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ธัมมจกักัปปวัตตนสูตร 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

วนันีเ้ป็นวนัเขา้พรรษา บรรจบครบรอบมาอีกวาระหนึ่งซึง่

ภิกษุสามเณรท่ีอยู่จาํพรรษา นีก็้ พรุง่นีจ้ะไดอ้ธิษฐาน 

เขา้พรรษาพรุง่นีแ้หละ และพรอ้มกนันัน้ก็เป็นวนัอาสาฬห คือ

วนัพระพทุธเจา้เทศนา ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ใหภิ้กษุทัง้ ๕ 

องค ์คือปัญจวคัคียท์ัง้ ๕ องค ์ฟังเป็นธรรมเทศนากณัฑแ์รก 

เหตนุัน้พวกเราจงึพากนัทาํอาสาฬหบชูาระลกึถึงวนันัน้แหละ  

พระพทุธเจา้ทา่นตรสัรูเ้ดือน ๖ เพ็ญ คือเดือน ๖ เพ็ญนั่น

ท่านตรสัรู ้พอมาเขา้พรรษานี ้เดือน ๘ เพญ็ก็พอดีไดส้องเดือน

พอดี มาถึงวนันัน้พระองคจ์งึเทศนาใหปั้ญจวคัคียฟั์ง แทท่ี้จรงิ

ปัญจวคัคียน์ัน้ก็เคยเป็นลกูศิษยข์องพระองคม์าก่อน เม่ือ

พระองคท์าํทกุรกิรยิาอยู ่ปฏิบติัอปัุฏฐากพระสิทธตัถะราชกมุาร

เม่ือยงัไม่เป็นพระพทุธเจา้ เม่ือพระองคท์าํทกุรกิรยิาไมใ่ช่

หนทางเสียแลว้ จงึไดป้ลีกตวัออกไป ทาํความเพียรผูเ้ดียว 

พวกปัญจวคัคียท์ัง้หลาย เหน็พระองคล์ดละความเพียร คือทาํ
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ไม่ถกูหนทาง เช่นพระองคอ์ดขา้วจนกระทั่งซูบผอม พระองค์

เห็นวา่ไม่เป็นประโยชน ์ไม่เป็นหนทางตรสัรู ้พระองคก์ลบัคืนมา

ฉนั พวกปัญจวคัคียน์ัน้เหน็วา่มกัมาก จงึหลบหลีกหนีไป 

พระองคจ์งึไดป้ระกอบความเพียรแตผู่เ้ดียว 

ไดส้าํเรจ็มรรคผลนิพพานแลว้จงึมาคิดถึงเรื่องผูท่ี้จะได้

สาํเรจ็ ผูท่ี้จะมาฟังเทศนา ใครหนอจะไดรู้ม้รรคผลกบัเราหนอ 

ใครจะมาเหน็แจง้แทงตลอดอย่างเราน่ีไดห้นอ ธรรมะน่ีเป็นของ

ลกึละเอียดเหลือเกิน พิจารณาไปๆ นกึถึงอาฬารดาบส อทุก

ดาบส ก็ตายเสียแลว้ ยงัเหลือแตปั่ญจวคัคียเ์น่ียแหละพอจะมีหู

ตาสวา่งพอสมควร พระองคจ์งึไดเ้สด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

พอเหน็พระองคก์ลบัคืนมาอีก ปัญจวคัคีย ์ฤาษีทัง้หา้ โนน่

มาแลว้ คนมกัโลภมากๆมาแลว้ มาก็อยา่เถอะ พวกเราอย่าไป

รบัตอ้นเลย เพียงแตป่อูาสนะแลว้ก็แลว้กนั  

พอพระองคไ์ปถึงท่ีไหนได ้พากนักลีุกจุอพากนัตอ้นรบัทกุ

คน เม่ือพระองคไ์ปถึงท่ีประทบัแลว้จงึเทศนาใหฟั้ง ทีแรกก็ดือ้

ดา้นไม่ยอมฟัง ในผลท่ีสดุพระองคก็์บอก เราตรสัรูแ้ลว้ เราเป็น
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พระพทุธเจา้แลว้ อนัคาํนีเ้ธอเคยไดย้ินมัย้ เธอทัง้ ๕ เคยได้

ยินมัย้ เราเคยพดูมัย้แตก่่อน จงึคอ่ยสะดดุใจ จงึคอ่ยนอ้มใจฟัง 

พระองคเ์จา้จงึเทศนาถึงเรื่อง ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร น่ีแหละ

เรื่องเป็นมาอย่างนี ้วนันีแ้หละ คลา้ยกบัวนันีแ้หละ ท่ีวนั

พระองคจ์ะเทศนา 

เหตนุัน้เราจงึระลกึถงึพระธรรมเทศนากณัฑแ์รกท่ีพระองค์

เจา้ตรสัรู ้การระลกึถงึนีถ้งึหากเราไม่ไปเหน็ อยา่งเคา้ไปอินเดีย 

เคา้ไปเห็นท่ีพระองคเ์จา้ตรสัรู ้ครัน้ผูห้ากระลกึคิดถึง

พระพทุธเจา้แลว้ คาํวา่ระลกึคิดถึงนั่นน่ะก็ปรากฏเหมือนกบั

พระพทุธเจา้ยงัเทศนาปรากฏอยู่ในท่ีนัน้ เสียงแวว้ๆปรากฏอยู่

ในห ูเกิดปลืม้ปีติ เกิดอ่ิมอกอ่ิมใจ ปราโมทยข์ึน้มา ไดป้สาธะ

ศรทัธาเล่ือมใสเป็นบญุอนัยิ่งใหญ่ เราไม่ไดไ้ป ผูท่ี้ไม่ไดไ้ป ก็

ระลกึถึงวนันัน้แหละ ระลกึถงึอย่างนัน้แหละ อย่างวนันีแ้หละ

คลา้ยกบัวนัพระพทุธเจา้ตรสัเทศนาธมัมจกักปัปวตัตนสตูร 

กณัฑแ์รกหละ เราเกิดความพอใจ ปลืม้ปีติขึน้ มนัก็เป็นบญุกศุล

เหมือนกนั มนัไม่ตอ้งเสียเงนิเสียทองมาก 
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คราวนีจ้ะเทศนาธมัมจกัรใหฟั้ง เอายน่ย่อ ธรรมเทศนาท่ี

พระองคจ์ะเทศนานัน้ ใจความก็ไม่มีอะไรหรอก อริยสัจ ๔ เน่ีย

แหละ คือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มีส่ีอย่างเนีย้พระองคก็์

เทศนาทัง้หมด แตว่า่พระองคเ์ทศนานั่น เทศนาโดยอาการ ๔ 

เรยีกวา่ปริวัตร ๓ คืออาการ ๔ นัน้คือ ทกุขห์นึ่ง สมทุยั นิโรธ 

มรรค อนันี ้๔ แตล่ะอนัๆ แตล่ะอย่างๆนัน้มีปรวิตัร ๓ คือ

หมายความถงึวา่ทกุขเ์ป็นหนึ่งแลว้ เป็นของควรกาํหนด น่ีเป็น

สอง เราไดก้าํหนดแลว้ น่ีเป็นสาม  

ทกุขน่ี์เขากาํหนดอย่างไร ทกุคนมีอยู่ในตวัตนทกุคนแลว้ จงึ

วา่ควรกาํหนด ถา้ไมก่าํหนดก็อย่างพวกเราๆทัง้หลายน่ีแหละ 

ทกุขซ์กัเท่าไรๆก็ไม่เห็น ไม่เคยเหน็ทกุขใ์นตวั เหน็ ทกุขแ์ตค่นอ่ืน 

ถึงอาจทกุขใ์นตวัก็เจ็บหนกัพกัใหญ่กระทั่งนอนเส่ือ อยูก่บัเส่ือ

กบัหมอนโน่นน่ะ เราคอ่ยจะเห็นทกุข ์แตพ่อหายจากนัน้ไปแลว้

ก็เลยละเลยมนัซะ ไม่เหน็เป็นทกุข ์แตพ่ระองคเ์จา้พิจารณาจงึ

วา่ ควร ทา่นวา่งัน้ คาํวา่ ควร น่ี ไม่ใช่บงัคบั มนัเป็นการราํพงึ 

เป็นคาํราํพงึ คาํวา่ ควร น่ะ ควรกาํหนดดว้ยแท ้คือวา่จะให้
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บงัคบัใหก้าํหนดก็ไม่ได ้จะใชบ้งัคบัก็ไม่ได ้ตอ้งใชค้าํวา่ ควร คือ

เห็นดว้ยตนเอง จงึเรยีกวา่ควรกาํหนด ทกุขเ์ป็นของควรกาํหนด  

ทุกขคื์ออะไร ตัง้แตเ่กิดมา ทกุคนเกิดอยู่ในทอ้งครรภ์

มารดา ก็ทกุขอ์ยู่แลว้ แตว่า่ไม่รูจ้กัวา่ทกุข ์ก็ลองคิดดสิู เด็กนอน

อยู่ในทอ้งมารดา มนันอนไดท้่าเดียวก่ีเดือนมาแลว้ เจ็ดแปด

เดือนมาแลว้ จะไม่ทกุขไ์ดย้งัไง๊ ถา้หากพวกเราลองด ูไปนอนอยู่

นีล้องด ูมนัจะนอนไดห้รอื นัน้จงึวา่มนัเป็นทกุข ์คลอดออกมาก็

เป็นทกุข ์เติบโตมาก็เป็นทกุข ์จนทกุวนันีก็้เป็นทกุข ์เรานั่งอยู่ก็

เป็นทกุข ์นอนอยู่ก็เป็นทกุข ์ยืนก็เป็นทกุข ์เดินก็เป็นทกุข ์จงึวา่

เป็นของควรกาํหนดโดยแท ้แตเ่ราไม่คิด ไม่คาํนงึถงึ จงึคอ่ย

ประมาทมวัเมา ทกุขคื์อของกาํหนดอยา่งนี ้แตว่า่เราละเลยเสีย 

จงึประมาท  

พระพทุธเจา้วา่พระองคไ์ดท้าํมาแลว้ เรยีกวา่ทกุข ์พระองค์

ก็ควรกาํหนด  มนัเป็นอนัหนึง่ พระองคไ์ดก้าํหนดแลว้คราวนี ้

กาํหนดแลว้เรยีบรอ้ยแลว้ คือวา่กาํหนดแลว้ทกุส่ิงทกุอย่างมนั

เป็นทกุขอ์ย่างนัน้ ชดัเจนแจม่แจง้ทกุเม่ือ เห็นแจง้เหน็จรงิดว้ย
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ตนเอง ถึงแมจ้ะมีทกุขเ์กิดขึน้มา พระองคเ์จา้ก็อยู่ดว้ยความ

พิจารณา อยู่ในปัญญาวิปัสสนาของพระองค ์ใครๆก็ทกุขท์กุคน 

ไม่มีใครจะเหลือหลอ ทกุขอ์นันีข้องโลกทนัเป็นอยู่อย่างนัน้ 

พระองคจ์งึวา่เกิดขึน้มาแลว้ มีแตท่กุขเ์ทา่นัน้เกิดขึน้มาแลว้ จน

ดบัไป ทกุขน์ัน้ดบัไป ทกุขอ่ื์นเกิดขึน้มาอีก แลว้ทกุขน์ัน้ก็ดบัไป 

มนัดบัไปดว้ยการอนัใด คือนั่งมนัทกุข ์แลว้คราวนีก็้เปล่ียน

อิรยิาบถ ก็คอ่ยเบาบางไปนิดหน่อย อนัทกุขน์ั่งมนัหายดบัไป 

พอยืน ทกุขน์ัน้กลบัขึน้มาอีก จะไม่ใชท่กุขน์ั่ง ทกุขยื์น พอยืน

แลว้มนัเหน่ือยก็เดินไปอีก กา้วไปอีก  ทกุขยื์นนัน้หายไป แลว้ก็

ทกุขเ์ดินนัน้กลบัมาอีก อย่างนีแ้หละ เวียนไปเวียนมาทัง้

อิรยิาบถทัง้ ๔ อยู่ตลอดเวลา น่ีพระองคไ์ดก้าํหนดแลว้ ทกุขเ์ป็น

ของกาํหนด เราไดก้าํหนดแลว้ น่ีจงึเรยีกวา่อาการสาม 

สมุทยัแลว้คราวนี ้สมทุยันัน้คือเหตใุหเ้กิดทกุข ์อะไรก็ตาม

เถอะ มนัมีเหต ุมนัก็เลยเป็นทกุข ์มีเหตมีุผลทัง้นัน้ ทกุส่ิงทกุ

อย่างมีเหตมีุผลทัง้นัน้ ในโลกนีมี้เหตมีุผลดว้ยกนัทัง้นัน้ 

พระองคจ์ะตามสืบสวนหาเหตขุองทกุข ์คือตวัสมทุยั อยา่งเรา
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ตอ้งการอยากไดอ้ยากดี อยากมีอยากเป็น เราก็ขวนขวายหา 

ขวนขวายหานัน้ก็ตอ้งเดือดรอ้นเป็นทกุข ์ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง ถกูใจ

บา้งไม่ถกูใจบา้ง เศรา้โศกเสียใจ เดือดรอ้นวุน่วาย อนันัน้

เรยีกวา่มนัประสบ เรยีกวา่เหตใุหเ้กิดทกุขคื์อความอยาก 

พระองคเ์รยีกวา่ตณัหา ๓ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ไม่นอกเหนือจากสามประการนี ้คนเกิดขึน้มา เกิดมาอยู่ในกาม 

เกิดดว้ยกาม ติดกาม นอนอยู่ในกาม นั่งอยู่ในกาม คือรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ไม่หนีจากหนีทัง้นัน้ ผูใ้ดเกิดมา

ตอ้งวุน่อยู่กบัของอนันีแ้หละ เดือดรอ้นอยู่กบัของพวกนีแ้หละ 

เรยีกวา่ตณัหา คือวา่มนัขอ้ง มนัติด ไปไม่หลดุ ไปไม่พน้ เรยีกวา่

ตณัหา ๓ กามตณัหา  

ภวตณัหา ความอยากเป็น อยากมี อยากอะไรตา่งๆ ความ

อยากนัน้เรยีกวา่ภวตณัหา วภิวตณัหา ความไม่อยากเป็นก็

เดือดรอ้นเป็นทกุขอ์ยู่เหมือนกนั ไม่ใช่อยากเป็นคอ่ยเดือดรอ้น 

ความไม่อยากเป็นอยากมีมนัก็เดือดรอ้นอีกเหมือนกนั ไม่พน้

จากนี ้ท่านเรยีกวา่สมทุยัเป็นของควรละควรทิง้เราไดท้ิง้แลว้ 
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สมทุยัเป็นของละได ้ทกุขล์ะไม่ได ้ถึงพระองคเ์จา้จะพิจารณา

เห็นทกุขก็์ละไม่ได ้เหมือนกบัเราทัง้หลายน่ีแหละมนัก็มีอยู่อย่าง

นัน้ ติดตวัอยู่อยา่งนัน้ ถา้หากวา่มีรูปกายนีต้ราบใด มนัก็ตอ้งมี

ติดอยู่ตราบนัน้ พระองคเ์จา้ไม่เป็นทกุขเ์พราะเหตท่ีุเหน็เป็นทกุข ์

ท่ีพระองคไ์ดก้าํหนด(ทกุข)์แลว้ ทา่นบอกวา่ไดก้าํหนดแลว้ 

สมทุยัเป็นของควรละ เราไดล้ะแลว้ สมทุยัเป็นของควรละหนึง่ 

เราไดล้ะแลว้หนึง่ สมทุยัหนึ่ง เป็นของควรละ เราไดล้ะแลว้ เป็น

สามเหมือนกนั อยา่งความอยาก ลองด ูลองคิดดก็ูแลว้กนั เรา

อยากไดโ้นน่อยากอนันี ้สละไป เราไม่เอาแลว้ ทิง้เลย ปลอ่ยวาง

เลย สละไดจ้รงิๆ นั่นนะ่สมทุยัเป็นของควรละ เราละแลว้  

นิโรธเป็นของควรทาํใหแ้จง้ เราทาํใหแ้จง้แลว้ คาํวา่นิโรธ

นัน้คือความดบัทกุข ์เม่ือเราเห็นตวัสมทุยั เราละสมทุยั มนัก็

เป็นอนัวา่นิโรธเป็นของควรทาํใหแ้จง้ เราทาํใหแ้จง้แลว้ เม่ือละ

สมทุยัมนัก็เป็นนิโรธนั่นเอง 

มรรคเป็นของควรเจรญิ เราไดเ้จรญิแลว้ มรรคนัน้คือ

สัมมาทฐิิเป็นตวัแรก สมัมาทิฐิตวัเดียวเทา่นัน้แหละ เป็นมรรค 
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๘ เลย ถา้ความเหน็ชอบแลว้นั่น ก็เป็นวา่ถกูทัง้ ๘ อยา่ง ท่านจงึ

วา่ มรรคทัง้ ๘ มนัรวมอนัเดียวกนั รวมออกเป็นหนึง่ ถา้จิตรวม

ลงไปเป็นหนึง่แลว้ มรรค ๘ ตวัเดียวนั่นแหละท่ีจะทาํจิตใหเ้ป็น

หนึง่ เพราะสมัมาทิฐิคือความเหน็ชอบ สมัมาทิฐิ สมัมาสงักปัโป 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต รวมกนัหมด สมัมาดว้ยกนัทัง้นัน้ 

อะไรๆหมดรวมในท่ีเดียว ทา่นเรยีกวา่ ปรวิตัร ๓ อาการ ๑๒ คือ

มี ๔ แลว้ก็แตล่ะอนัๆนั่นมีปรวิตัร ๓ จงึรวมเป็น ๑๒  

ปรวิตัร ๓ อาการ ๑๒ นีร้วมเป็นธรรมในขณะเดียว ธรรมใน

จิตในขณะเดียวทา่นวา่อย่างนัน้ ไม่ตอ้งทาํมนัทกุขแ์ลว้ สมทุยั 

นิโรธ มรรค ไม่ตอ้งไปทาํมนั รวมเหน็ในขณะเดียวเลย ยากอยู่

กบัคนท่ีเราไมไ่ดพ้ิจารณา พดูยากท่ีจะเขา้ใจ ถา้พดูกนังา่ยๆวา่ 

อย่างวา่เราเหน็ทกุข ์เม่ือเหน็ทกุขแ์ลว้ ไอค้วามเห็นทกุขน์ัน้น่ะ

เป็นสมัมาทิฐิแลว้น่ะ เหน็ทกุขน์ั่นน่ะ เรยีกวา่ละสมทุยัแลว้ มนั

เป็นนิโรธ ละสมทุยัมาเป็นนิโรธ คาํท่ีเหน็ชอบตวัเดียวนั่นน่ะ เลย

เป็นอนัเดียวกนัหมด จงึวา่ทาํจิตในขณะเดียวกนั  
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น่ีหละท่ีท่านเทศนาถึงเรื่องอรยิสจัธรรมทัง้ ๔ ในปัญจวคัคีย์

นัน้ มีเนือ้ความรวบรวมลงเพียงแคนี่ ้เพราะฉะนัน้วนันีเ้รามาได้

ฟัง ธมัมจกักปัปวตัตนสตูรโดยย่อๆ ใหน้อ้มเขา้มาพิจารณาใน

ตวัของเรานี ้อย่าไดส้ง่ออกไปหาคนอ่ืน ส่ิงอ่ืนภายนอกจากตวั

ของเรา ทกุขก็์อยู่ในตวัของเรานี ้สมทุยัก็อยู่ในตวัของเรานี ้นิโรธ

ก็อยู่ในตวัของเรานี ้มรรคก็อยู่ในตวัของเรานี ้อยู่ในนีห้ละหมด

เรื่อง 

พระพทุธศาสนาสอนใหเ้ขา้มาในท่ีนี ้ไม่ไดส้อนออกไปนอก 

สอนออกไปกวา้งขวางไปนอกนัน้ไม่ใชพ่ระพทุธศาสนา มนัเป็น

โลก ครัน้สอนธรรม สอนพทุธศาสนาตอ้งสอนเขา้มาท่ีน่ีทัง้หมด 

อนัเม่ือเราเหน็ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ชดัเจนแจ่มแจง้แลว้ เรา

เป็นผูถ้งึซึง่ธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้แลว้ พระอัญญาโกณ

ฑัญญะ พระองคท์รงแสดงวา่ รูแ้ลว้ อญัญาโกณฑญัญะ รูแ้ลว้ 

เห็นธรรมแลว้ เห็นคืออะไร ธัมมจักขุง คือวา่ ดวงตาเหน็ธรรม 

คือวา่เหน็ภายนอกภายใน ภายนอกนัน้เหน็ดว้ยตาอย่างท่ีเลา่

ใหฟัังน่ีแหละ ตวัของเราเป็นกอ้นทกุข ์เรยีกวา่เหน็ดว้ยตา ถา้
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เห็นดว้ยตาแลว้ก็ทัง้ภายในใจก็เหน็ชดัดว้ยใจ นั่นเรยีกวา่เห็น

ภายนอกภายใน พระอญัญาโกณฑญัญะ ธัมมะจักจุง อุทะ

ปาท ิเกิดขึน้แลว้ความรูอ้นันัน้ เหน็ชดัขึน้มาดว้ยตนเองแลว้  

แลว้ก็ ปัญญาอุทะปาท ิคราวนี ้ปัญญารูร้อบรูท้ั่วหมดทกุ

ส่ิงทกุอย่าง วชิชาอุทะปาท ิรูแ้จง้เหน็จรงิทกุประการ อนั

เดียวกนันั่นแหละ ธมัมะจกัขงุก็อนัเดียวกนันั่นแหละ ปัญญาก็

อนัเดียวกนั วชิชาก็อนัเดียวกนั อาโลโก ไม่มีเครื่องปกปิดใน

โลกอนันี ้จะปกปิดอะไรอีก ตวัของเราก็เป็นอย่างนัน้ ตวัคนอ่ืนก็

เป็นอยา่งนัน้ ใครๆทัง้หมดก็เป็นอยา่งนัน้ มนัจะปกปิดท่ีไหน มนั

ก็เหน็หมดน่ะสิ จะวา่อาโลโก อุทะปาท ิแตว่า่ไม่มีโลก คือวา่

มนัเป็นธรรมทัง้หมด เหน็แจง้ประจกัษด์ว้ยกนัทัง้หมด  

เราพากนัฟังเทศนฟั์งธรรม มีอะไรบา้งก็เห็น เหน็กบัท่านพอ

ลางๆบา้งมัย้ ชดัเจนในใจของเราบา้งมัย้ ใหส้อ่งเขา้มาภายใน 

อนัเม่ือวา่เห็นในใจของตน รูแ้จงัในใจของตน อยา่งท่ีอธิบายมา

นี ้แลว้จงพากนัรกัษาความสงบ อบรมสมาธิอนันัน้ใหแ้น่นหนา 

แลว้จงใชปั้ญญาอนันัน้หละ ไม่ใช่ปัญญาอนัอ่ืนหรอก ปัญญาท่ี
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เกิดนั่นแหละ เกิดจากอนันัน้หละ อย่าไปเห็นอ่ืนเลย เหน็เทว

บตุร เทวดา อินทร ์พรหม เหน็สวรรค ์เหน็นิพพาน อยา่ไปเห็น

มนัเลย้ ของท่ีเห็นไม่ใช่ตวัของเรา มาเห็นตวัของเราน่ี อยา่งท่ี

อธิบายใหฟั้งน่ีชดัเจน ใหร้กัษาอนันัน้ไว ้เน่ียท่ีแสดงมาก็สมควร

ดว้ยกาลเวลา ดว้ยประการะฉะนี ้

(เทศนาตอ่หลงัจบเทศน)์  

หายาก ท่ีจะไดม้าอย่างนี ้มาพรอ้มเพรยีง มาฟังเทศนฟั์ง

ธรรม น่ีหายาก ไหนๆก็เลยทาํความดีแลว้ก็จงทาํดีตอ่ไป 

อตุสาหะวิรยิะพากเพียร เอาใหถ้ึงท่ีสดุตามความสามารถของ

เรา จงนั่งภาวนานัน้อีกตอ่ไป ใครจะภาวนาอะไรก็เอาเถอะ ไม่

วา่หรอก บรกิรรมเบือ้งตน้ จะเอาสมัมาอรหงั หรอืวา่จะเอาอา

นาปานสติ จะเอายบุหนอ พองหนอก็ตามใจ เอาตามชอบใจ คือ

วา่หดัเบือ้งตน้ใหม้นัชาํนิชาํนาญ ทางไหนก็เอาทางนัน้แหละ 

เม่ือจิตมนัรวมเป็นสมาธิแลว้ มนัวางเองหรอก คาํบรกิรรม  

คาํบรกิรรมเป็นเพียงเครื่องลอ่เครื่องปลอ่ย เครื่องลอ่ใหจ้ิต

เขา้มาอยู่ในบรกิรรมเท่านัน้แหละ ถา้หากไปยดึเอาคาํบรกิรรม
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นัน้ถ่ายเดียว ไม่รูเ้รื่องของจิต จิตไปอยู่นั่นก็เลยไปเขา้ใจวา่มนั

เป็นจิตนั่นน่ะ ไปนกึแตบ่รกิรรมอนันัน้อยู่ ไม่แลว้ซกัที จิตมนัก็

เลยไม่รวมเป็นสมาธิ  

บางคนนะเขา้ใจวา่เม่ือจิตรวมเป็นสมาธิแน่วแนเ่ต็มท่ีแลว้ 

มนัวางคาํบรกิรรมแลว้ เลยหาวา่เส่ือมจากสมาธิ สมาธิถอนแลว้ 

มนัไม่ใช่ ความเป็นจรงิจิตมนัรวมแลว้ มนัวางหมดทกุส่ิงทกุ

อย่าง แตค่าํบรกิรรมก็วางทอดธุระกนัไป อนันัน้มนัเขา้ถึงจิตแลว้ 

ใหก้าํหนดเอาจิตนัน้จงึจะถกู  

มนัมีสามอยา่ง อยา่งนงึนัน้ เม่ือรวมมาอยูใ่นคาํบรกิรรม ไป

ยดึเอาคาํบรกิรรมนัน้ บางคนเจ็บหวัปวดสมอง อนันัน้ก็เลยมนั

ไปยดึเอานั่น ไปยดึอนัเดียว บางทีไปยดึเอาคาํบรกิรรมเอาไวท่ี้

หวัใจนั่นน่ะ กาํหนดเอาท่ีหวัใจหรอืท่ีปลายจมกูอยูท่ี่นัน้นะ่ ไป

กาํหนดไวท่ี้นัน้แห่งเดียว เม่ือจิตมนัรวมไปแลว้ เจ็บหวัใจก็มี 

เจ็บปลายจมกูก็มี นั่นน่ะไปยดึเอาอนันัน้ อย่างนงึนัน้ มนัรวมลง

ไปแลว้ มนัวางทอดธุระ ปลอ่ยวางหมดทกุส่ิงทกุอยา่ง มนัวา่ง 

มนัสบาย ใหเ้อาความวา่งอนันัน้เป็นเครื่องอยู่ ใหพ้ิจารณา
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ความวา่งนัน้เป็นเครื่องอยู่ ใหอ้ยู่ตลอดเวลา อยา่ไปอยากรู้

อยากเห็น อยา่ไปอยากเหน็โนน่เหน็น่ีอะไรตา่งๆ เลยจิตถอนอีก

หละ ใหเ้อาความวา่งนัน้อยู่ซะก่อน อยู่นานๆ ไม่ใช่อยู่วนัสองวนั

นะ อยู่ตัง้เป็นปี พอเขา้ปีสองปีใหเ้ขา้อยู่ตรงนัน้เสียก่อน 

เม่ือพิจารณาความวา่งใหเ้ขา้ถึงจิตเดิม ของเก่าจิตเดิม 

ความวา่งอนันัน้ไม่มีอะไรหรอก อาตมาเคยพดูถงึเรื่องจติกบัใจ 

มนัคนละอย่างกนั จิตอนัหนึง่ ใจอนัหนึ่ง แตท่่านก็พดูวา่

เหมือนกนันั่นแหละ จิตอนัใดใจอนันัน้ ใจอนัใดจิตอนันัน้ แต่

ทาํไมจงึเรยีกจิตเรยีกใจ ทาํไมจงึไม่เรยีกอนัเดียวกนั มนัคงมี

แตกตา่งกนัอยู ่อาตมาจะอธิบายใหฟั้งถงึเรื่องความแตกตา่ง

ของจิตของใจ  

ใจเป็นผูว้างเฉยอยู่ ท่ีเรยีกวา่ จติตัง ปภสัสรัง อาคันตุเก 

หกิิเลเสห ิ จติเป็นของเล่ือมใสปภสัสรอยู่ตลอดเวลา บางคนวา่

จิตเป็นของเลื่อมใสปภสัสรอยู่ตลอดเวลา ทาํไมถึงตอ้งชาํระ มนั

ยงัไม่ทนัผ่องใสเต็มท่ี มนัผ่องใสดว้ยเพียงจิตเท่านัน้ ไม่ใช่

ปัญญา ปัญญามนัอีกตา่งหาก ทาํใจใหผ่้องใสตอ้งใชปั้ญญา
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ดว้ยสิ เหมือนกบัเพชรนิลจนิดาท่ีเขาเอามาได ้เป็นของใสจรงิๆ

นั่นหละ แตม่นัมีเศรา้หมองอยู่ ตอ่เม่ือเจียระไนซะใหม้นัละเอียด

ลงไป มนัจงึคอ่ยผ่องใสเต็มท่ี อนันัน้แหละฉนัใดใจก็อยา่งนัน้

เหมือนกนั ใจนัน้น่ะ ผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา อาคนัตกุะ

กิเลสน่ะคือจิตนั่นเอง ไปเกาะเก่ียวพวัพนั เอาส่ิงอารมณท์ัง้ปวง

หมด เอามามวัหมองของใจ  

เหตนุัน้จงึวา่ใจคือของกลาง อย่างท่ีเราเรยีกวา่กลาง ใจมือ

ก็กลาง ใจเทา้ก็กลาง ใจอะไร ใจไม ้ใจอะไร ตรงกลางทัง้นัน้

แหละ แมแ้ตใ่จคน หวัใจตรงไหน ชีเ้ขา้มาท่ามกลางอกก็เรยีกวา่

ใจ คือแสดงถึงเรื่องของกลางนัน้เอง เรยีกวา่ใจ วา่ใจ ใจไม่ใช่อยู่

ท่ีหวัใจอย่างเดียว อยูท่ั่วไปหมดทัง้รา่งกาย ตัง้แตป่ลายผมถึง

ปลายเทา้ มนัอยู่ทั่วหมด มนัไม่อยู่ท่ีเก่าหรอก มนัรูส้กึตรงไหนก็

มีใจตรงนัน้ เหน็มัย้ใจตรงกลางตวันีน้ะ ไม่เป็นบญุเป็นบาป เป็น

ของเฉยๆ ไม่มีอดีต อนาคต อยู่เป็นปัจจบุนั ถา้อยากจะรูจ้กัใจ

ตวันีจ้รงิ เราเอากลัน้ลมหายใจลองดก็ูได ้กลัน้เด๋ียวนีก็้ได ้กลัน้
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ลมซกัพกันงึเท่านัน้น่ะ ในขณะนัน้ไมมี่อะไร มนัเฉย เพียงแตรู่ว้า่

เฉย แตไ่ม่คิดไม่นกึไม่ปรุงไมแ่ตง่ (เทปจบ) 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/d2MT71fYNfU  

 

https://youtu.be/d2MT71fYNfU

