนเองร�่ำรวย
มั่งมีแล้ว มาถูกขโมยลักเอาไปหรือสูญหายไป เราก็มานั่งทุกข์โศกเศร้า อันนี้ย่อมเป็นธรรมดา หรือ
ไฟไหม้บา้ นเรา เราก็ตอ้ งโศกเศร้าเป็นธรรมดา อันนีแ้ หละ เหตุทเี่ รามีความทุกข์โศกเศร้า ก็เพราะเรา
ยังไม่รู้แท้ คือรู้แค่วิญญาณเท่านั้น แต่ถ้ามีคนเขามาด่าว่าเราไม่มีความรู้ เป็นคนโง่ เป็นคนชั่วช้า
เป็นคนไม่มีปัญญา เราย่อมมีความโกรธขึ้น แล้วเราก็คืออยากจะฆ่าเขา อยากทําลายเขา อันนี้แหละ
เป็นสิง่ ทีเ่ รายังไม่รจู้ ริงในสิง่ ทีเ่ ขาสมมุตขิ นึ้ มาในโลกนี้ เราย่อมโกรธเขาเป็นของธรรมดา อันนีเ้ ป็นเพียง
ความหมายรู้ของวิญญาณเท่านั้น แล้วเรามาพิจารณาดูว่า ถ้าเราถูกเขาด่าแล้วเราจะโกรธเขาไหม
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ถ้าเรายังโกรธเขาอยู่ แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงในคําพูดที่เขาสมมุติขึ้นมา ในเมื่อตนเองเรียนมาทางโลก
จนจบชั้นสูงแล้ว เมื่อเขามาด่าทําไมจึงโกรธเขาอยู่ อันนี้แหละเราจึงถือว่ายังไม่รู้ในคําสมมุติ
ขึ้นมานั้น จึงจัดได้ว่าเป็นปัญญาขั้นกลาง
ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูถึงความรู้ของตนเองว่ารู้จริงไหม ถ้าเราไม่รู้จริงแล้ว
อย่าไปติเตียนคนอื่นเขา เรามีความรู้แค่นี้ กลิ่นก็ดี ถ้าเราไปถูกกลิ่นหอม เราก็หลงและชอบ แต่ถ้า
เราไปถูกกลิน่ เหม็น เราก็ยอ่ มโกรธหรือไม่พอใจ แต่เราไม่ได้คดิ ว่ากลิน่ หอมหรือกลิน่ เหม็นนัน้ มันเป็น
ของธรรมชาติ เมื่อจมูกเราไปดมกลิ่นนั้นก็ย่อมได้กลิ่นเป็นธรรมดา รสก็เหมือนกัน ถ้ารสนั้นอร่อย
เราก็ชอบ แต่ถ้ารสนั้นไม่อร่อย เราก็ไม่ชอบไม่พอใจในรสนั้น อันนี้แหละ คนเรายังมีกิเลสอยู่ ยังไม่รู้
จริง ก็ย่อมเป็นของธรรมดาที่วิญญาณยังหมายรู้อยู่ ถือเป็นอุปาทานอยู่ การถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดี
เราควรมาพิจารณาดูวา่ เราไปนัง่ อยูใ่ นทีใ่ ดทีห่ นึง่ ก็ดี เช่น เราไปนัง่ ในรถทีไ่ ม่มเี บาะรองนัง่ หรือเราไปนัง่
ถูกแดด เราก็ย่อมไม่พอใจ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของเหล่านี้ย่อมเป็นอย่างนี้ นี่แหละ เป็นเพียงความหมายรู้
ในวิญญาณเท่านั้น แต่ถ้าเราไปนั่งในรถที่มีเบาะอ่อนนุ่ม มีแอร์และเป็นรถที่สวยๆ งามๆ แล้ว
เราก็ย่อมพอใจและหลงใหลในสิ่งเหล่านั้นอยู่ แต่เราไม่รู้จักว่า ถ้าไปจากที่นั่งอยู่เดิมแล้วก็ต้องไปนั่ง
ในที่ใหม่ที่ไม่ดี คือไปถูกแดดหรือนั่งในที่ ไม่มีเบาะ หรือเราไปถูกความร้อนและความหนาวอีก
ฉะนั้นเราควรมาพิจารณาให้รู้จักว่า ถ้าเราไม่รู้จักในสิ่งสัมผัสเหล่านั้น ย่อมถือว่าเรายังไม่มี
ความรู้ เป็นแต่เครื่องหมายรู้ คือรู้แต่วิญญาณเท่านั้น หรือการสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา ฯลฯ และ
สิ่งต่างๆ ในวัดก็ดี เมื่อของที่สร้างเกิดชํารุดเสียไป หรือช่างเขาทําไม่ดี เราก็ย่อมไม่พอใจเป็นของ
ธรรมดา หรือเกิดเสียดาย นี่แหละเป็นเพราะเหตุว่าเรายังไม่รู้จริง แต่ยังหลงอยู่ว่าตนเองรู้ ตัวอย่าง
เช่น ญาติผู้ใหญ่ของเราตายจากไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของธรรมดา เปรียบเหมือนกับสิ่งของ
ก็เหมือนกัน และเมื่อเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีความหิวกระหายความเหนื่อยความอ่อนเพลียแล้ว
เราก็เกิดความโศกเศร้าโศกาอาดูรจนเกิดมีความทุกข์ และการเกิดพลัดพรากจากกันไปก็เป็นทุกข์
หรือพลัดพรากจากของรักก็ย่อมเป็นทุกข์โศกเศร้า อันนี้แหละย่อมไม่รู้จริง จึงจัดได้ว่าเป็นปัญญา
ขั้นกลาง เป็นเพียงหมายรู้ คือ ยังไม่รู้แจ้งชัด มันจึงเป็นอย่างนั้นที่เราหลงอยู่ ฉะนั้น ขออย่าให้มา
ติดอยู่เพียงแค่นี้ อันนี้ซึ่งจัดว่ารู้เพียงวิญญาณเท่านั้นหมายรู้เท่านั้น
ฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายและนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ควรมาพิจารณาดูว่า ความรู้
ของเรานี้รู้แน่นอนหรือเปล่า ถ้ารู้เพียงแค่นี้ก็รู้เหมือนผู้ใหญ่ คือรู้ในสิ่งของที่ปรุงแต่งขึ้นมาในโลกว่า
มันเป็นผลเป็นประโยชน์แค่นั้นเอง เหตุนั้นเรามาพิจารณาดูว่าการรู้เพียงหมายรู้ คือรู้เพียงวิญญาณ
นั้นยังหลงใหลในสิ่งของต่างๆ อยู่ อันนี้เรารู้เพียงวิญญาณของเราแค่นั้นเอง เป็นเครื่องหมายรู้
เราพึงอย่าไปติเตียนความรูข้ องคนอืน่ อย่างเช่นภิกษุสามเณรทีอ่ ยูใ่ นวัด เมือ่ มองเห็นโบสถ์ ศาลา ฯลฯ
ทีม่ นั เก่าคร�ำ่ คร่าก็นกึ ว่าเป็นของธรรมดา เมือ่ มาสร้างใหม่ๆ ก็หลงใหลในสิง่ นัน้ ถ้าเรามารูจ้ กั ตนเองว่า
เมือ่ เจ็บไข้ได้ปว่ ยแล้วก็ตอ้ งล่วงลับดับไปนัน้ ย่อมเป็นของธรรมดา แต่เราก็ยงั ไม่รจู้ ริงถึงความแตกสลาย
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ความผันแปรของร่างกาย คือเรายังมีความเจ็บปวดและเกิดความทุกข์ ดิ้นรนโศกเศร้า อันนี้แหละ
เรายังไม่รู้จริง ถ้าหูเราได้ยินเขาด่าเขานินทาเรา ว่าสามีภรรยาเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เราย่อมเกิด
ความแค้น อันนี้เองที่ตนเองยังไม่รู้จึงต้อง โกรธ ถ้ารู้จริงๆ แล้วย่อมไม่โกรธ อันนี้แหละเป็นเพียงแต่
หมายรู้ในคําพูดเท่านั้น ซึ่งเรายังไม่รู้จึงทําให้เราโกรธ เมื่อเราได้ยินเสียงที่ดีก็ย่อมทําให้หลงในเสียง
นั้นว่ามันเพราะอันนี้เป็นเพียงเป็นปัญญาขั้นกลาง คือรู้เพียงวิญญาณที่ไม่จริง เป็นเพียงหมายรู้อยู่
อันนี้เปรียบเหมือนผู้ใหญ่รู้ในสิ่งของต่างๆ พอสมควร แต่ยังไม่รู้เท่าบัณฑิตที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด
แหลมคมและว่องไวจริงๆ

๓. รู้ด้วยปัญญา
ปัญญาที่รู้จริงนั้น จะต้องรู้ให้จริงๆ ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร ดับสูญไปอย่างไร เช่น เรามีเงินแล้ว
เอามาสร้างสิ่งต่างๆ หรือไปจับจ่ายใช้สอย หรือสร้างถนนหนทาง สร้างบ้านสร้างวัด ฯลฯ นี่แหละ
เรารู้จักเอาเงินนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้ว มันก็มีรูปร่างสีต่างๆ ที่สวยงาม
แล้วมันก็ต้องแตกสลายไปเป็นของธรรมดาเหมือนกับเงิน คือ รู้ว่าเงินนั้นได้มาจากดินหรือแร่อะไร
แล้วก็มาถลุง แล้วเอามาสมมุติ เป็นเงิน และเขายังรู้จักว่าถลุงอย่างไร มีน�้ำหนักเท่าไร เอามาจับจ่าย
ใช้สอยอย่างไร และเงินนั้นเป็นของใคร และแตกสลายดับสูญไปกลับไปสู่สภาพเดิมอย่างไร อันนี้
เรียกว่ามีปัญญารู้จริง เมื่อเงินทองนั้นชํารุดเสียหายไป เราต้องไม่โศกเศร้าเสียใจในเงินทองนั้น
จึงจัดได้ว่าคนนั้นมีปัญญารู้จริงในสิ่งสมมุติ ซึ่งสิ่งของเงินทองเหล่านี้เป็นของกลาง ไม่เป็นของใคร
คนใดคนหนึ่ง เมื่อบุคคลนี้ตายไปแล้ว บุคคลอีกคนหนึ่งก็เอามาใช้กันต่อไป และเราจะให้มันยืนยง
สมความปรารถนาไม่ได้ เมื่อปัญญามารู้อย่างนี้ว่า เมื่อเสียหายหรือขาดชํารุดไปแล้วย่อมไม่มีความ
โศกเศร้า ความทุกข์ ความเดือดร้อนอะไรในสิ่งของนั้น ย่อมจัดได้ว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญารู้แจ้ง
แทงตลอด รู้แพ้ รู้จริง รู้เห็นในความเป็นจริงเป็นธรรมดาของสังขาร อันนี้แหละ เป็นปัญญาขั้นสูง
คือรู้แล้วไม่ควรหลงใหลในสิ่งของเหล่านั้น เมื่อตาเรามองเห็นสิ่งของต่างๆ เช่น วัว ควาย หรือ
สัตว์เลี้ยง ของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากไป เราต้องไม่โศกเศร้าหรือทุกข์ต่อสิ่งเหล่านั้น
ควรคิดอยู่ว่าสิ่งของเหล่านั้น เมื่อมันเกิดมาแล้วย่อมมีแตกสลายล้มหายตายจากไปเป็น ของธรรมดา
เมือ่ มาพิจารณาตัวเองว่า สังขารเมือ่ เกิดมาเป็นเด็กแล้วเป็นผูใ้ หญ่ แล้วแก่ชรา แล้วทีส่ ดุ ก็ตายจากไป
เราจะคิดเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มอยู่ตลอดไปไม่ได้ หรือให้สีของผมนั้นดําตลอดไป หรือจะให้ฟัน
ของเราไม่หลุดไม่ร่วงนั้นเป็นไปไม่ได้ หรือเราไม่อยากตาย แต่ผลที่สุดเราก็ต้องตายจนได้ เราควร
มาพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้ มันไม่ใช่เป็นของเรา จะปรารถนาให้สมใจหมายย่อมไม่สมใจหมายเลย
ในร่างกายอันนี้ ถ้าเรามารู้อย่างนี้แล้ว ย่อมแสดงว่ามีความรู้จริง รู้ด้วยปัญญาขั้นสูง
ถ้าเรามาพิจารณาในร่างกายของเราว่ามันประกอบด้วย ธาตุ ๔ คือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ เรียกว่า
รูปธรรม และมีวิญญาณเข้ามาครอบครองอยู่เป็นเจ้าของ ส่วนนามธรรม อาศัยอยู่ด้วยกัน เรามา
ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ป สู่ ค ว า ม ส ว่ า ง 293

พิจารณาดูว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๔ อย่างนี้ เราจะไปจับต้องไม่ได้ คือ ไม่เห็นตัว
ไม่เห็นตน ถ้าร่างกายเรามีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง เราเรียกว่าเวทนา การจํารูป เสียง กลิ่น รส ดังที่กล่าว
มาแล้วนั้น เรียกว่าสัญญา การสร้างสิ่งของทําบุญทําทาน หรือปรุงแต่งสิ่งของใดๆ ในร่างกายหรือ
นอกร่างกาย หรือทํากรรมอะไรต่างๆ ย่อมแสดงได้ว่าสังขารนั้นเป็นกิเลสที่ปรุงแต่งจิตใจของคน
ทั้งหลายที่ทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร วิญญาณ คือเครื่องหมายรู้ เป็นของที่โกหก เป็นสิ่ง
อุปาทาน แล้วเราเอามายึดมั่นถือมั่น เช่น เราสร้างกรรมดีก็ได้ดี ทํากรรมชั่วก็ย่อมได้ชั่ว วิญญาณ
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่รู้ไม่จริง ไม่แจ้ง เป็นลักษณะอย่างนี้แหละ ที่รู้ด้วยวิญญาณ
เรามาพิจารณาถึงว่า มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๔ อย่างนี้ย่อมไม่เที่ยงแท้คือ
สิ่งเหล่านั้นย่อมมีการแปรปรวน แตกหักสลายไปเป็นของธรรมดา คือเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ถ้าเรา
รู้ว่ารูปธรรมนามธรรมอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้ ถ้าเรารู้ถึงสังขารภายนอกและภายในของเราแล้ว
บุคคลนัน้ ย่อมเป็นคนทีม่ คี วามรูต้ รง คนเราจะเกิดทีไ่ หนก็แล้วแต่ ย่อมมีความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน คือ
มีทั้งความทุกข์ ความโศกเศร้าแตกหักสลายไปเป็นของธรรมดา แต่จะดับไปที่ไหน หรือดับเมื่อไรนั้น
ก็ย่อมไม่แน่นอน ถ้าเราไม่หลงใหลในสิ่งเหล่านั้นแล้ว เราก็จัดได้ว่าเป็นผู้ที่รู้แท้แน่นอน
เราควรพิจารณาดูวา่ ร่างกายของเราเกิดมาอย่างไร เกิดด้วยอะไร และอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
กรรมคืออะไร สัตว์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดมาแล้วย่อมแตกดับไปเหมือนกับสิ่งของต่างๆ ที่ปลูกสร้าง
ฯลฯ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแตกสลายไปสู่สภาพปกติของมันเป็นของธรรมดา เสียงก็ดี เมื่อเสียงนั้น
มาสัมผัสกับหูของเรา เราก็ได้ยินเสียงนั้น เมื่อเสียงดับไป เราก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นเป็นของธรรมดา
สังขารก็ดี เมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้วย่อมมีความทุกข์บ้างสุขบ้าง บางทีก็กลางๆ และร่างกายของเรา
เมื่อปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมมีการปรุงแต่งไปไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นธรรมดาของสังขาร สิ่งที่ปรุงแต่ง
ขึน้ มา อาจจะปรุงแต่งให้เราสร้างกรรมดีกไ็ ด้ หรือสร้างกรรมชัว่ ก็ยอ่ มเกิดความทุกข์เป็นของธรรมดา
สังขาร การสร้างกรรมดีก็ย่อมไปสู่ความสุข ไปเกิดเป็นมนุษย์ ไปสู่สวรรค์ ไปสู่ปรินิพพาน นี่แหละ
เป็นผลของการทํากรรมดี อันนี้แหละเป็นการปรุงแต่งของสังขาร คือปรุงแต่งไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นของธรรมดา วิญญาณก็ไปหมายรู้ รู้ลงไปแล้วก็ย่อมยึดมั่นเป็นธรรมดาของวิญญาณที่ยังไม่รู้จริง
ซึง่ วิญญาณนีเ้ ป็นตัวกิเลส และทุกสิง่ ทุกอย่างในสังขารของเราย่อมมีหน้าทีแ่ ตกต่างกันไป ตามีหน้าที่
ดูสิ่งของต่างๆ หูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆ จมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นต่างๆ ลิ้นมีหน้าที่ลิ้มรสในอาหารต่างๆ
กายมีหน้าที่ถูกต้องโผฏฐัพพะ เป็นของธรรมดา
การปรุงแต่งทางสังขาร หรือจิตใจ หรือทางวิญญาณนั้น ถ้าเรามาพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้
วิญญาณก็เป็นเพียงหมายรู้เท่านั้น แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นของธรรมดา เราควรมาพิจารณาให้เข้าใจ
ในความรูข้ องตนเอง ปัญญาของตนเอง ในเมือ่ ใช้ตามองดูรปู สิง่ ของต่างๆ จมูกใช้ดมกลิน่ ลิน้ ใช้ลมิ้ รส
หูใช้ฟังเสียง กายได้ถูกสัมผัสก็ดี และการปรุงแต่งของเราก็ดี ให้เราเข้าใจในสิ่งนั้น ก็ย่อมเป็นของ
ธรรมดาเหมือนกัน และสิ่งไหนดีมีความสุข เราก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ และวิญญาณไหนยังไม่หมายรู้
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เราก็อย่าไปติดอยู่ในสิ่งนั้น เราควรมาทําความเข้าใจในสิ่งนั้นเสีย เพราะถ้าเรายังไม่รู้ในสิ่งนั้น
เราย่อมหลงใหลในสิง่ นัน้ อยู่ แต่ถา้ เราพูดว่าตัวเราเองรูแ้ ล้ว แต่เรายังหลงในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสอยู่
ก็แสดงว่าเรายังไม่รู้แท้จริง แต่ถ้าเรารู้แล้ว เราควรรู้ให้จริงในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี คือรู้ให้ถูกที่ถูกทาง
ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วย่อมจะเป็นปัญญาขั้นสูง ซึ่งจะทําให้เราไม่หลงและไม่ติดอยู่ในความรู้ของตนเอง
ปัญญาวิชาความรู้ทั้ง ๓ อย่างนี้เป็นของที่ไม่มีตัวตน เป็นของเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้น
ถ้าบุคคลใดมีปัญญา วิชา ความรู้ คนนั้นเมื่อไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตําบลใด ประเทศใดสังคมใดก็ตาม
บุคคลนั้นย่อมมีความสุขในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ย่อมมีแต่ความสุขและความรู้ติดตัว
เปรียบเหมือนความรู้นั้นมาตั้งอยู่ข้างหน้าของตนเอง และไม่หลงใหลในสิ่งสมมุติทั้งหลาย เช่น
ร่างกายก็ดี สิ่งของที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ดี เมื่อเรามารู้ในสิ่งสมมุติในสิ่งของเหล่านั้นให้เข้าใจว่ามันเป็น
ธาตุใด และเป็นของที่ปรุงขึ้นมาจากไหน แล้วของนั้นแตกสลายไปอย่างไร เมื่อเรารู้ในสิ่งเหล่านี้แล้ว
ก็เปรียบเหมือนมีความรู้มาตั้งอยู่ข้างหน้าของเราอยู่ทุกเวลา
ฉะนั้น เราควรมาพิจารณาความรู้ของเราตั้งแต่ต้น คือตั้งแต่สัญญามาจนถึงวิญญาณ และ
ปัญญาอันแท้จริง และเราจะรู้ว่าตัวเราเองอยู่ในความรู้ขั้นใด แล้วเรามาพิจารณาตัวเราเองว่าตัวเรา
รู้หรือไม่รู้ ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งตลอด ยังหลงอยู่ ก็ขอให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติธรรม
ให้พากันเตรียมตัวเตรียมใจ ใช้ความพากเพียรพยายาม ตัง้ จิตตัง้ ใจเจริญภาวนา ให้ปญ
ั ญาของตนเอง
ั ญาของตนเองว่า สังขารทัง้ หลายทีต่ งั้ ขึน้
แก่กล้าขึน้ ไป จนให้รแู้ จ้งในสังขารธรรมทัง้ หลายด้วยสติปญ
ิ ญาณครองอยู่ และสิง่ ทีป่ รุงแต่งขึน้
เกิดขึน้ สมมุตขิ นึ้ มา จะเป็นสัตว์กด็ เี ป็นมนุษย์กต็ ามทีส่ มมุตวิ า่ มีวญ
สร้างขึ้นที่ไม่มีวิญญาณครองอยู่นั้นก็ดี ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความเกิดขึ้นมา แล้วตั้งอยู่
อย่างไร แปรปรวนไปอย่างไร แตกสลายย่อยยับดับไปอย่างไร ตามสภาพเดิมของสังขารธรรมทัง้ หลาย
ถ้าเราทุกคนได้มีปัญญาเกิดขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนอย่างนี้ ไม่หลงใหลไปตามสมมุติโลกแล้ว
ั ญาจริงตามสมมุตโิ ลกเอาไว้ เมือ่ บุคคลใดมารูจ้ ริงรูแ้ จ้งแทงตลอดอย่างนีแ้ ล้ว
จึงจะเรียกว่าบุคคลผูม้ ปี ญ
เมื่อบุคคลผู้นั้นจะไปอยู่แห่งหนตําบลใด ประเทศใดเมืองใดแล้ว ตนเองได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์
อะไรต่างๆ เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้า บุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวหลงใหลไปตามเรื่องเหล่านั้น ตนเอง
ก็จะตั้งสติปัญญาให้รู้อยู่โดยเฉพาะหน้า ก็จะเป็นบุคคลที่รักษาตนเองให้มีความสุขอยู่ในอิริยาบถ
ทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดไป จึงสมมุติได้ว่าเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาอันแท้จริง เหตุฉะนั้น
การอธิบายธรรมด้านปัญญา ๓ ขั้น คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงโดยย่อๆพอให้นักปฏิบัติธรรม
ทั้งหลายได้นําไปพิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเอง ก็เห็นเวลาพอสมควร ขอยุติลงเพียงเท่านี้
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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ปัจจยาการ ๑๒ ประการ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
		
		
		
		
		
		
		

อวิชฺชาปจฺยา สงฺขารา		
สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา		
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ
อุปาทานปจฺจยา ภโว		
ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ		
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ

ปัจจยาการ ๑๒ ประการนี้ คือปัจจัยที่ทําให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ ที่เรา
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้น ก็คือมันมีปัจจัยที่ทําให้สืบเนื่องกันอยู่ไม่ขาด
เหตุฉะนั้น ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ปลงเกศา ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตลอด คือ
ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านก็ยังไม่เข้าใจในปัจจยาการ ๑๒ ที่แสดงไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เมื่อไรแล้ววนรอบ ๓ อาการ ๑๒ ของเรายังไม่หมดจดเพียงใด เราก็ยังไม่ประกาศตนเองว่าเป็นผู้
ตรัสรู้ เมือ่ ท่านได้ปลงเกศาทรงผนวชแล้ว ท่านก็ได้มาประทับทีใ่ ต้ตน้ โพธิ์ และได้พจิ ารณาปัจจยาการ
๑๒ ประการ คือดูปัจจัยที่ทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ เกิดเพราะเหตุอะไร เกิดเพราะ
ปัจจัยอะไร จึงทําให้คนเราเกิดมาไม่มีความสิ้นสุด จึงมีความทุกข์ ความเดือดร้อนความวุ่นวายอยู่
จึงมาเกิดเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ จึงได้มาพิจารณาถึงปัจจยาการ ๑๒ ประการ เป็นปัจจัยที่ทําให้
หมุนเวียนเป็นลูกโซ่ติดต่อกันไปอย่างไม่ขาด จึงทําให้เกิดอยู่บ่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจยาการ
๑๒ ประการ นี้คือ
ข้อที่ ๑ เรียกว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา การที่คนเราไม่เข้าจิตเข้าใจ และยังหลงอยู่และ
ยังมืดอยู่ มันจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสังขาร ดังนั้น การที่คนเรายังหลงไม่รู้แจ้งในสิ่งใดก็ดี แล้วเรา
ยังไม่รแู้ จ้งถึงสังขารของเราว่าเกิดมาอย่างไร แปรปรวนแตกสลายไปอย่างไร เรายังไม่เข้าใจ เราก็ยอ่ ม
หลงอยู่ เหมือนกับอาตมาที่ยังหลงอยู่ จึงมาเกิดกับโลกเขา ซึ่งมีแขนขา หูตา จมูก เป็นร่างกายนี้
มาเกิด และมีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกับเขาเหล่านั้น เป็นเพราะว่าอาตมายังหลงอยู่
ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่ละบุคคลที่ยังไม่รู้ในปัจจัยนี้ก็ย่อมทําให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ เราก็ย่อมหลงอยู่
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เป็นธรรมดา จึงทําให้เราเกิดอยู่ในโลกนี้เหมือนกัน แล้วคิดว่าโลกนี้มีความสนุกสนาน สะดวกสบาย
รื่นเริง เราจึงอยากมาเกิด และว่าโลกนี้มันสวยสดงดงามวิจิตรพิสดาร เหมือนกับเราไปในสถานที่
ที่มีความสุขความสบาย อากาศเย็นสบายและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ร่างกายอย่างไร เราก็มา
หลงว่าสุขสบาย เย็นสบาย ก็มาหลงอยู่ในโลกนี้ แล้วมีความสุขสนุกสนานสะดวกสบาย นี้แหละ
เป็นเพราะเราไม่เข้าใจ และยังหลงอยู่ในทุกข์ สมุทัย ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ เมื่ออยู่ในโลกนี้
เราถือว่ามันเป็นสุข เราไม่รู้ถึงสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์คือสิ่งที่ทําให้เวียนว่ายตายเกิด เราย่อมไม่รู้
อย่างนี้แหละเรียกว่า อวิชชา
อวิชชา คือ ความไม่รู้ ความหลง ความมืดมนอนธการ แม้สังขารภายนอกก็ไม่รู้จริง ในเมื่อของ
ที่ปรุงขึ้นแต่งขึ้น สร้างขึ้น สมมติขึ้นในสิ่งของต่างๆ เป็นวัตถุต่างๆ จะเป็นสีเขียว แดง ขาว
เหลือง ฯลฯ นัน้ เป็นปัจจัยภายนอก แต่เราก็ไม่รวู้ า่ ไปหลงว่าสิง่ ของเหล่านัน้ เป็นอย่างโน้นอย่างนีจ้ ริง
หรือสวยสดงดงามวิจติ รพิสดารจริงๆ จึงทาํ ให้เราหลงเพลิดเพลินกับสิง่ ของทีส่ มมุตขิ นึ้ มา แท้ทจี่ ริงแล้ว
เป็นของที่เราสมมุติขึ้นมา แต่เราก็ยังหลงอยู่ ฉะนั้น เมื่อตามองเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น
ลิ้นได้ลิ้มรสก็ดี ร่างกายถูกต้องโผฏฐัพพะ คือ อากาศเย็นสบาย หรือนั่งในร่มไม้เย็นๆ ก็ดี หรือยืน
เดิน นั่ง นอน ในที่ดีๆ นั้นก็ดี แต่เราก็ยังไม่เข้าจิตเข้าใจ คือเรายังหลงอยู่ ฉะนั้น เมื่อเราหลงในวัตถุ
ภายนอกแล้ว ส่วนภายในทีเ่ ป็นตัวเป็นตนนัน้ ว่ามันเป็นของเทีย่ งแท้แน่นอน เป็นของทีไ่ ม่รว่ งหล่นไป
หรือเป็นของที่ไม่แตกสลายไป เป็นของที่มีความสุข ถ้าเราไปเกิดในที่ไม่มีตัวตน หรือไม่มีความ
สนุกสนานย่อมไม่เพลิดเพลิน เพราะไม่ได้พูดจาปราศรัยกัน เช่น เมืองที่สุขที่สุด คือเมืองปรินิพพาน
ที่ไม่มีตัวตนนั้น เราก็ไม่อยากไป เราอยากสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกของเรานี้ เพราะโลกเรานี้
มีความวิจิตรพิสดารสวยสดงดงามมาก ดังนั้น เราจึงหลงในโลกนี้ และหลงในร่างกายของตนเอง
ว่าสวยสดงดงามไม่มีใครสวยกว่า หรืออยู่ในโลกนี้มันสะดวกสบาย ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย
ทั้งร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น ทําให้เราหลงในสิ่งเหล่านี้ หลง ไม่รู้แจ้งในธาตุทั้ง ๔ ขันธ์ ๕
จึงเรียกได้ว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เมื่อเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้แล้ว มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการ
ปรุงแต่งขึ้น
พูดถึงวัตถุสิ่งของภายนอกที่สมมุติขึ้นมาแล้ว เมื่อตาเรามองไปเห็น แต่เรายังไม่เข้าใจใน
สิ่งของเหล่านั้น เราก็ต้องปรุงแต่งในสิ่งของเหล่านั้น และพยายามขวนขวายว่าเมื่อไรเราจะได้สิ่งของ
เหล่านั้นมาเป็นของตน นี่แหละจึงทําให้เกิดสังขารที่ปรุงแต่งในดวงจิตดวงใจอยู่ และถ้าเรามองเห็น
คนอื่นเขาสวย เขาอยู่สบาย เราก็อยากมีเหมือนกับเขา นี้แหละมันก็ปรุงแต่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
เหมือนเราเหล่าท่านทั้งหลาย หรือ นักศึกษานั้นก็ดี ก็อยากสอบได้เลื่อนชั้นขึ้นไป เมื่อเรียนจบ
แล้วก็อยากให้เลื่อนชั้น หรือขั้นในการทํางาน หรือหน้าที่และตามขั้นของเงินเดือน คือขึ้นไปอย่าง
ไม่หยุดหย่อน แต่เราก็ไม่รวู้ า่ มันจะต้องค่อยๆ เจริญไปทีล่ ะนิดๆ อยูน่ นั้ เอง ซึง่ เราก็ไม่รู้ แต่เราก็อยาก
ได้มัน นี้แหละเป็นการปรุงแต่งในจิตใจของเรา จึงเรียกว่า สังขาร การปรุงแต่งนี้ เมื่อเราได้ยินเสียง
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ก็ดี หรือดนตรีที่ปรุงแต่งขึ้นมาในโลก เราก็อยากได้ยินเสียงนั้น หรืออยากได้เห็นรูปนั้น และเมื่อไร
จมูกเราจะได้ดมกลิน่ ลิน้ จะได้ลมิ้ รส เมือ่ ไรกายจะถูกต้องโผฏฐัพพะ เมือ่ จะนัง่ จะนอนให้สบายเป็นสุข
ไปไหนก็ดีคืออยากไปสะดวกสบาย อันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่ง เกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้
จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเครื่องหมายรู้ ว่าการที่สร้างคนให้สวยสดงดงามนี้เป็นเพียง
หมายรูล้ งไป และสิง่ ของต่างๆ ก็ดี นามรูปต่างๆ ทีน่ งั่ อยูใ่ นทีน่ นี้ นั้ มันเป็นปัจจัยทีส่ งั ขารการปรุงแต่ง
มันจึงมีวิญญาณหมายรู้ คือทําให้เราอยากได้รูปนั้นรูปนี้ หรือวัตถุต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้นเองไว้
แล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้สร้างนามรูปขึ้นมาตามที่จิตใจได้หมายรู้เอาไว้นั้น มันจึงเป็นปัจจัยให้เกิด
นามรูปต่อไป
ถ้าหากได้มีนามรูปเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ เป็นตนเป็นตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่
ในที่นี้ก็ดี หรืออยู่ในสถานที่อื่นหรืออยู่ในโลกนี้ก็ตามที เมื่อนามรูปร่างกายอันนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ย่อมมีอวัยวะต่างๆ เช่น มีตา หู จมูก ลิ้น กาย และมีใจเป็นเครื่องอาศัยอยู่ด้วยกัน เรียกรวมกันเข้า
สมมุติว่ารูปธรรมและนามธรรมตามสมมุติ ฉะนั้น เมื่อรูปธรรมได้เกิดขึ้นมาแล้ว นี้มันก็เป็นธรรมดา
ที่เราเหล่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ย่อมมีธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ ครบบริบูรณ์เหมือนกัน ถ้ารูปธรรม
ไม่วิบัติอันใด ที่เกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ของมนุษย์ที่เราได้สร้างกรรมมาแต่ปางก่อน แต่รูปกายนั้น
จะสวยหรือไม่สวยนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับกรรมที่มันปรุงแต่งมาให้ เพราะเราอยู่ด้วยกรรม บัดนี้ เราเกิด
เป็นตัวตนคนเราแล้วอย่างนี้ เรียกว่า รูปธรรม
เมื่อมีนามรูปเกิดมาแล้ว ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด สฬายตนะ สืบต่อกันไป เช่นจะยก
ตัวอย่างของสฬายตนะให้ฟังว่า เมื่อตาของเรามองดูรูปภาพต่างๆ อยู่นั้น ถ้าสายตาของเรามองไป
อยู่ในระหว่างกลางทางยังไม่ถึงรูปนั้น นี้แลเรียกว่าสฬายตนะ หูก็ดี เมื่อเสียงดังอยู่ที่ไกล คือเสียงนั้น
ยังไม่มาถึงหู ก็เรียกว่า สฬายตนะ จมูกกับกลิ่นก็ดี ในเมื่อกลิ่นยังไม่มาถึงจมูกของเรา ก็เรียกว่า
สฬายตนะ ลิ้นกับรสก็ดี สิ่งของต่างๆที่เป็นเครื่องดื่มกินนั้นยังไม่มาถึงสิ้น เรียกว่า สฬายตนะ หรือ
สิ่งของต่างๆ เช่น อากาศร้อน หรืออากาศเย็นๆ เหล่านี้กําลังพัดมาแต่ไกลยังไม่มาสัมผัสถูกต้องกาย
อยู่ในระหว่างกลางนั้นแหละ สมมุติเรียกว่า สฬายตนะ
ถ้าหากสฬายตนะเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสัมผัสกระทบถูกต้องในสิ่งต่างๆ
เหล่านั้นตามหน้าที่ของตนเอง เช่น ตามองไปกระทบกับรูปต่างๆ หูกระทบกับเสียง จมูกกระทบกับ
กลิ่น ลิ้นกระทบกับรส กายไปกระทบถูกต้องกับอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งในสิ่งของต่างๆ ที่มาสัมผัส
กายนัน้ เช่น ถ้าสิง่ ของต่างๆ ทัง้ หลายเหล่านัน้ มากระทบซึง่ กันและกันเข้า จึงเรียกว่า สัมผัส ถ้าหากว่า
มีสัมผัสเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวทนาเกิดขึ้นสืบต่อกันไป เช่น เมื่อตาเรา
เห็นรูปดีรูปสวย หูได้ยินเสียงไพเราะ จมูกได้กลิ่นหอม ลิ้นได้ลิ้มรสอร่อย กายได้ถูกต้องของอ่อน
นุ่มนวลหรืออากาศเย็นสบายนั้นก็ดี เราก็มีความพอใจชอบใจในสิ่งเหล่านั้น แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้น
เรียกว่า สุขเวทนา แต่ถ้าตา จมูก ลิ้น กายก็ดี ไปกระทบถูกต้องในฝ่ายไม่ดี เราก็ไม่พอใจไม่ชอบและ
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มีความทุกข์ เรียกว่า ทุกขเวทนา ถ้าเมื่อในสิ่งเหล่านั้นได้กระทบกันเข้าแล้ว เราก็เฉยๆ เป็นกลางอยู่
เรียกว่า ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นเวทนาเหมือนกัน ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งนั้น เวทนานี้จะเรียกว่า จิตเสวย
อารมณ์ก็ได้ เมื่อจิตของเราเสวยอารมณ์ทั้งมีความสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง จึงเรียกว่า
เป็นเวทนา
เมื่อได้มีเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา คือความอยากได้
ในสิ่งต่างๆ ลักษณะของตัณหานั้น เช่นเมื่อตาเห็นรูปดีรูปสวย เราก็มีความทะยานอยากได้ในรูปนั้น
หูได้ยนิ เสียงเพราะ เราก็อยากได้ฟงั แต่เสียงนัน้ จมูกได้ดมกลิน่ หอม เราก็มคี วามอยากดมแต่กลิน่ นัน้
ลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยเข้า เราก็อยากแต่รสนั้น กายถูกต้องโผฏฐัพพะในของอ่อนนุ่มนวล หรือเมื่อเรา
นัง่ รถเรือทีส่ บาย นัง่ อยูท่ อี่ ากาศเย็นสบายเหล่านี้ เป็นต้น เราก็เกิดมีความอยากได้ในวัตถุสงิ่ ของต่างๆ
ก็เพราะตัณหาตัวเดียวนี้แหละเป็นเหตุ จึงทําให้เราทุกคนอยากเกิดอยู่ในโลกนี้
เรามาพินิจพิจารณาว่า ตัณหานี้มันเป็นอย่างไร มันก็เป็นความทะยานอยากโดยไม่มีที่สิ้นสุด
ทําให้เรามองดูแล้วว่าโลกนี้มันสวยวิจิตรพิสดารน่าอยู่น่าอาศัย แต่ถ้าคนที่อยากแล้วยังไม่ได้ เขาก็
มีความอยากจะได้เหมือนกัน จึงมีความพยายามดิ้นรนอยู่ เหตุฉะนั้น เมื่อตัณหาคือความทะยาน
อยากได้เกิดขึ้นมาแล้ว มันก็เป็นปัจจัยให้มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่น เช่นตัวอย่างเกิดขึ้นมาตามๆ กัน
ไม่ขาด จะยกตัวอย่างของอุปาทานให้ดคู อื ว่าพวกเราท่านทัง้ หลายได้มคี วามทะยานอยากในวัตถุสงิ่ ของ
ต่างๆ ที่เป็นของภายนอกกายก็ดี ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดี ที่เรายังไม่ได้ เช่น รถ เรือ ตึกรามบ้านช่อง
เงินทองสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น แต่เมื่อเราทุกคนได้มาเป็นของตนแล้ว เราก็มาหลงยึดมั่นถือมั่น
ในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นของเราจริงๆ นี้เรียกว่า อุปาทาน อีกอย่างหนึ่ง แม้ร่างกายของเรา
ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ดี พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้เหมือนบุคคลที่ไม่มีร่างกาย
สวยสดงดงามก็อยากได้ร่างกายสวยสดงดงาม ได้มายึดมั่นถือมั่นมาปรุงมาแต่งให้สวยสดงดงาม
สมความปรารถนาของตนเอง แล้วทุกคนก็มาหลงยึดมั่น ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเองจริงๆ
เหตุนั้น เมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานก็เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้เกิดภพ ชาติ ชรา มรณะ
อันนี้แหละทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร
ฉะนั้น ขอให้พวกเรามาพิจารณาการที่ตาได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส
กายถูกต้องโผฏฐพพะในสิ่งของต่างๆ นั้นแล้ว เราก็มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งสัมผัสเหล่านั้น ดังนั้น มันจึง
ทําให้เกิดภพ ก็มาสร้างภพสร้างชาติ ฉะนั้น ขอให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายควรมาพิจารณาดูถึง
สิ่งที่เป็นปัจจัยเหล่านี้ อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราหลงคือ เมื่อมีอวิชชาคือความหลง ตัณหาคือ
ความทะยานอยากในภพต่างๆ และอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็มาสร้างกรรม ทั้งกรรมดีและ
กรรมชัว่ ฉะนัน้ จึงทาํ ให้สตั ว์ทงั้ หลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏสงสารอันนี้ เมือ่ มาเกิดเป็นตัวตน
คนเราแล้วก็มาหลงตัวตนคนเราอีก เมื่อมีอวิชชาคือความหลงได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น หลงในวัตถุสิ่งของ
ต่างๆ ทั้งหลายที่สมมุติอยู่ในโลกนี้ หรือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่สัมผัส ซึ่งกันและกัน และ
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รูปธรรม นามธรรม ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อันนีอ้ กี เมือ่ มีความหลงในสิง่ เหล่านีแ้ ล้ว เช่น เราเกิดขึน้ มาเป็นคน
แล้วก็มคี วามยินดีอยูใ่ นภพในชาติรปู กายอันนี้ ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อยูส่ ะดวกสบาย ทัง้ ร่างกาย
ก็สวยสดงดงามและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย�่ำยี อยู่เป็นสุขอย่างนี้ ทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกที่
ปรุงแต่งขึ้น สมมุติขึ้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของบํารุงบําเรอให้สะดวกสบายอยู่เป็นสุข แล้วเราก็มาหลง
เมื่อบุคคลมีความหลงก็ย่อมมีตัณหาคือความทะยานอยากในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ บัดนี้จึงมี
อุปาทานยึดมั่นถือมั่น หน่วงเหนี่ยวอยู่ในดวงจิตดวงใจ ไม่ปล่อยวางอยู่ตลอด
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปกาย ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อันนี้แล้ว จึงได้
สร้างกรรมต่างๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วขึ้นมา บางบุคคลก็หลงสร้างแต่กรรมชั่ว กรรมอันเป็นบาป
เป็นอกุศลกรรม เมื่อเรามาเกิดอีกกรรมนั้นย่อมให้ผลเมื่อเกิดมีร่างกายแล้วอย่างนี้ก็เป็นตามกรรม
ของตนเอง มีร่างกายก็ไม่สวยสดงดงาม ทุพพลภาพไม่สมประกอบบริบูรณ์ ทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่
ตลอด ไม่มคี วามสุขเลย ก็เพราะเหตุของตนเองกระทํากรรมชัว่ ไว้ให้ผล ให้ผลทีเ่ ราเห็นกันอยูท่ กุ วันนี้
ส่วนบางบุคคลได้สร้างแต่กรรมดี กรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล เช่น เมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ทําแต่คุณงาม
ความดีมีการทําบุญทําทานการกุศล รักษาศีล เจริญภาวนาตามสติปัญญาของตนเองแล้ว เมื่อ
บุคคลผู้สร้างกรรมดีได้มาเกิดภพใหม่อีก กรรมดีที่บุคคลนั้นได้สร้างเอาไว้ก็ให้ผลเมื่อเกิดมีร่างกาย
บริสุทธิ์บริบูรณ์สวยสดงดงาม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นสุขสบาย พร้อมทั้งมีวัตถุสมบัติสิ่งของ
บริบูรณ์แล้ว
การที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาแล้ว ได้พากันสร้างกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
นี้แหละ กรรมที่เรากระทํานั้นจึงให้ผลต่างๆ กันอย่างนี้ แล้วก็ปรารถนาสร้างกรรมดี แต่ถ้าเรา
มีความหลงอยู่ เมื่อทุกคนได้สร้างกรรมดีในด้านวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่สมมุติขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ ว่าสีนั้น
สีนี้ ลวดลายสวยสดงดงามวิจิตรพิสดารจริงๆ เมื่อเรา ทุกคนได้ในวัตถุสิ่งของเหล่านี้ตามกรรมที่ตน
สร้างเอาไว้ให้ผล เราก็มาหลงในวัตถุสิ่งของที่โลกสมมุติไว้อีกแหละ แต่ถ้าเราสร้างกรรมดีไว้ ได้มา
ปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์อกี และได้ให้มตี า หู จมูก ลิน้ กายสวยสดงดงาม พร้อมกับทัง้ สมบัตกิ ค็ รบ
บริบูรณ์พูนสุขหรือปรารถนาไปเกิดบนสวรรค์และพรหมโลก เมื่อกรรมให้ผลสมความปรารถนา
ของเราแล้ว ทุกคนก็พากันมาหลงสมมุติ รูปธรรม นามธรรม ร่างกาย ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อันนี้ว่า
เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ว่าเป็นตนเป็นตัวของเราจริงๆ เราทุกคนจึงมีความยินดีปรารถนา อยาก
มาเกิดอยู่ในโลกนี้อีก
จึงกล่าวได้ว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เมื่อมีอวิชชาคือความหลงในรูปร่างกาย แล้วก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่งขึ้นอยู่ภายในใจ ทั้งดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดา
เมือ่ มีการปรุงแต่งอยูใ่ นใจเป็นสังขาร ก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเครือ่ งหมายรู้ ในอารมณ์ตา่ งๆ
ที่ปรุงแต่งขึ้นนั้นอีก
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เมื่อมีวิญญาณหมายรู้ในรูปต่างๆ เอาไว้ดีแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป เป็นตัวตนเรา
ต่อไปอีก
เมื่อมีนามรูปเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่อยู่ด้วยกันในสิ่ง เหล่านี้ก็จะเป็น
ปัจจัยให้มีสฬายตนะเกิดขึ้นมาต่อกัน
มีสฬายตนะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ไปสัมผัสซึ่งกันและกันตามหน้าที่ของตนเอง เช่น ตาสัมผัสกับ
รูป หูกบั เสียง จมูกกับกลิน่ ลิน้ กับรส กายสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ เช่น อากาศร้อนหรือหนาว และของอ่อน
นุ่มนวลเหล่านี้ ส่วนใจนั้นมีหน้าที่สัมผัสกับอารมณ์ที่ดีบ้าง ชั่วบ้างเป็นธรรมดา
เมื่อมีการสัมผัสกระทบถูกต้องกันเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาขึ้น คือจิตใจเสวย
อารมณ์ทกุ ข์บา้ ง สุขบ้าง ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ บ้าง ตามอารมณ์ทไ่ี ด้สมั ผัสซึง่ กันและกันนัน้ ตามหน้าทีข่ องตน
เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา คือเมื่อจิตใจได้รับอารมณ์ที่พอใจก็มี
ความอยากได้ในสิ่งนั้น เหล่านี้เรียกว่า ตัณหาฝ่ายราคะ แต่ถ้าจิตใจได้รับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้ว
เรียกว่าเป็นฝ่ายโทสะ แต่ถ้าเมื่อจิตใจได้รับอารมณ์เป็นกลางๆอยู่ เรียกว่าอุเบกขา ก็เฉยๆ อยู่เท่านั้น
เมื่อตัณหาได้เกิดขึ้นมีแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์และ
สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเอาไว้ ไม่ปล่อยวาง
เมื่อมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นภพ
เป็นชาติขึ้นมา เป็นรูปธรรม นามธรรม ตัวตนคนเรานั่งอยู่นี้อีก
ถ้าหากเกิดมีภพมีชาติเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราอย่างนี้แล้ว ก็ย่อมมีความเฒ่าแก่ ชรา
คร�ำ่ คร่า หูตาฝ้าฟาง หนังเหีย่ วแห้ง และมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึน้ มีความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาอาดูร
พลัดพรากจากของรักของชอบใจบ้าง และประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายบ้างเป็นธรรมดา
ที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม นามธรรม ตัวตนคนเราแล้ว ก็ย่อมได้
ประสบในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้จนได้ ทุกคนก็ย่อมหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลย ในที่สุดร่างกายตัวตนนี้
ก็ต้องแตกสลายย่อยยับดับไปอีกจนได้ แต่จิตใจของเราก็ยังหลงรักหลงชังสังขารร่างกายอีกอยู่
และมายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ ทั้งสังขารภายในและภายนอก ก็มาหลงสมมุติโลกว่าโลกนี้สนุกสนาน
สะดวกสบาย อะไรต่างๆ ก็มีพร้อมทุกอย่างอยู่ในโลกนี้ที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดาร และทุกคน
ก็อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป
แต่ตวั ผูอ้ ธิบายธรรมนี้ ก็มาหลงเกิดอีกกับคนอืน่ เขา ก็มาทุกข์อกี กับเขา เมือ่ เราทุกคนไม่มปี ญ
ั ญา
หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้ ก็ย่อมมีความหลงมาเกิดเป็นมนุษย์เอารูปร่างกายตัวตนคนเราอันนี้อีก ก็จะมี
แต่ความโศกเศร้าโศกาอาดูรเดือดร้อน มีแต่ความทุกข์อีกอยู่ตลอดไป นี้แหละพวกเราทุกๆ คนจึงมี
ความยินดีหลงยึดมั่นถือมั่น มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสาครเอาภพเอาชาติกันอยู่ไม่สิ้นสุด
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จบลงได้ ทุกวันนี้จึงกล่าวได้ว่า เป็นวัฏวน เกิดๆ ตายๆ วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ ให้พวกเราเหล่าท่าน
ทั้งหลายได้เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละ จึงเรียกว่า ปัจจยาการ ๑๒ ประการนี้ เป็นปัจจัยหมุนเวียน
สืบเนือ่ งกันไม่ขาด เหมือนกันกับลูกโซ่ตดิ กันเป็นวงกลม อยูส่ บื เนือ่ งกันไปเหมือนกับลูกโซ่ไม่ขาดสาย
นี้เป็นฝ่ายสมุทัย คือ ตัณหาที่อยากได้ ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้
เหตุไฉนเล่า พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายจะทํากันปฏิบัติกันอย่างไร พวกเราจึงจะตัดภพชาติ
ให้พ้นทุกข์ ไม่ต้องมาเกิดอีก นี้ก็เป็นข้อสําคัญมากทีเดียวจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีนักปราชญ์
ผู้มีปัญญาฉลาดแหลมคมว่องไว ได้ค้นพบของจริง คือ สัจธรรม ก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก่อนพวกเราแล้ว
จะยกตัวอย่าง เช่น พระพุทธเจ้าของเรานัน้ แต่เมือ่ ยังประทับอยูใ่ ต้ตน้ ศรีมหาโพธิ์ ทรงบาํ เพ็ญเพียรอยู่
ยังไม่ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้านัน้ ท่านก็มาตัง้ สัจจะอธิษฐานในใจ ยืนหยัดมัน่ คงบาํ เพ็ญเพียรพยายาม
ตรึกตรองหาเหตุหาผลอยู่ไม่หยุดยั้งว่า มีมูลเหตุที่ทําให้เรามาเกิดเป็นตัวตน นั่งอยู่นี้มีความทุกข์
เหลือเกิน เป็นของทนได้ยาก เราก็อยากพ้นจากกองทุกข์ไป ฉะนัน้ ท่านจึงได้ทาํ ความเพียรไม่หยุดหย่อน
ตรึกตรองพิจารณาดูวา่ ถ้าหากเกิดมีความทุกข์อย่างนีก้ จ็ ะมีความสุขเหมือนกัน ถ้ามีความร้อนก็ตอ้ ง
มีความเย็นเป็นแน่ แต่ถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความดับเป็นแน่นอนเหมือนกัน เหตุฉะนั้น
ท่านจึงได้ใช้ความเพียรพิจารณาถึงความเกิดก่อนว่า คนเราเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไร อะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยทําให้เกิดมาเป็นตัวตนคนเราอย่างนี้หนอ เมื่อท่านค้นกลับไปกลับมาอยู่ ก็รู้ต้นสาย
ปลายเหตุของความเกิดว่า อวิชชา คือความหลงยินดี ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานนี้เอง เป็นปัจจัย
ให้เราเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิ้นลงได้
เมื่อเข้าใจปัจจัยที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้ว ต่อไปก็ได้ค้นหา
สาเหตุถึงความดับภพชาตินั้น จะทําอย่างไร ดับอย่างไรจึงจะดับภพชาตินี้ได้ จึงมาพิจารณาว่า
เราต้องกาํ หนดให้รวู้ า่ เมือ่ เรามีอวิชชาคือความหลงอยู่ ไม่รจู้ ริงในธรรมทัง้ หลาย คือตัวตนของตนเอง
นี้แหละเป็นเหตุ เราก็มาพิจารณาเรียนให้รู้ ดูให้เข้าใจด้วยปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจนจริงๆ เสียก่อน
เราจึงจะดับปัจจัยที่ทําให้เกิดลงได้ เมื่อเรากับปัจจัยที่ให้เราเกิดภพชาติลงได้แล้ว เราก็ต้องหลุดพ้น
จากภพชาติ ก้าวล่วงทุกข์ไปไม่มาเกิดอีกต่อไป
ฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าของเรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย ทั้งความเกิดและความดับของ
ธรรมเหล่านั้นแล้ว ก็เทศนาสั่งสอนพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายต่อไป ดังจะได้อธิบายในหัวข้อธรรม
ดังต่อไป นี้เป็นฝ่ายดับภพชาติ
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อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา		
สงฺขารนิโรโธ
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ		
วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ		
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ			
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ		
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ			
ชาตินิโรธา ชรามรณํ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
เมื่อการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักจบจักสิ้นลงได้เป็นเพราะ
เหตุอะไร แต่ครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้น ยังทรงบําเพ็ญอยู่ ท่านก็มาพิจารณา
ดูว่า ตัวเราเองนี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไร เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่อย่างไร แล้วในที่สุดดับไปอยู่ที่ไหน
เป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรจึงให้เกิดๆ ดับๆ หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ ทั้งตัวเราเองและบุคคลอื่น สัตว์อื่น
ด้วยเหมือนกัน เหตุฉะนั้น ท่านจึงมาพินิจพิจารณาว่า เราไม่มีปัญญา เราไม่รู้ เราไม่เข้าใจ เพราะ
อวิชชาคือความมืดมนอนธการ ทาํ ให้เราหลงโลกหลงสังขารการปรุงแต่ง คือเราหลงทัง้ สังขารภายใน
และภายนอก และเราก็ยงั หลงตนเองว่าเป็นตัวของเราจริงๆ และเราก็มาหลงในโลกนีว้ า่ วิจติ รพิสดาร
สวยสดงดงาม เราจึงมีความยินดีพอใจมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีก เป็นเพราะเหตุว่าเราหลงนี้แหละ
เป็นปัจจัยทาํ ให้เรามาเกิดอยูบ่ อ่ ยๆ ถ้าหากว่าเรารูป้ จั จัยทัง้ ความเกิดและความดับแล้วไม่หลงสังขาร
ภายใน และภายนอกอีกต่อไป
หากเรามารู้ว่า สังขารทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ว่าเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอย่างไร ว่าสังขาร
ทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาแล้วไปสู่สภาพไหน เมื่อเรามาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แล้ว เราก็จะ
ไม่หลงสังขาร คือการปรุงแต่งต่อไปอีก เมื่อไม่หลงสังขารการปรุงแต่งอีกต่อไป สังขารก็ย่อมดับไป
ไม่เกิดขึ้นมาอีก
เมื่อสังขารดับไปแล้วอย่างนี้ วิญญาณเครื่องหมายรู้ก็ย่อมดับไปตามกัน เพราะวิญญาณ
เครื่องหมายรู้น้ีไม่มีที่กําหนดจุดจําหมายรู้เอาอะไรได้ เพราะสังขารทั้งหลายดับไปแล้ว วิญญาณ
เครื่องหมายรู้ก็ย่อมดับไป
เมื่อวิญญาณดับไปไม่มีเครื่องหมายรู้ในรูปต่างๆ แล้ว นามรูปก็ย่อมดับไปตามกัน
เมื่อนามรูปไม่มีแล้ว ก็ไม่มีสฬายตนะ คือ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กาย เมื่อใน สิ่งเหล่านี้ดับไป
ไม่มีแล้ว การที่จะสัมผัสในสิ่งต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มี มันก็ดับ
เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีสฬายตนะ จะไปกระทบกับร้อน หนาว เย็น หรือความเจ็บปวด หรือ
โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละ เพราะไม่ได้สัมผัสกับอะไร จึงทําให้ไม่มีทุกข์ร้อน
มันก็ไม่มีเวทนา เพราะเหตุนั้น เมื่อสิ่งทั้งหลายจะสัมผัสซึ่งกันและกัน ดับไปแล้ว ไม่มีอย่างนี้ เวทนา
คือความเสวยอารมณ์ของจิต สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ก็ย่อมไม่มี ดับไปตามๆ กัน
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เมื่อเวทนาดับไปแล้วอย่างนี้ ตัณหาจะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน เพราะไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวเป็น
อารมณ์ ตัณหา คือความอยากก็ดับไป
เมื่อตัณหาคือความอยากในอารมณ์ต่างๆ ไม่มี ดับไปแล้วอย่างนี้ อุปาทานคือความยึดมั่น
ถือมั่นในอารมณ์และสิ่งต่างๆ ไม่มี ก็ย่อมดับไปตามๆ กัน
เมื่อไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว จะไปเกิดได้อย่างไร
เพราะเรามารู้ว่า ร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมา มีธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อยู่ด้วยกัน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ย่อมแปรปรวนแตกสลายย่อยยับดับไปเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้ แม้สังขารทั้งหลายก็ดี เมื่อมีความ
เกิดขึ้นก็ย่อมมีความแปรปรวนแตกสลายย่อยยับไปอย่างเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริง
อย่างนีแ้ ล้วเราก็จะสละละปล่อยวาง ไม่ยดึ มัน่ ในสังขารทัง้ หลายเหล่านี้ เมือ่ เราดับความยึดมัน่ ถือมัน่
ได้แล้วอย่างนี้ ภพชาติกย่อมดับไปตามๆ กัน เมื่อไม่มีภพมีชาติเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ ก็ไม่มีความแก่ชรา
และไม่มีความทุกข์ ความโศกเศร้าโศกาอาดูร แล้วก็ย่อมไม่มีความตาย
เหตุฉะนั้น พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติจึงมาพิจารณาถึงความเกิดและความดับ
ของสังขารธรรมทัง้ หลายเหล่านี้ ว่ามีความหมุนเวียนเป็นปัจจัยสืบเนือ่ งต่อกันไปไม่ขาดอย่างนีแ้ หละ
จึงทําให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้น มาบัดนี้ พวกเรามาพากันพิจารณาให้รู้ว่า
อวิชชานี้แหละเป็นเหตุให้เราพากันหลงอยู่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายนี้ เราจึงดับภพดับชาติ
ไม่ได้
ฉะนั้น พวกเรามาเรียนให้รู้ ดูให้เข้าใจในสังขารธรรมด้วยสติปัญญาของตนเอง เมื่อเราทุกคน
ได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว พวกเราก็จะไม่มีความหลงอีก
เมื่อไม่มีความหลงก็ไม่มีการปรุงแต่งเป็นสังขารอะไร สังขารก็ย่อมดับไป
เมื่อสังขารดับแล้ว วิญญาณเครื่องหมายรู้ในสิ่งต่างๆ ก็ย่อมดับไป ถ้าวิญญาณเครื่องหมายรู้
ดับไปแล้วอย่างนี้ นามรูปก็ย่อมดับไป
ถ้าไม่มีนามรูป นามรูปดับไป สฬายตนะก็ย่อมดับไปตามกันอีก
ถ้าหากว่าสฬายตนะดับไป ก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้กระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ได้ สัมผัส
ก็ย่อมดับไปเหมือนกัน
เมื่อสัมผัสกับไปไม่มีแล้ว เวทนาจะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน เวทนาก็ย่อมดับไปอีกเท่านั้น
ถ้าไม่มีเวทนา เวทนาดับไปแล้ว ตัณหาคือความทะยานอยากจะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน ตัณหา
ก็ย่อมดับไป
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ถ้าตัณหาความอยากเกิดในภพต่างๆ ดับไปแล้ว อุปาทานคือความยึดมัน่ ถือมัน่ ในภพชาติตา่ งๆ
ก็ย่อมดับไป ไม่มีอีก
เมื่ออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นดับไปไม่มีแล้วอย่างนี้ ภพชาติจะเกิดขึ้นมาได้แต่ที่ไหนเล่า
ถ้าหากภพชาติดับไปแล้ว ก็ย่อมไม่มีความเกิดเป็นรูปร่างกายตัวตนคนเรามี ธาตุ ๔ ขันธ์ทั้ง ๕
ขึ้นมาอีกแล้ว ก็ย่อมดับไป
เมื่อรูปร่างกายตัวตนคนเราดับไป ไม่มีแล้ว ความเฒ่าแก่ชรา ความทุกข์กายทุกข์ใจ ความ
โศกเศร้าโศกาอาดูรเดือดร้อน และมรณะคือความตาย จะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน เพราะไม่มีร่างกาย
ตัวตนคนเราแล้ว ก็ย่อมไม่มีความตายเป็นของธรรมดา
เหตุฉะนั้นแล พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา จึงได้เทศนาแนะนําสั่งสอนสืบต่อ
กันมา จนถึงพวกเราได้ยินได้ฟังดังก้องกังวานอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ คือให้พวกเราเหล่าท่านทั้งหลาย
มาพากันปฏิบัติเดินตามทางสายกลาง คือให้ปฏิบัติทําความเพียร อย่าให้ตึงเกินไปและอย่าหย่อน
เกินไป คือให้เดินตามสายกลางโดยสม�่ำเสมอตลอดไป จิตใจของเราจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิ
เมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว เราจึงจะได้เกิดปัญญาขึ้น ให้รู้แจ้งซึ่งทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
เป็นสัจธรรม คือของจริงตั้งอยู่
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าของเราจึงอยากให้พวกเรามากําหนดดูว่า ถ้าหากร่างกายตัวตนคนเรา
ไม่เกิดขึ้นมาแล้ว กองทุกข์ทั้งปวงจะเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน พวกเราทุกคนคิดดู ให้ดีๆ ซิว่า กองทุกข์
จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าหากร่างกายไม่มีแล้วอย่างนี้ นี่เป็นหลักสําคัญมากทีเดียว อันนี้แหละ
เป็นข้อสาํ คัญมากจริงๆ ต่อไปให้พวกเรามาลองคิดดูเสียอีกว่า เมือ่ ทุกคนได้เกิดขึน้ มาเป็นรูปร่างกาย
ตัวตนคนเราแล้วอย่างนี้ จะไม่ให้มคี วามทุกข์เกิดขึน้ มาแก่ตนนัน้ เราจะไปหลบหลีกอยูท่ ไี่ หน บ้านใด
เมืองใดประเทศใดแล้วจึงจะไม่มีความทุกข์เล่า พวกเราจะไปหาได้ที่ไหน ให้ลองคิดดูให้เข้าใจ
ให้เห็นจริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายนี้ นี่แหละ เกิดมีร่างกายแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิด
ติดตามเราทุกตัวสัตว์ แม้จะเกิดขึ้นมาแล้ว จะมีรูปร่างกายสวยสดงดงาม หรือรูปไม่สวยขี้ร้าย ขี้เหร่
ก็ดีและร�่ำรวยมั่งมี ทุกข์จนเพียงใดก็ตาม ทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อน
โศกเศร้าโศกาอาดูร แล้วในที่สุดก็มีความตายมาถึงตนเอง ทุกข์เอง ทุกตัวสัตว์ โดยจะหลบหลีกหนี
ไปไหนไม่พ้นแน่นอน ถ้าหากพวกเราทุกคนยังไม่รู้ทุกข์นั้น ให้พวกเรามาลองคิดดูดีๆ อีกทีหนึ่งว่า
เมื่อคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวว่าตนเองเป็นผู้มั่งมีเงิน สิ่งของ ร�่ำรวยมากมาย ทั้งร่างกาย
ก็สวยสดงดงามมาก และก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเลยเกิดขึ้นแก่ตนเอง เรามีแต่ความสุข
สบายใจเท่านั้น คําพูดคํากล่าวกันอย่างนี้มีบุคคลกล่าวกันที่ไหนให้พวกเราได้ยินไหม หรือหากได้มี
คนเรากล่าวกันอยู่ที่ใดแล้ว ถ้าหากว่าทุกคนเกิดมาแล้วกล่าวว่าตนเองมีแต่ความสุขความสบาย
อย่างนี้แล้ว ก็ให้พากันไปเกิดอยู่ในเมืองนั้น ประเทศนั้นเสียจะไม่ดีหรือ ทุกคนก็จะไม่มีความทุกข์
ก็จะอยู่กันมีแต่ความสุขความสบายเท่านั้นเอง
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เอาล่ะ เมื่อเราทุกคนได้มารู้มาเห็นความเป็นจริงอย่างที่ว่านี้ ความเกิดมีร่างกายตัวตนคนเรานี้
มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเองแล้ว มีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ภัยแต่โทษ มีแต่ความโศกเศร้า
โศกาอาดูรเกิดขึน้ แก่ตนเองอยูต่ ลอด เราทุกคนก็ยอ่ มเบือ่ หน่ายความเกิดของร่างกายอันนี้ เมือ่ ได้เกิด
ความเบื่อหน่ายแล้ว พวกเราทุกคนก็ย่อมหาหนทางให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไป
แล้วมาบัดนี้ พวกเรามาพิจารณาดูซิว่า เราจะหาหนทางดับกองทุกข์ได้ด้วยวิธีไหน โดยการปฏิบัติ
อย่างไร เราจึงจะพ้นจากกองทุกข์เหล่านัน้ ไปได้จริง ฉะนัน้ พวกเราจึงมาพิจารณาดู รูปธรรม นามธรรม
สังขารร่างกายของตนเอง นั่งอยู่นี่แหละ เกิดมาเพราะเหตุอะไร เกิดขึ้นมาจากไหน อะไรเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ มาบัดนี้ก็พระบรมศาสดาสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า ของเราได้ เ ทศนาแนะนํ า สั่ ง สอน ให้ พ วกเราเหล่ า ท่ า นทั้ ง หลายมายกปั จ จยาการ
๑๒ ประการนี้ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงของปัจจัยที่ทําให้มีความเกิดขึ้น และความดับไป
ของสังขารธรรมทั้งหลาย เมื่อบุคคลทุกคนได้มาเรียนรู้ มาดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งในปัจจยาการ
๑๒ ประการตามทีไ่ ด้อธิบายมาแต่ตน้ นัน้ โดยย่อๆ พอให้พวกเราเหล่าท่านทัง้ หลายทีเ่ ป็นนักปฏิบตั ธิ รรม
ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ตามกําลังสติปัญญาของตนเอง ให้เข้าจิตเข้าใจในการเกิด และความเสื่อม
และความดับแตกสลายไปของรูปธรรม นามธรรม ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ และสมมุติสิ่งต่างๆ ที่ตั้งอยู่
ในโลกนี้ ตามทีโ่ ลกได้สมมุตเิ อาไว้เรียกกันเท่านัน้ เมือ่ บุคคลได้มารูเ้ ห็นตามความเป็นจริง แล้วอย่างนี้
ก็อย่าไปอวดตนเองว่าเป็นผูส้ าํ เร็จ เป็นผูร้ แู้ จ้งแทงตลอดในธรรมทัง้ หลาย แต่กข็ อให้เรียนรูด้ ใู ห้เข้าใจ
ก็เป็นพอเท่านัน้ เอง เพราะวิชชาปัญญาความรูก้ เ็ ป็นเพียงแต่สมมุตเิ ท่านัน้ ต่อจากนัน้ ไปแล้ว แล้วแต่
บุคคลจะสมมุติ
เหตุฉะนั้น การเทศนาเรื่องปัจจยาการ ๑๒ ประการ ตามกําลังสติปัญญาโดยย่อๆ ขอจบลง
เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป. ทางปฏิบัติไปสู่ความสว่าง. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๑๐๘-๑๘๑.
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ได้แก่
๑. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พระอาจารย์เดชา  ปัญญาปสุโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒.. พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต  คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
๓. พระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
๔. พระอาจารย์น�ำชัย  ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่
๕. ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม
๖. คุณ Scott M. Satterfield

คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา ๑. อาจารย์ประคอง  สุวรรณภา
              ๒. ดร. ดาราวรรณ  เด่นอุดม
ประธาน

ผศ. ชัชวดี  คุณารักษ์

รองประธาน

อาจารย์พรรณรัศมิ  ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์

คณะท�ำงาน ๑. รุ่งทิวา  บุญปั๋น
             ๒. ชลันธร  สุขสถาน
     
๓. บัญฑิตา  จรเวชวานิช
๔. เกวลี  จี้สัม
            ๕. สุณี  แซ่ม้า
๖. มัทนียา  มหาวงค์
        
        
๗. นันชิตา  แก้วมา
            ๘. ศิวาพัชร์  กาวิน
          
๙. ดนุพล  บุญยังเต
           ๑๐. อังกฤษ  ทิพย์มุนี
๑๑. ชนัณชิดา  บุญปั๋น
        
๑๒. นฤมล  สันติเจริญชัย
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