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วิธีทาํจติใหม้พีลัง ๒ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

ชนะตนนั่นแลเป็นดี ละความอยากก็คือการชนะตนนั่นเอง 

เวลาความอยากมนัเกิดขึน้ ความอยากนัน้มนัเป็นตน ความ

อยากนัน้เป็นเรา พระพทุธเจา้ทา่นสอนใหล้ะความอยากก็คือ

สอนใหช้นะเรานั่นเอง ในเม่ือเราชนะเราได ้เราละความอยากได ้

เราอยู่เป็นสขุ  

อะไรมนัอยาก ดินมนัอยากมัย้ นํา้มนัอยากมัย้ ลมมนัอยาก

มัย้ ไฟมนัอยากมัย้ ลมหายใจเขา้ออกมนัอยากมัย้ ถามมนั ลม

หายใจออกมนัอยากมัย้ ตัง้ใจถามทัง้ลมหายใจ ตัง้ใจถามทัง้ลม

หายใจออกวา่มนัอยากอะไรบา้ง อนันีก็้หมายถงึธาตลุม ธาตนุํา้

ก็เหมือนกนั นํา้ดี นํา้ตา นํา้มกู นํา้เสลด นํา้ลาย นํา้เลือด 

นํา้เหลือง นํา้เหลา่นี ้นํา้อะไรมนัอยากบา้ง เราไม่ตอ้งไปถาม

หลายอย่างดอก ถามแตเ่พียงนํา้เหง่ืออนัเดียวก็พอ หรอืจะถาม

เพียงแตน่ํา้ตาอย่างเดียวก็พอ ถามเพียงแตน่ํา้เลือดอย่างเดียวก็

พอ  
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ในเม่ือเราถามอย่างใดอยา่งหนึง่ไดค้าํตอบออกมาชดั นํา้

สว่นอ่ืนๆ ก็เป็นอนัวา่ตอบออกมาดว้ยกนัเพราะนํา้ทัง้หมดนัน้ๆ 

ก็เป็นนํา้อนัเดียวกนั ตา่งกนัแตรู่ปรา่งลกัษณะ แลว้ก็สมมติุเรยีก

กนัเท่านัน้เอง ตา่งๆกนัไป หรอืก็เรยีกวา่ธาตนุํา้อนัเดียวกนั ใน

เม่ือลมก็ไม่มีความอยาก นํา้ก็ไม่มีความอยาก ทีนีพ้ดูถึงธาตดิุน 

นบัตัง้แตผ่ม แตข่น แตเ่ลบ็ แตฟั่น แตห่นงั เราไม่ไปจะถาม

หลายอย่างก็ได ้จะถามเพียงอย่างเดียวก็ได ้ถามหลายอย่าง 

อย่างไหนตอบก็เป็นอนัวา่ตอบไปหมดทกุอย่าง จะถามอย่าง

เดียวก็ได ้ 

ในเม่ืออย่างเดียวเราไดค้าํตอบชดั ส่ิงท่ีเราไม่ถามก็ชดั

ออกมาเหมือนกนั เพราะสว่นไหนๆ มนัก็ดิน สว่นไหนๆมนัก็ธาตุ

ดิน ดินก็เหมือนกนั นํา้ก็เหมือนกนั ลมก็เหมือนกนั แมแ้ตไ่ฟก็

เหมือนกนั ไฟตรงไหนมนัอยากบา้ง ไฟในตะเกียง ไฟในเทียน 

หรอืวา่ไฟในหลอด ไฟในหลอดนีออนอะไรก็ช่าง หรอืไฟท่ีมีอยู่

ตามรา่งกายของเราท่ีทาํใหเ้กิดความอบอุน่ ไฟท่ีมีอยู่ในโลก ท่ี
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ทาํใหโ้ลกมีความอบอุน่ ไฟตรงไหนเคา้มีความอยากบา้ง ไฟตรง

ไหนก็ไม่มีความอยากแมแ้ตน่อ้ย  

ทีนีพ้ดูถึงดิน นํา้ ลม ไฟ ไมมี่ความอยากเคา้จะมีความ

อยากอะไร แมแ้ตค่วามรูเ้ขาก็ไม่มี ดินเขาก็ไม่มีความรู ้นํา้ ลม 

ไฟ ไม่มีความรู ้อากาศธาตตุรงไหนก็ไม่มีความรูท้ัง้นัน้ มีแตใ่จ 

ใจ มีแตจิ่ต จิต มีแตค่วามรูเ้ท่านี ้มีความรู ้ถามใจ ถามใจ ถาม

ความรู ้ความรูมี้ความอยากหรอื ความรูอ้นันีอ้ยากอะไร ความรู้

อนันีมี้ความอยากหรอื เราก็ถามความรูล้งไปจรงิๆ ถามความรู้

ลงไปจรงิๆ แลว้ก็เอาใจอยู่กบัความรู ้แลว้ก็เอาใจฟังคาํตอบมา

จากความรู ้เอาใจของเราฟังคาํตอบจากใจ วา่ใจมนัอยากหรอื  

ระหวา่งท่ีฟังคาํตอบนัน้ เราอย่าไปคิด เราอย่าไปดน้เดา เรา

อย่าไปคิด อยา่ไปปรุงไปแตง่อย่าไปดน้เดาอะไรทัง้หมด ตัง้ใจ

แตฟั่งใจของเราตอบมา ใจเขาจะอยู่เฉยๆ ใจเขาจะไม่บอกวา่

ขา้พเจา้เป็นใจ ขา้พเจา้อยาก ดินก็ไม่อยาก นํา้ก็ไม่อยาก ลมก็

ไม่อยาก ไฟก็ไม่อยาก ใจก็ไม่อยาก แลว้อะไรมนัอยาก ความ
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อยากก็คือความอยาก ความอยากเกิดมาจากไหน ความอยาก

เกิดมาจากใจของเราท่ีวา่งจากธรรมะ  

ในเม่ือใจของเราวา่งจากธรรมะขณะใด ความอยากมนัเป็น

ตวัเป็นตนขึน้มาทนัที ใจของเราวา่งจากธรรมะคืออย่างไรเลา่ 

คือวา่งจากสติ วา่งจากสมาธิ วา่งจากปัญญา สติของเราก็จดจอ่

หาความอยาก ทัง้ผม ทัง้ขน ทัง้เลบ็ ทัง้ฟัน ทัง้หนงั ทัง้ดิน ทัง้นํา้ 

ทัง้ลม ทัง้ไฟ สติของเราก็จอ้งถามหาความอยากจากจิตจากใจ 

หาความอยากจากใจ หาความอยากจากใจ ตัง้ใจถามมนัอยู ่

อย่างนีเ้รยีกวา่ใจของเรามีธรรมะประจาํอยู่ สติก็เป็นธรรม 

สมาธิก็เป็นธรรม วิรยิะก็เป็นธรรม สมัปะชญัญะก็เป็นธรรม 

ปัญญาก็เป็นธรรม ใจของเรามีแตธ่รรมะ  

ในเม่ือใจของเรามีธรรมะ ความอยากมนัก็ไม่กลา้โผลห่วั

ขึน้มา หรอืความอยากมนัก็เกิดขึน้มามไิด ้เหมือนกบัโจรผูร้า้ย 

ถา้หากวา่อยู่ในสายตาของตาํรวจ สายตาของเจา้หนา้ท่ี โจร

ผูร้า้ยไม่กลา้จะแสดงความเป็นโจรเป็นผูร้า้ย คาํวา่ความอยากก็

เหมือนกนั ในเม่ือเรามีสติธรรม มีสมัปะชญัญะธรรม มีปัญญา
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ธรรมอยู่ในจิตในใจของเรา ความอยากมนัไม่มีโอกาสท่ีจะแสดง 

ไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดมาใหเ้ป็นความอยากรบกวนจิตใจของเรา 

ใหก้ระสบักระสา่ยวุน่วาย ไม่มีโอกาสท่ีจะเกิดจะเป็นจะมีขึน้มา

ได ้ 

จงึวา่ตอ้งมีสติ ตอ้งมีสมัปะชญัญะ ตอ้งมีสติ ตอ้งมีปัญญา

สอดสอ่งอยู่เสมอ ทา่นจงึวา่พิจารณา ทา่นจงึวา่วิจยัวิจารณ ์

ท่านจงึวา่การพิจารณานีจ้งึมีความจาํเป็นในการปฏิบติัธรรมอยู่

ตลอดกาล การปฏิบติัธรรมไม่ใช่จะมุ่งแตใ่หใ้จสงบ มุ่งแตใ่หใ้จ

สงบแลว้พอใจในความสงบ พอใจในความสบายอนัเกิดจากใจ

สงบนัน้ อนันีก็้ถกูตอ้งแตถ่กูเพียงแตว่า่เป็นบางสว่นเทา่นัน้ จะ

ถกูอย่างสมบรูณไ์ม่ได ้ถกูอย่างสมบรูณต์อ้งมีทัง้สติ ตอ้งมีทัง้

สมาธิและตอ้งมีทัง้ปัญญาดว้ย  

สติก็เป็นตวัศีล สติก็เป็นตวัสมาธิ สติก็ตอ้งเป็นตวัปัญญา 

สติเป็นพืน้ฐานของศีล สติเป็นพืน้ฐานท่ีตัง้ของสมาธิ สติเป็น

พืน้ฐานท่ีตัง้ของปัญญา เราจะตอ้งฝึกสติของเราใหมี้กาํลงั

ยิ่งขึน้ไป มีกาํลงัยิ่งขึน้ไป สติของเรามีกาํลงัมากเทา่ไหร ่ศีลของ
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เราก็เป็นพลงั มีกาํลงัมากเทา่นัน้ สมาธิของเราก็มีพลงั มีกาํลงั

เพิ่มขึน้ ปัญญาของเราก็มีพลงั มีกาํลงัยิ่งขึน้ น่ี! 

ในเม่ือจิตของเราเป็นศีลท่ีมีกาํลงั เป็นสมาธิท่ีมีกาํลงั เป็น

ปัญญาท่ีมีกาํลงั อาศยัสติมีกาํลงัสมบรูณ ์อยู่ประจาํจิตประจาํ

ใจของเราอยู่ กิเลสหมายถงึความโลภ กิเลสหมายถงึความ

อยาก กิเลสหมายถงึความโกรธ น่ี กิเลสเหลา่นีไ้ม่มีโอกาสท่ีจะ

เกิดขึน้มาได ้เพราะธรรมคือสติ คือสมาธิ คือปัญญา เป็นธรรมท่ี

จะกาํจดัขา้ศกึคือความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่แลว้ หรอื

ความอยากใดๆ อยากในลกัษณะไหน อยากอะไร อยากตอ่

อยากอะไร ไมมี่โอกาสท่ีจะแสดงเกิดขึน้มีขึน้ในจิตในใจของเรา

ได ้ 

จงึใหพ้ากนัมีความสาํรวมในตวัในกายในใจของเราใหดี้ 

พยายามทาํสติใหมี้ความแน่วแน่อยู่กบัจติ พยายามเอาจิตท่ีมี

ความแนว่แนน่ัน้เอามาคน้ควา้ศกึษา ในกองดินก็ดีใหแ้จ่มแจง้

วา่เป็นธาตดิุนจรงิๆ กองนํา้ก็ดีใหพ้ิจารณาใหแ้จ่มแจง้เป็นธาตุ

นํา้จรงิๆ กองลมก็ดี กองไฟก็ดีพิจารณาใหแ้จ่มแจง้ลงไป เหน็ชดั
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วา่เป็นธาตลุมและธาตไุฟจรงิๆ ในเม่ือเหน็ชดัวา่เป็นธาตดิุน 

ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟ รา่งกายของเราเป็นดิน เป็นนํา้ เป็นลม 

เป็นไฟ อนัเราเอาดิน เอานํา้ เอาลม เอาไฟมาสมมติุวา่เป็น

รา่งกาย น่ี จะสมมติุซกัเทา่ไหร ่ดินก็เป็นดิน นํา้ก็เป็นนํา้ ลมก็

เป็นลม ไฟก็เป็นไฟ จะเป็นรา่งกายของเราอย่างท่ีเราสมมติุ 

เป็นไปไม่ได ้ถงึเราจะไดแ้ง่คิดวา่เป็นของเรา ถงึเราจะคิดวา่เป็น

ของเรา เป็นตวัตนของเรา ดินก็เป็นดิน ลมก็เป็นลม นํา้ก็เป็นนํา้ 

ไฟก็เป็นไฟ ดินจะเป็นคนไมไ่ด ้นํา้จะเป็นคนไม่ได ้ลมจะเป็นคน

ไม่ได ้ไฟจะเป็นคนไม่ได ้เราจะวา่เป็นซกัขนาดไหน เขาก็เป็นดิน

เหมือนเดิม เป็นนํา้ เป็นลม เป็นไฟ เหมือนเดิม น่ี อาศยัใจของ

เรามีสติ อาศยัใจของเรามีสมาธิ อาศยัใจของเรามีปัญญา

สามารถศกึษา  

น่ี ความเกิด สามารถพิจารณาชาติ ความเกิด น่ี กองเกิดก็

คือกองดิน กองนํา้ กองลม กองไฟ ชาติความเกิดก็คือดิน นํา้ 

ลม ไฟ มารวมกนัเขา้เหมือนกบัฟองนํา้นั่นเอง เรยีกวา่ความเกิด 

ในเม่ือความเกิดเหมือนกบัฟองนํา้ ความเกิดจะเป็นตวัเป็นตน 
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เป็นส่ิงท่ีเป็นสาระเป็นแกน่สารไดอ้ย่างไร น่ี เรื่องเหลา่นีเ้รา

จะตอ้งศกึษาพิจารณา ถา้หากวา่เราไม่ศกึษา ไมพ่ิจารณา 

ความจรงิอย่างนีม้นัมีอยู ่แตเ่ราไม่แจ่มแจง้ เราก็หลงดิน หลงนํา้ 

หลงลม หลงไฟวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นเขา เป็นหญิงเป็น

ชาย เป็นส่ิงท่ีน่าใครน่า่ปรารถนาขึน้มา ทัง้ๆท่ีความจรงิอนันีก็้

คือ ของท่ีเกิดมาตาย  

อนันีก็้อปุมาเหมือนฟองนํา้ มีเป็นฟองขึน้มาแลว้ก็สลายไป 

ถึงจะเป็นฟองมากมายกา่ยกองขนาดไหน ฟองนํา้เกิดขึน้แลว้ไม่

สลายไม่มี ใบไมท้ัง้หมดในโลก ท่ีเกิดเป็นใบไมแ้ลว้ ท่ีจะไม่รว่ง

หลน่ไม่มี ส่ิงท่ีเกิดขึน้มาในโลกทัง้หมดจะสมมติุกนัวา่เป็นส่ิง

ใดๆ ส่ิงท่ีเกิดขึน้นัน้จะตอ้งมีการสลายไปทัง้นัน้ น่ีสัพเพ ธัมมา 

อนัตตา ธรรมทัง้หลายหาอะไรท่ีจะเป็นตวัเป็นตนไมไ่ด ้คาํวา่

อนิจจัง ก็หาคาํวา่จรงิจงัไม่ได ้คาํวา่ทุกขัง มนัทกุขจ์นกระทั่ง

มนัทนไม่ได ้คาํวา่อนัตตามนัก็แตก มนัก็พงั อนิจจงัก็คือหา

ความจรงิจงัไม่ได ้ทกุขงัมนัก็ทนอยู่ไม่ได ้มนัจงึแตก มนัจงึพงั 
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อนตัตาหมายความวา่มนัก็คือความแตกความพงั อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาก็คืออนัเดียวกนันัน้เอง คือส่ิงท่ีเกิดมาแลว้ก็ตาย  

น่ีเราจะตอ้งพจิารณาใหม้าก พิจารณาใหแ้จ่มแจง้ พจิารณา

ของเก่า พิจารณาของพิจารณาของเกา่! น่ีตามธรรมดา อาหารท่ี

เรารบัประทาน เราก็รบัประทานอาหาร มือ้ไหนเราก็รบัประทาน 

แตร่บัประทานมนัก็อ่ิมขึน้ทกุวนั รบัประทานวนัไหนก็อ่ิม ทัง้ท่ี

เป็นของเกา่นั่นหละ มนัก็รบัประทานมนัก็อ่ิม รบัประทานมนัก็

อ่ิม เหมือนคลา้ยๆกบัชาวไร ่เคา้ก็ทาํไร ่ชาวนาเคา้ทาํก็นา ถงึปี

เคา้ก็ทาํท่ีดิน ถึงปีมาเคา้ก็ทาํกบัท่ีดิน แลว้เคา้ก็ไดร้บัประโยชน์

อนัเกิดจากการทาํไรท่าํนาในท่ีดินนัน้ การท่ีจะชาํระสะสาง การ

ท่ีจะไดข้จดัขดัเกลาความลุม่หลง ความมืดท่ีมีอยู่ในจิตในใจ เรา

ก็ตอ้งทาํลงในจดุนี ้เพราะจดุนีเ้ทา่นัน้เป็นจดุท่ีเราติด เป็นจดุท่ี

เราลุม่หลงและมวัเมา ยินดียินรา้ยกนัก็จดุอนันี ้เราก็ตอ้งเอาจดุ

อนันีห้ละ เอามาแกค้วามลุม่หลงมวัเมาของเรา  

จงึอย่าพากนัลบูคลาํ อย่าพากนัลงัเลสงสยั ธรรมท่ีจะเป็น

ธรรมเครื่องขดัเกลาความลุม่หลงของเราก็คือจดุท่ีเราลุม่หลงมวั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 10 
 

เมานั่นเอง ธรรมท่ีจะเป็นธรรมเครื่องขจดักิเลสตณัหาราคะท่ีมี

อยู่ในจิตในใจของเรา ก็ตอ้งเอาส่ิงท่ีเป็นเหตใุหเ้กิดกิเลสตณัหา

ราคะ อนันัน้หละใหเ้อามากาํจดั หนามยอกก็ตอ้งหนามนัน้น่ะ

มาบง่ จงึใหพ้ากนัเขา้ใจกนัอยา่งนี ้แลว้ก็พากนัตัง้อกตัง้ใจมี

ความเพียรความพยายาม มุง่มั่นจรงิจงัในการท่ีจะพิจารณาให้

แจ่มแจง้ แจง้ชดัอย่างไม่ลบูคลาํ อย่างไมล่งัเลสงสยั น่ี แลว้มนั

จะหลดุออกไป คาํวา่สักกายทฐิิจะไม่มีตกคา้งในจิตในใจ จะไป

ตกคา้งไดอ้ย่างไรเลา่ เพราะมนัไม่มีกาย มนัจะไปยดึกายวา่เป็น

เราไดอ้ย่างไร  

จงึใหพ้ากนัขยนัขนัแข็ง เรื่องพดูถึงจิตก็เหมือนกนั พิจารณา

ใหแ้จ่มแจง้ พจิารณาใหแ้จม่แจง้ พิจารณาใหแ้จ่มแจง้เพราะคาํ

วา่จิตๆน่ี คาํท่ีเรยีกวา่อาการของจิตก็ยงัเต็มอยู่ในจิตในใจ ใน

เม่ือเราแจ่มแจง้ในส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจะเป็น

ส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีไม่ดี จะเป็นส่ิงเราพอใจ ส่ิงท่ีเราไมพ่อใจ อนันัน้

คือส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้นัน้ คาํวา่สงัขารทัง้หลายท่ีเป็นสว่นรูป สงัขาร

ทัง้หลายท่ีเป็นสว่นนาม สงัขารก็คือส่ิงท่ีเกิดขึน้จะเป็นรูป 
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สามารถท่ีจะเห็นดว้ยตา จะเป็นสงัขารท่ีไม่สามารถจะเห็นดว้ย

ตา แตส่ามารถท่ีจะสมัผสัไดด้ว้ยใจอนันัน้ก็เป็นสงัขาร สงัขาร

เหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นอนตัตา หาตวัหาตนไม่ไดท้ัง้นัน้ ฟองนํา้เป็น

อย่างไร สงัขารท่ีเกิดขึน้มาทัง้รูปทัง้นามท่ีเราสมัผสัไดท้างใจ  

อนันัน้ก็เหมือนกบัฟองนํา้นัน้ น่ี อยา่งพระท่านไปฟัง ท่าน

ไปดฝูนตก เหน็เป็นฟองแลว้ละลายเป็นนํา้ เหน็เป็นฟองแลว้ก็

ละลายเป็นนํา้ ทา่นก็ยงัปลงธรรมท่ีฟองนํา้อนันัน้ นัน้เป็นธรรม 

กิเลสของทา่นก็หมดก็สิน้ และสามารถท่ีจะสาํเรจ็เป็นอรหตั

อรหนัตเ์พียงแตว่า่ดฟูองนํา้ท่ีเกิดขึน้เป็นฟองแลว้ก็สลายไป

เท่านัน้  

จงึวา่ธรรมเป็นธรรมแกเ้ครื่องกิเลสมีอยูเ่ต็มโลก ธรรมท่ีเป็น

ธรรมเครื่องแกกิ้เลสก็คือส่ิงท่ีเกิดแลว้ก็ดบันั่นเอง สงัขารท่ีเป็น

ภายใน สงัขารท่ีเป็นภายในคือเกิดขึน้ เกิดขึน้ๆๆ จะเกิดขึน้

อย่างไรก็ช่างเถอะ ส่ิงท่ีไดม้าเกิดขึน้แลว้ เราจะตอ้งวา่อนันัน้

เป็นเรา อนันัน้เป็นเรา อนันัน้เป็นตวัตน อนันัน้เป็นจิตเป็นใจ 

หรอือนันัน้เป็นเรา ส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดเราจะวา่เราซกัเทา่ไหร ่
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ไม่ใช่ดอก คือสงัขารเกิดขึน้มาแลว้ก็ดบัไป น่ี ทา่นพระพทุธเจา้

ท่านใหรู้ช้ดัในกองสงัขารทัง้หลายแลว้ก็ปลอ่ยวางไปตาม

ธรรมชาติของเขาเสีย น่ีจิตของเราก็ต่ืนขึน้มาเป็นพทุโธในเม่ือ

ปลอ่ยวางสงัขารไดแ้ลว้  

ถา้หากวา่จิตของเรายงัไม่รูส้งัขาร ยงัไม่ชดั ไม่สามารถท่ีจะ

ปลอ่ยวางสงัขารได ้จิตของเราก็ยงัไม่เป็น ไม่เบิกบานเพราะยงั

ยดึสงัขารเป็นตวัตน ยดึสงัขารเป็นจิตเป็นใจ ในเม่ือเราเห็น

สงัขารชดัตามความเป็นจรงิแลว้ น่ี เราจะไปยดึสงัขารเป็นจิต

เป็นใจ ยดึสงัขารเป็นตวัเป็นตน ไม่ไปยดึ จะไปยดึไม่ได ้จะไป

ยดึไดย้งัไง เพราะอนันัน้เคา้เกิดขึน้มาแลว้ก็ดบั เหน็ชดั เห็นชดัน่ี 

ในท่ีสดุก็ปลอ่ยวางไปตามสภาพของเขา  

เรื่องเหลา่นีเ้ป็นเรื่องธรรมะท่ีเราจะตอ้งศกึษาใหแ้จ่มแจง้กนั 

ถา้หากเราไมศ่กึษาใหแ้จ่มแจง้แลว้ เราจะไม่เขา้ใจในเรื่อง

เหลา่นี ้ในเม่ือเราไม่เขา้ใจธรรมะมีอยู่ในเราเหลา่นีแ้ลว้ เราก็จะ

เรยีกวา่หลงธรรมะท่ีมีอยู่ในเรา แลว้เราก็จะหลงสมมติุ หลง

ธรรมะท่ีมีอยูเ่ต็มโลก ในเม่ือเราหลงธรรมะท่ีมีอยู่เต็มโลกคือ
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สงัขารท่ีเกิดมาตาย สงัขารท่ีเกิดมาดบั กองดิน กองนํา้ กองลม 

กองไฟท่ีเกิดมาแลว้สลายตวัเราก็จะหลง ถา้หากวา่เราหลงกอง

ดิน กองนํา้ กองลม กองไฟ หลงสงัขารเกิดดบัท่ีมีอยู่ในเราแลว้ 

เราก็จะตอ้งหลงสงัขารภายนอกน่ี  

วิธีแกค้วามหลง แกกิ้เลสท่ีมี คือความหลงท่ีมีอยู่ในจิตในใจ

ของเราใหม้นัเหือดแหง้ไป ตอ้งแกโ้ดยการพิจารณาส่ิงท่ีเราหลง

ใหแ้จ่มแจง้ จะแกโ้ดยวธีิใด แกโ้ดยวิธีอ่ืน ไม่มี ไม่มีทาง ไม่มีวิธี 

อย่าไปคลาํหาอนัอ่ืน คลาํหาจดุท่ีเราหลง คลาํหาจดุท่ีเราติดเรา

ขอ้ง ในเม่ือเราคลาํแลว้ ตรงไหนเราหลงเราก็รู ้ตรงไหนเราติด

เราขอ้งเราก็รู ้ตรงไหนท่ีเราไม่ทราบชดัตามความเป็นจรงิเราก็รู ้

แลว้ก็พยายามทาํใหแ้จ่มแจง้ ทาํใหแ้จง้ใหช้ดัตามความเป็นจรงิ 

ในเม่ือแจง้ชดัตามความเป็นจรงิ เราก็สามารถท่ีจะรูช้ดัแจง้ชดั

ตามความเป็นจรงินัน้ได ้แลว้เราก็ไมห่ลงอีกตอ่ไป  

ธรรมไม่ใช่มีอยู่ท่ีอ่ืน ธรรมมีอยู่ในเราสมบรูณบ์รบิรูณแ์ลว้ 

ดินก็มีอยู่ในเรา นํา้ก็มีอยู่ในเรา ลมก็มีอยู่ในเรา ไฟก็มีอยูใ่นเรา 

ความเกิดก็มีอยู่ในเรา ความแก่ก็มีอยู่ในเรา ความตายก็มีอยู่ใน
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เรา ความเกิด ความดบั ของสงัขารท่ีเป็นสว่นนามธรรม ความ

เกิด ความดบั ของสงัขารท่ีเกิดท่ีดบัภายในจิตในใจก็มีอยู่ในเรา 

จงึวา่ธรรมเหลา่นี ้ถา้หากวา่เราศกึษาใหแ้จ่มแจง้เหน็ชดัตาม

ความเป็นจรงิของเขาแลว้ เราจะไม่ยดึถือส่ิงท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด

เป็นเราเป็นเขา ไม่มีอะไรดอกท่ีจะเป็นธรรม ท่ีจะมาปลดเปลือ้ง 

มายก มาทาํลายความลุม่หลงท่ีมีอยู่ในเราใหห้มดใหสิ้น้ไป มีแต่

ส่ิงท่ีเรามีอยูนี่ห้ละ  

แตส่ิ่งท่ีเรามีอยู่นีเ้ราไม่คอ่ยจะสนใจกนั สนใจแตอ่ะไรต่อมิ

อะไรท่ีโลกเคา้สมมติุวา่ดี โลกเคา้สมมติุวา่ดี โลกเคา้สมมติุวา่ดี 

โลกเคา้สมมติุวา่มีคา่ โลกเคา้สมมติุวา่มีราคา ใจของเราพากนั

มุ่งไปในจดุท่ีโลกเคา้สมมติุกนัวา่ดีมีราคา ถึงโลกเคา้จะสมมติุ

วา่เป็นของดี ของมีราคาก็จรงิ จรงิอย่างท่ีสมมติุ แตไ่ม่จรงิโดย

หลกัธรรมชาติ จรงิอยา่งสมมติุเรยีกวา่ไม่จรงิโดยธรรมชาติ ถงึ

สมมติุถึงส่ิงนัน้จะมีคา่จรงิ ก็มีคา่อยา่งสมมติุ มีคา่อยา่งสมมติุ

ใครเอาไปเก่ียวขอ้งแลว้ อนันัน้มนัผกู ใครเอาไปเก่ียวขอ้งแลว้

อนันัน้มนัผกู อนันัน้มนัมดั ส่ิงท่ีโลกเคา้สมมติุวา่ดี มีคา่มีราคา 
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อนันัน้ใครไปเก่ียวขอ้ง ใครไปเก่ียวขอ้งแลว้อนันัน้มนัผกู อนันัน้

มนัมดั  

ถา้หากวา่เป็นของดีโดยธรรมชาติ ของดีโดยธรรมชาติก็คือ

สจัธรรมของจรงิ เรยีกวา่อรยิสจั เป็นสจัจะอนัประเสรฐินีเ้ป็น

ของดีโดยธรรมชาติ ถา้หากวา่จิตดวงใดเขา้มาสมัผสั จติดวงใด

เขา้มาเก่ียวขอ้ง สจัธรรมอนันีจ้ะไม่ผกูท่านผูห้นึ่งผูใ้ด สจัธรรม

ของจรงินีมี้แตจ่ะปลอ่ยจิตใจดวงนัน้ใหอ้อกไปสูค่วามเป็นอิสระ 

ของดีใครไปติดแลว้ มนัผกู อนันัน้เป็นของดีอย่างโลกเคา้สมมติุ 

ของดีโดยธรรมชาติ ใครไปเก่ียวขอ้งแลว้ ของดีนัน้มีแตจ่ะ

ปลดปลอ่ยบคุคลผูน้ัน้ใหเ้ขา้ถึงความเป็นอิสระอย่างสมบรูณ ์ 

ใหพ้ากนัเขา้ใจแลว้ก็พากนัเลือกเก่ียวขอ้ง เอาอะไรท่ีจะทาํ

ใหเ้ราเขา้ถึงความเป็นอิสระ พน้จากเครื่องผกู ท่ีผกูเรามา

มากมายกา่ยกอง มากภพมากชาติ แลว้ก็ยงัจะผกูตอ่ไป ไม่ได้

อะไร กระดกูมนัก็ยงัไม่ได ้เกิดมาแลว้ก็ตาย เกิดมาแลว้ก็ตาย 

เกิดมาแลว้ก็ตาย มนัไม่มีใครไดอ้ะไร แตส่ิ่งเหลา่นัน้มนัผกูเราให้

ไม่ใหไ้ปไหน ใหม้าเกิดมาตายอยู่อย่างนัน้ เป็นเรื่องท่ีเราน่าสลด
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ใจ ใหพ้ากนัมีจิตมีใจท่ีจะทาํลายความติดความขอ้ง ท่ีมาติดมา

ขอ้งมานานนัน้น่ะ ใหม้นัลดนอ้ย ใหม้นัเบาบางหมดสิน้ การท่ี

จะทาํลายความติด การติดขอ้งท่ีติดมานานใหม้นัลดนอ้ย ใหม้นั

บางหมดสิน้นัน้ ก็อาศยัการเอาใจของเรามาเก่ียวขอ้งกบัสจั

ธรรมของจรงิน่ีเอง 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/CxwzmHhjJ_Y  
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