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ทุกขท์ัง้หลายมาจากเหตุ 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ปฏิบติัภาวนาท่ีเราไดก้ระทาํมาทกุวนัๆใหถื้อวา่ เป็น

ความสาํคญัยิ่ง ควรระลกึนกึตรวจตรอง นาํมาทาํความเขา้ใจใน

จิตใจของเรา เพราะจิตใจของเรานัน้ไม่แนน่อน บางทีมนัไปคลกุ

คลีในเรื่องไม่ดีอย่างอ่ืนๆ มนัก็ติดเรื่องไมดี่เขา้มา ไม่มองเหน็

ความดีท่ีเรากระทาํเลย นกึแตเ่รามีแตค่วามวุน่วาย เรามีแต่

ความขดัขอ้ง เรามีแตค่วามไม่สบาย เพราะจิตไปผกูพนัเรื่องท่ี

ติดมาท่ีเราไมไ่ดช้าํระ เราไมไ่ดเ้ลือก เพราะฉะนัน้กอ่นจะภาวนา

น่ี เรามาตรวจตรองใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัของเรา

ใหต้รงใหถ้กูตอ้งตามทางท่ีพระพทุธเจา้พระองคท์รงไดว้างไว ้ได้

พาประพฤติปฏิบติัมา ไม่ใช่เรานกึทาํตามลาํพงัของเราเอง หรอื

ไม่ใช่ครูบาอาจารยคิ์ดคาดคะเนหรอือนมุานวา่จะเป็นอย่างนัน้

อย่างนีแ้ลว้ นาํมาใชม้าปฏิบติั  

การปฏิบติัจิตภาวนานีเ้ป็นการกระทาํมาแตอ่งคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ นบัแตพ่ระองคไ์ดต้รสัรูอ้นตุตรสมัมาสมัโพธิ
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ญาณ พระองคป์ฏิญาณวา่พระองคไ์ดรู้แ้ลว้ พระองคก็์ไดจ้ารกิ

เท่ียว สั่งสอนประชาชนเหลา่พทุธบรษัิทในสมยันัน้ ใหเ้กิดความ

ศรทัธาความเช่ือความเล่ือมใส มีจิตใจนอ้มไปเพ่ือประพฤติ เพ่ือ

ปฏิบติั เพ่ือเจรญิรอยตามทางท่ีองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ท่ีพระองคพ์าดาํเนินปฏิบติัมา เราทัง้หลายก็ไดมี้โอกาสมา

อบรมในทางท่ีพระพทุธเจา้ เป็นทางพระอรยิเจา้ท่านเดิน ไม่ใช่

ทางธรรมดาปถุชุนพาเดิน ไม่ใช่ทางโลกพาเดิน เป็นทางท่ี

พระพทุธเจา้เท่านัน้ท่ีพระองคชี์แ้นะนาํใหเ้ราเดินเขา้มาดจูิตใจ

ของเรา  

สว่นวิชาการทางโลกนอกนัน้เคา้ไม่ไดชี้ล้งในใจ เคา้ชีล้งท่ี

วตัถ ุไปเห็นแตข่า้งนอก ไปรูแ้ตข่า้งนอก มีแตท่ี่พึ่งขา้งนอก 

เพราะฉะนัน้จติใจจงึไม่ไดค้วามฉลาด จงึไม่ไดค้วามเขา้ใจอนั

ถกูตอ้ง สามารถรกัษาตนใหห้มดจดผ่องแผว้สะอาดบรสิทุธ์ิ 

หลดุพน้จากความทกุขเ์วรภยัได ้มีทางพระพทุธเจา้เป็นทาง

อรยิะเทา่นัน้ ท่ีพระองคชี์ล้งวา่ทกุขท์ัง้หลายมาจากเหต ุคือใจ

ของเราน่ีแหละ มนัมีเหตฝัุงไวอ้ยู่ในจิตใจของเรา แลว้ผลิตผล
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ออกมาสูจ่ิตใจของเราใหแ้สดงออกมาใหป้รากฏทางกายและ

ทางวาจามาตามลาํดบั  

เพราะฉะนัน้เรามาภาวนา คือมานั่งรกัษาจติใจของเราใหดี้ 

เพราะวา่จิตใจของเรานีมี้ลกัษณะอยู่สองอย่าง ถา้หากการใด

เม่ือจิตใจมีความดีเป็นลกัษณะ ในการนัน้จิตใจของเราก็มี

ความสขุ ในการใดจิตใจเราไม่ไดคุ้ม้ครอง เราปลอ่ยให้

กระทบกระเทือนอารมณต์า่งๆ จิตใจของเราก็ไม่ดี จติใจก็ไดร้บั

ความทกุขข์ึน้มา บางครัง้จติใจของเรามีพืน้ฐานอนัดีแลว้ ถงึมี

เรื่องไม่ดีจรมาใหไ้ดรู้ไ้ดย้ินไดเ้ห็นก็ตาม แตม่นัก็ไม่เก็บเอา มนัก็

ไม่ทกุข ์เพราะมนัมีสติ มีปัญญา มีเครื่องรกัษาคือธรรมะ ท่ีเรา

ไดป้ฏิบติั ท่ีเราไดฝึ้กหดั ไดอ้บรม ธรรมะเหลา่นัน้มาชว่ยปกปอ้ง 

ไม่ใหจ้ิตใจของเราหลงไปเอาส่ิงท่ีไม่ดีนัน้เป็นอารมณใ์หไ้ดร้บั

ความกระทบกระเทือนใจ เราปลอดภยัผ่านพน้จากทกุขไ์ปได ้ได้

ถึงซึง่ความสขุ เป็นส่ิงท่ีนา่อศัจรรยท่ี์ธรรมะช่วยปกปอ้งเรา ท่ี

อาศยัเราศกึษารูดี้แลว้ พระธรรมท่ีเราปฏิบติัเท่านัน้จงึนาํ

ความสขุมาให ้ 
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เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายท่ีไดมี้ความเพียรพยายามปฏิบติั

ฝึกหดัอบรมมาสมํ่าเสมอ บางครัง้ถงึไม่ไดม้าในวดั เราก็ทาํอยู่

ในบา้น ไม่ใหข้าด ถือวา่เป็นกิจวตัรของเรา อนันีน้บัวา่เราสืบ

มรดกตกทอดจากองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเรา เอา

มาเป็นสมบติัของเราเพ่ือจะไดย้ดึเป็นท่ีพึ่งใหเ้กิดความสขุทาง

จิตใจ เพราะฉะนัน้เราทัง้หลายควรพยายามอบรมจิตใจนั่น ให้

ออกจากส่ิงท่ีไม่ดี ใหส้ลดัออกจากส่ิงไหนท่ีไม่ดี นาํทกุขม์าให ้

เราก็ควรพยายามศกึษาใหรู้จ้กัส่ิงนัน้ๆ ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีผ่านมาแลว้ก็

ใหแ้ลว้ไป ใหท้าํความรูไ้วใ้นใจวา่ส่ิงไม่ดีเหลา่นัน้เราจาํหนา้จาํ

ตามนัได ้ถา้มนัวกวนกลบัเขา้มาอีก เราก็ไม่หลง ถงึแมว้า่จะมา

ในรูปไหนก็ตาม มาหลอกลวงมายาอยา่งไรก็ตาม เราก็ไม่หลง 

เรารูจ้กัตวัลกัษณะของมนัชดัแจง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่ในส่ิงท่ีเราได้

ผ่าน ไดย้นิ ไดเ้ห็นมาแลว้ เราก็ไม่ยดึมั่น ไม่หลงเขา้ใจผิด ใหส่ิ้ง

เหลา่นัน้มาหลอกลวงเราได ้ 

เราพยายามรูใ้นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีมีอยู่ ทัง้อยา่งกลาง ทัง้อย่าง

ละเอียดท่ีเกิดขึน้ในทางกายก็ดี เราก็พยายามรู ้เราพยายาม
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ศกึษาก็เพ่ือใหรู้ส่ิ้งท่ีไม่ดีนั่นแหละ เพราะส่ิงท่ีไม่ดีมนัก็เป็นธรรม

เหมือนกนั แตเ่ป็นธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอนใหล้ะ เป็นธรรมท่ี

พระพทุธเจา้สอนใหก้าํหนดรู ้ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิ เพราะสว่น

ท่ีไม่ดีนัน้ก็เป็นส่ิงท่ีเป็นความสจัจค์วามจรงิอนัมั่นคง เหมือนกบั

ทกุขใ์นอรยิสจัท่ีพระองคท์รงแสดงไว ้เป็นของท่ีมีจรงิอยูท่กุคน

ทกุสตัว ์ทกุสงัขารทัง้หลาย ไม่ใช่วา่ไม่มี ตัง้แตไ่หนแตไ่รมา 

เพราะฉะนัน้เม่ือมีทกุขจ์งึมีการปฏิบติัเพ่ือออกจากทกุข ์ถา้ไม่มี

ทกุขแ์ลว้ ก็พระพทุธเจา้พระองคก็์ไม่ไดต้รสัรูธ้รรม ไม่ไดบ้รรลุ

ธรรม พระองคก็์ไม่ไดอ้อกปฏิบติัเพราะทกุขไ์ม่มี  

ท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัเพราะพระองคก็์มีทกุขม์าก่อนเรา 

เช่นเดียวกนัเหมือนกบัเราทัง้หลาย พระองคก็์อยู่ในหลกัธรรมดา 

พวกเราทัง้หลายมีความเกิดมาเป็นอย่างไร พระพทุธเจา้ของเรา

ในเบือ้งตน้ท่ีพระองคย์งัเป็นโพธิสตัวอ์ยู ่ยงัไม่ไดต้รสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้นัน้ พระองคก็์มีความเกิดมาเช่นเดียวกนัเหมือนกบั

เรา ดาํรงวงศต์ระกลูอยู่ในฆราวาสเหยา้เรอืนเหมือนกบัเรา

ทัง้หลายทั่วๆไป พระองคก็์มีความเกิดเป็นธรรมดาเหมือนกะเรา 
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เม่ือเกิดมาแลว้ สตัวท์ัง้หลายมีความชราครํ่าครา่ทรุดโทรมเป็น

อย่างไร แมเ้ราก็มีความครํ่าครา่เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจา้พระ

โพธิสตัว ์เม่ือพระองคย์งัไมไ่ดต้รสัรูแ้ตก่าลก่อน วบิากขนัธ ์หรอื

พระองคต์รสัรูแ้ลว้แตย่งัทรงพระชนมอ์ยู่ อาศยัความเกิดยงัมีอยู ่

ส่ิงท่ีเกิดอนัเป็นธาตอุนัหยาบนั่น ก็มีความแก่ชราคร ํ่าครา่ทรุด

โทรมเหมือนกบัเราทัง้หลายเช่นนีแ้หละ เราทัง้หลายมีความเจ็บ

ไขโ้รคภยัไขเ้จ็บตา่งๆ มีอยู่ในขนัธใ์นอตัภาพอยา่งไร เม่ือ

พระองคท์รงวบิากขนัธอ์ยู่ พระองคก็์มีความชราครํ่าครา่ทรุด

โทรมเหมือนกบัเรา สว่นธาตเุหมือนกนัหมด มรณะคือความ

แตกดบัของธาตขุองขนัธข์องสตัวท์ัง้หลายมีเป็นธรรมดา มีทัง้

เราทัง้คนอ่ืน สตัวท์ั่วๆไป พระองคเ์ม่ือทรงวิบากขนัธอ์ยู ่ขนัธอ์นั

นัน้ก็มีความแตกดบัเช่นเดียวกนั เป็นธรรมดา  

ส่ิงใดเลา่ท่ีพระองคว์า่มีความสขุ ส่ิงท่ีมีความสขุไม่ใช่ขนัธ ์

ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รา่งกาย ส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้รรล ุไม่ใช่รูป ไม่ใช่

รา่งกาย ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้พระองคอ์บรมใหฉ้ลาด ไม่ใชร่า่งกาย 

ไม่ใช่รูปขนัธอ์นันี ้ส่ิงนัน้คือจติใจ จิตใจอนันัน้ เป็นผูต้รสัรูธ้รรม 
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เป็นผูเ้ห็นธรรม เป็นผูบ้รรลธุรรม เป็นผูถ้ึงซึง่ธรรม จิตใจเท่านัน้

เป็นผูผ้ลิตปัญญาออกมาเพ่ือจะไดส้อดสอ่งมองธรรม ไม่ใช่ส่ิง

อ่ืนผลิตออกมา เหมือนกบัมนษุยเ์ราทัง้หลาย อยากเหน็รูปตา

ของเราเอง ก็มนษุยเ์น่ียแหละสอดสอ่งหาวตัถมุาสรา้งขึน้เป็น

แวน่ขึน้ เป็นกระจกเงาขึน้มาแลว้ก็มาสอ่งดตูาของเราเอง ไม่ใช่

ส่ิงอ่ืน ก็ตานั่นแหละเป็นผูส้อ่ง วตัถก็ุเพียงแตร่บัรองใหเ้ครื่องรบั

ใหเ้หน็เท่านัน้ ฉนัใดก็ดี สว่นปัญญานั่นเป็นเครื่องสอ่งธรรมให้

ปรากฏเขา้มาในมโนจกัษุคือในใจ ใหป้รากฏขึน้มาจากใจใส

สะอาด ใหเ้หน็รูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ  

เพราะเหตนุัน้ เราทัง้หลายพงึเขา้ใจเถิดวา่ การปฏิบติัธรรม

นัน้ไม่เป็นส่ิงท่ีเหนือวิสยัท่ีเราทัง้หลายจะทาํไม่ได ้ไม่ใชเ่ป็น

สดุวิสยัท่ีธรรมท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงนัน้ แสดงไปตามลาํดบั

ตัง้แตช่ัน้ธรรมดาจนถงึขัน้สงูขึน้ ปานกลางสงูขึน้ตามลาํดบั 

ตัง้แตบ่คุคลฆราวาสครองเรอืน พระองคก็์วางสทัธรรมของ

ฆราวาสเท่าท่ีทาํได ้เช่นสอนใหเ้ป็นคนขยนัหมั่นเเพียร พระองค์

สอนใหค้บเพ่ือนท่ีดีงาม พระองคส์อนใหรู้จ้กัรกัษาวตัถท่ีุไดม้า 



8 
 

พระองคส์อนใหรู้จ้กัใชจ้่ายวตัถท่ีุมีอยู่แลว้ พอประมาณ

เหมาะสม น่ี สอนสดบับคุคลผูต้อ้งการความสขุในการครอง

เรอืน แลว้ก็สอนศีล ๕ ใหป้ฏิบติัอยู่รว่มกนั ไม่เบียดเบียนกนั ไม่

ประพฤติลว่งใจกนั ไมก่ระทาํกรรมอนัทาํจติใจมวัเมาหลงใหล

เป็นท่ีตัง้แหง่ความประมาท อาจจะผิดพลาดเสียหาย ทาํกรรมท่ี

ไม่ดีไดโ้ดยง่าย พระองคก็์สอนตัง้แตต่ามลาํดบัท่ีเป็นสวากขาโต  

ส่ิงเหลา่นีท้กุคนชกันาํไปพนิิจพิจารณาแลว้ปฏิบติัไดท้กุคน 

เพราะทกุคนตอ้งการ เราเกิดมาแลว้ ไม่ตอ้งการใหใ้คร

เบียดเบียนชีวติของเรา หรอืคนอ่ืนเลา่เม่ือเราไปเบียดเบยีน ใคร

บา้งตอ้งการ ไม่มี เราเกิดมาแลว้ หาทรพัยส์มบติัไดม้า ไม่

ตอ้งการใหใ้ครมาลกัมาขโมย มาโกงมาลอ่ลวงเอาไป ทกุคนก็

ตอ้งการอยา่งนัน้เหมือนกบัเรา ถา้เราไปทาํอย่างนัน้เขา้ การ

กระทาํนั่นช่ือวา่ผิดปกติธรรมดา คาํวา่ธรรมดานั่นคือเราก็มี

ความรกัของเราเป็นธรรมดา คนอ่ืนก็มีความรกัส่ิงของของคน

อ่ืน ตลอดถึงชีวิตของคนอ่ืนเป็นธรรมดา  
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แมแ้ตข่อ้อ่ืนๆพระพทุธเจา้ทรงสอนใหไ้ดต้ามความประสงค ์

ตามท่ีเราตอ้งการ ไม่ใช่สอนส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการ ถา้เราตรวจดู

แลว้ ส่ิงท่ีทกุคนปรารถนา เม่ือเราปรารถนาเป็นผูไ้ม่ใหใ้คร

เบียดเบียนชีวติของเรา ใหชี้วิตของเราอยูยื่นนาน พระองคก็์

บอกให ้ถา้งัน้ก็อย่าไปเบียดเบียนชีวิตคนอ่ืน ถา้เราไม่

เบียดเบียนกนัแลว้ เราก็อยู่เป็นสขุ ไม่มีใครมาเบียดเบียนเรา ไม่

มีเวรมีภยั ขอ้ตอ่ไปเราก็พิจารณาอย่างนัน้ดว้ยการภาวนา หยบิ

ยกขอ้ใดขอ้หนึ่งมาวิจยั เหน็ความเป็นจรงิท่ีไม่เบยีดเบยีนกนั 

การเบียดเบียนกนัไม่มีความสขุ เราก็จะไดเ้ห็นการกระทาํไม่ดี

ขึน้มา นาํทกุขน์าํเวรนาํภยัขึน้มา เห็นชดัขึน้ในใจ ไม่ใช่ไดย้ินแต่

ท่านพดู แตเ่พียงทา่นพดู แตเ่ราไม่นาํมาภาวนา ตรวจพจิารณา

ใหเ้ขา้ใจลกึซึง้ชดัแลว้ มนัก็ลืมไป มนัถกูอารมณอ์นัอ่ืนมาปรุง

มาแตง่มาชกักระชากลากไป ชกัชวนไปหมกมุ่นในอารมณอ์ย่าง

อ่ืน เราก็ลืมไปหมด  

ถา้หากวา่จิตใจของเรามีความพอใจ มีความสนใจนอ้มไป

เพ่ืออยากรูธ้รรม อยากเหน็ธรรม เพ่ือตอ้งการประพฤติธรรม เอา
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พระธรรมนาํมาเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจของเราแลว้ เราก็มีโอกาสท่ีจะ

ศกึษาธรรมะไดม้าก เราก็จะไดรู้ธ้รรมไดม้าก เราศกึษาในศีล 

เราก็มีความฉลาดในเรื่องศีล รูใ้นเรื่องศีล เราก็สามารถรกัษาศีล

ได ้ปฏิบติัไดอ้ย่างไม่ขดัขอ้ง เราศกึษาเรื่องทาํบญุใหท้าน ก็พนิิจ

พิจารณา เราก็มีความรู ้ความเขา้ใจ เราก็สามารถจะทาํบญุทาํ

การกศุลมาเป็นสมบติัของตน ยดึความดีส่ิงนัน้ๆไวเ้ป็นสมบติั

ของเรา เป็นเครื่องประดบัตวัของเรา ยิ่งอบรมจิตใจในทางสมาธิ 

เราก็มีความรูใ้นเรื่องสมาธิ เรื่องจิตใจของเรา  

เม่ือเรารูเ้รื่องจติใจแลว้ เราก็มีศรทัธาในการท่ีจะทาํสมาธิ 

พวกท่ีไม่รู ้พวกท่ีไม่มีศรทัธาการปฏิบติั เพราะความไม่รูใ้นเรื่อง

ศีลนั่นเอง เพราะไม่รูใ้นเรื่องสมาธินั่นเอง เขาจงึไม่มีความ

พยายามท่ีจะปฏิบติัทาํสมาธิ อบรมจิตภาวนา เม่ือเขาไม่รู ้เขาก็

ทาํไม่ได ้ไม่มีจิตใจท่ีจะทาํ เม่ือเขาไม่ทาํ เขาก็ไม่มีความรู ้ไม่มี

ความสนใจ เพราะเหตนุัน้เม่ือเรารูใ้นเรื่องสมาธิก็เป็นเหตใุหเ้รา

ทัง้หลายตัง้ใจปฏิบติัสมาธิยิ่งๆขึน้ไป  
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เม่ือเราศกึษาจิตใจใหมี้ปัญญา เราก็จะไดรู้เ้รื่องปัญญาวา่มี

ประโยชนแ์ก่ตวัของเราอยา่งไร เป็นท่ีพึ่งแกเ่ราอย่างไร เราก็

สามารถเขา้ใจวา่ปัญญาน่ีสามารถจะช่วยเหลือเป็นท่ีพึ่งแก่เรา

ได ้ป�ญฺาย ปริสุชฺฌต ิคนจะไดค้วามบรสิทุธ์ิดว้ยปัญญา ท่ี

ช่วยโดยย่อๆ คือปัญญากายของเราใหส้ะอาด ทาํวาจาของเรา

ใหส้ะอาด ทาํจิตใจของเราใหส้ะอาดหมดจดเหมือนกบั

พระพทุธเจา้ เหมือนกบัพระอรยิเจา้ทัง้หลาย ท่านอบรมสมาธิ

จิตและใจใหห้นกัแนน่ตรงในเหตใุนผลดีแลว้ จติใจนั่นผ่องใส

สะอาดดว้ยความสงบสอ่งใหเ้หน็รูปธรรม นามธรรม เหน็ความ

ไม่สะอาดของธรรมทัง้หลายท่ีมีอยู่ประจาํในกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ตลอดเวลา เราก็จะไดห้ลีกเวน้ส่ิงท่ีไม่สะอาด เราก็จะ

ไดป้ฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีสะอาด ก็ไดค้วามบรสิทุธ์ิหมดจด ยิ่งปฏิบติั

มีปัญญาเหน็ชดัในธรรมเทา่ไหร ่เราก็มีโอกาสท่ีจะทาํจิตของเรา

ใหส้งบไดม้ากยิ่งขึน้ เราก็จะมีโอกาสท่ีจะมีความสขุท่ีเกิดขึน้

จากจิตใจสงบ  
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ถา้เราสามารถกาํจดัส่ิงท่ีมาก่อกวนจิตใจไดต้ามเวลาเรา

ตอ้งการ ตอ้งการความสงบเม่ือไหร ่จิตใจของเราก็สงบได ้

ตอ้งการพกัผ่อนเม่ือไหร ่จิตใจของเราก็พกัผ่อนได ้จิตใจของเรา

ออ่น จิตใจของเรานอ้มในการประพฤติธรรม พรอ้มท่ีจะสงบ 

พรอ้มท่ีจะไดค้วามสขุความผ่องใส เม่ือเราประพฤติปฏิบติั

เป็นไป ผลท่ีสดุความสงบนั่นกลายเป็นนิสสยั อปุนิสยั เป็น

ปัจจยัประจาํนิสยัของเรา เลยเกิดความเบ่ือหนา่ย ส่ิงท่ีทกุข์

เพราะอาศยัความไม่สงบ เหน็ชดัแจง้ในจิตในใจ จิตใจก็หลีกเวน้

เด็ดขาดในทางท่ีทาํความเดือดรอ้นใหแ้ก่จติใจของตนเอง  

พระพทุธเจา้พระองคท์รงชอบอยู่ในท่ีสงบ ชอบปฏิบติัตัง้อยู่

ในความสงบ ไม่ประพฤติส่ิงท่ีเป็นเหตใุหเ้กิดความไม่สงบมวั

หมองตลอดชีวิต พระอรยิเจา้ทัง้หลายก็เชน่เดียวกนั ผูเ้ป็นอรยิ

สาวก ทัง้อบุาสก อบุาสิกา พทุธบรษัิททัง้ ๔ มีความงามไปดว้ย 

จรยิานวุตัร ปฏิบติันอ้มจิตนอ้มใจ อยู่ในความสงบ อยู่ในสมาธิ 

อยู่ในปัญญา มีความพรอ้มท่ีจะกาํจดัส่ิงท่ีไม่ใหเ้กิดประโยชน ์

ไดร้บัความเสียหาย ไม่ไดร้บัความสขุ เหน็ชดั เกิดความเบื่อ



13 
 

หนา่ย นิพพทิทาจรงิๆ ไม่ใช่สกัแตรู่เ้ดาคาดคะเนตามอาการ 

เห็นแจง้ประจกัษด์ว้ยอาศยัธรรมท่ีนาํไปพนิิจพิจารณาจนเกิด

ปัญญารูค้วามจรงิขึน้ในจิตใจของเรา  

เพราะฉะนัน้มีทางเดียวเทา่นัน้ท่ีเราทัง้หลายท่ีควรยดึมั่น 

นาํมาปฏิบติัใหเ้กิดความสขุ เอกายโน อยัง มัคโค วสุิทธิยา 

เป็นทางอนัหมดจด น่ีทางอนัเอก คือทางอนัเดียว กาเย กายา 

การมาปฏิบติัศกึษาใหรู้ก้ายในกาย เราจะปฏิบติัศกึษาใหรู้ก้าย

ในกายดว้ยอาศยัการภาวนาท่ีเรากาํลงัทาํอยู่ในบดันี ้เราจะ

เจรญิทางความสงบ ก็มาสงบอยู่ท่ีกายท่ีน่ีแหละ ถา้ท่ีกายมีใจ

ครองน่ีไม่สงบแลว้ จะไปหาความสงบท่ีไหน ไม่มีเลย ในป่าเขาก็

สงบอยู่แลว้ ไม่ตอ้งหา เขาก็เป็นอยู่อย่างนัน้ ในภใูนเขา ในท่ี

ไหนก็ตาม แตม่นษุยเ์ราเน่ียแหละ ไปเก่ียวขอ้งในส่ิงใด เม่ือ

มนษุยมี์จิตใจอนัไม่สงบแลว้ ไปเก่ียวขอ้งส่ิงใด ส่ิงนัน้ก็

กลายเป็นส่ิงท่ีไม่สงบ สถานท่ีนัน้ๆก็เป็นสถานท่ีไม่สงบ เม่ือกาย

มนษุยค์นเราน่ี เป็นกายท่ีสงบแลว้ จิตใจท่ีสงบแลว้ อยูท่ี่ไหนก็
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สงบ เพราะเหตนุัน้ความสงบก็สอ่งมาดท่ีูกาย มีใจเป็นผูค้รอง

อยู่ ณ ภายใน  

ถา้ใจนีส้งบแลว้ ทกุอยา่งก็สงบ เรยีกวา่เราจะเจรญิความ

สงบดว้ยเรยีกวา่สมถภาวนา สมถภาวนาน่ีเราภาวนาเพ่ือให้

จิตใจสงบ แลว้เราพยายามละอย่างเดียว ถึงแมว้า่ความรูจ้ะไม่

กวา้งขวาง สง่ไปขา้งนอก ใหอ้ยู่เฉพาะจิตใจ แตก็่เป็นกาํลงัท่ี

รวบรวมได ้รวมมั่นคงแน่วแน่ แนบเนียบเท่าไหร ่ยิ่งมีพลงัมาก 

จิตใจ เพราะฉะนัน้จิตใจจะรวมได ้เราตอ้งละ ไม่ใหจ้ิตใจ

สมัปยตุในอารมณข์า้งนอก ใหส้มัปยตุในธรรมอนัเดียว ท่ีเราตัง้

ไว ้ท่ีเรยีกวา่กรรมฐาน นาํมาบรกิรรม ระลกึพทุโธๆ ก็อยูอ่นัเดียว

เท่านัน้แหละ ไม่ตอ้งยินดีอย่างอ่ืน วา่ท่ีพึง่ของเราอยา่งประเสรฐิ

คือพทุโธ ไม่มีส่ิงอ่ืนท่ีจะพึ่งอย่างประเสรฐิ เพราะฉะนัน้เราตอ้ง

เขา้ใหถ้งึพทุโธ ใหไ้ปตัง้อยูใ่นพทุโธใหจ้รงิๆ  

คาํวา่พทุโธก็คือผูรู้ ้ผูรู้ท่ี้นามวา่พทุโธนั่น มีสมาธิอนัมั่นคง 

สะอาดหมดจดผ่องใสบรสิทุธ์ิ ถา้เราไปถึงพทุธะแลว้ จิตจะตอ้ง

ผ่องใสปภสัสร พระพทุธเจา้พระองคส์ะอาด เพราะฉะนัน้เรา
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พยายามละส่ิงท่ีหยาบๆ ใหเ้ขา้ไปถึงพทุธะอนัเป็นส่ิงท่ีละเอียด

มาก เราจะถือส่ิงหยาบไปเขา้ไปไม่ถึง เราจะตอ้งถอดทิง้ 

เหมือนกบัเขา้ไปในเจดีย ์รองเทา้ก็ถอดทิง้ ไม่ใหเ้ขา้ไปเพราะไม่

มีความเคารพพอ จะไม่เป็นบญุกศุล แลว้ก็กิรยิามารยาทท่ีไม่ดี

ก็ถอดทิง้ ตัง้ใจ กิรยิาออ่นนอ้ม ไปเพ่ือกราบเพ่ือไหวเ้พ่ือความ

เคารพ เขา้ถึงพระเจดีย ์ถา้เขา้ถึงพระเจดียคื์อพระพทุธเจา้ เราก็

พยายามละส่ิงท่ีหยาบๆ อารมณท่ี์หยาบออก ใหเ้หลือแต่

อารมณท่ี์ความเคารพ ความเล่ือมใส เรยีกวา่ศรทัธา พอใจแน่ว

แน่ในจิตใจใจอนัมั่นคง แลว้ระลกึพทุโธๆ มุ่งมั่น ปลอ่ยวาง

ตามลาํดบั สถานท่ีอยู่ของพทุโธนัน้เป็นสถานท่ีวิเวกสงบสงดั ถา้

จิตใจของเราไปคะนองเอิกเกรกิอย่างอ่ืน ก็เขา้ไปไม่ถึง 

เพราะฉะนัน้เราก็เตรยีมพรอ้มท่ีจะปลอ่ยวางใหจ้ิตใจของเรา

สงบสาํรวม ใหว้ิเวกดว้ย ละทกุอยา่ง เพ่ือใหเ้กิดความสงบวิเวก

ในใจ ใจจะไดล้ะเอียดเขา้ไปถึงพทุธะ น่ีเรยีกวา่สมถภาวนา  

เราเดินสายทางสมถะ เม่ือจติใจของเราเขา้ไปสงบ มีกาํลงั

สขุ มีกาํลงัผ่องใสสะอาดแลว้ แตก็่มีความสขุเป็นครัง้คราว เม่ือ
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จิตถอนออกมาแลว้ สว่นทกุขอ์ย่างไรท่ีเคยมีอย่างไร มนัก็

กลบัคืนมาอีกเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ทา่นจงึสอนใหเ้จรญิสาย

วิปัสสนา เขา้มาอีก สายวิปัสสนานั่นเพ่ือจะไดรู้เ้อง เพราะจิตใจ

สมถะ สายสมถะนั่นเพียงแตส่งบชั่วคราว เหตไุม่กาํเรบิถา้หาก

วา่เราเป็นไข ้คลา้ยกบัวา่เราบรโิภคยาระงบัปวด เม่ือหมดฤทธ์ิ

ยาแลว้ โรคก็กาํเรบิขึน้อีก  

สว่นเดินสายวปัิสสนานัน้ก็เป็นวิธีการเพ่ือใหก้าํจดัโรค

เพ่ือใหไ้ดค้วามสงบเหมือนกนั แตค่วามสงบนิรนัดร คือสงบจาก

ไม่มีกิเลสก่อกวน เพราะฉะนัน้จาํเป็นจะตอ้งเจรญิปัญญา

เพ่ือใหรู้เ้หตท่ีุใหท้กุขเ์กิดคือสมทุยั ท่ีเรยีกวา่กิเลส สมทุยัน่ีอาศยั

ขนัธ ์๕ อาศยัรูป อาศยัเวทนา อาศยัสญัญา อาศยัสงัขาร อาศยั

วิญญาณ อาศยักายของเราน่ีแหละ เพราะฉะนัน้ถา้เราไม่รูส่ิ้งใด 

ส่ิงนัน้ก็เป็นสมทุยัในส่ิงนัน้ เราจาํเป็นจะตอ้งรูจ้กัในสว่นกาย 

กายในกาย เราไปรูอ้ย่างอ่ืน ไม่พน้ทกุข ์ไมเ่ป็นวิปัสสนา สอ่งมา

รูใ้นกายของเรา เกศา ผม เราก็รูจ้กั ถา้เรารูจ้กัความจรงิของผม 



17 
 

สีของผม ท่ีเกิดของผม พิจารณาจนถงึมนัดบัสลายไป ใครเป็น

เจา้ของมาจากไหน อยูอ่ยา่งไร พิจารณาใหล้ะเอียด 

มีหลวงตาองคห์นึง่ช่ือวา่หลวงตาบตุร เคยภาวนาอยู่ ไป

เล่ือมใสกบัหลวงปู่ มั่น ไปฟังเทศนเ์ป็นครัง้คราว ท่านก็อายแุก่

มากแลว้ ทา่นทาํขอ้วตัรไม่ทนักบัเคา้ ก็ออกมาอยูห่มูบ่า้นขา้งๆ

ใกล้ๆ  ท่านขยนัทาํความเพียรภาวนา พอดีตอนนัน้อาตมาเขา้ไป

หาท่าน เลยศกึษาธรรมะในท่าน ท่านก็เทศนใ์หฟั้งอยา่งอาจ

หาญ ท่านวา่ขอใหรู้จ้รงิ ใหเ้ห็นจรงิ เหน็จรงิซกัอย่างหนึง่ก็

พอแลว้ ไม่ตอ้งรูม้าก เชน่เราพิจารณาผม ใหรู้เ้ขา้ถึงธาตแุทข้อง

ผมจรงิๆ มนัก็พน้ทกุขไ์ด ้ทา่นวา่ จิตไดร้บัความสขุได ้ไดร้บั

ความสงบได ้กาํจดักิเลสได ้เพราะส่ิงเหลา่นัน้มนัเก่ียวเน่ืองถึง

กนัหมดเม่ือรูอ้นัหนึ่งแลว้ เม่ือยกขึน้มา มนัก็รูไ้ดท้ัง้หมด มนัมี

ลกัษณะอาการอย่างเดียวกนั ทีนีเ้ราท่ีปฏิบติัยงัไม่ได ้เพราะยงั

ไม่รูอ้นัหนึง่น่ีแหละ เพราะฉะนัน้เราอย่าไปอยากรูม้ากเลย จะดู

ส่ิงใด ถา้เราเจรญิในดา้นทางวิปัสสนาแลว้ จิตยกในกายน่ี สว่น

ใดสว่นหนึ่ง เรยีกวา่กายในกาย พิจารณาเห็นชดั เหน็ลกัษณะ
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อนิจจงัในส่ิงเหลา่นัน้อนัเดียว เหน็ทกุขงัในส่ิงนัน้ เห็นอนตัตาใน

ส่ิงนัน้ใหช้ดั แลว้จิตก็ถอดถอนได ้เม่ือทา่นแสดงแลว้ เราไดฟั้ง

รูส้กึปลืม้ใจกบัท่านท่ีท่านองอาจ ทา่นอายมุาก ทา่นสามารถคน้

มาแสดงใหเ้ราฟัง เป็นความชดัความจรงิของท่านตามกาลเวลา

สติปัญญา เราอยากแตรู่ม้ากๆ เราจะไดม้ากๆ ทาํอะไรก็ไม่จรงิ 

เลยไม่ไดซ้กัอย่าง เห็นอะไรก็ไม่จรงิ เลยไม่ไดซ้กัอย่าง ท่านวา่

ขอใหเ้ราทัง้หลายเอาอบุายนีม้าปฏิบติัลองด ูอาจจะเป็น

ประโยชนแ์กเ่รา จะไม่เสียเวลา เราจะไดเ้หน็จรงิ 

ทีนีส้าํหรบัหลวงปู่ มั่นทา่นบอกวา่ในกายอาการ ๓๒ คือมี

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ ธาตดิุนนะ่ มีอยู ่๒๐ ธาตนุํา้ ปิตตงั 

นํา้ดี เสมหงั นํา้เสลด ท่ีเราสวดทกุวนัน่ะ มี ๑๒ รวมทัง้หมดเป็น

อาการ ๓๒ น่ีเป็นกายในกาย มีอยูใ่นกายของเรา ท่านวา่ให้

ตรวจดทูัง้หมดนั่นแหละทีแรก ดผูม ดขูน ดเูลบ็ ดฟัูน ดหูนงั มนั

อยู่ตรงไหน เราก็พยายามหยบิยกขึน้มาด ูเราดใูหช้ดั สอ่ง

กระจกดใูหช้ดั แลว้จาํไดก็้มาดอูย่างเดียว ฟัน ก็เรยีกวา่ทนัตาๆ

ก็ได ้หรอืบรกิรรมวา่ฟันๆ ดลูกัษณะใหพ้รอ้ม ทาํชา้ๆ ตรวจทาน
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สติอยู่ท่ีนั่น ถา้เราตอ้งการความสงบ บรกิรรมไปๆๆ มนัตดั

อารมณภ์ายนอกขาด จิตไม่สมัปยตุเรื่องอ่ืน มนัก็สงบได ้ 

ถา้เราบรกิรรมส่ิงใด จิตนัน้สงบในส่ิงนัน้ บางทีนิมิตท่ีเราเพง่

ไวจ้ะปรากฏขึน้มาอีกชัน้หนึง่ ครัง้หนึง่เม่ือจิตสงบ เม่ือนิมิตมนั

เกิดขึน้ ทีนีม้นัชดักวา่ท่ีเราเพง่บรกิรรมตัง้แตแ่รก เพราะมนัเป็น

ขึน้มาเอง เราไม่ตอ้งเพง่ มนัปรากฏใหเ้ราเห็น บางทีเราวติก

อยากรู ้อยากเหน็สว่นลกึท่ีมนัฝังไปลกึๆ มนัก็ถอดออกมาให้

เห็น เราอยากจะรูว้า่มนัสลายไปอย่างไร บางทีก็อยากรู ้ถกูไฟ

เผาแลว้ก็แลว้แตจ่ิต อาํนาจพลงัจิต พลงัสมาธิดว้ยบคุคลผูน้ัน้ท่ี

จะมีอภินิหารในทางสมาธิอย่างไร ก็สามารถท่ีแสดงเหน็ชดัดว้ย

สติปัญญา ใหสิ้น้สงสยัในเรือ่งอนิจจัง เรื่องทุกขัง อนัตตา ท่ี

เรยีกวา่ไตรลกัษณ ์เกิดนิพพทิทา จิตใจสงบอย่างยิ่ง  

ฉะนัน้เราทัง้หลายอยา่พึง่ทอ้ใจ เพราะส่ิงเหลา่นีมี้อยู ่สติ

ของเราก็มีอยู ่ปัญญาของเราก็สามารถท่ีจะสอดสอ่งไดอ้ยู่ เราก็

คนหนึ่งควรท่ีจะรูจ้ะเหน็ ควรท่ีจะเขา้ถงึธรรม แตก็่ตอ้งอาศยั

พยายาม ทา่นเรยีกวา่ วริิเยนฺ ทุกขฺมจเจต ิจะพน้จากทกุขไ์ด้
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ดว้ยเพราะความพยายามของบคุคล ไม่มีใครนั่งๆนอนๆแลว้ก็

พน้ทกุข ์แมแ้ตส่มยัก่อน พระองคก็์พน้ทกุขด์ว้ยความพยายาม

ของพระองค ์สาวกก็พน้ทกุขด์ว้ยการพยายามของสาวก ครูบา

อาจารยท์่านพน้ทกุขไ์ดก็้ดว้ยความพยายามของท่าน เรา

ทัง้หลายก็จะพน้ไดด้ว้ยความพยายามของเรา ใครแทนเราไม่ได ้

เราจะตอ้งทาํดว้ยตนเอง เพราะฉะนัน้เม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ 

กาํหนดจดจาํไวใ้หดี้ ปฏิบติัอยู่อย่างนีเ้ราก็จะไดป้ระสบความสขุ

ความเจรญิ ดงับรรยายมายติุแตเ่พียงเท่านี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/iKXIjwHaisc  
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