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ธาตุสี ่สรีระยนต ์

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

ตอ่นีไ้ปพากนัตัง้ใจฟังธรรมเทศนา ฟังเทศนถ์า้หากฟังรูเ้รื่อง

เขา้ใจในการฟังธรรมเทศนาจะทาํใหใ้จของเราผ่องใสเบกิบาน 

หรรษารา่เรงิอยู่ตลอดเวลา ถา้หากฟังไม่เขา้ใจก็จะเป็นเรื่องง่วง 

ทาํใหซ้มึใหเ้มาใหง้ว่ง ก็จะมีความเหน็ดเหน่ือย เลยกลายเป็น

ทกุข ์ไม่ใช่เป็นเรื่องทาํความสขุใหเ้กิดขึน้เพราะการฟังธรรม

เทศนา เพราะฉะนัน้จงพากนัฟังใหเ้ป็น ฟังธรรมเทศนา 

คาํวา่ฟังนัน้ ฟังเป็นทกุคนนั่นหละ แตท่ี่วา่ฟังเป็นนัน้ไม่ใช่

ฟังตามธรรมดา พวกเราพวกปฏิบติั ตัง้ใจฝึกหดัเรื่องจิตใจ

โดยเฉพาะ ฟังเป็นนัน้ฟังใหถ้กูหนทาง ทางท่ีถกูท่ีจรงิแลว้การฟัง

ธรรมเทศนานัน้ อยา่ใหฟั้งสง่ออกไปนอก ถา้สง่ออกไปนอกแลว้

จะไม่รูข้องจรงิ ไม่เหน็ของจรงิ พระพทุธเจา้ท่านเทศนาไมไ่ด้

เทศนใ์หอ้อกไปนอก ไม่ไดส้ง่ออกไปนอก ทกุๆคนพากนัฟังพระ

ธรรมเทศนาท่ีพระพทุธเจา้ทา่นตรสั คนนบัเป็นหม่ืนๆแสนๆก็ดี 

พระองคชี์เ้ขา้มาในตวัของเราทกุคน เพราะฉะนัน้คนท่ีฟังธรรม
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เทศนานบัเป็นรอ้ยๆพนัๆ นบัเป็นหม่ืนๆแสนๆ ก็จะไม่มีการแย่ง

ชิงซึง่กนัและกนั ไม่เหมือนกบัเราแจกของ อย่างเราแจกของ

โปรยของอย่างนีแ้ลว้ พอเหน็ทิง้ใหก็้เลยจะพากนัชงิกนัเอา บาง

คนก็จะไดม้าก บางคนก็จะไดน้อ้ย หรอืบางคนก็จะไดข้องดี 

บางคนจะไม่ไ◌ด้ข้องดี จะเกิดอิจฉารษิยาซึง่กนัและกนั เป็น

เรื่องทะเลากนั 

สว่นการฟังธรรมเทศนานัน้ไม่ใช่เหมือนกบัแจกส่ิงของ 

แทนท่ีจะเป็นการแจก เลยกลบัเป็นการชีเ้ขา้มาหาตวัของตนวา่ 

ของท่านทัง้หลายมีแลว้ทกุคน ไม่ใช่ให ้พระพทุธเจา้ท่านตรสั

เทศนาวา่ อกขฺาตาโร ตถาคตา ปฏปินฺนา ปโมกขฺนฺต ิ

พระพทุธเจา้เป็นแตเ่พียงผูแ้นะนาํชีห้นทางบอกให ้พวกท่าน

ทัง้หลายพากนัฟังแลว้ไดค้วามเขา้อกเขา้ใจปฏิบติัตาม อาจจะ

พน้จากทกุขไ์ปเอง ฟังดคูาํขอ้นีก็้พอจะสนันิษฐานไดว้า่ 

พระพทุธเจา้ไม่ไดแ้บง่ปัน ไม่ไดแ้จก ไม่ไดแ้จกธรรมะให ้เป็นแต่

ชีเ้ฉยๆ คาํวา่ชีคื้อชีข้องมีอยู่ ก็ดสิู เราชีอ้ะไรก็ตามเถอะ เราชีใ้ห้

ดนู่ะ ชีข้องมีอยู่ทัง้นัน้ ของไม่มีจะไปชีไ้ดไ้ง ไม่มีใครชีไ้ดห้รอก 
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ของมีอยู่ มีอยูท่ี่ไหน ก็ชีเ้ขา้มาในตวัของเรา ท่ีมีอยู่แลว้ในตวัของ

เราทกุๆคน ถา้หากเราเหน็แลว้ เราปฏิบติัตาม เราเป็นคนพน้

จากทกุข ์ 

เราฟังเผินๆก็คลา้ยๆกบัวา่ พระพทุธเจา้เป็นคนแจกธรรมะ 

แบง่ปันธรรมะให ้อยา่งเราจะเหน็ไดเ้ช่นเราสมาทานศีล 

พระพทุธเจา้ไม่ไดใ้หศี้ล พระไม่ไดใ้หศี้ล ถา้พระเอาศีลใหญ้าติ

โยม พระก็หมดศีล ใหท้กุวนัๆก็หมดซะ ความเป็นจรงิทา่นไม่ได้

ให ้ทา่นบอกใหเ้รางดเวน้เสียจากโทษนัน้ๆ โทษ ๕ โทษ ๘ 

ประการ นีจ้ะวา่ท่านใหศี้ลไม่ได ้แตภ่าษาเราพดูกนัวา่พระใหศี้ล 

คาํสมมติุบญัญติัอนันีห้ละ มนัเลยไป เขา้ใจผิดเสีย แตค่วามจรงิ

หาไดเ้ป็นเช่นนัน้ไม ่คือบอกใหเ้รางดจากความชั่วคือโทษนัน้ๆ 

ฉนัเดียวกนักบัพระพทุธเจา้ท่านเทศนา อนันีก็้เรยีกวา่เทศนา

เหมือนกนั คือใหศี้ลน่ี ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทา่นสอนพวกเราก็

สอนชีเ้ขา้มาในตวัของเราทกุๆคน ซึง่มีอยูแ่ลว้ในตวัตนของเรา

ทกุๆคน  
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น่ีวา่เฉพาะถงึเรื่องปฏิบติัธรรมท่ีจะอธิบายในวนันีน้่ะ ปฏิบติั

อย่างไร ปฏิบติัธรรม คือดงักลา่วมาแลว้วา่ธรรมมีอยู่ในตวัของ

เราทกุๆคน ธรรมท่ีมีอยู่ในตวัของเรานัน้ บญัญติัใหมี้ช่ือ สมมติุ

ใหเ้ขา้ใจ เรยีกวา่ธาตุขันธ ์อายตนะ ธาตขุนัธอ์ายตนะนี ้เป็น

ท่ีตัง้และท่ีเกิดของปัญญา เราตอ้งมีท่ีตัง้และท่ีจบัจดุในการท่ีเรา

พิจารณา จงึจะเกิดปัญญาขึน้มา ปัญญาท่ีเราพิจารณาน่ี

เรยีกวา่ ปัญญาสะสม เป็นปัญญาเจรญิ ปัญญาปกติธรรมดา

หากเราไม่สะสม ไม่เจรญิ ไม่เกิด อยู่เฉยๆ ไม่เกิดปัญญา ดงั

ภาษาโบราณท่านเคยพดูวา่ คนท่ีมีปัญญาคือคนช่างคิดช่าง

ตรอง คนท่ีตรองช่างคิดช่างนกึอยา่งนัน้ เคา้เรยีกวา่คนมีปัญญา 

ภาษาพืน้ๆบา้นก็พากนัพดูกนัอยู่ ถา้คนใดไม่คิดไม่นกึ ไม่ตรกึไม่

ตรอง เหน็ก็ไมรู่จ้กัคิด ฟังก็ไม่รูจ้กันกึ ไม่รูจ้กัคิด ไม่รูจ้กันกึอะไร

เลย้ ไม่มีปัญญา ฉะนัน้การท่ีรูจ้กัคิด รูจ้กันกึ รูจ้กัฝึกฝนปัญญา

น่ีหละเรยีกวา่การเจรญิปัญญา ปัญญาเกิดไดเ้พราะการเจรญิ  

ทีนีเ้จรญิตรงไหนหละคราวนี ้ไม่ใช่เจรญิท่ีภายนอก การ

เจรญิภายนอก คิดนกึในการท่ีจะประกอบกิจกานงานอะไรตา่งๆ 
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ทกุส่ิงทกุประการท่ีเราทาํลงไปนัน้ก็เป็นการเจรญิปัญญา

เหมือนกนั แตใ่นทางพทุธศาสนาท่านไม่ใหเ้จรญิอยา่งนัน้ ให้

เจรญิเขา้มาในตวัของเรา ดงัตัง้บทไวเ้บือ้งตน้ ตัง้หลกัท่ีจะให้

เกิดบอ่เกิดของปัญญามาเบือ้งตน้ วา่มาเม่ือกี๊วา่ ธาต ุขนัธ ์

อายตนะ อินทรยี ์ตวัของเราทัง้หมดน่ีเรยีกวา่ ธาต ุ๔ เอาตัง้ตรง

นีแ้หละ เอาตรงนีแ้หละ พจิารณาตรงนีแ้หละ  

ถา้หากเราไม่ไดย้ินไดฟั้งแลว้ และเราไม่เคยคิดเคยพิจารณา 

เราก็จะเห็นเป็นตวัตนคนเราคนหนึ่ง คือตวัของเราเน่ียวา่เป็นตวั

คน ถา้หากวา่เรามาทิง้คาํวา่คนหรอืวา่ตนวา่ตวั ลองดซูคิราวนี ้

มนัจะเป็นอะไรแลว้คราวนี ้จะเป็นกอ้นอะไรก็ไม่ทราบ คนก็อยา่

ไปพดูซะ ตนก็อย่าไปพดูซะ อนันีจ้ะเป็นตวัอะไรก็ไม่ทราบ อนันี ้

อนัท่ีไม่มีช่ือไม่มีสมมติุเน่ีย แตม่นัปรากฏอยู่เน่ีย ถา้เราทิง้ช่ือ

สมมติุนัน้เสียแลว้นั่น ตัง้ใจมาคิดพิจารณา ถงึจะเกิดปัญญา เรา

มาดตูวัน่ี อนัตวักอ้นตวันี ้เป็นตวัอะไรกนัแน่ เม่ือเราไดเ้คยไดย้ิน

ฟังคาํสอนพระพทุธเจา้แลว้เราเขา้ไปคิดคน้พิจารณา ดงัเรา

สาธยายอยู่แลว้วา่ อิมัสมงิ กาเย เกสา โลมา นขา ทนัตา 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

ตโจ ไลล่งไปสิ อนันัน้ก็เป็นผม อนันัน้ก็เป็นขน อนันัน้ก็เป็นเลบ็ 

อนันัน้ก็เป็นฟัน อนันัน้ก็เป็นหนงั พอแยกออกทัง้หมดเลย คนไม่

มี ไม่ทราบไปไหนกนัหมด ไม่มีคน ตกลงวา่เป็นอาการ ๓๒ ทัง้ 

๓๒ ประการน่ีแหละ  

แยกออกเป็นธาต ุ๔ คือส่ิงท่ีมนัแข็งขน้ ไปเป็นธาตดิุนซะ

เช่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดกู มา้ม 

หวัใจ ตบั พงัผิด ไตใหญ่ ไตนอ้ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ๑๘ นี ้

เป็นดิน ดินมีลกัษณะผิดแปลกกนั ไม่ตอ้งดไูกลอะ้ ไม่ใหจ้ิต

สง่ไปท่ีอ่ืนหละ ดเูฉพาะผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น มี

ลกัษณะท่ีแปลกกนั แตใ่หส้มมติุวา่ดิน บญัญติัวา่ดินเพราะเป็น

ส่ิงท่ีแข็ง ปรากฏแข็งขน้ปรากฏ เรยีกวา่ธาตดิุน ส่ิงท่ีมนัเหลว

เรยีกวา่ธาตนุํา้ คือนํา้ดี นํา้เลือด นํา้หนอง นํา้เหลือง นํา้เหง่ือ 

นํา้ไคล นํา้ดี นํา้เสลด นํา้มตูร มีอยู่ในตวัของเราน่ี น่ีเรยีกวา่ธาตุ

นํา้  

ธาตลุมคือลมขึน้ขา้งบนก็ดี ลมลงขา้งลา่งก็ดี คนเฒา่คนแก่

คงจะเหน็ชดัอยู่หรอกเรื่องลมขึน้ขา้งบน มนัทาํใหมื้ดหนา้มืดตา 
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มนัอาเจียนออกมานั่นเรยีกวา่ลมขึน้ขา้งบน ลมลงขา้งลา่งคือ

มนัขบัใหปั้สสาวะอจุจาระถา่ยเทออกไปได ้ระบายลม อนันัน้

เรยีกลมลงขา้งลา่ง ลมพดัไปในตวั คือลมมนัซา่นอยู่ตามตวัของ

คนเรานี ้มีลมซาบซา่นไปทั่วหมดสรรพางคก์าย ระบายออกตาม

ขมุขน อนันีล้มในตวั ลมในไสใ้นพงุ ทาํใหเ้จ็บใหข้ดั ใหอื้ดให้

เฟ้อ ทอ้งเฟ้อ ทอ้งขึน้ ดว้ยประการตา่งๆ อนันัน้มนัลมอยูใ่น

ลาํไส ้ลมพดัไปในตวั ลมหายใจออกหายใจเขา้ เป็นช่องระบาย

ช่องใหญ่ มีพดัหนัไปมาทั่วสรรพางคก์าย อนันีเ้รยีกวา่ธาตลุม 

ธาตไุฟก็ไม่ปรากฏ ธาตลุมก็ไม่ปรากฏ  

ธาตไุฟคือทาํใหเ้ราอบอุน่ท่ีมีอยู่ในตวัเราทัง้หมด ถา้หากท่ี

ไหนธาตไุฟไปไม่ถึง ธาตลุมก็ตามไม่ถงึ ลมกบัไฟมนัตามกนัไป 

ดงัเราจดุเทียน ถา้ลมไม่มี เทียนมนัก็ไม่ติด ไม่ลกุ ไฟมนัตอ้ง

อาศยั เพราะไฟติดก็ชใูหล้ม  ดงึกนัไป ดงึดดูกนัไป มนัไฟกบัลม

มนัติดกนัไป มนัอบอุน่ไปทั่วสรรพางคก์ายเพราะลมพดัผนัไปมา 

ทาํใหธ้าตไุฟอบอุน่ทั่ว ถา้ธาตไุฟไปไม่ถึง ก็คือลมไปไม่ถึงนั่นเอง 

มนัทาํใหเ้หนบ็ใหม้นึ หรอืตายเยน็ก็ได ้ดว้ยประการตา่งๆอนันี ้
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เรยีกวา่ธาตไุฟไม่ถึง ไฟใหอ้บอุน่ทั่วรา่งกายของเรา ไฟอนัหนึ่ง

เป็นเหตใุหเ้ผาอาหารใหย้่อยยบั ถา้ไม่มีไฟ หรอืไฟออ่น อาหาร

ไม่ย่อยบดูเนา่ อนันีอ้าศยัไฟกองนัน้หละ เผาอาหารใหบ้ดูเน่า 

เราทานอาหารลงไปบางทีจะเป็นของแข็งเช่นกระดกูออ่นอย่างนี ้

เป็นตน้ หรอืเม็ดมะขาม เมด็อะไรก็ตามเถอะท่ีแข็งๆ ถา้หากไม่มี

ไฟกองนีเ้ผาใหเ้สียแลว้ละก็ แลว้เทา่นัน้ ไม่ละลายหรอก อนันีมี้

ไฟกองนีส้าํหรบัเผา  

ไฟอีกชนิดหนึง่รา้ยกาจท่ีสดุก็คือไฟย่างรา่งกายของเราให้

เห่ียวแหง้ชาํรุดทรุดโทรม ไฟอนันีท้าํใหเ้ราแกเ่ฒา่ชาํรุดทรุด

โทรมง่อนแงน่ไปตามลาํดบั อนันีไ้ฟรา้ยมาก ไฟอบอุน่ยงั

รา่งกายใหอ้บอุน่ ไฟยงัเผาอาหารใหย้อ่ยยบัไป ไฟท่ีเผารา่งกาย

ใหเ้ห่ียวแหง้ทรุดโทรม ไฟทัง้หลายท่ีมีอยู่ในตวัของเราทัง้หมด

เน่ีย ถา้หากเราพิจารณาอยา่งนี ้ทัง้ดิน ทัง้นํา้ ทัง้ลม ทัง้ไฟ มา

พิจารณาในตวัของเราแลว้ เราจะมองเหน็ตวัของเรานั่นน่ะเป็น

โรคอนัหนึง่ คือวา่มีดิน นํา้ ไฟ ลมผสมมาเป็นกอ้นขึน้มาแลว้ก็ 

ทาํงานตามหนา้ท่ีของมนั มีดิน นํา้ ไฟ ลม ผสมกนัแลว้ก็ทาํงาน
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ตามหนา้ท่ีของมนั เชน่เทา้ เช่นมือของเราก็ดี ท่ีเราจะคูเ้หยียดได ้

ท่ีจะขงึจะตงึออกไปได ้หรอืประกอบการงานอนัใดก็เพราะหมู่นี ้

แหละ มนัช่วยใหม้นัคลอ่งแคลว่ ในท่ีสดุอาหารท่ีอยู่ในกระเพาะ

ของเราท่ีเราทานลงไป กระเพาะไฟทัง้หลายนี ้กระเพาะลม

ทัง้หลายนี ้ทาํหนา้ท่ีของมนัใหย้่อยยบัซมึซาบไปตาม

เสน้ประสาท ทาํสรรพางคก์ายของเราน่ีใหชุ้่มช่ืนสดใส ไม่เห่ียว

แหง้ นาํไปหลอ่เลีย้งโดยท่ีเราไม่ไดน้กึคิดเลย โดยท่ีเราไม่ได้

บงัคบัมนัเลย เคา้ทาํตามหนา้ท่ีของเขา ส่ิงใดท่ีจะเป็นไปเพ่ือ

การหลอ่เลีย้งมนัก็หลอ่เลีย้งไปตามเรื่อง อนัใดเป็นกากเป็นเศษ

มนัก็ขบัถา่ยออกไปตามเรื่องของมนั มนัก็เป็นไปตามเรือ่งของ

มนั  

ถา้หากเรามาพิจารณาอยา่งนีแ้ลว้ มนัจะเกิดความรูส้กึ

ขึน้มาชนิดหนึง่ ถา้หากจิตของเรารวมหรอืจิตของเราสงบไป

พรอ้มๆกบัเราพิจารณานัน้ จะมีความรูส้กึอนัใดขึน้มาในการ

พิจารณานัน้ อย่างนอ้ยท่ีสดุจะมีความรูส้กึวา่แปลกประหลาด 

รา่งกายนีเ้ป็นของแปลกประหลาดมาก หรอืมิฉะนัน้เราจะเหน็
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รา่งกายของเรานีเ้ป็นเครื่องจกัรยนตก์ลไกอนัหนึ่ง ซึง่มนัทาํงาน

ตลอดวนัคืนรุง่ ๒๔ ชั่วโมงไม่มีหยดุเลย จากอนันีน้ั่น ตัง้แตเ่กิด

จนวนัตาย หยดุเม่ือไหรก็่ตายเม่ือนัน้ น่ีจะเกิดความรูแ้ปลก

ประหลาดขึน้มา เป็นของนา่คิด เป็นของน่าพิจารณา เป็นของ

แปลกประหลาดจรงิๆ คนเลยจะไม่มีหละคราวนี ้เป็นเครื่องจกัร

หมดแลว้ คนเลยหายไปเลย จะกลายเป็นโลกไปแลว้ คนก็เลย

หายไป จะเป็นเครื่องยนตไ์ปอีกหละ  

เหตนุัน้สมยัครัง้พระพทุธกาลโวหารของพระอรยิเจา้

ทัง้หลาย ท่านเห็นหนา้เห็นตากนั ทา่นไม่ไดพ้ดูวา่ ทา่นสบายดี

อยู่หรอื หรอืวา่ทา่นเป็นอะไร ท่านมาจากไหน ท่านไปยงัไง ท่าน

ไม่พดูอย่างนัน้ สาํนวนของพระอรยิเจา้นั่นคือท่านไม่มีสมมติุ

บญัญติั ท่านเอาของจรงิน่ีมาพดู ท่านบญัญติัขึน้ตา่งหากของ

ท่าน ตามเป็นจรงิ สมมติุขึน้ตามเป็นจรงิ คาํวา่คนมนัก็ไม่มี คาํ

วา่มนษุยม์นัก็ไม่มี เลยท่านเลยเปรยีบ พอเห็นหนา้เห็นตาก็

ทกัทายกนั  

สรีรยนฺต ํยนตคื์อสรรีะของท่าน  
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ขมนีย ํพออดกลัน้อยูห่รอื  

สรีระยนัตัง ยนตคื์อสรรีะของทา่นน่ะ จตุจกฺก ํมีจกัรส่ี 

ขมนีย ํพออดกลัน้หรอื ทา่นถามกนัอยา่งนี ้สรีรยนต ํจตุจกฺก ํ

นวทวาร ํน่ีทวารเกา้ ขมนีย ํทา่นอดไดห้รอื ทาํไมท่านจงึถาม

อย่างนัน้ ท่านไปดขูองจรงิวา่ สรรีะนีเ้ป็นเครื่องยนต ์จตจุกฺก ํ

จกัรส่ี คือไดแ้ก่อิรยิาบถส่ี นวทวาร ํมีทวาร ๙ นบัดสิูทวารของ

เรามีเกา้หมดทัง้ตัว้ ขมนีย ํพออดทนทานอยู่หรอื ไม่เหมือนพวก

เราทกุวนัเนีย้ พอเหน็หนา้เหน็ตา สบายดีหรอื อนันีผู้ต้อบวา่

สบาย ถา้ความจรงิแลว้โกหกกนัทัง้เพ อนัถา้ความจรงิแลว้โกหก

กนัทัง้เพ มนัจะไดค้วามสบายมาจากไหน เพียงแตว่า่พออดพอ

ทนไดไ้ปวนัหนึ่งๆเท่านัน้หละ ไม่มีความสบายหรอกคนเรา  

ดงัเคยอธิบายใหฟั้งมาแลว้ ทกุขอ์ยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แม้

ท่ีสดุจะนอนหลบัก็ยงัมีทกุขอ์ยู่ ต่ืนขึน้มา รูส้กึขึน้มาทกุขข์ึน้มาก็

ทกุข ์ขณะท่ีเราหลบัอยูก่บัยงัทกุข ์คือมนักลบักลิง้ไปมา โดยท่ี

เราไม่ไดต้ัง้ใจกลิง้กลบัไปมา แตม่นัทนไมไ่หว มนักลบัตวัมนัเอง 

น่ีแสดงวา่ทกุขเ์ต็มท่ีแลว้ อดกลัน้ไปวนัหนึ่งเท่านัน้น่ะ ครัน้ถา้จะ
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พดูถึงเรื่องลอ้เรื่องเกวยีนละ มนัก็กลิง้ไปหมนุไป เราเดินไปเดิน

มาก็เหมือนกบักลิง้ไปหมนุไปนั่นแหละ ปัญญาท่ีเรามาพิจารณา

อย่างนีใ้หเ้กิดความรูส้กึขึน้มา คิดแตกจากปกติเดิม คือวา่คิดนกึ

แตก่่อนเก่าเราเขา้ใจวา่เป็นคน ทีหลงัถา้หากเราพิจารณาดงั

อธิบายมานี ้เกิดความรูส้กึขึน้มาไม่ใช่คนเสียแลว้คราวนี ้มนั

เป็นเรื่อง จกัรเสียแลว้ มนัเป็นเรื่องยนตจ์กัรกลไกลเสียแลว้ หรอื

มนัเป็นโรคอนัหนึง่เสียแลว้  

นอกจากนัน้อีก หากคนจะมีปัญญาสอดแหลมเขา้ไปอีก มนั

จะเหน็ตวัตนคนทัง้หมด ตวัของเรานีป้ระกอบไปดว้ยอสภุะ

ปฏิกลู ดงัท่ีอธิบายมานัน้ ผมก็ปฏิกลูโสโครก ผม เลบ็ ฟัน หนงั 

ยิ่งแลว้ กระดกู เนือ้ เอ็น ยิ่งเป็นของปฏิกลูมาก อาหารใหม่ 

อาหารเก่าภายในยิ่งแย่ใหญ่ สาํนวนโบราณท่านอธิบายไวว้า่ 

หลมุสว้น คนเราคือหลมุสว้มดีๆนั่นเอง อุคฺฆรนฺต ํปคฺฆรนฺต ํ

ไหลออกไหลเขา้ ของเกา่ออกไหลออกไป ของใหม่ไหลเขา้ไป 

ไหลกนัอยู่อยา่งนัน้ ไม่ใช่มนัขบัถ่ายไหลออกไปตามทวารหนกั 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

ตามขมุขนตา่งๆ มนัก็ซมึซาบขบัถ่ายออกไป ช่ือวา่เหง่ือวา่ไคล 

มนัตอ้งเป็นของปฏิกลูโดยสว่นเดียว  

ถา้พดูถึงเรื่องปฏิกลูหละเกลียด ไม่อยากฟัง แลว้ไม่ไดคิ้ด

ดว้ย คือไม่อยากเห็นของจรงินั่นเอง ถือวา่เป็นของเลวซะ แลว้

ไม่ไดข้องจรงิซกัที หากวา่เราสูต้ัง้ใจพิจารณาของจรงิแลว้ จะ

เห็นชดัขึน้มาวา่เป็นของปฏิกลูแท ้อนันีเ้ราเมินหนีซะ ไม่อยาก

เห็นของจรงิ พดูก็เลยไม่อยากพดู คิดก็เลยไม่อยากนกึอยากคิด 

จงึเป็นเรื่องปกปิดปัญญา ไม่ใหเ้กิดความรูข้ึน้มา ไมเ่หน็ตาม

เป็นจรงิขึน้มา หรอืมิฉะนัน้ถา้หากวา่เราตัง้ใจพิจารณาจติมนัอยู่

กบัท่ีสงบเป็นสมาธิไปพรอ้มๆกนั อาจจะเกิดความรูม้าอีกหลาย

ดา้นหลายทาง เชน่เห็นเป็นของปฏิกลูแลว้ เห็นเป็นของปฏิกลู

เหมือนกนัเป็นเหตใุหเ้บ่ือหนา่ย เหน็เป็นกอ้นทกุข ์ทนทรมานเอา

จรงิๆจงัๆ  

ดงัสาํนวนพระอรยิเจา้ทา่นวา่ ขมนีย ํพออดกลัน้ไดห้รอื คาํ

วา่อดกลัน้ก็หมายความวา่ ทกุขเ์ต็มทีหละ ท่ีเคา้ตอ้งอดตอ้ง

กลัน้ ตอ้งทนทกุขแ์ละสูก้บัทกุขห์ละ ถงึเรยีกวา่อดกลัน้ เห็นเป็น
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กอ้นทกุข ์แลว้จะสงัเวชสลดใจในตวัของเราเอง วา่เราแหม จน

เราเกิดมาจนกระทั่งบดันี ้ทนทกุขเ์อาเสียจรงิ แลว้จะเหน็ความ

โง่ของตนอีก เราเพลิดเพลินมวัเมามาแตไ่หนแตไ่ร เราไม่นกึคิด

วา่มนัทกุขอ์ยา่งนีเ้สียเลย มาบดันีเ้ห็นชดัขึน้น่ะ  

แหม มนักอ้นทกุขจ์รงิๆ เราเพลิดเพลนิลุม่หลงมวัเมานัน้ เรา

ไม่เห็นแลว้จะคอ่ยหลงมวัเมา เมาอยู่ในกองทกุข ์เพลิดเพลินอยู่

ในกอ้นทกุขจ์รงิๆ จะเห็นความโง่ของตนเกิดขึน้มา ความฉลาด

เกิดขึน้แลว้ก็เห็นความโง่ของตนหละคราวนี ้ถา้ความโงย่งั

ปกปิดอยู่ตราบใดแลว้ ความฉลาดไม่เกิด แลว้ไม่เหน็ความ

ฉลาดซกัที ฉลาดก็ฉลาดแกมโงน่ั่นแหละ ฉลาดอะไรก็ฉลาดไป

เถิด เหน็เพียงเปลือกๆ ตืน้ๆเผินๆ เพราะวา่ตนเหน็แลว้ วา่ตน

ฉลาดแลว้ ตนรูแ้ลว้ เพียงพอแลว้ นั่นนะ่ฉลาดแกมโง ่ถา้ไม่เหน็

อย่างวา่นีแ้ลว้ มนัตัง้โง่แสนโง่ จะไม่โง่ยงัไง๊ นอนเฝา้มาตัง้แต่

เกิดจนตาย ไม่เคยพิจารณาเลยซกัที และไม่เคยเหน็อย่างนีซ้กัที 

จะไม่โง่ยงัไง  
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น่ีแหละถา้หากวา่เรามาตัง้หลกัจบัจดุอนันีไ้ดแ้ลว้ มาตัง้ใจ

พิจารณาธาตขุนัธ ์อนันีว้า่เฉพาะถึงเรื่องธาต ุขนาดพดูถึงเรื่อง

ธาต ุขณะพดูถึงธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลมแลว้ ก็ไม่หนี ก็ติดจาก

ขนัธด์ว้ยกนัคือขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ ก็หมายเอาตวัรูปน่ีแหละ แลว้จะ

ใหเ้กิดปัญญาอย่างอธิบายมาน่ี น่ีมนัตอ้งเขา้มาในนี ้พิจารณา

ธรรมะ คือพระพทุธเจา้เทศนาเพ่ือใหช้าํระตวัตนคนเราแตล่ะ

คนๆ ถา้ไมเ่หน็อยา่งนีแ้ลว้ มนัจะโลภโมโทสนัไปท่ีไหนคนเรา 

มนัจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหน หลงหนุ่มหลงแก่

มาจากไหน มนัไม่มีหรอก มนัมีแตจ่ะสลดสงัเวชในใจของตน 

ทิฐิมานะ กิเลสทัง้ปวงหมด ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

จะตอ้งหายหนีเลย หายเด็ดขาดเลย ก็โลภไอต้วัธาต ุ๔ จะโลภ

ไปทาํไม อสภุะปฏิกลู มนัจะหลงวา่ตนสวย ตนงาม ตนดี ตน

วิเศษวิโสอะไร วา่ตนเป็นหนุม่เป็นแก่ยงัไง ถา้กอ้นดินแท้ๆ   

สาํนวนโวหารท่าน โบราณทา่นแตง่เป็นคาํโครงคาํกลอนไว ้

อวดตนอวดดิน ถา้พดูหยาบๆ ท่านพดูถึงเรื่องของจรงินะ่ พดูถงึ

ท่ีสดุเลย อวดกิน อวดขี ้อวดดี แก่ตาย ลองดสิู ไม่มีปัญหา อวด
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ตน อวดดินไมมี่ปัญหาเลย กอ้นดินทัง้กอ้นแท้ๆ  เอากอ้นดินไป

อวดเขาทาํไม เอาตวัไปอวดเขา ก็เรยีกวา่เอากอ้นดินไปอวดเขา 

ก็อธิบายมาแลว้วา่ธาต ุ๔ คือกอ้นดิน เหน็ชดัจรงิๆคือกอ้นดิน 

เอากอ้นดินไปโชวบ์า้นโชวเ์มือง มนัก็โง่แสนโง่คนเรา อายตนเอง 

ไปอวดไม่ไดห้รอก อย่างวา่อวดตนอวดดิน  

อวดกิน อวดขี ้ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกนั อะไรก็เอาเถิด ทาน

อะไรก็เอาเถิด ไม่เป็นอะไรหรอก มนัเป็นอนัเดียวกนันั่นแหละ 

ทานดีไม่ดีก็เป็นอนัเดียวกนั เหตนุัน้ถา้หากเขา้ใจชดัอย่างนีแ้ลว้ 

ทานอะไรก็เอาเถิด ของดีของไม่ดีก็เอา จะเป็นของดีมีคา่ มีคณุ 

หรอืของไม่ดีก็เอา ทานเพ่ือยงัชีวิตใหเ้ป็นไป ถา้หากขาดอนันี ้

เสียแลว้เป็นตายคนเรา ตกลงวา่ตอ้งตาย ถา้หากเรามาเขา้ใจงี ้

แลว้ คนเราทัง้โลกแสวงหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง หนกัเอาเบาสู้

ตลอดกาลเวลา หาเท่าไรก็่หามาบาํรุงอนัเดียวคือกอ้นเดียวน่ี

แหละ ไม่ไดห้นีจากนีห้รอก แลว้จะรูส้กึตน ละอายตนเอง มนั

ช่างบาํรุงของไม่ดีจรงิจริง๊ น่ีมนัเป็นอย่างนีถ้า้พิจารณาธรรมมนั

เขา้ไปแลว้ ถา้พิจารณาถึงเรือ่งโลกแลว้ หากิน หาทาน ของ
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เอรด็อรอ่ย ของมีคา่มีคณุประโยชนอ์ย่างนัน้อย่างนีอ้ะไรตา่งๆ

ไป ไม่ใช่แตเ่พียงวา่แตจ่ะหามาบาํรุงใหม้นัมีชีวิตอยู่เท่านัน้ ยงั

จะไปอวดโอค้นนัน้คนนีอี้ก กบัคยุโมใ้หญ่โตก็ตาม ใฝ่ใหญ่โต น่ี

มนัออกไปนอก ธรรมมนัไม่เป็นธรรม มนัตอ้งไปอย่างนัน้ คราวนี ้

มนัก็เลยเป็นเรื่องหามากแลว้คราวนี ้หานอ้ยไม่พอ โอเ้ทา่ไหรก็่

ไม่พอ อวดเทา่ไหรก็่ไม่พอ อวดใหญ่โอใ้หญ่ กลายเป็นเรื่อง

ลาํบากยากยุ่งไปใหญ่โตรโหฐาน ในผลท่ีสดุก็เมาอยู่คนเดียว  

เรือ่งเราเมาคนเดียวนั่นแหละ เมามนัไมมี่ประโยชน ์ถา้หาก

เราพิจารณาธรรมะดงัอธิบายมาน่ีแลว้ จะเพลินสนกุในเรื่องการ

คิดพิจารณา ปัญญาจะเกิดความผ่องใส เราพิจารณาอย่างนี ้

เรยีกวา่ สะสมอบรมเจรญิปัญญา ปัญญาน่ีเป็นปัญญาเพ่ือพน้

ทกุข ์ปัญญานีเ้พ่ือจิตใจผ่องใส ไม่ไดโ้ออ้วดผูใ้ด ปัญญานีเ้ป็น

ปัญญาเพ่ือความบรสิทุธ์ิ ไมไ่ดมี้กิเลสเขา้ไปแฝง แลว้ก็อยู่เย็น

เป็นสขุทัง้ตนและคนอ่ืน อยู่ไปชั่ววนัๆ ไดร้บัความสขุ เม่ือเราละ

เสียซึง่ความถือตน อหงัการ มมงัการ มนัก็ไม่มีการกระทบคน

นัน้คนนี ้มนัก็ไม่ไปเดือดรอ้นคนอ่ืน ตวัของเราก็เย็น คนอ่ืนก็
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สบาย โลกทัง้หลายถา้ฝึกหดัไดอ้ย่างนัน้ มนัก็อยูเ่ยน็เป็นสขุได้

ทัง้โลก  

อนันีค้นเรามนัหาแกเ้รือ่งภายนอก มนัแกไ้ม่ไหว อย่างวา่แก้

ใหอ้ยู่ดีกินดี รฐับาลพากนัประกาศโฆษณา ใหอ้ยู่ดีกินดี ทาํ

ยงัไงคิดดซูิ อยู่ดีกินดีอยูย่งัไง ตามธรรมดาหาก็ตอ้งมีการ

กระทบกระเทือนในกนัและกนั การคน้หาก็แสวงหาดว้ยกนั

ทัง้นัน้ ใครก็อยากได ้ใครก็หา หาเท่าไหรก็่ไม่พอ ไดเ้ท่านีว้า่จะ

พอมนัยงัไมพ่อ ไดเ้ท่าไหรก็่ยงัไม่พอเสียทีเลย ก็เพราะเหตท่ีุ

ความถือตนถือตวั อวดดีอวดเดน่ มนัจงึคอ่ยเป็นเหตใุหท้ะเยอะ

ทะยาน เย่อหยิ่งขึน้ไป เม่ือเย่อหยิ่งทะนงขึน้ไปมนัก็เป็นเรื่อง

กระทบกนัเบียดเบียนซึง่กนัและกนั แลว้ก็เหยียดหยามคนท่ีจน 

คนทกุข ์มนัจะไดค้วามสขุมาจากไหนแบบนัน้ ฉะนัน้เรื่องทบัถม

ซึง่กนัและกนั  

เหตนุัน้ ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารี พระพทุธเจา้ทา่นตรสั

เทศนาวา่  ธมโฺม หเว รกฺขติ ธมฺมจาร ีผูใ้ดมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ 

หรอืเครื่องรกัษาธรรมะ อยา่งท่ีอธิบายมาเนีย้เรยีกวา่ปฏิบติั
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ธรรม ธรรมย่อมตามรกัษาคนนัน้ใหไ้ดร้บัความสขุ ทกุคนน่ะพา

กนัมีธรรมเป็นเครื่องรกัษาแลว้ ไดค้วามสขุทกุๆคนแลว้ มนัก็สขุ

หมดเทา่นัน้สิ อนันีค้นอ่ืนบางทีมีคนรกัษาความสขุมีธรรมเป็น

เครื่องอยู่ คนนอกนัน้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มนัก็

กระทบกระเทือนเบียดเบียนกนักบัคนอ่ืนนะ่ คนท่ีมีธรรมก็เลย

พลอยอยู่ไม่ไดอี้ก นานๆเขา้ เพราะอธรรมมนัมากกวา่ธรรม มนั

ก็เลยวุน่ไปตามกนั ยากเหลือยากท่ีจะทนทานไหว มนษุย์

ชาวโลกจงึเป็นเรื่องทกุขม์าก  

เห็นแลว้จงึพากนับาํรุง คือวา่เจรญิปัญญาดงัท่ีอธิบายมานี ้

การเจรญิปัญญา ถา้มนัมีท่ีตัง้และมนัมีท่ีพิจารณา ไม่มี

เครื่องวดั การเจรญิสมถะก็ลงนีเ้หมือนกนั คือมายดึเอาตวันี ้

แหละ พิจารณานีแ้หละ พอเราพิจารณาแน่วอยู่ในอนันีที้เดียว 

นั่นเป็นตวัสมถะ ไมห่นีไปจากอ่ืน ไม่หนีไปจากตวั ไม่หนีไปจาก

กาย พิจารณาธาต ุ๔ ดิน นํา้ ไฟ ลมดงัท่ีไดอ้ธิบายมานัน้ก็ดี 

หรอืวา่พิจารณาเหน็อสภุะปฏิกลูก็ดี หรอืจะพิจารณาเหน็โทษ

ทกุขข์องไม่เท่ียงในสงัขารรา่งกายก็ดี เม่ือเราพิจารณาแน่วอยู่
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อารมณอ์นัเดียวก็เรยีกวา่สมถะ ความรูแ้จงัชดัตามเป็นจรงิ มนั

ก็เกิดปัญญาขึน้มา มนัก็อนัเดียวกนันั่นแหละ อยู่แหง่เดียวกนั

นัน้แหละ  

เหตนุัน้การปฏิบติัใหม้นัมีหลกั ใหม้นัมีเกณฑ ์ถา้ปฏิบติัไม่มี

หลกัมีเกณฑแ์ลว้ งมงายสุม่ส่ีสุม่หา้ หยิบโน่นฉวยน่ี ใครวา่ดี

ตรงไหนก็วิ่งไป ใครวา่ดีอะไรก็เอาวิ่งไป หยิบมาแลว้ เรามนัไม่ดี 

มนัก็ไม่ดีซกัที เราไม่ถกูมนัก็เลยไม่ถกูซกัที ความเป็นจรงิธรรมะ

ตามท่ีพระพทุธเจา้ท่านสอนดงัอธิบายมาแลว้ เป็นของถกู

แลว้แตต่วัเรายงัทาํไม่ถงึ หรอืทาํไม่ทนัถกู คือเรายงั

กระสบักระสา่ย วิ่งโน่นวิ่งนี ้อยากไดดี้ใหท้นัอกทนัใจประเด๋ียว

ประดา๋วนั่น เม่ือมนัไม่สมประสงคก็์เลยวิ่งหาส่ิงอ่ืนอีกตอ่ไป อนั

แบบนีเ้อาเถอะ ไม่วา่ธรรมะธรรมโม ไม่วา่ส่ิงใดๆทัง้ปวงหมด

หละ หยบิโนน่ฉวยน่ี ไม่มีหลกัมีฐานหละ เรยีกวา่คนจบัจด ไม่

สาํเรจ็ประโยชนห์รอก ถงึแมจ้ะอาชีพทางโลกก็เอาเถอะ จบัจดก็

ไม่สาํเรจ็ประโยชนแ์นน่อน การศกึษาเลา่เรยีนก็ไม่สาํเรจ็

ประโยชนแ์น่นอน การปฏิบติัธรรมะก็ไม่สาํเรจ็  
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เหตนุัน้จงึพากนัตัง้หลกั ปักใหม้นัแน่น ตัง้มั่นอยู่ในท่ีนี ้

อย่างนอ้ยท่ีสดุก็เรยีกวา่เราถกูหนทางแลว้ ถงึเรายงัไม่เป็นก็อยา่

ไปทิง้ ทางนีเ้รยีกวา่ทางมนัถกูแลว้ น่ีแหละธรรมะท่ีอธิบายมาใน

วนันี ้เพ่ือใหจ้บัหลกันีใ้หม้นัได ้เอาไปประพฤติปฏิบติัฝึกหดั หาก

ยงัไม่ไปถึงขัน้นัน้ แตก็่อย่าไปทิง้หลกันี ้ความเป็นจรงิเป็นของ

ถกูแลว้ พระพทุธเจา้ทา่นเทศนส์อนไวอ้ยา่งนัน้ ใหฝึ้กฝนอบรม

ตรงนี ้จะเรยีกวา่สตปัิฏฐาน ๔ กายา เวทนา จติตา ธรรมา น่ี

แหละ ไม่ใช่ท่ีอ่ืนท่ีไกล ใหต้ัง้หลกันีใ้หม้นัปักลงใหม้นัหนกัแนน่ 

แน่วแน่มนัตรงนีแ้ลว้ ถา้ยงัไม่เป็นก็อย่าไปทอดทิง้ตรงนี ้แลว้

อย่าไปทาํใจรอ้น ขอใหย้ดึวา่คือถกูอยู่แลว้หนทาง แตเ่รายงัไม่

ทนัถกู คือเรามนัใจรอ้น คือยงัไม่มนัปลอ่ยวางอารมณอ่ื์น เรายงั

มุ่งโน่นมุง่น่ี สงสยัลงัเลอยู่ ถา้หากเราเช่ือมั่นวา่ ไม่ลงัเลสงสยั

แลว้อนันีถ้กูตอ้งดีแลว้หละ มนัก็เป็นการทอดธุระปลอ่ยวางเรื่อง

อารมณอ่ื์นๆ มนัก็แน่วอยู่ในเรื่องเดียว ก็มีวนัท่ีจะถึงความ

ประสงคใ์นการท่ีเราปฏิบติั อธิบายมาในวนันีก็้เพียงแคนี่แ้หละ 
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ท่ีมา: https://youtu.be/lnMGJao-T0o  
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