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อิทธิบาท ๔ คือเคร่ืองแก้นิวรณ ์

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

…ฉะนัน้เม่ือพระองคป์รารถนาสรา้งบารมีเต็มแลว้ สาํเรจ็

แลว้ เต็มแลว้ มีแตเ่มตตาบารมี ในบารมี ๓๐ น่ี ทานบารมี 

พระพทุธเจา้สรา้งบารมีก็ใหท้านมามาก ใหท้านมาก บางชาติก็

ใหท้านเป็นจนหลายหม่ืนหลายแสนปี อย่างท่ีเกิดเป็นเนมิราช ก็

ใหท้านอยู ่๘๔๐๐๐ ปี อย่างนีเ้ป็นตน้ บดันีใ้หท้าน ๘๔๐๐๐ ปี

นัน้ บญุยงันอ้ยอยู่ ยงัไม่พอ จาํเป็นก็ออกบวช หรอืวา่ออก

เนกขมัมะ เรยีกวา่สรา้งเนกขมัมะบารมีตอ่ สรา้งเนกขมัมะบารมี

ตอ่ก็ออกบวช ก็ ๘๔๐๐๐ ปี อย่างนีเ้ป็นตน้  

หลายชาติหลายภพ ทาํทานมาเป็นลาํดบัๆ จนสามารถทาน

ไดห้มด คือพระองคท์าน ทานความโลภ ทานความโกรธ ทาน

ความหลง ทานความรกั ทานความหว่ง ทานความอาลยั ทาน

หมด พิมพา ราหลุ ปราสาท ราชวงั ทานหมด ไม่มีอะไรซกัอย่าง 

ตลอดท่ีสดุรูปรา่งกาย ทานรูปรา่งกายคือพระองคต์ัง้ใจวา่ใครจะ

มาขอเอารูปรา่งกายน่ี ก็ยกให ้ใครจะมาขอหก็ูยกให ้มาขอตาก็
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เจาะให ้ใหห้มด อยา่งนีจ้งึวา่ ทานหมด ปรมัตถทาน เม่ือทาน

หมด ปลดทกุขไ์ด ้ 

ทานน่ีแปลวา่ให ้ปริจจฺาโค จาคะแปลวา่เสียสละ สงูขึน้ไป 

จาโค จาคะ ทานหมด ท่ีมนัทกุขก็์เพราะไม่ทาน เพราะความ

ห่วง ความยดึ ความถือ จงึไดท้กุข ์มนัทกุขเ์พราะไม่ไดท้าน 

ไม่ไดเ้สียสละความห่วง  

ฉะนัน้การนั่งภาวนาก็อธิษฐานจิต คิดขึน้วา่ขออาราธนา

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้หลาย ขออาราธนาพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นตน้ ขอคณุพระ

อรยิสงฆส์าวกเจา้ มาประสิทธิประสาทอยู่ในจิตใจของขา้พเจา้ 

นอ้มเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งภายในใจ พึ่งใน

ใจ ไม่ไดพ้ึง่ภายนอก พึง่ในใจ คือมาเหน็วา่พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆอ์ยู่ในใจ มนัก็รกัษาไดง้่าย ถา้เห็นวา่พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆอ์ยู่นอกไป รกัษาบไ่ด ้

และขออาํนาจคณุมารดาบิดา ครูบาอาจารยจ์งประสิทธ์ิ

ประสาทพรให ้นํา้ใจของพระเจา้ จิตใจของขา้พเจา้ตัง้มั่นเป็น
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สมาธิ รูแ้จง้แสงสวา่ง รูจ้กัทางอรยิมรรค อรยิผล นาํตนใหพ้น้

ทกุขภ์ยัในวฏัสงสารแลว้ก็ พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ 

สังโฆ เม นาโถ พทุโธๆๆเรื่อยไป พรอ้มกบัลมหายใจ สดูลมเขา้

ลมออก มีพทุโธ  

รวมความก็มีสามจดุ ลม พทุโธ สต ิเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนั พทุโธ สติ กบัลม รวมเป็นจดุเดียว ถา้เอาลมเป็นจดุ

เดียวได ้มนัก็สงบตัง้มั่น เป็นสมาธิได ้เพราะฉะนัน้ใหมี้เสียงพทุ

โธ พทุโธสติ พทุโธ ใหเ้สียงพทุโธๆนั่นน่ะ ดงัอยู่ในหขูองเรา ถา้

เสียงพทุโธๆดงัอยู่ในห ูมนัก็ไม่หลบั ถา้เสียงพทุโธหายไป นิวรณ์

ครอบงาํหลบัแลว้  

น่ีวา่ถนีมิทธะนิวรณ ์ง่วงเหงาหาวนอน ถนัีง ทอ้แทอ้อ่นแอ 

มิทธัง ง่วงเหงาหาวนอน ขีเ้กียจขีค้รา้น รวมความก็คือวา่สติ

ออ่นหรอืวา่ลมออ่น ลมมนัออ่น พทุโธมนัคอ่ยหาย นิวรณ์

ครอบงาํ เพราะนิวรณม์นัทาํลาย เป็นเครื่องทาํลาย เป็นเครื่อง

กัน้เครื่องทาํลายในการสรา้งคณุงามความดี กบัทัง้ทางโลกและ

ทางธรรมพรอ้มกนันั่นแหละ เพราะนิวรณเ์น่ีย มนัไม่ใชว่า่จะมา
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ใชแ้ตท่างพระพทุธศาสนาอย่างนัน้ ไม่ใช่ ทัง้งานทางโลกพรอ้ม

หมด ใชพ้รอ้มหมด คือเคร่ืองมือทีจ่ะต่อสู้กิเลสก็คืออิทธิ

บาท อิทธิบาทเน่ียเป็นทางท่ีจะตอ้งเดิน เป็นทางท่ีจะนาํไปสู่

ความเจรญิ แกนิ้วรณน์่ะ  

อิทธิบาทแปลวา่เดินไปสูค่วามเจรญิ เดินไปสูค่วามพน้

ทกุขพ์น้ภยั คือฉันทะ ความพอใจ ความพอใจยินดีในการทาํ

สมาธิภาวนา พอใจยินดีในการรกัษาศีล พอใจยินดีในการเจรญิ

สมาธิภาวนา เม่ือจิตมีความยินดีพอใจอยู ่มีสติรูอ้ยู่ต่ืนอยู่ ยนิดี

พอใจคือวา่ฉนัทะ เครื่องมือในการสรา้งคืออิทธิบาท อิทธิบาท

ทัง้ ๔ ช่ือวา่ (๑)ฉันทะความพอใจ ยนิดีพอใจ และก็มีปลกู

ศรทัธาความเช่ืออีก เม่ือมีฉนัทะความพอใจก็ปลกูศรทัธาความ

เช่ืออีก เช่ือมั่น เช่ือมั่นวา่มรรคผลนิพพานมีจรงิ นรกมีจรงิ 

สวรรคมี์จรงิ มรรคผลนิพพาน อรยิมรรค อรยิผลเป็นของมีจรงิ

จะนาํผูป้ฏิบติัใหพ้น้ทกุขจ์รงิ อนันีแ้ปลวา่ฉนัทะความพอใจ มนั

ก็เป็นเครื่องแก ้แกนิ้วรณน์ั่นแหละ เชน่วา่กามฉนัทะนิวรณ ์ก็

ความพอใจ แตม่นัพอใจในรูป พอใจในรูปของตวัเรา พอใจในรูป
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ของบคุคลอ่ืน ยินดีพอใจในรูปเรา หลงอยู่ในรูปเรา วา่เป็นตน

เป็นตวั เป็นเราเป็นเขา วา่สวยวา่งาม วา่ดี อนันีเ้พิ่นวา่มนัก็

อาศยัความพอใจ พอใจกาํหนดลง พอใจฉนัทะ  

(๒) วิริยะ เพียรเพง่อยู่ในลม กาํหนดอยู่ในลม เพง่อยู่ในลม

นัน้ ไม่ใหลื้มลม พอใจกาํหนดลม ระลกึอยูใ่นลมนัน้ วิตก นกึอยู่

ในลม วิจาร พจิารณาลมเขา้ลมออกอยู่นัน้ ฉนัทะ วิรยิะ (๓) จติ

ตะ จิตจดจ่อ จิตจดจ่ออยู่ในลมนัน้น่ะ ลมเขา้ลมออก จดจ่ออยู่

ในลมในหนา้อกนัน้น่ะ อยา่ไปลืมไปท่ีอนัอ่ืน อยู่ในหนา้อกหรอื

อยู่ในสะดือนั่นน่ะ ใหม้นัรูอ้ยู่เน่ีย พทุโธรูอ้ยู่น่ี จิตจดจ่อ พอใจอยู่

ในลม  

(๔) วิมังสา ลมเขา้ยาวออกยาว ก็รู ้เขา้สัน้ออกยาวก็รู ้ออก

ยาวเขา้สัน้ก็รู ้กาํหนดลมอยา่งใด สบายหรอืไมส่บายก็รู ้ทาํ

อย่างใดใหม้นัสบาย ทาํอย่างไรไม่สบายก็ใหรู้อี้ก เชน่วา่มนั

ทอ้แทอ้อ่นแอ ง่วงเหงาหาวนอนขีเ้กียจขีค้รา้นก็ใหรู้อี้ก อนันี ้

แปลวา่เครื่องแก ้เพราะวา่ในโลกนีเ้ป็นของแกก้นั แกก้นัได ้มี

เย็นมีรอ้นแก ้มีมืดมีสวา่งแก ้มีทกุขมี์สขุ สรา้งความสขุมนัก็
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เครื่องแก ้แกก้นัไดน้ะ ก็เหมือนเราภายนอก ปวดหวัก็กินยาแก้

ปวดได ้ระงบัไป ปวดทอ้งก็กินยาแกป้วดทอ้งระงบัไป ยาแก ้ 

ยาแกพ้ทุธศาสนาก็คืออนิจจงิ ทุกขัง อนัตตา น่ียาแก ้น่ี

เป็นยาแกโ้รค ถา้เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู่มนัก็แกไ้ดน้ะ เห็น

ไม่เท่ียง เห็นเป็นทกุข ์เห็นเป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตน เป็นแตก่อ้น

สภาวะธาต ุกอ้นธรรม กอ้นดิน กอ้นนํา้ กอ้นไฟ กอ้นลมท่ีเรามา

อาศยัอยู่ชั่วครูช่ั่วคราว กอ้นของปฏิกลู กอ้นขี ้ 

จะพิจารณากอ้นขีก็้ได ้ตวัเราเป็นกอ้นขี ้เป็นของขี ้เป็นกอ้น

ขีแ้ลว้ก็จะวา่หยาบๆก็อาศยักินขี ้ภาษาอนันัน้เพิ่นวา่กินขา้ว 

ขา้วก็ขีน้ั่นแหละ อาหารใหม ่อาหารเกา่เพิ่นวา่ ขีห้นนุขี ้ทาํให้

รา่งกายมนัขี ้มนัหนนุ (หวัเราะ) ขีห้นนุขี ้เพิ่นวา่ขีห้นนุขี ้มนัหนนุ 

กินเขา้ไปมนัก็หนนุใหเ้รามีเนือ้มีหนงัมีหนนุ เพิ่นวา่ขีห้นนุขี ้เป็น

ของปฏิกลูสญูเปลา่ ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ลมก็ไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่

ลม เรามาอาศยัลมน่ีตา่งหาก  

ฉะนัน้เราทกุคนๆเกิดมา เพิ่นวา่บา้นเช่าขา้วซือ้ บา้นก็เช่า 

ขา้วก็ซือ้ คือรูปเรามาเชา่รา่งกายอยู่ชั่วครูช่ั่วคราว ไม่ใชบ่า้นเรา
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แตม่าเชา่อาศยัอยู่ชั่วครูช่ั่วคราวเทา่นัน้หละ บา้นเชา่ขา้วซือ้ ก็

เหมือนทกุวนันะไปซือ้อาหารมากิน ซือ้มาเลีย้งรา่งกายเน่ียน่ะ 

เช่าบา้นอยู ่เหมือนเราไปสถานท่ีตา่งๆ ก็ไปเช่าบา้นเคา้อยู่ เช่า

บา้นเคา้คา้ขาย เชา่บา้นเคา้อยู่ ตอ้งจา่ย จา่ยคา่เชา่ จา่ยคา่เช่า

ก็คือเอาขา้วมากิน ใหม้นักินมนันอน น่ีจา่ยคา่เช่า น่ีเราทกุคนๆ

มนัเชา่บา้นอยู ่คือรา่งกายเปรยีบเหมือนบา้น เปรยีบเหมือน

บา้นเปรยียเหมือนบา้นเหมือนเรอืนอาศยัอยู ่ 

อนันีบ้า้นนีก็้มาจากไหน ไดม้าจากพอ่แมแ่บง่ให ้พอ่แมแ่บง่

สมบติัให ้นั่นก็มาอาศยัชั่วครูช่ั่วคราว แลว้ก็บา้นท่ีเราอาศยันัน้ก็

ไม่เท่ียง อาจจะถกูไฟไหมไ้ด ้ถกูลมพดัพงัได ้ถกูไฟไหม ้ถกูลม

มาพดัพงัไป หรอืถกูพระราชามหากษัตรยิน์ัน้น่ะมายดึถือเอาไป 

ยดึเอาไปเหมือนในกรุงเทพทกุวนันี ้เขาทาํถนนหนทางไปนั่นไป

น่ี บา้นเคา้ยดึเอาหมด ปฏิกรรม รือ้หมด เคา้ก็ใหห้นอ่ยเดียว 

เน่ียรูปรา่งกายของเรา  

เพิ่นวา่บา้นเชา่ขา้วซือ้ ซือ้อนัหยงัใหม้นักินใหม้นัสขุเขา้ กิน

แลว้ก็ไหลเขา้ไหลออก พิจารณาเรื่อยไป กินแลว้บไ่ดขี้ก็้จะตาย 
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ขีแ้ลว้บไ่ดกิ้นก็จะตาย เป็นทกุข ์เลยมาทกุขน์ ํา้ขีแ้ลว้บเ่น ่คนเรา

ทกุขเ์พราะขีแ้ลว้บเ่น ่คืออาหารนั่นน่ะ เคา้วา่คาํภาษิตคาํงามก็

วา่อาหาร จะวา่คาํตลาดก็ขีน้ั่นนะ่ ขีเ้ก่าขีใ้หม่ ขีใ้หม่ หวงกบัขี ้

ใหม่ หวง ขีใ้หม่น่ีหวงขนาด มดมาใกลก็้ฆา่มนั ใครมาใกลก็้ฆา่

มนั หวง แตว่า่เม่ือกินเขา้ไปแลว้บเ่น่ มนัจะออก ออกก็มาเป็น

ทกุขอี์ก กินก็หวง รกัษากวา่จะไดกิ้น  

กินแลว้ถ่ายออก ทกุขอี์ก ตอ้งหาท่ีเก็บ เป็นทกุขอี์ก ตอ้งหา

ท่ีเก็บ ถ่ายออกไปตอ้งมีท่ีเก็บ ไม่มีท่ีเก็บปฏิกลู เหมน็อีก เหมน็

ขึน้มาแลว้ ก็เหมือนรา่งกายของเราถา้ไม่อาบนํา้ เหมน็แลว้ 

ปฏิกลู ขีเ้หง่ือขีไ้คลไหลออกมา เหมน็ตลอด หาความสวยความ

งามบมี่ หาความสขุความสบายบมี่ในรา่งกาย มีแตเ่รื่องทกุข ์

ทกุขต์ัง้แตเ่กิดจนตายนั่นน่ะ (หวัเราะ)  

ถา้เรามาพจิารณาภาวนาอย่างนีก็้ เอย้ มนัก็ไดพ้ทุโธแลว้ 

พทุโธ ผูรู้ ้ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูล้ะ ผูป้ลอ่ย ผูว้าง ไ◌ด้ธ้มัโม ธมัโมก็

นิพพทิทา เบื่อหนา่ย ไมห่วงไม่อาลยัแลว้ สมบติัโลกไปๆหละ 

อนันีก็้เป็นเครือ่งแก ้สว่นนิวรณน์่ะเป็นเครือ่งก่อทกุข ์เครื่องสรา้ง
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ทกุข ์สรา้งหมอ้นฮก (นรก) สรา้งความทกุข ์สรา้งความ

เดือดรอ้น จะปิดกัน้ความดีไม่ใหเ้กิดขึน้ เช่นกามฉันทะนิวรณ ์

หลงใหลอยู่ในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส หลงอยู่ในรูปเจา้ของก็

เป็นทกุข ์หลงรูปคนอ่ืนก็เป็นทกุขอี์ก เป็นทกุข ์เสียงก็เหมือนกนั 

หลงอยู่ในเสียง ถา้เสียงดีก็ชอบ เสียงไม่ดีก็โกรธ กล่ินก็

เหมือนกนั กล่ินดี ชอบ หอม กล่ินไม่ดีก็เกลียดชงัอีก มีแตเ่รื่อง

แสดงความไมเ่ท่ียง เป็นทกุขท์ัง้นัน้น่ะ  

ถา้เห็นอยูเ่น่ียรูอ้ยู่เน่ีย มนัก็เป็นเครื่องตดั เครื่องตดักาม

ฉนัทะนิวรณ ์วา่กามฉันทะนิวรณเ์ปรยีบเหมือนเป็นหนี ้เป็นขี ้

หนี ้เป็นหนี ้เม่ือมนัรูแ้ลว้ก็ไมเ่อาหละ ปลอ่ยหนีไ้ด ้ใชห้นีห้มด 

คือเสียสละคืนใหห้มดปลดหนีไ้ป เม่ือความยดึถือไม่มี ความ

พยาบาทมนัก็ไม่มี มนัพยาบาทก็ความยดึถือนั่นน่ะ ยดึถือวา่

เขาดา่เรา มีถือวา่เขาดา่เรา ยดึถือวา่เขาอิจฉาเรา เกิดพยาบาท

อาฆาตจองเวร ก็มาจากตวักามฉนัทะนั่นน่ะ ความยดึถือ ความ

หลงอยูน่ั่นน่ะ เพิ่นวา่ กามฉนัทะนิวรณเ์ปรยีบเหมือนโลภะคือ

ความโลภ โลภ ไม่อ่ิมไม่พอ เหมือนทกุวนัเนีย้ มีสอง สมองแตก 
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มีสาม บา้นแตก มีส่ี ดีแตก มีหา้ หนา้แตก ตีกนัฆา่กนัวุน่วะ

วุน่วาย อนันีเ้ม่ือรูแ้ลว้พิจารณามนัก็แกแ้ลว้ แกก้ามฉนัทะนิวรณ ์

แกค้วามโลภ โลภะความโลภความหลงอยู่ในส่ิงเนีย้ อนันีจ้งึวา่

ใหส้รา้งอิทธิบาทขึน้ 

อิทธิ อิทธิปาทะ แปลวา่เดินเขา้ไปสูค่วามสขุความเจรญิ 

เดินไปสูค่วามพน้ทกุข ์คืออัฏฐังคิกมัคโค (มรรค ๘) ศลี 

สมาธิ ปัญญา เป็นทางเดิน ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น

ทางเดิน เดินไปสูค่วามพน้ทกุข ์เดินไปสูค่วามพน้ทกุขพ์น้ภยั อนั

นีเ้พิ่นวา่ ฉนัทะความพอใจ บดันีเ้ราพอใจอยู่ในรูป พอใจอยู่ใน

กาม พอใจอยูใ่นกาม พอใจอยู่ในกิน พอใจอยู่ในรูป ในเสียง ใน

กลิ่น ก็พลิกกลบัมาเนะ พลิกกลบั เอาความพอใจท่ีทางโลกมา

เป็นทางธรรม เพิ่นวา่กลับสมุทยัใหเ้ป็นมรรค เขา้ใจร ึกลบั

สมทุยัใหเ้ป็นมรรค คือยินดีพอใจในการใหท้าน ยนิดีพอใจใน

การรกัษาศีล ยินดีพอใจในการเจรญิกรรมฐานภาวนา เป็นมรรค

แลว้เป็นหนทางไปสูค่วามพน้ทกุข ์น่ีหละฉนัทะความพอใจ  
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วิรยิะ ความเพียร เพียรใหท้าน เพียรรกัษาศีล เพียรเพง่ดลูม

เขา้ลมออก พทุโธๆ ใหม้ั่นคง จดจ่ออยูห่นา้อกเน่ีย จิตตะ จติตัง้

มั่น ตัง้มั่นอยู่ในลมเน่ียแหละ เอาลมเป็นฐานท่ีตัง้ จิตตัง้มั่นอยู่

ในลม มั่นอยู่ในลม เพิ่นวา่กรรมฐาน เม่ือมั่นแลว้ก็ มนัก็ยดึมั่น

อยู่ในลม มนัก็เป็นสมาธิ เกิดเป็นสมาธิ ตัง้มั่นอยู่ในลมเป็นหนึ่ง 

ไม่แสส่า่ยไปหาภายนอก ไมแ่สส่า่ยไปหาลกูหาผวั ไม่แสส่า่ยไป

หาลกูหาเมีย ไม่แสส่า่ยไปหาเกาะวตัถส่ิุงภายนอก  

เพราะใจของเราเป็นขอ(ตะขอ)เกาะ ใจของเราปุถุชน

คนเราเป็นขอเกาะ ไปเกาะอยู่ทกุอย่างหละ เกาะอยู่ในรูป ใน

เสียง ในกล่ิน ในรส เกาะอยูใ่นวตัถขุา้วของ เกาะอยูน่ั่น คาอยู่

นั่น ไปไหนบไ่ด ้ฉะนัน้พระพทุธเจา้เพิ่นตดัขอออกไป ทาํลายขอ 

ตดัขอออก เหมือนขอเกาะ เพิ่นวา่อปุาทานเป็นเหมือนขอเกาะ 

ใจอปุาทานมนัเป็นขอเกาะ มนัยดึอยูน่ั่น คาอยู่นั่น ไปบไ่ด ้เพิ่น

ตดัขอ หรอืวา่มาตี ขอน่ะมนัซื่อ นกึเป็นของอๆ มนัดดัแลว้มนัซื่อ

มนัตรง ดดัซื่อตรงแลว้ก็ไม่ติดแลว้ ไม่เกาะไม่งอ ดงึไปไหนก็ได ้ 
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อนันีเ้พิ่นวา่แกนิ้วรณใ์หเ้ป็นมรรค เพราะนิวรณเ์ป็นเครื่อง

กัน้ทาํลายคณุความดี เชน่วา่กามฉันทะนิวรณเ์ปรยีบเหมือน

เราเป็นหนี ้เป็นขีห้นี ้ถนีมิทธะนิวรณเ์ปรยีบเหมือนคนติดคอก

ติดตาราง พยาบาทนิวรณเ์ปรยีบเหมือนคนเป็นไข ้เป็นไขไ้ด้

ป่วยเป็นทกุข ์กุกกุจจะนิวรณคื์อจิตฟุ้งซา่น ฟุ้งไปนั่นฟุ้งไปน่ี 

ฟุ้งไปหา จิตฟุง้ไป ผูช้า้ยก็ฟุง้ไปหาผูห้ญิง ผูห้ญิงก็ฟุ้งไปหา

ผูช้ายนั่นน่ะ เกาะกนัอยูน่ี่ ฆา่กนัอยู่น่ีเทา่นัน้น่ะเรื่องมนั เกาะกนั

อยู่น่ี ฆา่กนัอยูน่ี่ กินกนัอยู่เน่ีย ตายกนัอยูเ่น่ีย สรา้งนรก

หมกไหมก้นัอยู่น่ีแลว้ ปลดบไ่ด ้ 

ฉะนัน้พระพทุธเจา้หดัอยู่น่ีหละ หดัปลด หดัละ หดัคา หดั

ทาน นางพมิพา ทานซะ ไม่เอาแลว้ หนีซะ เพิ่นออกบวชแปลวา่

เพิ่นทานแลว้ ทานพิมพา ทานราหลุ ทานปราสาท ราชวงัออก

หมด ปลดหมดเลย บมี่ พน้ทกุขแ์ลว้ คือคนเรามนัทกุขก็์เพราะบ่

ใหท้าน บส่ละ ทานบไ่ด ้บมี่ปัญญา ถา้ทานไดก็้ มีความสขุ

สบาย เหมือนเราไดท้าน ใจมนัดี ใจมนัสบาย น่ีการให ้เพิ่นยงัวา่

อิทธิบาท 
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ถนีมิทธะนิวรณ ์กุกกุจจะ นิวรณเ์ปรยีบเหมือนคนเป็น

ทาส กกุจุจะแปลวา่จิตฟุง้ซา่นราํคาญ ฟุง้ไม่สงบน่ะ จิตคิดปรุง

ไปเรื่อย แก่ขึน้ๆก็เป็นโรคประสาท เป็นโรคประสาทเป็นโรคผีบา้ 

คิดไปอย่างนัน้ คิดทางนัน้ทางนี ้เลยเป็นทกุข ์หาความสขุบไ่ด ้

วิจกิิจฉาความลงัเลสงสยั พระพทุธเจา้วา่มรรคผลนิพพาน

มีจรงิ สวรรคมี์จรงิ นรกมีจรงิ ความดบัทกุขคื์อศีล สมาธิ 

ปัญญาเป็นของจรงิ มนัก็ไม่เช่ือ มนัไปเช่ือกิเลสเจา้ของ เช่ือแต่

กิเลสเจา้ของ ไม่ไดเ้ช่ือ ถา้เช่ือพระพทุธเจา้ก็ไปได ้มนัเช่ือกิเลส 

กิเลสน่ะมนัชอบอะไร ชอบรูป กิเลสชอบรูป ชอบเสียง ชอบกล่ิน 

ชอบรส กิเลสมนัติดอะไร ติดรูป ติดเสียง ติดรส (หวัเราะ) ติดอยู่

ในกามนั่นแหละ หลงอยู่ในกาม กินอยู่ในกาม ทกุขอ์ยูน่ั่นแหละ

เรื่อยไป วุน่วะวุน่วาย  

ไอน้ั่นเป็นมหาทาน เสียสละทาน จาโค จาคะ เสียสละ เม่ือ

ทานไดก็้เป็นสขุ ทานไดส้ละไดก็้เป็นสขุสบาย ไม่มี ทานออก

แลว้ ไม่มี เม่ือไม่มีมนัก็ไมท่กุข ์มนัทกุขเ์พราะมนัมี แตว่า่โลกเคา้

วา่มี“มี”มนัความสขุ พระพทุธเจา้วา่ “มี” เป็นทกุข ์ตรงกนัขา้ม
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แล พระพทุธเจา้รูว้า่ความมีเป็นทกุข ์เชน่พระพทุธเจา้มีปราสาท

ราชวงัก็เป็นทกุข ์มีนางพิมพาก็เป็นทกุข ์มีราหลุก็เป็นทกุข ์มี

ปราสาทราชวงัก็เป็นทกุข ์มีบา้นมีเมืองก็เป็นทกุข ์ตอ้งดแูล

รกัษา เขาจะมารบมาฆา่ เป็นทกุขต์ลอด  

เหตนุัน้เพิ่นถงึเสียสละ ไม่มีอะไรซกัอย่าง ไปนั่งภาวนาอยู่

ในป่าคนเดียวไม่เก่ียวขอ้งใคร มนัสขุสบาย สขุหนอๆๆ เป็นสคุ

โตแลว้บน่ี่ ก็เลยเป็นสคุโต พระพทุธเจา้ไดส้คุโต ไปดี คือไม่ห่วง 

ไม่อาลยั ไม่ยดึถือ รูปรา่งกายพระองคก็์ไม่ยดึ ไม่ถือ มาอยู่มา

อาศยัชั่วคราว รูอ้ยู่ แตรู่อ้ยู่ ปลอ่ย อยู่ดว้ยความไม่ยดึถือ อาศยั

ความไม่ยดึถือ ไม่หลง มนัก็ไม่ทกุข ์ถา้อาศยัดว้ยความยดึถือ 

ความหลง ก็เป็นทกุข ์ 

เปรยีบเหมือนอยู่ถ ํา้พระสบาย เครื่องใชไ้มส้อยไม่ถือวา่เป็น

ของเรา เป็นของสงฆเ์ป็นของกลาง มนัก็เลยไม่ทกุข ์แตกก็แตก

ไป มนัของกลาง ไม่ใช่ของเรา มนัก็ไมท่กุข ์ถา้ถือเป็นของเรา 

โหย ทกุขแ์ลว้บน่ี่ ภยัมาทกุข ์เกิดโกรธขีน้มาโมโห ตีฆา่กนั 
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เพราะมายดึถือวา่เป็นของเรา ถา้ไม่ถือวา่เป็นของเรา ก็ไม่ทกุข ์

ใจเป็นกลางวางเฉย  

อนันีแ้ปลวา่พธีิแกนิ้วรณเ์พิ่นวา่ แกนิ้วรณคื์อฉนัทะความ

พอใจ วริยิะความเพียร เพียรละบาป เพียรละบาปออกจากใจ 

เพียรทาํคณุงามความดีใหเ้กิดมีขึน้ เพียรรกัษาความดีใหมี้

ขึน้อยู่ได ้เพียรละกิเลสท่ีมีอยูแ่ลว้ใหห้มดไป เพียรไม่ใหกิ้เลสขา้ง

นอกเกิดขึน้ น่ีคือความพากความเพียร สติปัฏฐานส่ี มีความ

เพียร มีความหมั่น คือรกัษา แตไ่ม่ติด ไม่หลง มนัก็เลยไม่ทกุข ์

ไม่เดือดรอ้น มนัรูแ้ลว้มนัไม่ทกุข ์ตายก็ตายไป แตกมนัแตกไป 

พอมนัรูเ้ราก็ปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยวางไดก็้เป็นสขุ ถา้ไม่รูห้ละเป็น

ทกุข ์ 

ยกตวัอยา่งเรานั่งภาวนานะ่ แลว้ไปยดึถือวา่ขา มนัก็ปวดขา 

ไปยดึถือวา่เอว เอวเป็นของเราก็เป็นทกุข ์ปวดเอว ถือวา่ขาเป็น

ของเราก็เป็นทกุข ์ปวดขา ขาไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขา เป็นกอ้นธาต ุ

เป็นกอ้นดิน เป็นกอ้นธาตขุองปฏิกลูสญูเปลา่ ไม่ยดึไมถื่อ 

ปลอ่ยวางสบาย ไม่เจ็บอะ้ ไม่เดือดรอ้น อนันีเ้พิ่นวา่แกนิ้วรณ ์
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เครื่องแกม้นันะ่ แกนิ้วรณถ์อนกิเลส เหตแุห่งความทกุขใ์หห้มด

ไปสิน้ไป  

อนันีเ้ป็นอบุายคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพิ่นแสดงธรรม

เทศนา ตรสัธรรมเทศนาไวใ้หแ้ก่พวกเราสาธุชนพทุธบรษัิท 

นาํไปประพฤติปฏิบติั กาํจดักิเลสความโลภ ความโกรธ ความ

หลง อวิชชาตณัหาออกจากใจก็เป็นสขุแลว้ สบายเป็นสคุโตแลว้ 

ไปไหนก็เป็นสขุ นอนก็เป็นสขุ กินก็เป็นสขุ เป็นสคุโตอย่าง

พระพทุธเจา้ เป็นสขุตลอด แลว้ก็ยิม้ พระพทุธเจา้ไม่ยุง่นะ ยุ่งไม่

มี มีแตย่ิม้ พระพทุธเจา้ไมมี่คาํวา่ยุ่ง มีแตย่ิม้ ยิม้แยม้แจม่ใส จน

ความยุง่ไม่มี เพราะอะไร เพราะกิเลสมนัพายุ่ง เม่ือละกิเลสได้

แลว้ ยุง่ก็บมี่ บท่กุข ์ใจเย็นสบาย ฉะนัน้พระพทุธเจา้ไม่มีคาํวา่

ยุ่ง มีแตย่ิม้ ยิม้แยม้แจ่มใส ใจเบิกบาน ผ่องรศัมีสอ่งงาม 

พระพทุธเจา้นัน้นะ่ไมม่าโห่เฮๆฮาๆเหมือนเราแบบนีห้รอก เฮิก

เฮยๆ บมี่ ไมมี่ ความเพลิดเพลินหลงใหลไม่มี มีแตย่ิม้ มีเหตก็ุ

ยิม้เสีย ไม่มีเหตก็ุเฉย มีเหตก็ุยิม้ ยิม้พระโอษฐ์ ยิม้พระโอษฐ์  
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เหมือนพระอานนทติ์ดตามพระพทุธเจา้ไปบิณฑบาตเมือง

ราชคฤห ์ติดตามบิณฑบาตเมืองราชคฤห ์ไปเห็นหม ูนางสกุรภู

ตา หม ูมนัมากราบไหวพ้ระพทุธเจา้ หมตูวันัน้นะ่ มากราบไหว้

พระพทุธเจา้ (หวัเราะ) แลว้มนัก็ยิม้ พระอานนทก็์ทลูถาม ขา้แต่

สมณโคดมบรมนาถศาสดา เพราะเหตอุนัใด พระพทุธเจา้ก็ เออ้ 

นางคนนีแ้ตก่่อนเป็นลกูพระราชามหากษัตรยิ ์ไปเจรญิฌาน ได้

ปฐมฌาน ตายแลว้ไปอยู่พรหมโลกอยู่หลายรอ้ยปี พน้อายหุมด

ในพรหมโลกแลว้มาเกิดเป็นหม ู(หวัเราะ) ช่ือวา่นางสกุรภตู มา

เกิดเป็นหมน่ีูแหละ  

น่ีการเวียนวา่ยตายเกิด ตายจากหมจูะไปเกิดเป็นหมาอีก 

ตายจากหมาจะไปเกิดเป็นแมวอีก แลว้ก็มาเกิดเป็นคนสลบักนั

ไปกนัมา เกิดเป็นคนดว้ย บาํเพ็ญภาวนา เกิดเป็นหมเูป็นหมา ก็

อยู่ไปตามกรรม ๑๒ ชาติ อินทรยีแ์กก่ลา้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรยิ

เจา้ เป็นพระอรหนัตเ์ขา้นิพพานพน้ทกุข ์อนันีเ้ป็นปฏิปทา ผู้

อบรมอินทรยีบ์ารมี  
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เหตนุัน้จงึวา่พวกเราโชคดีวาสนาดีแลว้ จงทาํความปีติ

พอใจยินดี สมาทาน ยดึมั่นเอาคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

ยดึมั่นเอาคาํสอนพระพทุธเจา้ ศีล สมาธิ ปัญญา เอามาปฏิบติั 

อามิสบชูาบา้ง ปฏิบติับชูาบา้ง จนรูแ้จง้เห็นจรงิ รูแ้จง้เห็นจรงิ รู ้

จรงิเหน็แจง้ รูแ้จง้เหน็จรงิตามความเป็นจรงิ ความจรงิรา่งกาย

ของเราเป็นของปฏิกลู เป็นของปฏิกลู อสภุะ อสภุงั เป็นของบ่

งาม ของปฏิกลู เป็นกอ้นขีก็้วา่ได ้เพราะไหลมาซึง่ขี ้ขีห้ ูขีต้า ขี ้

เหง่ือ ขีไ้คล เม่ือมนัเห็นแจงั มนัก็ปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยความ

ยดึถือ ความหลงความใหลได ้ใจเป็นกลางไม่รกัไม่ชงั รกัก็ไม่รกั 

ชงัก็ไม่ชงั ไม่ยดึไม่ถือ ใจเป็นกลางวางเฉย มัชฌิมาปฏปิทา 

ตถาคโต ก็สบายแลว้  

ฉะนัน้อบุายธรรมะท่ีเลา่สูก่นัฟังวนันีก็้เหน็วา่พอสมควรแก่

เวลา ตอ่ไปก็นั่งพิจารณากาํหนดอา่นดจูากสิบหา้นาทีคอ่ยเลิก 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/l0mglO1c2DU  

https://youtu.be/l0mglO1c2DU

