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ภาวนาพุทโธใหส้วา่งกระจ่างแจ้งทีใ่จ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

เรื่องโลกมนัเป็นอย่างนีห้ละมนัยุง่มาตลอดกาล 

พระพทุธเจา้ทา่นจงึสอนใหป้ลอ่ยวาง ปลอ่ยวางความคิดใน

เรื่องไดเ้รื่องเสีย มาอยู่กบัการภาวนาพทุโธๆๆๆๆ ใหแ้น่วแน่อยู่

กบัคาํบรกิรรมพทุโธ อยากพทุโธ พทุโธ แตใ่จมนัไปไหนไม่รู ้

พทุโธๆ ใจมนัไม่อยู่กบัพทุโธเลย ในเม่ือพทุโธ พทุโธ ใจไมอ่ยู่กบั

พทุโธ พทุโธก็หลง พทุโธก็ลืมไป พทุโธๆๆ ใจตอ้งอยู่กบัพทุโธ

ดว้ย ใจตอ้งแน่วแน่อยู่กบัพทุโธ จงึไม่ลืมพทุโธ  

ในเม่ือไม่ลืมพทุโธ ก็มีแตท่ี่จะแน่วแน่อยู่ในคาํบรกิรรมพทุโธ

เพิ่มขึน้ยิ่งขึน้ไป แน่วแน่ อยูก่บัคาํบรกิรรมพทุโธ น่ี ก็เรยีกวา่

ปลอ่ยวางเรื่องโลกทัง้หลาย คาํวา่ปลอ่ยวางก็หมายความวา่ไม่

เอาใจไปเก่ียวขอ้ง ไม่เอาใจไปคิดถึง ไม่เอาใจไปยดึ ไม่เอาใจไป

รบัรู ้ไม่เอาใจไปอยู่กบัส่ิงนัน้ๆๆ เอาใจไปอยู่กบัพทุโธ อยูก่บัพทุ

โธๆๆ อยู่กบัคาํบรกิรรม ในเม่ือใจของเราอยู่กบัคาํบรกิรรม รูว้า่
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เรารูค้าํบรกิรรมอยู่ มีสติไม่หลง มีแตท่ี่จะแน่วแนย่ิ่งๆขึน้ไป มีแต่

ท่ีจะแนว่แน่ยิ่งๆขึน้ไป ท่ีจะหลงคาํบรกิรรมพทุโธไม่มี  

จะวา่คิดถงึเรือ่งโลก สรุปออกมาโลกน่ีมนัยุ่ง ยุง่ตลอดกาล

มา ใจของเราไปเก่ียวขอ้งกบัโลก มนัก็ยุ่งแลว้ จงึวา่โลกมนัยุง่ 

ถอนใจของเรา ไม่ใหอ้อกไปเก่ียวขอ้งกบัโลก ใหพ้น้จากเรือ่ง

โลกๆเสีย ความวุน่วายของใจของเราก็ไมมี่ หรอืความวุน่วายใน

ใจของเราลดนอ้ยลงไป ความวุน่วายไม่มีใครตอ้งการ ทกุหวัใจ

ตอ้งการปลอดภยัจากความวุน่วายทัง้นัน้ การบาํเพ็ญภาวนาจงึ

มีความจาํเป็นทกุราย ชาวบา้นชาววดั นกับวชฆราวาส ไม่อยู่

กบัคาํบรกิรรม ไมอ่ยู่กบัคาํภาวนาแลว้ ใจจะลม้ลกุคลกุคลาน

อยู่กบักระแสโลกอย่างนัน้ตลอดกาลไป ลม้ลกุคลกุคลานอยู่กบั

เรื่องของโลกอย่างนัน้ตลอดกาล ไม่มีโอกาสท่ีจะพกันั่ง ไม่มี

โอกาสท่ีจะไดล้กุยืน ไม่มีโอกาสท่ีจะไดห้ลบัไดน้อน เรยีกวา่

ลม้ลกุคลกุคลานอยู่อย่างนัน้ตลอดกาลตลอดเวลา  

ใจพน้จากกระแสของโลก ใจนั่งได ้ใจยืนได ้ใจนอนได ้

เพราะมีพทุโธเป็นหลกั ท่านจงึวา่ พทุธัง สรณัง คัจฉามิ 
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พระพทุธเจา้เป็นท่ีพึ่ง ในเม่ืออยู่กบัพทุโธแลว้ กระแสโลกไม่ฉดุ

ไม่ดงึ กระแสโลกไม่ฉดุไม่ลาก พทุธงั สรณงั คจัฉามิ ก็คือใจของ

เราอยู่กบัคาํบรกิรรมพุทโธ แลว้ก็ใหแ้นว่แน่อยู่กบับรกิรรมพทุโธ

นัน้ วา่เราไดพ้ทุโธเป็นท่ีพึง่ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ พทุโธก็เป็น

ธรรม พทุโธก็เป็นธรรมะ ภาวนาพทุโธ พทุโธๆ นั่นหละ เรามี

ธรรมะเป็นท่ีพึง่ เรามีสงัโฆเป็นท่ีพึ่ง เราภาวนาพทุโธ พทุโธๆๆ 

พุทธัง ธัมมัง สังฆงั อยูก่บัคาํวา่พทุโธอนัเดียว จงึพากนัแน่ว

แน่ อยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธ ทาํใหแ้น่วแน่ๆๆ ในเม่ือแนว่แน่แลว้ 

เรื่องอ่ืนๆก็ไมมี่ ถา้หากไม่แน่วแน ่เรื่องอ่ืนๆยงัมีเจือปนอยู่ในใจ 

เรื่องอ่ืนๆยงัมากวนใจ เรื่องอ่ืนๆมาดงึจิตดงึใจของเราไปได ้ให้

ไปเก่ียวขอ้งกบัเขา  

ถา้หากวา่ใจของเราแนว่แน่ อยู่กบัพทุโธดว้ยความตัง้ใจ ให้

แน่วแน่อยู่อยา่งนัน้ เรื่องอ่ืนๆจะมาดงั มาฉดุ มาลากใจของเรา

ไปไม่ได ้เพราะเราแน่วแน่อยู่กบัพทุโธ เรยีกวา่พระพทุธเจา้เป็นท่ี

พึ่ง ถา้หากวา่เราแนว่แน่อยู่กบัคาํบรกิรรมพทุโธ พระพทุธเจา้

เป็นท่ีพึ่งแก่เราไดจ้รงิ ธมัโม สงัโฆเป็นท่ีพึง่แก่เราไดจ้รงิ  
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ถา้หากวา่ภาวนาพทุโธ แตห่าความแน่วแน่อยู่กบัคาํ

บรกิรรมไม่มี พระพทุธเจา้ไม่เป็นท่ีพึง่ไดจ้รงิ พระธรรมไม่เป็นท่ี

พึ่งไดจ้รงิ พระสงฆไ์ม่เป็นท่ีพึ่งแก่เราได ้ก็เพราะเราไม่แน่กบั

พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั มนัไปจดจ่ออยู่กบัอะไรตอ่มิอะไรก็ไม่รู ้พทุ

โธๆๆแตใ่จก็ยงัอยู่เรื่องอ่ืน ในเม่ือพทุโธๆใจอยู่เรื่องอ่ืนประเด๋ียว

ประดา๋ว พทุโธก็ลืมไป เป็นอย่างนี ้เรยีกวา่ไม่มีพทุธงั ธมัมงั 

สงัฆงั เป็นสรณะเป็นท่ีพึง่ จะพดูซกัขนาดไหนก็ชา่งเถอะ พทุธงั 

สรณงั คจัฉาม ิธมัมงั สรณงั คจัฉามิ สงัฆงั สรณงั คจัฉามิ พดู

จนคอแตก ใจมนัก็วุน่วายอยู่กบัโลกนั่นหละ เพราะใจมนัอยู่กบั

โลก  

ไม่ตอ้งพดู พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณงั คจัฉามิ ก็ได ้ถา้หาก

วา่ใจของเราอยู่กบัพทุโธๆๆๆ พน้จากกระแสโลก เรื่องของโลกไม่

มาดงึเรา ถา้ใจของเราแน่วแน่ ใจของเราไม่ออกไปเก่ียวขอ้ง จงึ

วา่ทาํอะไรตอ้งทาํใหม้นัจรงิ ถา้หากวา่ทาํไม่จรงิ ไม่ไดผ้ล ทาํ

เลน่ๆไม่ไดผ้ล ทาํใหจ้รงิ ทาํการบรกิรรมพทุโธๆ ผลของการทาํ

จรงิไดผ้ล การบรกิรรมพทุโธ บรกิรรมไม่จรงิ ภาวนาไม่จรงิ ทาํ
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ยงัไงผลก็ไม่ปรากฏ ไม่มีใครตอ้งการสกัคนเรยีกวา่ภาวนาพทุโธ

แลว้ ผลของการทาํไม่ไดผ้ล ไม่ปรากฏขึน้ ในเม่ือเราตอ้งการผล

ของการกระทาํ ทาํไม่ไดผ้ลเราไม่ตอ้งการ เราก็ใหมี้ความ

พยายามทาํใหจ้รงิ ทาํใหจ้รงิๆๆ บรกิรรมใหจ้รงิ บรกิรรมใหย้ิ่ง 

จรงิท่ีสดุ อยู่ตรงไหนเอาตรงนัน้ จรงิท่ีสดุ ถึงอยู่ตรงไหน ถึงจดุ

ตรงไหน เราเอาถึงจดุท่ีสดุนัน้หละ แลว้ผลของการบรกิรรมพทุโธ

ของเราจงึจะไดผ้ล เอา้ พากนัภาวนากนัตอ่ไป 

 ไม่ตอ้งเอา ไมต่อ้งเรยีนอะไรมาก เอาพทุโธอย่างเดียว 

เรยีนพทุโธอยา่งเดียว ท่องคาถาพทุโธอยา่งเดียว อย่างหลวงปู่

มั่นทา่นเดินจงกรมอยู่ในภเูขา ดเูจา้เดินหาอะไร เดินไปเดินมาๆ 

ไม่หยดุไม่หยอ่น ท่านตอบวา่ ท่านเดินหาพทุโธ เวลาเราเดิน เรา

ก็เดินกบัพทุโธ เวลาเรานั่ง เราก็นั่งกบัพทุโธ น่ีหละจงึเรยีกวา่เรา

ก็หาพทุโธก็เหมือนกนั หาพทุโธไปหาท่ีไหนไม่เหน็ดอก ไปหาใน

องคพ์ระพทุธเจา้ก็ไม่เห็น ไปหาในองคพ์ระอรหนัตก็์ไม่เหน็ ตอ้ง

หาในเรา เหน็พทุโธท่ีมีอยู่ในเรา แลว้ไปเห็นพทุโธท่ีมีอยู่ใน

พระพทุธเจา้ เห็นพทุโธท่ีมีอยู่ในพระอรหนัตสาวก หาพทุโธหา
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อยู่ท่ีเรา หาในเรา มีโอกาสท่ีจะเจอพทุโธได ้แลว้มีโอกาสท่ีจะ

เจอพระพทุธเจา้ดว้ย มีโอกาสท่ีจะเจอพระอรหนัตสาวกของ

พระพทุธเจา้ดว้ย หาพทุโธในเราน่ะ หาใหม้าก จนกระทั่งเจอพทุ

โธ  

เจอพทุโธ เจอดว้ยความสงบนะ ไม่ใช่เจอดว้ยการเอาใจไป

แลน่หา เจอแตค่วามสงบของใจ ใจท่ีจะแลน่หาไม่มี ใจท่ีจะ

ออกไปมีกระแสแลน่ไป มีกระแสสา่ยไป ไม่มี ดบัหมด มีแตใ่จท่ี

ดบักระแสความแลน่ไป การแลน่ไปไม่มี แลว้จะเห็นพทุโธใน

ขณะนัน้ จงึการเห็นพทุโธตอ้งเหน็ดว้ยความสงบของใจ ถา้หาก

วา่ไม่สงบ คิดอย่างนัน้เป็นพทุโธ อนันัน้เป็นพทุโธ อนันัน้เป็นพทุ

โธ ไม่มีโอกาสท่ีจะเห็น ไม่มีโอกาสท่ีจะเจอ บางทีคิดก็ถกูอยู่ แต่

มนัก็ไม่รูว้า่ถกู เพราะมนัไม่รู ้ 

เห็นพทุโธตอ้งเห็นดว้ยความสงบของใจ เหน็ดว้ยสมาธิ เห็น

ดว้ยสติ เห็นดว้ยปัญญา จงึวา่เห็นดว้ยความสงบของใจ ถา้หาก

วา่ใจไม่สงบ ไม่เหน็หรอก ใจของเรามีอยูท่กุคน คาํวา่เราเหน็ใจ 

สว่นมากไม่เหน็ ตอบวา่ไม่เห็น ท่ีไม่เห็นใจก็เพราะใจของเราไม่
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สงบนั่นเอง ใจของเราเม่ือไหร ่เหน็ใจเม่ือนัน้ มนัมีอะไรต่ืน ไม่มี

อะไรเป็นพทุโธ มีแตใ่จเทา่นัน้เป็นใจท่ีต่ืน ไม่มีอะไรเป็น

พระพทุธเจา้ มีแตใ่จเท่านัน้เป็นพระพทุธเจา้ ไม่มีอะไรเป็นพระ

อรหนัต ์มีแตใ่จเท่านัน้เป็นพระอรหนัต ์ไมมี่อะไรท่ีเป็นพทุโธ มี

แตใ่จเท่านัน้เป็นพทุโธ ตอ้งการรูพ้ทุโธ เหน็พทุโธ เขา้ถงึพทุโธ 

ภาวนาพทุโธใหม้าก  

อากาศก็ดี เยน็สบาย ยงุก็ไม่รบกวน แตไ่อเ้จา้กิเลสมนัก็หา

อะไรมากวนจนได ้มนัเก่งจรงิๆนะกิเลสนะ่ สตัวโ์ลกมีเทา่ไร มนั

หาส่ิงท่ีมากวนใจสตัวโ์ลกไดท้กุราย เมืองไทยของเราน่ีเท่าไหร ่

๖๐ ๗๐ ลา้น แลว้ทั่วโลกเป็นเทา่ไร กิเลสมนัหาเครื่องกวนใจ 

กิเลสมนัหาเครื่องอยู่ของใจ กิเลสมนัหาเครื่องท่ีจะมาเผาจิตเผา

ใจโดยทั่วถงึกนัหมด ไม่มีท่ีจะตกหลน่ไปซกัรายเดียว จงึวา่กิเลส

มนัเป็นเจา้โลก หรอืวา่มนัเป็นศาสดาของโลกก็ไม่ผิด สตัวโ์ลก

ในโลกน่ี มนัสอนหมด แลว้ก็พรอ้มพอใจท่ีจะรบัคาํอบรม คาํสั่ง

สอนของกิเลส มนัสอนใหท้าํยงัไง มนัสอนใหท้าํยงัไง ไม่มีใคร

ปฏิเสธแข่งขนักนั ท่ีจะปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของศาสดากิเลส  
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เราไม่เก่งไม่ไดน้ะ เราไม่เกง่น่ี เราคนหนึง่น่ีหละ จะเป็นลกู

ศิษยกิ์เลส ถกูกิเลสมนัสอน ถกูกิเลสมนัสอน มนัชีนิ้ว้ แลว้ก็ไป

ตามมนั มนัจงูแขนจงูมือจงูจมกู แลว้ก็ไปตามมนั ถา้เราไม่เก่งน่ี 

เราคนนงึน่ีหละผูห้นึง่ทีเดียว จะเป็น กิเลส สรณงั คจัฉาม ิปาก

วา่พทุธงั สรณงั คจัฉามิ แตบ่างทีใจมนัเป็น กิเลส สรณงั คจัฉา

มิ พระพทุธเจา้สอนใหร้กัษาศีล บางทีก็ไมส่นใจ กิเลสมนัสอน

ใหห้มดศีล โอ ้ถกูใจมากๆ เหน็งา่ยๆ จงึวา่ตอ้งเก่ง ไม่เกง่ไม่ได ้

ลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ตอ้งเกง่ ถา้หากวา่ไม่เก่งน่ีตกหลน่ 

กลายเป็นกิเลส สรณงั คจัฉามิไป ไม่มีใครปรารถนา แตม่นัอาจ

เป็น พทุธงั สรณงั คจัฉาม ิพระพทุธเจา้เป็นศาสดา เป็นท่ีพึง่ของ

เรา ใครตอ้งการ  

แตเ่ราไม่เป็น ภาวนาพทุโธ พทุโธๆ เด๋ียวมนัไปโธท่ีไหนไม่รู ้

ไปโธท่ีไหนก็ไม่รูน้ั่นน่ะกิเลสมนัดงึไป กิเลสไม่ไดบ้อกมาเป็น 

ขา้พเจา้เป็นกิเลส ขา้พเจา้จะมา ขา้พเจา้จะมาดงึ มนัไม่ไดบ้อก

นะ มนัหายตวัได ้เวลามนัจะมาดงึ เราไม่เห็นตวั เห็นหนา้เหน็ตา

มนันะ มนัดงึจนไป พทุโธๆๆ เด๋ียวเดียวเทา่นัน้น่ะ ถา้หากวา่ไม่
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จรงิหละ กิเลสมนัจงูไปแลว้ จงูไปไหนก็ไม่รู ้จงูไปในของท่ีเรา

ชอบ จงูไปในส่ิงท่ีเราไม่ชอบ ไอส่ิ้งท่ีชอบไม่ชอบหละมนัจงูไป

ตรงนีห้ละ ไมช่อบมากๆ โกรธมากๆ เกลียดมากๆ ชงัมากๆ ทกุข์

มากๆ มนัยิ่งชอบจงูไป เผามากๆตรงไหนนั่นน่ะ มนัจงูไปตรง

นัน้  

เราจะวา่มนัเป็นศาสดา แตว่า่มนัไม่เป็นท่ีพึ่ง มนัมีแตท่ี่จะ

ประหตัถป์ระหาร มนัมีแตท่ี่จะเหยียบยํ่าทาํลายอย่างเดียว ไม่

เหมือนกบัพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึง่ไดจ้รงิ รม่เย็นเป็นสขุไดจ้รงิ 

ปลอดภยัไดจ้รงิ จงึใหพ้ากนักลา้หาญ พากนัอตุสาหะพยายาม 

สรา้งเราน่ีใหเ้ขา้ถึงความเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ใหไ้ด ้ชีวิต

การเกิดของเราน่ีจะเป็นชีวิตท่ีมีคา่ มีคา่แกเ่ราอย่างมากมาย

ทีเดียว ถา้หากวา่ มายงัไงก็ไปอย่างนัน้ มนัก็ไดแ้ตมี่แตน่กเคา้

อยู่นั่นแหละ ขา้วของเงินทองก็ของเราๆ มนัไม่ใช่ซกัอยา่ง สรรีะ

รา่งกายมนัก็มีแตจ่ะเนา่จะเป่ือย มีแตห่มหูมามนัจะเอาไปกิน  

 รโชหรณ ํรช ํหรต ิจฬูปันถก มหาปันถก สองพ่ีนอ้ง 

บวชในสมยัพระพทุธเจา้ จฬูปันถกเป็นผูน้อ้ง มหาปันถกเป็นผูพ่ี้ 
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ผูพ่ี้ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์สว่นองคน์อ้งนัน้ไม่ไดเ้รื่อง สอน

ยงัไงก็ไม่รูเ้รื่อง สอนยงัไงก็ไม่รูเ้รื่อง แลว้ก็จาํไม่ไดแ้ลว้วา่ประวติั

แตล่ะองคเ์ป็นยงัไงมา ในท่ีสดุตอ้งพระพทุธเจา้ใหอ้บุาย 

พระพทุธเจา้ใหอ้บุายก็ใหผ้า้ขาวสะอาด เอาไปลบู ใหล้บูอยู่

อย่างนัน้ บรกิรรม รโชหรณ ํรช ํหรติ ลบูอยู่อย่างนัน้ๆ ผา้ท่ีขาว

นัน้ ก็กลายเป็นผา้ท่ีไม่สะอาดขึน้มา ผา้ท่ีขาวท่ีสะอาดก็

กลายเป็นผา้ท่ีไม่ขาวไมส่ะอาดขึน้มา ทัง้ๆท่ีผา้นัน้ก็ขาว ผา้นัน้ก็

สะอาด แลว้ก็ไม่ไดเ้อาไปเป้ือนส่ิงหนึง่ส่ิงใด เพียงแตล่บูอยู่

อย่างนัน้ ลบูอยู่อย่างนัน้ ก็พระพทุธเจา้ทรงสอนใหล้บูอยู่อย่าง

นัน้ แลว้ก็บรกิรรมอยู่อย่างนี ้ในท่ีสดุก็ยอมรบัวา่รา่งกายอนันี ้

เป็นของเป้ือน รา่งกายนีเ้ป็นของสกปรก ผา้ขาวจะขาวสะอาด

ซกัขนาดไหนในเม่ือรา่งกายไปถกูตอ้ง ผา้ขาวนัน้ก็กลายเป็น

ของสกปรกไป เหน็เป็นของสกปรก  

จฬูปันถกเป็นผูท่ี้มีบารมีท่ีจะไดร้บัคาํสอนจากพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ ในท่ีสดุก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์พระพทุธเจา้ให้

อบุายไม่นานเลย แตอ่บุายนัน้ถกูจรติวิสยั อบุายนัน้ถกูจรตินิสยั
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เพราะพระพทุธเจา้ท่านอา่นจรตินิสยัของ แตล่ะรายๆ ไดแ้จ่ม

แจง้ ใครควรท่ีจะดาํเนินอบุายอยา่งไร พระพทุธเจา้ท่านทรงรู ้

ทรงเห็นแลว้กอ่นและตามอบุายท่ีถกูจรติกบันิสยันัน้ การ

บาํเพ็ญของแตล่ะท่านก็ไดร้บัความสะดวกสบายเพราะถกูจรติ

นิสยั ในท่ีสดุก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตไ์ปตามๆกนัไป รโชหรณ ํ

รช ํหรต ิรา่งกายเป็นของเป้ือน รา่งกายเป็นของสกปรก 

เหมือนกบัฝุ่ น ตกอยู่ตรงไหนๆ สถานท่ีมีฝุ่ นเป้ือนสกปรกเท่านัน้ 

ไม่ใช่มีแตส่มยัพระพทุธเจา้เท่านัน้ เด๋ียวนีก็้ยงัมีอยู่  

คาํวา่รา่งกายเป็นของสกปรก รา่งกายเปรยีบเหมือนฝุ่ น ถกู

ตรงไหน ถกูตรงไหน สมัผสัอะไรๆ ตรงท่ีถกูตอ้งสมัผสันัน้เป้ือน

ไปหมด แมแ้ตท่ี่หลบัท่ีนอน ผา้ผ่อนท่อนสไบ เครื่องนุ่มเครื่องห่ม 

ยคุนีส้มยันี ้ยคุไหนสมยัไหนก็เหมือนกนั เพราะรา่งกายอนั

เดียวกนั ยคุไหนสมยัไหน ก็สกปรกเหมือนกนั ทา่นจงึให้

พิจารณาเป็นอารมณ ์ใหเ้หน็วา่รา่งกายนีต้ามความเป็นจรงิลง

ไป เห็นตามความเป็นจรงิแลว้ก็คือเป็นของสกปรกนั่นเอง เห็น

ตามความจรงิก็เป็นของปฏิกลูนั่นเอง เหน็ตามความเป็นจรงิก็



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

คือของไม่สวยไม่งามนั่นเอง เห็นตามความเป็นจรงิก็คือของทิง้

นั่นเอง  

จะรา่งกายของใครๆ ก็เหมือนกนัหมด ผมหลดุไปเสน้นงึก็

ทิง้ ขนหลดุไปเสน้นงึแลว้ก็ทิง้ เลบ็ตดัแลว้ก็ทิง้ ฟันหลดุแลว้ก็ทิง้ 

หนงัหลดุออกไปก็ทิง้ ผมตดัไปก็ทิง้ ขนโกนไปก็ทิง้ ฟันกรอไปก็

ทิง้ เลบ็หลดุไปทิง้ทัง้นัน้ หนงัถา้ลอกออกไปก็ทิง้ ไม่มีตรงไหนไม่

เป็นของทิง้ ไม่มี หายใจออกไปก็ทิง้ๆ นํา้มกูออกไปก็ทิง้ นํา้ลาย

ออกไปก็ทิง้ อจุจาระ ปัสสาวะก็ทิง้ทัง้นัน้ ทัง้ๆส่ิงเหลา่นีเ้ป็น

รา่งกาย ไม่ใชน่ ํา้มตูรไม่เป็นรา่งกาย ไม่ใชอ่จุจาระปัสสาวะไม่

เป็นรา่งกาย เป็นรา่งกายทัง้นัน้ นํา้เหง่ือนํา้ไคลก็เป็นรา่งกาย 

ออกไปแลว้เป็นของทิง้ ไม่มีซกัราย ไมมี่ซกัครัง้ ออกไปแลว้ เก็บ

กลบัมา เอามาใสท่ี่ เอามาคืนเพราะเป็นของเรา ไม่มี! อนันีเ้ป็น

ความจรงิ  

การพิจารณาก็เอาความจรงิเน่ียนะ เอามาเป็นอารมณ ์มา

ศกึษามาวิจยัมาวิจารณ ์เอาความจรงิเป็นหลกั ตัง้ความจรงิเป็น

เปา้หมายเอาไว ้ความจรงิเป็นอย่างไรๆ แยกแยะใหช้ดั สภาพ
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ความเป็นจรงิของเขานัน้ ใหช้ดัยิ่งขึน้ไปๆ ในท่ีสดุก็เป็นของเท่ียง

จรงิๆ ไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิง้ ไม่มีของใครไม่เป็นของทิง้ๆ 

ตรงไหนๆๆ เป็นของทิง้ทัง้นัน้ นาํ◌ม้กูก็เป็นของทิง้ นํา้มตูรก็เป็น

ของทิง้ นํา้ลายก็เป็นของทิง้ ขีเ้หง่ือขีไ้คลก็เป็นของทิง้ กล่ินอาย

เป็นของทิง้ ไม่หายใจแลว้เป็นของทิง้ ไมห่ายใจแลว้เป็นของฉนั 

ไม่หายใจแลว้เป็นของขา้พเจา้ ไมห่ายใจแลว้เป็นของของ

ขา้พเจา้นะ ไมมี่ใครวา่ อนันีจ้รงิมัย้ ไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่ ไม่จรงิ

ดอก  

ในท่ีสดุพระพทุธเจา้เอาความจรงินัน้นะ่ เอามาเป็นธรรม

เทศนา ก็เพราะพระพทุธเจา้ตรสัรูค้วามจรงิ ไม่มีอะไรท่ีจะขดั

เกลา ไมมี่อะไรจะทาํลายกิเลส มีแตค่วามจรงิเทา่นัน้ เพราะ

ความจรงิน่ีกิเลสมนักลวั อวชิชาก็คือความไม่รูส้จัธรรม ไม่รู ้

ความจรงิ เม่ือรูค้วามจรงิแลว้ เห็นชดัตามความจรงิแลว้ ไอค้าํ

วา่ไม่รูม้นัก็ไมมี่ ผมมนัมีความรูม้ัย้ ขนมนัมีความรูม้ัย้ เลบ็ ฟันมี

ความรูม้ัย้ หนงัมีความรูม้ัย้ ฟันมีความรูม้ัย้ ทา่นจงึวา่ศกึษา ผม

มีความรูม้ัย้ เอาใจถามผมๆ เอาใจของเราน่ีถามลงท่ีผมในศีรษะ
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ของเราน่ี ผมมีความรูม้ัย้ ในท่ีสดุใจของเรานั่นนะ่เป็นผูต้อบเอง

วา่ผมไม่มีความรู ้ตดัออกผมก็ไม่รู ้โกนออกผมก็ไม่รู ้ไปทิง้ผมก็

ไม่รู ้เอาไปเผาไฟผมก็ไม่รู ้เก็บเอาไวผ้มก็ไม่รู ้จงึวา่ผมสกัแตว่า่

ผม ขนรูม้ัย้ ขนก็เหมือนกนั เลบ็รูม้ัย้ เลบ็ก็เหมือนกนั ฟันรูม้ัย้ 

ฟันก็เหมือนกนั หนงัรูม้ัย้ หนงัก็เหมือนกนั ใจเท่านัน้เป็นผูรู้ ้ไม่มี

ใจแลว้ อะไรไม่รูซ้กัอย่าง ตน้ไมเ้ป็นอย่างไร รา่งกายของคนก็

เป็นอยา่งนัน้ ท่อนไมท้่อนฟืนเป็นอย่างไร รา่งกายของคนก็เป็น

อย่างนัน้ ไม่อย่างนัน้ในเม่ือไม่มีใจ  

พระพทุธเจา้เทศนาไม่ไดเ้อาอะไรมาเทศน ์เอากายและใจนี ้

รูปก็กาย เวทนาก็ใจ สญัญาก็ใจ สงัขารวญิญาณก็ใจ เรื่องของ

ใจ  

รูปไม่เท่ียง เวทนาไม่เท่ียง สญัญาไม่เท่ียง สงัขารไม่เท่ียง 

วิญญาณไม่เท่ียง  

รูปไม่ใช่ตวัตน เวทนาไม่ใช่ตวัตน สญัญาไม่ใช่ตวัตน สงัขาร

ไม่ใช่ตวัตน วญิญาณไม่ใช่ตวัตน 
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มนัจรงิมัย้ รูปมนัเกิดแลว้มนัตายหรอืเปลา่ ในเม่ือมนัตาย

แลว้อะไรเป็นตน เวทนามนัอะไรเป็นตวัตน ความสขุๆๆๆ หา

ตวัตนของความสขุก็ไม่มี มนัเกิดขึน้เพราะตาไปเห็นส่ิงท่ีชอบใจ

เท่านัน้ ใจไปสมัผสัส่ิงท่ีชอบใจเท่านัน้ มนัก็เกิดความดีใจขึน้มา 

ใจมนัจะสมัผสัแตส่ิ่งท่ีชอบใจเหรอ ตาหจูมกูน่ีมนัจะสมัผสัแตส่ิ่ง

ท่ีชอบใจเหรอ ส่ิงท่ีไม่ชอบใจมนัก็ติดโลก ในเม่ือสมัผสัส่ิงท่ีไม่

ชอบใจ ความสขุมนัก็หายไป ความดีใจมนัก็หายไป ความทกุข์

มนัก็เขา้มาแทนท่ี ความทกุขม์นัจะทกุขอ์ยูอ่ยา่งนีเ้หรอ ทกุขอ์ยู่

อย่างนีเ้หรอๆๆ ความทกุขก็์ของไม่เท่ียง ใครไม่เคยทกุขไ์ม่มี 

ความทกุขใ์ชม่นัจะทกุขต์ลอดกาล เป็นไปไม่ได ้ในเม่ือใจสมัผสั

ส่ิงท่ีทกุข ์มนัก็ทกุขจ์รงิๆ ใจสมัผสัส่ิงท่ีเป็นเหตใุหเ้กิดความสขุ 

ความทกุขห์ายไปหมด ทัง้รอ้งไหร้อ้งหม่อะไร ประเด๋ียวหละ

หวัเราะแหะๆ นั่น  

จงึวา่สขุก็ดี ทกุขก็์ดีเป็นของไม่เท่ียง เป็นเรือ่งของใจ เป็น

เรื่องของสงัขารทัง้นัน้ สงัขารก็คือความคิด ความปรุง ความแตง่ 

ความเคล่ือนไหวของใจ เคล่ือนไหวไปในทางท่ีถกูใจก็วา่มี
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ความสขุ เคล่ือนไหวไปเจอสมัผสัส่ิงท่ีไมถ่กูใจก็วา่เป็นทกุข ์แลว้

ในโลกอนันีมี้ทัง้ดีทัง้ชั่ว มีทัง้ส่ิงท่ีชอบใจไม่ชอบใจ ความทกุขจ์งึ

มี ความสขุจงึมีไดท้กุขณะ ตามแตเ่หต ุตามส่ิงแวดลอ้มสงัขาร

มนัจะไปเจออะไร เจออะไร มนัก็ไปรบัส่ิงท่ีมนัเจอนั่นนะ่เป็น

ความทกุขค์วามสขุขึน้ ท่านจงึวา่ เวทนานัน้น่ะเป็นอนตัตา เป็น

ของไม่เท่ียง สญัญา สงัขาร วิญญาณก็เชน่กนั เป็นของไม่เท่ียง

ทัง้นัน้  

จิตเท่ียงมัย้ จติเป็นผูท่ี้รูเ้วทนา จิตเป็นผูท่ี้สญัญา จิตเป็นผูท่ี้

สงัขาร จิตเป็นผูท่ี้รูว้ิญญาณ จงึวา่ผูรู้ ้เวทนา สขุเวทนาเกิดขึน้ 

ทกุขเวทนาเกิดขึน้ ก็รู ้สญัญาความจาํ สญัญาท่ีมนัลืมไปหลง

ไป เราก็รู ้ใจของเราคิดเราก็รู ้ใจของปรุงเราแตง่เราก็รู ้ใจของเรา

นกึคิดเรื่องอะไร ใจของเราก็รู ้วิญญาณเกิดความรูอ้นันัน้ๆ เกิด

ความรูอ้ะไร ใจของเราก็รู ้จงึวา่รูปเป็นของไม่เท่ียง เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณเป็นของไม่เท่ียง เป็นอนตัตา  

อะไรเป็นผูท่ี้พน้จากสภาพความเป็นอนตัตานัน้ สันทฏิฐิ

โก! จะสมมติุวา่ผูรู้ ้จะสมมติุวา่จิต อนันีเ้ป็นเรื่องของสมมติุ
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ทัง้นัน้ จะสมมติุวา่จิตตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมติุทัง้นัน้ 

ธรรมชาติของจรงินัน้มีอยู่ ธรรมชาติของจรงินัน้เขาไม่สมมติุวา่

เป็นอะไร ทา่นจงึวา่สนัทิฏฐิโก ผูป้ฏิบติัเทา่นัน้ ปลอ่ยวางขนัธห์า้

ดว้ยประการทัง้ปวงแลว้ ธรรมชาติผูรู้อ้นันีจ้ะเดน่ชดัขึน้มา 

เพราะขนัธห์า้อนันีม้นัครอบงาํ มนัปกปิด จงึสอนใหเ้ปลือ้งรูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ปลอ่ยวางรูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณออกเสีย ธรรมชาติผูรู้ ้ธรรมชาติธาตรูุท่ี้มีอยู่น่ี

จะปรากฏใหเ้หน็ อนันีไ้ม่ใชเ่วทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

เป็นเรื่องท่ีผูป้ฏิบติัเท่านัน้จะรูเ้องเหน็เอง ไม่ใช่จะไปจงูกนัใหรู้ใ้ห้

เห็น จงูคนตาบอด จงูยงัไงมนัก็ไม่เห็นหรอก  

จงึวา่ใหพ้ิจารณาอยู่เสมอ ใหร้ะลกึถงึอยู่เสมอ พระพทุธเจา้

ท่านถามพระอานนทว์นัหนึง่ระลกึถงึความตายวนัละก่ีครัง้ พระ

อานนทก็์ตอบวา่รอ้ยครัง้ บางทีก็กวา่นัน้ บางทีก็นอ้ยกวา่นัน้ 

รอ้ยครัง้ก็มากแลว้นะ กวา่นัน้ยิ่งมาก แตพ่ระพทุธเจา้วา่

ประมาทมาก เราตถาคตระลกึถึงความตายทกุลมหายใจเขา้ 

ระลกึทกุขณะจิต รูปไม่ใชต่น เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
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ไม่ใช่ตนอนันีช้ดัอยู่ในจิต เรยีกวา่ระลกึถงึความตายอยูท่กุขณะ 

ระลกึถึงความตาย ผมก็ตาย ขนก็ตาย เลบ็ก็ตาย ฟันก็ตาย หนงั

ก็ตาย อนันีก็้ระลกึถงึใหม้าก เอาส่ิงเหลา่นีเ้ป็นอารมณ ์เรยีกวา่

เราอยู่กบัการปฏิบติัธรรม เรยีกวา่เราอยูก่บัการศกึษาธรรม หรอื

เรยีกวา่เราเป็นผูป้ฏิบติัธรรม  

ไม่มีอะไรดอกในโลกอนันี ้ท่ีจะเป็นสมบติัอนัท่ีเป็นสาระแก่น

สารของเรา ภายนอกจะเป็นสมบติัแก่นสารไดอ้ย่างไร แมแ้ต่

รา่งกายของเราก็ไม่มีอะไรท่ีจะเป็นสาระแก่นสารแลว้ แลว้

ภายนอกจะเป็นสาระแกน่สารไดอ้ย่างไร ถงึภายนอกเขาจะเป็น

สาระแก่นสารแคไ่หนก็ช่าง เราไม่เป็นสาระแก่นสาร จะมี

ประโยชนอ์ะไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ภิกษุทัง้หลาย ใหมี้ธรรม

เป็นท่ีพึ่ง 

อนิจจัง ทกุขงั อนัตตาก็เป็นธรรม รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณก็เป็นธรรม อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาเป็นธรรมะ 

ใจของเราท่ีปลอ่ยวางรา่งกายท่ีเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

ปลอ่ยวางสภาพท่ีเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อนันัน้ถึงวา่
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พระพทุธเจา้บอกวา่เป็นธรรม ใหอ้ยูก่บัธรรม คือใจของเราท่ีมี

การปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

แลว้ก็อยู่กบัใจท่ีปลอ่ยวางนัน้ เรยีกวา่อยู่กบัธรรม มีธรรมเป็นท่ี

พึ่ง พิจารณาแลว้ก็ปลอ่ยวางไป พิจารณาแลว้ก็ปลอ่ยวาง มา

สงบอยู่กบัใจ  

พิจารณาอะไร ก็พิจารณาของท่ีเรามีอยู่ ทาํไมเราจงึตอ้ง

พิจารณาของท่ีมีอยู ่ก็เพราะเราหลงของท่ีเรามีอยูนี่ ้หลงวา่เป็น

เรา หลงวา่เป็นของเรา หลงวา่เป็นคนเป็นสตัว ์พิจารณาให้

มากๆๆ อาศยัการพิจารณาใหม้าก ทาํใหม้ากน่ีหละ มนัก็คอ่ย

แจ่มแจง้ขึน้ๆ ในท่ีสดุก็แจ่มแจง้อย่างสมบรูณข์ึน้มา แจง้ชดัตาม

ความเป็นจรงิ ทัง้รูท้ัง้เห็นเป็นอย่างนีจ้รงิๆ ปลอ่ยวางทนัที โล่

งอก โลง่ไปหมด ยงัแตท่าํ ยงัแตใ่จ ยงัแตใ่จสวา่งไสว สวา่ง

กระจ่างแจง้เบกิบาน ใหส้งบอยู่กบัธรรมคือใจอนันี ้สงบอยู่มนัก็

ไม่นาน นานหรอืไม่นานขึน้อยู่กบัใจของเราท่ีพิจารณาแจง้ชดั

แคไ่หนเพียงไร พิจารณาแจง้ชดัมากน่ี สงบอยู่เป็นวนั เป็นวนั

ทีเดียว ใสสวา่งกระจ่างแจง้ อยูอ่ย่างนัน้ ถา้หากพจิารณาไม่แจง้
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ไม่ชดัเท่าท่ีควร การปลอ่ยวางมนัก็ใจก็สงบไปประเด๋ียวประดา๋ว

เลก็ๆนอ้ยๆ  

จงึวา่การพิจารณาน่ีมีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาใหม้าก 

พิจารณามากพอแลว้ ใจก็สงบมาก พิจารณาชดัมากเขา้เทา่ไหร ่

ใจก็เขา้ไปพกัมากเท่านัน้ ความสงบเป็นผลของการงาน เป็นผล

ของการพิจารณา จงึใหใ้สใ่จในการศกึษา ใหใ้สใ่จในการ

พิจารณา การปฏิบติัธรรมก็คือการศกึษาของจรงิ การปฏิบติั

ธรรมก็คือการศกึษาส่ิงมีอยูใ่นเรา กายมีอยู่ในเรา ใจมีอยู่ในเรา 

ศกึษาใหม้าก ใหรู้เ้หน็ส่ิงท่ีมีอยู่ในเรานี ้ 

ในเม่ือเรารูเ้หน็ส่ิงท่ีมีอยู่ในเรานี ้เรยีกวา่เรารูธ้รรม ไม่ตอ้งไป

เรยีนหรอกหนงัสือ หนงัสือมนัช่ือของธรรมทัง้นัน้ เป็นสมมติุ

บญัญติัทัง้นัน้ คาํวา่ ตายๆๆ ไอค้าํวา่ ตายๆมนัเป็นคาํพดู

ตา่งหาก คาํวา่ เกิดๆ คาํวา่เกิดเป็นคาํพดู คาํวา่ แก่ๆ คาํวา่แก่

เป็นคาํพดู ของจรงิมนัมีอยู่ในเรา ไม่ตอ้งพดูวา่มนัเกิด มนัก็เกิด 

ไม่ตอ้งพดูวา่แก่ มนัก็แก่ ไมต่อ้งพดูวา่ตาย มนัก็ตาย จงึมา

พิจารณาในเม่ือเรามีของจรงิแลว้ ใหพ้ิจารณาของจรงิ ในเม่ือเรา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 21 
 

มีของจรงิแลว้ จะไปเรยีนสมมติุบญัญติัทาํไม เรยีนของจรงินีจ้งึ

มีโอกาสจะรูข้องจรงิได ้ธรรมมีอยู่ดว้ยกนัทกุคน ไม่ใช่มีธรรมมี

ในเฉพาะพระพทุธเจา้ ไม่ใช่ธรรมมีแตเ่พียงแตพ่ระสาวกเจา้

เท่านัน้ ในบรรดาเราๆก็มี  

อานาปานสต ิลมหายใจเขา้หายใจออกใครไม่มี ใครไม่มี

ลมหายใจเขา้ ใครไม่มีลมหายใจออก ลมหายใจเขา้หายใจออก

มีดว้ยกนัทกุคน คาํวา่กรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทนัตา 

ตโจ ใครไม่มีผม ใครไม่มีขน ใครไม่มีเลบ็ ใครไม่มีฟัน ใครไม่มี

หนงั อาการ ๓๒ มีหมดทกุคน อาการ ๓๒ ลว้นแลว้แตเ่ป็น

ธรรมทัง้นัน้ ทวตัติงสาฯ (ทวัตตงิสาการปาฐะ) มีดว้ยกนัทกุคน 

ไม่ไดบ้กพรอ่งซกัรายท่ีจะรูจ้ะเหน็สภาพส่ิงเหลา่นี ้มีดว้ยกนั

ทัง้นัน้  

จงึวา่การศกึษาธรรมไมต่อ้งไปศกึษาท่ีอ่ืน ทาํความสงบให้

มากๆ รวมจิตรวมใจเขา้มาอยู่กบัเราๆ อย่าใหส้ง่แสไ่ปขา้งนอก 

รูธ้รรมเห็นธรรมไดอ้ย่างไม่ตอ้งสงสยั พทุโธเป็นผูต่ื้นๆๆๆๆๆ พทุ

โธเป็นผูต่ื้น ต่ืนอยู่ตรงไหน ผมต่ืน ขนต่ืน เลบ็ต่ืน ฟันต่ืน หนงัต่ืน
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เหรอ รา่งกายอนันีม้นัต่ืนไมเ่ป็น ตาก็ต่ืนไม่เป็น ตาก็หลบัไม่เป็น 

เพราะตาไมมี่ความรูอ้ะไร มีแตใ่จเท่านัน้ต่ืนเป็น ใจเท่านัน้ต่ืน 

ต่ืนๆๆ เป็น ใจเท่านัน้ต่ืนเป็นๆๆ พทุโธคือใจๆๆ เพราะใจเท่านี ้

ต่ืนเป็น  

อยู่กบัพทุโธอยู่กบัใจ อยูก่บัพทุโธจิตใจเบกิบาน อยูก่บัพทุ

โธๆๆ เรยีกวา่ใกลพ้ทุโธ อยู่กบัพทุโธๆๆๆ เรยีกวา่เขา้ใกล้

พระพทุธเจา้ อยู่กบัพทุโธๆๆๆ น่ีหละจะเขา้ถึงธรรม อยูก่บัพทุ

โธๆๆๆ น่ีหละจะสามารถจะเขา้ถึงความเป็นพระสงฆส์าวกของ

พระพทุธเจา้ ใหไ้ปทางนี ้ไปทางอ่ืนไม่มีทางไปหรอก อยูก่บัพทุ

โธๆๆ สามารถเขา้ถึงพระพทุธเจา้ อยู่กบัพทุโธๆๆ สามารถเขา้ถงึ

ธรรม อยู่กบัพทุโธๆๆ สามารถเขา้ถงึความเป็นพระสงฆ ์ใหไ้ป

ทางนี ้อย่าไปขา้งๆคูๆ  อย่าไปขา้งหนา้ขา้งหลงั ไม่มีทางไปดอก 

ไปทางไหนก็ตนัๆๆ ไมมี่ทางไป  

ท่านจงึสอนใหภ้าวนาพทุโธ ภาวนาพทุโธ ตอ้งทาํใจของเรา

ใหต่ื้น ภาวนาพทุโธเราตอ้งต่ืนดว้ย ภาวนาพทุโธ ใจของเราไม่มี

สติ (เสียงไม่ชดั) ไม่ปลกุจิตปลกุใจของเราใหต่ื้นเหมือนกบัพทุโธ 
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พทุโธๆปะเด๋ียวเดียวก็อา้ปากหวอ หลบัแลว้ พทุโธอย่างนัน้ใช้

ไม่ได ้พทุโธอย่างนัน้เป็นพทุโธหลบั ไม่ใช่พทุโธต่ืน จงึใหพ้ากนั

ภาวนาพทุโธ พทุโธๆๆๆ ใหม้าก ทาํใหม้าก เจรญิใหม้าก เป็นไป

เพ่ือความรูย้ิ่ง เป็นไปเพ่ือความเหน็จรงิ เหน็อะไร เหน็พทุโธ รู ้

อะไร รูพ้ทุโธ รูพ้ทุโธนั่นหละมีธรรมเป็นท่ีพึง่ พระสงฆส์าวกของ

พระพทุธเจา้รูอ้ะไร ก็รูพ้ทุโธ ไม่ใช่รูพ้ระไตรปิฏก รูพ้ทุโธๆๆ รูจ้ิต

ท่ีต่ืน รูจ้ิตท่ีเบิกบานนัน้ เอา้ ใหพ้ากนัภาวนานะตอ่ไป พากนันั่ง

ภาวนานั่งสมาธิ ต่ืนอยู่ๆๆ เบิกบานอยู ่

  

ท่ีมา: https://youtu.be/x1_zvj4n8CY  

 

https://youtu.be/x1_zvj4n8CY

