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สังขารเกิดทีใ่จ ดับทีใ่จ ไม่มีใจสังขารเกิดไม่ได้ 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

ฟังดขูา้งนอก ฟังดภูายนอก เงียบสงดัไปหมด ฟังดภูายใน 

มีแตใ่จอนัเดียวเทา่นัน้ ฟังดภูายใน มีแตส่งัขารอนัเดียวเท่านัน้ 

มนัปรุงอยู่ไมห่ยดุไม่หย่อน สงัขารทัง้หลายดบัไป ความปรุง

ความแตง่ทัง้หลายดบัไป ตวัสมทุยัดบัไป ทกุขท์ัง้หลายก็ดบัไป

ดว้ย ความปรุงความแตง่ก็เป็นความปรุงความแตง่ สงัขารก็เป็น

สงัขาร สงัขารเป็นของเกิดดบั ความปรุงความแตง่ไม่ใช่เรา 

สงัขารทัง้หลายดบัไป อยู่เป็นสขุ ใหพ้ากนัปลอ่ยวางสงัขารนั่น

เสีย เพราะเราไปยดึมนัก็ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร  

สงัขารทัง้หลายเหมือนฟองนํา้ สงัขารทัง้หลายเหมือนพยบั

แดด เราไปยดึฟองนํา้ เราไปยดึพยบัแดด ไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร 

พยบัแดดมนัมีประจาํ ฟองนํา้ก็มีอยู่เป็นประจาํ ไม่ขาดจากโลก 

แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้ท่านก็ไมส่อน ไม่ใช่การท่ีจะไปหา้ม ไม่ให้

พยบัแดดเกิดขึน้ ไม่ใหฟ้องนํา้เกิดขึน้ เพียงแตส่อนวา่ พยบัแดด

สกัแตว่า่พยบัแดดเท่านัน้ ฟองนํา้ก็สกัแตว่า่ฟองนํา้เทา่นัน้ ไม่มี
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อะไรเป็นสาระแก่นสารตวัตนอะไร ทัง้ๆท่ีไปยดึแลว้ สรา้งปัญหา

ใหแ้ก่เจา้ของเองดว้ย ปลอ่ยวางสงัขารเสีย ปลอ่ยวางปัญหา

ทัง้หลาย ปลอ่ยวางสงัขารได ้ปัญหาทัง้หลายหลดุจากใจ อยู่

เป็นสขุ  

เราฟังดขูา้งนอก หาแตมี่เสียงอะไร ไม่มี เงียบสงดัไปหมด 

จะฟังดภูายในเขา้มา ตาเคา้ก็เงียบของเขา หเูคา้ก็เงียบของเขา 

จมกูเคา้ก็เป็นจมกูอยู่อยา่งนี ้ลิน้เคา้ก็เป็นลิน้อยู่อย่างนี ้กายหา

ตรงไหน ท่ีจะสบัสนวุน่วายไม่มี ผมทกุเสน้ ตัง้แตเ่กิดมาอยู่ท่ีเกา่ 

ขนก็เชน่เดียวกนั ไม่เหน็วา่เคา้อยากไดอ้ะไร ไม่เห็นเขาจะเสีย

อะไร เลบ็ก็เป็นเลบ็อยู่อยา่งนี ้เป็นเลบ็ตัง้แตเ่ป็นเลบ็มา ถึง

เด๋ียวนีเ้คา้ก็เป็นเลบ็เหมือนเดิม ใครจะตดั ใครจะแตง่ เลบ็ไม่รู ้

เรื่อง เลบ็ไม่สนใจ ฟันก็เป็นฟันอยู่อย่างนี ้อยู่กบัท่ีอยู่อยา่งนัน้ 

ไม่เห็นมีการสบัสน ยา้ยท่ีอยู ่ยา้ยท่ีไปท่ีมา ถึงจะมีการหลดุการ

รว่งการหลน่ โยกเคา้ก็โยกอยู่กบัท่ี หลดุเคา้หลดุ อยู่ตรงไหน 

เคา้ก็อยู่ตรงนัน้  
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ใจ มาดใูจเขา้ไป ใจ เราดเูขา้ไปหมายถงึความรู ้ใจเราสบาย 

ใจเราก็รู ้ใจเราไม่สบาย ใจเราก็รู ้ทกุขก็์รู ้สขุก็รู ้ใจสงบก็รูว้า่

สงบ ใจไม่สงบก็รูว้า่ใจไม่สงบ ใหด้อูยู่ท่ีใจท่ีรูน้ัน้ สติใหแ้น่วแน่

มั่นคง อยู่จดุเดียวคือความรูท่ี้มีอยู่ในเรา อย่าไปทางซา้ย อย่า

ไปทางขวา หลงเรื่องไม่ได ้คิดเรื่องไม่ได ้มนัเกิดขึน้ เกิดขึน้ท่ีใจ

เน่ียแหละ สงัขารทัง้หลายคือความคิด เกิดขึน้ท่ีใจ สงัขาร

ทัง้หลายดบั ก็ดบัไปท่ีใจอนันี ้เราอยู่กบัใจ อยู่กบัความรู ้เหน็

ความกระเพ่ือม เหน็สงัขารเคา้มีการไหวตวั ถา้หากวา่เราไม่แน่ว

แน่อยู่กบัจิตของเรา สงัขารไหวตวัเราไม่รู ้สงัขารปรุงแตง่เราก็ไม่

รู ้ไม่เห็น ถา้หากวา่รู ้รูจ้นกระทั่งผลงานของสงัขารเคา้ปรากฏ

ขึน้มาเป็นตวัเป็นตน เป็นทกุข ์เป็นสขุ เป็นกิเลสตณัหาราคะ

ขึน้มา อนันัน้เป็นผลงานของสงัขารเน่ืองมาจากใจของเราไม่มี

สติแนบแน่นอยู่กบัใจ  

ใจของเรามีความสติแนบแนน่อยู่กบัใจ สงัขารไม่มีโอกาสท่ี

จะแสดงบทบาท สงัขารมีการเริม่ท่ีจะแสดง เรยีกวา่ไหวตวั

ขึน้มา เรารูท้นัที เรารูท้นัที เรารูท้นัที รูข้ณะใด รูท้นัขณะใด 
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สงัขารท่ีเริม่มีการไหวก็ดบัไปในขณะนัน้ สงัขารท่ีเริม่มีการไหว

ตวัก่อตวั ก็ดบัไป ผลงานของสงัขารท่ีก่อความสบัสนวุน่วาย ก่อ

บา้น ก่อเมือง ก่อโลก สรา้งโลก สรา้งสงสาร สรา้งความสบัสน

วุน่วาย ไม่มีโอกาสท่ีจะสรา้งเป็นผลงานขึน้มาได ้ใจของเราหยั่ง

เขา้หาความสงบยิ่งๆขึน้ไป ใจของเราหยั่งเขา้หาใจ แนบแน่นอยู่

ท่ีใจนัน้อาศยัสติเป็นหลกั ควบคมุกาํกบั  

ท่านจงึวา่ เตสงั วปูะ สโม (เตส ํวูปสโม สุโข) ความสงบ

ระงบัของสงัขาร สงัขารทัง้หลายสงบไปแลว้ อยู่เป็นสขุ จงึหา

ความสขุไม่ตอ้งไปหาไกลอยา่งชาวโลกเขา ชาวโลกเคา้หา

ความสขุก็คือหาความทกุขน์ัน้เอง หาลาภก็ทกุขเ์พราะลาภ ไดก็้

ทกุข ์ไม่ไดก็้ทกุข ์หาก็ทกุข ์ไดย้ศ หาก็ทกุข ์ไดก็้ทกุขไ์ม่ไดก็้ทกุข ์

หาเงินหาทอง หาก็ทกุข ์หามาไดก็้ทกุข ์หาไม่ไดก็้ทกุข ์หาลกูหา

เมีย หาลกูหาผวั ไดม้าแลว้เหมือนกบัไฟไหม ้ไฟไหมค้น 

กระสบักระสา่ยรอ้นรนอยู่อย่างนัน้ในเรื่องผวัเรื่องเมียนั่น  

เรื่องการแสวงหาของใจท่ีหวิทัง้หลายก็คือแสวงหาฟืนหาไฟ

มาเผาเจา้ของ เพราะหลงความปรุงความแตง่ หลงสงัขารอนั



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

เดียว เป็นเหต ุทา่นจงึใหค้าํวา่ปัญญาๆ รูส้งัขาร รูร้อบในกอง

สงัขาร ก็คือกองจิตกองใจของเราน่ีหละ เพราะสงัขารเกิดก็เกิดท่ี

ใจ ดบัก็ดบัท่ีใจ เกิดก็เกิดท่ีใจ ดบัก็ดบัท่ีใจ ไม่มีใจ สงัขารเกิด

ไม่ได ้สงัขารไม่มีใจจะเกิดไดอ้ย่างไร เกิดจากตอไมก็้ไมไ่ด ้

เพราะตอไมจ้ะคิดจะปรุงอะไรเป็น จะไปปลกูเป็นสงัขารก็ไม่

สาํเรจ็เป็นสงัขารขึน้ได ้จะเกิดในแผ่นดิน เอาสงัขารไปปลกูใน

แผ่นดินก็ปลกูไม่ได ้สงัขารไม่ตอ้งไปปลกู ในเม่ือไม่มีสติ ใจไม่มี

สติ สงัขารเคา้จะเกิดขึน้เอง เกิดขึน้ตรงไหนมนัก็เหมือนกบัไฟ

เกิดขึน้ตรงนัน้  

พระพทุธเจา้ทา่นจงึใหรู้ ้แลว้ปลอ่ยวางสงัขารนัน้เสีย พน้

จากทกุขคื์อพน้จากกิเลสตณัหานั่นเอง ทกุข์ๆ นีส้ว่นมากทกุข์

เพราะเสียขา้วเสียของ ทกุขเ์พราะการพลดัพราก ทกุขเ์พราะ

อยากไดแ้ลว้ไม่สมหวงั ทกุขเ์พราะส่ิงเหลา่นัน้ ทกุขเ์พราะคน

นัน้ๆ จนมากมายถงึอยา่งนี ้แตค่วามจรงิแลว้ ทกุขเ์พราะไม่รูเ้ท่า

ในตวัปรุงตวัแตง่ ไม่รูเ้ทา่ในตวัสงัขาร ท่ีมนัเป็นตวันาํฟืนนาํไฟ 

เป็นตวัเพาะเชือ้ คือฟืนไฟ มนัทกุขเ์พราะอนันี ้ทกุขเ์พราะตวั
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กิเลสตณัหา กิเลสตณัหาก็เกิดจากความปรุงความแตง่ ตวั

สงัขารน่ีแหละเป็นเหต ุทกุขเ์พราะอนันี ้ในเม่ืออนันีไ้ม่มีแลว้ ไดก็้

ไม่ทกุข ์เสียก็ไม่ทกุข ์ไม่มีอะไรก็ไม่ทกุข ์มีอะไรก็ไม่ทกุข ์เพราะ

ส่ิงท่ีมีนัน้ มีลาภก็ไม่ทาํใหเ้ป็นทกุข ์ไม่มีลาภ เส่ือมลาภก็ไม่ทาํ

ใหเ้ป็นทกุข ์มียศ ก็ไม่ทาํใหเ้ป็นทกุข ์ยศเสียก็ไม่ทกุข ์เพราะฐาน

ตวัท่ีทาํใหท้กุขเ์กิดมนัไดด้บัไปแลว้  

จงึใหพ้ากนัตรวจดใูหก้วา้งขวาง ความสบัสน ความวุน่วาย 

ความฟุง้ซา่นอยู่ตรงไหน แกต้รงสบัสนวุน่วายฟุง้ซา่นนัน้ วิธีแกมี้

หลากหลาย แกด้ว้ยเหตดุว้ยผล เอาความจรงิยกขึน้มาใหค้วาม

ฟุ้งซา่นยอมรบั ใหใ้จยอมรบั ในเม่ือใจยอมรบั ใจก็สงบ ไม่ตอ้ง

เอาเหตเุอาผลอะไร เอาสติจ่อลงท่ีความฟุง้ซา่นนัน้ เอาสติจ่อ

แนบแน่นลงไปจดุฟุ้งซา่นนัน้ ตรงไหนตรงฟุ้งซา่น จิตฟุง้ซา่น จิต

ไม่ฟุ้งซา่น มีแตจ่ิตอนัเดียวเท่านัน้ ฟุง้ซา่นเป็น ไมฟุ่้งซา่นเป็น 

ขณะเคา้ฟุ้งซา่น จ่อลงไปท่ีนัน้ มีสติตัง้มั่นอยู่ท่ีจิตอนัเดียว 

เพราะจิตเท่านัน้เป็นผูท่ี้ฟุง้ซา่นเป็น มีสติใหม้ั่นคง ไม่ใหต้วัปรุง

มนัปรุงขึน้ ไมใ่หต้วัคิดมนัคิดขึน้ ดอูย่างเดียว เอาจิตด ูฟังอยา่ง
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เดียว เอาจิตฟัง เอาสติตัง้อยู ่ไม่ใหคิ้ดใหป้รุง ความคิดความ

ปรุงเป็นเรื่องของตวัสงัขาร น่ีบงัคบัอยู่อย่างนัน้  

ในเม่ือบงัคบัไม่ใหป้รุง ไม่ใหคิ้ด ใหรู้ใ้หเ้หน็จิตอยู่อย่างนัน้ 

ในเม่ือจิตไม่ปรุง จิตไม่คิด แลว้ความฟุง้ซา่นจะมาจากไหน ตวั

ปรุงตวัแตง่ ไมป่รุงไม่แตง่ แลว้จะเอาอะไรมาฟุง้ซา่น จิตเคา้ก็

เป็นจิตอยู่อยา่งนี ้จิตเคา้ไมฟุ่้งซา่น ความฟุ้งซา่นเป็นเรือ่งของ

กิเลสตา่งหาก ไม่ใช่จิตฟุ้งซา่น กิเลสเคา้เป็นกิเลสอยู่อย่างนี ้

ความฟุง้ซา่นเป็นความฟุง้ซา่นอยู่อย่างนี ้มีแตพ่ระพทุธเจา้ตรสัรู ้

โลกก็ยงัไม่ไดข้าดความฟุ้งซา่น สงัขารก็ยงัเป็นสงัขารอยู่อย่าง

นัน้  

แตพ่ระพทุธเจา้ไม่ไดย้ดึสงัขาร สกัแตว่า่สงัขารเทา่นัน้ และ

สามารถเอาสงัขารนัน้เป็นประโยชนใ์นการประกาศพระศาสนา  

พระพทุธเจา้ใชส้งัขารนัน้ ใชต้วัจิต ตวัคิด ตวัเคล่ือนไหวนั่น

หละมาเป็นตวัทาํงานการประกาศพระศาสนา แตท่าํงานอยู่ใน

กรอบ ในกรอบอะไร ในกรอบของความเป็นธรรม กรอบของ

ความชอบธรรม กรอบของความบรสิทุธ์ิยติุธรรมในใจของ
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พระพทุธเจา้ใชส้งัขารประกาศพระศาสนา ใชส้งัขารเป็นส่ือสาร 

อย่าไปเป็นบา้ ยดึสงัขารเป็นตวัเป็นตน ถา้ไปยดึสงัขารเป็นตวั

เป็นตน มนัก็คนบา้ บา้นํา้ลายเจา้ของ  

สติมีความจาํเป็นทกุระดบัทกุขัน้ตอน การปฏิบติักา้วหนา้

มากเท่าไหร ่สติยิ่งมีความจาํเป็นและสติก็กา้วหนา้ เทา่

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัธรรมนัน้ ถา้หากวา่สติไม่กา้วไป ก็

หมายถงึความถอยหลงัของการปฏิบติันัน้ จิตเริม่ถอยหลงั 

พยายามฝึกสติๆ เดินมีสติ นั่งมีสติ นอนมีสติ เคล่ือนไหวอยา่งไร

มีสติ กินถ่ายมีสติ พดูจาปราศรยัมีสติ เก่ียวขอ้งกบัใครมีสติ คิด

อา่นอะไรมีสติ ถา้หากวา่คิดอา่นไม่มีสติ ผลออกมามีแตท่าํลาย

เจา้ของเอง จะไปหาท่ีไหน หาความสงบ ไปท่ีไหนก็แบกตวั

ความไม่สงบไป ไปท่ีไหนก็แบกตวัความไม่สงบไป อยูท่ี่ไหนก็

แบกความไมส่งบเอาไว ้แลว้จะหาความสงบเจอไดอ้ย่างไร 

เหมือนกบันั่งเอาไฟมาถือเอาไวใ้นกาํมือ ไม่ยอมปลอ่ยแลว้จะไม่

รอ้นไดอ้ย่างไร อยู่กบัวดัก็รอ้น ออกไปป่าก็รอ้น ไปท่ีไหนก็รอ้น 

รอ้นเพราะการไม่ยอมปลอ่ยไฟท่ีกาํอยู่ในมือ  
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ในโลกอนันีไ้มมี่อะไรรอ้น ดจูรงิๆเลย สรุปลงในโลก ดิน นํา้ 

ลม ไฟ เหน็ดินรอ้นซกัทีมัย้ เห็นนํา้รอ้นซกัทีมัย้ ถงึนํา้จะตม้

เดือดอยู่ก็ช่าง นํา้ไม่เคยพดูวา่รอ้น ลม ไฟ ไฟจะลกุขนาดไหนก็

ช่าง ความรอ้นจะจาํนวนวดัไดเ้ท่าไหร่ๆ  ความรอ้นเอานัน้เขาไม่

เคยเผาเขาเอง แลว้เขาก็ไม่เคยวา่เขารอ้น ทกุอยา่งเคา้เป็น

ธรรมชาติของเคา้ ทกุอย่างเป็นปกติของเคา้ ใจของเราก็

เหมือนกนั ใหเ้ขาเป็นธรรมชาติของเขานะ่อยู่เป็นสขุ ตารอ้น รูป

รอ้น รอ้นเพราะการสมัผสัแลว้ก็เกิดความยนิดียินรา้ยจงึรอ้น รูป

ก็เพราะรูป ตาก็เพราะตา หก็ูเพราะห ูเสียงก็อยู่อยา่งเสียง น่ี! 

ไม่สมัผสักนัแลว้มนัจะเกิดเป็นฟืนเป็นไฟไดย้งัไง ถึงจะมีสมัผสั

กนั มีสติรูรู้ปก็สกัวา่รูป หสูกัแตว่า่ห ูเพียงแตว่า่สมัผสักนัเทา่นัน้ 

เคา้ก็ไม่เกิดความรอ้นอะไร  

ในอาทิตต (อาทติตปริยายสูตร) ทา่นแสดงถึงหรูอ้น ตา

รอ้น รูปรอ้น เสียงรอ้น จมกูรอ้น กล่ินรอ้น ลิน้รอ้น รสรอ้น รอ้น

เพราะยดึการสมัผสัเป็นตวัเป็นตน ส่ิงสมัผสัเป็นตวัเป็นตน รอ้น

เพราะยดึสงัขารตวัปรุงตวัแตง่อนัเกิดจากการสมัผสันัน้ วา่เป็น
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เราเป็นเขา เป็นหญิงเป็นชาย เป็นตวัเป็นตน เผากนัมา มีธรรม

เป็นเครื่องอยู ่อยู่เป็นสขุ มีสติเป็นธรรมเครื่องอยู่ อยูเ่ป็นสขุ มี

ความสงบเป็นเครื่องอยู่ อยู่เป็นสขุ ถา้หากไม่มีสติ ไม่มีธรรม

เป็นเครื่องอยู ่หาความสขุไมเ่จอ ดิน้รนตะเกียกตะกาย อยากจะ

เปรยีบเหมือนสนุขัขีเ้รือ้นแสวงหาความสขุ ไม่มีโอกาสท่ีจะเจอ

สถานท่ีท่ีไม่คนัได ้เพราะความคนัไม่ใชค่นัอยู่กบัสถานท่ี มนัคนั

อยู่กบัขีเ้รือ้นนัน้  

จิตก็เช่นเดียวกนั เปลือ้งคาํวา่รูปออกไปเสีย โลกดีโลกชั่ว 

โลกทกุขโ์ลกสขุ โลกรกัโลกชงั เปลือ้งออกไปเสีย อยู่เป็นสขุสม

กบัการท่ีเรามุง่มั่นปรารถนากนั ถา้ยงัจะตะครุบแตเ่งา มนัก็จะ

เหมือนกบัสนุขัคาบเนือ้เดินสะพาน มองเห็นเงาของเนือ้ท่ีอยู่ใน

นํา้ ไม่คิดวา่เงานัน้ก็คือเนือ้ท่ีคาบอยู ่ลืมตวัก็อา้ปาก โฮ่งๆ ขู่

สนุขัตวัท่ีมนัคาบเนือ้ตวัท่ีเป็นเงานัน้ ไอเ้นือ้ท่ีอยู่ในปากมนัก็

หลดุไป ผลออกมาเป็นยงัไง นั่น! ตะครุบเงามนัเป็นอยา่งนัน้ คือ

ไดแ้ตข่องวา่ง ไดแ้ตข่องไม่มีอะไร แลว้ก็ไปตะครุบตอ่ ตะครุบ

ตอ่ไป เงามนัจะหมดไปท่ีไหน อยู่ตรงไหนมนัก็มีเงา นั่งตรงไหน
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มนัก็มีเงา นอนมนัก็ยงัมีเงา จะคิดไปทางไหน คิดไปทางไหน 

ลว้นแตเ่ป็นเงาทัง้นัน้ แลว้ตะครุบแตเ่งาอยู ่แลว้จะไดอ้ะไร  

อย่าตะครุบ หยดุเลิกในการตะครุบ สติๆๆๆ หยดุๆ เลิกๆ 

หยดุๆ เลิกๆ ไม่คิดไม่ปรุงไม่แตง่ ไม่คิดไม่ปรุงไม่แตง่ไม่คิดไม่

ปรุงไม่แตง่ อยูก่บัจิตท่ีประกอบดว้ยสติ ไมใ่หแ้วบ้ ไม่ใหว้อบๆ

แวบ้ๆ ไม่ใหข้ยบัใหเ้คล่ือน จิตเป็นจิต โลกเป็นโลก ธรรมเป็น

ธรรม ตา่งคนตา่งอยู่ ถึงจะมามีการเก่ียวขอ้งกนั มีสติธรรมเป็น

ธรรมกาํกบั ไม่ทาํใหเ้กิดความสบัสน เหมือนกบัช่างไฟ สามารถ

ท่ีจะเอาไฟมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ดโ้ดยไมเ่ป็นอนัตราย ถา้คน

ไม่เป็นช่างไฟ กวา่ไฟจะเป็นประโยชน ์ไมมี่ความรูเ้รื่องไฟ จะเอา

ไฟมาเป็นประโยชน ์ไฟช็อต อนัตรายอนัเกิดจากไฟนัน้  

ของในโลกน่ีมีประโยชนท์ัง้นัน้ มีสติในการเอามาใช ้มีแตไ่ด้

ประโยชนอ์ย่างเดียว ไม่มีสติ ไม่มีความฉลาดพอ ของในโลก

ลว้นแลว้แตเ่ป็นอนัตราย มีตา ตาของเราก็เป็นอนัตรายกบัเรา มี

ห ูหก็ูยงัเป็นอนัตราย ทัง้ๆส่ิงเหลา่นีล้ว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีมีคา่ เป็น

ส่ิงท่ีมีคณุ แตก่ลายเป็นส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเพราะอะไร เพราะใจ
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ขาดธรรม เพราะใจขาดสติ ใจมีสติ ใจมีธรรม ลว้นแลว้แตเ่ป็น

ประโยชนท์ัง้นัน้ การฝึกใจใหมี้สติ ใจมีสตินัน้คือใจมีธรรม สติ

รวมไวท้ัง้สมาธิก็ไม่ผิด จะวา่ศีลก็ไม่ผิด จะวา่ปัญญาก็ไม่ผิด 

รวมอยู่คาํวา่สติอนัเดียว ไม่มีสติ ศีลจะมีไดย้งัไง จะเอาอะไร

เป็นธรรมเครื่องสาํรวม ไม่มีสติ สมาธิจะแน่วแนม่ั่นคงไดย้งัไง 

ไม่มีสติ ปัญญาจะแยบคายแหลมคมไดย้งัไง จะไม่มีปัญญา 

ปัญญาจะเกิดขึน้ไดย้งัไง จงึวา่ธรรมคือสติ บาํเพ็ญใหย้ิ่ง 

บาํเพ็ญใหย้ิ่ง บาํเพญ็ใหย้ิ่งทกุขณะ นั่งได ้นอนได ้บาํเพญ็ได้

ทัง้นัน้ ยืนได ้รบัประทานขบัถ่ายอยู่ในอิรยิาบถใดๆ บาํเพ็ญสติ

ใหเ้กิดใหมี้ขึน้ไดท้กุขณะทีเดียว  

ท่านจงึวา่อกาลิโก ทกุกาล ทกุสถานท่ี อยู่ในสถานการณ์

เหตกุารณอ์ยา่งไร มีสติระลกึ มีสติสาํรวมเป็นเครื่องประดบัของ

สมณะ เป็นสว่นประกอบของนกับวช สมณะนกับวชไมมี่สติ หา

ความงดงามไม่ได ้เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ เป็นเครือ่งอยู่ 

ผมเป็นผม ตดัก็เป็นผม โกนก็เป็นผม ทิง้ไวต้รงไหนก็เป็นผม ไม่

ตดัไม่โกน ก็เป็นผม ขนก็เชน่เดียวกนั ไม่ตดัไม่โกนก็เป็นขน ถงึ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

จะตดั จะโกน จะหลดุจะลุย่ก็เป็นขน เลบ็ก็เหมือนกนั ฟันก็

เหมือนกนั หนงัก็เหมือนกนั ลอกออกไป นอ้ยออกไปก็เป็นหนงั 

อยู่ในตวัก็เป็นหนงั เนือ้ก็เหมือนกนั อยู่ในตวัก็เป็นเนือ้ ถึงจะ

ออกไปตรงไหน วางตรงไหนก็เป็นเนือ้ ผมเสน้ไหน ขนเสน้ไหน 

เลบ็เกลด็ไหน ฟันซี่ไหน เคา้ไม่รูว้า่เคา้เป็นอะไร แตล่ะอย่างเคา้

ไม่ไดมี้กิเลสตณัหาอะไรเลย กระดกูชิน้นอ้ยชิน้ใหญ่ ตบัไตไสพ้งุ 

เคา้ไม่รูว้า่เคา้เป็นอะไรทัง้นัน้  

น่ี จงึวา่มีสติ ปัญญามีปัญญาเกิด ไม่มีสติซะอย่างเดียว 

สมาธิไม่มี ไม่ได ้แลว้ปัญญาจะเกิดขึน้ใหแ้ยบคายไดอ้ย่างไร ไม่

ตอ้งไปหาท่ีไหน หาธรรม สติธรรมไม่ตอ้งไปหา พรอ้มท่ีจะ

เกิดขึน้ พรอ้มท่ีจะเกิดขึน้ทนัทีในขณะท่ีเรามีการกระทาํนัน้ 

สมาธิธรรมก็ไม่ตอ้งหาท่ีไหน พรอ้มท่ีจะเกิดขึน้การกระทาํของ

เรา ปัญญาธรรมก็เช่นเดียวกนั ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหน พรอ้มท่ีจะ

เกิดขึน้ ถา้หากวา่เหตผุลท่ีจะทาํใหเ้กิดมนัพอ ปัญญาพรอ้มท่ีจะ

เกิด เกิดจากไหน เกิดจากสติ พระพทุธเจา้ทา่นวา่ ธรรม

ทัง้หลายเกิดจากสติอนัเดียว  
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อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ไมต่อ้งหา ผม ขน เล็บ ฟัน 

หนังเน่ีย อนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยูต่รงนี ้สรรีะ รา่งกายทัง้หมดน่ี

คือกองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไม่ตอ้งไปหาอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตาท่ีไหน อยู่ท่ีน่ี อยูก่บักองไตรลกัษณ ์อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา อยูท่ี่นี ้อยูก่บัอนิจจงั อยูก่บัทกุขงั อยูก่บัอนตัตา แลว้ก็

ไม่ยดึติด แลว้ก็ไม่หลง ไม่ยนิดี ไม่ยนิรา้ย ในอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตานี ้ถา้หากวา่ไม่มีสติ กองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตานีเ้ป็นกอง

ฟืนกองไฟ เผาไหมจ้ิตใจของเราและของสตัวโ์ลกทัง้หลาย มี

อะไรท่ีจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจของสตัวโ์ลก มีแตก่องอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตานี ้ 

คาํสอนพระพทุธเจา้จงึสอนใหรู้ ้สอนใหพ้จิารณา ใหรู้ค้วาม

เป็นจรงิของ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้ของในโลกทัง้หมดจะไม่

เป็นขา้ศกึ เพราะของในโลกทัง้หมดก็คืออนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

นั่นเอง ดธูรรม ดธูรรม ดธูรรมก็คือเอาใจด ูฟังธรรม ฟังธรรมก็

คือเอาใจฟัง พจิารณาธรรม พิจารณาธรรม พิจารณาธรรม ก็คือ

เอาใจของเราพิจารณาธรรมท่ีเรามีอยู่ คืออนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 
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กองอยู่ตัง้แตศี่รษะลงไปหาเทา้ เทา้ขึน้ไปหาศีรษะนี ้คือกองขนัธ ์

รูอ้นันี ้เรยีกวา่รู ้รูอ้นันีแ้ลว้ไม่หลง เพราะในโลกทัง้หมดน่ีไม่

แตกตา่งอะไร เพราะมนักองเกิด กองแก่ กองตาย กองอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตาเหมือนกนั ไมห่ลงในกองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท่ี

กองอยู่ในเรา แลว้เราจะไปหลงกองไหน เหน็กองมตูร เห็นกอง

คถูอย่างนี ้เรารูว้า่อนันีม้นัเหม็นแลว้ เราจะไปคิดวา่กองขีก้อง

อ่ืนมนัหอมไดย้งัไง มนักองมตูรกองคถูเหมือนกนั กองอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตาเหมือนกนั สรุปแลว้เป็นผูท่ี้นอ้มจิตนอ้มใจ มีสติ

นอ้มใจ มีสตินอ้มจิต มาอยูก่บักองเรา กองทกุข ์กองเกิด กองแก่ 

กองตาย กองอรยิสจักองนี ้ 

น่ีคือหลกัของการปฏิบติั หลกัของการดาํเนินเพ่ือถงึ

จดุหมายปลายทางคือมรรคผลพระนิพพาน อยา่ไปกระโดดโน่น 

กระโดดนั่น กระโดดไปซา้ยไปขวา กระโดดไปหนา้ กระโดดถอย

หลงั มีสติรูอ้ยูเ่สมอ เป็นผูท่ี้ไม่กระโดดหนา้กระโดดหลงั อนันี ้

เป็นความถกูตอ้งในหลกัการปฏิบติั เอา้ เลิกกนัเทา่นีห้ละ  

(พดูทา้ยเทศน)์ 
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ช่วงนีอ้ากาศเริม่เย็น อากาศเย็น ริน้ยงุก็ไม่รบกวน นั่ง

ภาวนาตามตน้ไม ้นั่งภาวนาอยู่ขา้งทางเดินจงกรมดี มีเส่ือ มี

แท่น มีรา้นนั่ง นั่งบนแท่น นั่งบนรา้น ไมมี่ เอาเส่ือเอาอะไรไปป ู

พบัครึง่เขา้ นั่งสบาย นอนอยูร่ม่ไมก็้ยงัได ้นอนขา้งทางเดิน

จงกรมก็ได ้อยา่ไปหาแสวงความสขุการหลบัการนอนในท่ีหลบั

ท่ีนอนท่ีสบาย แสวงหาท่ีหลบัท่ีนอนท่ีสบายนั่นคือการแสวงหา

ทกุข ์ทกุขแ์ละสขุไม่ขึน้อยู่กบัการท่ีหลบัท่ีนอนดี ขึน้อยูก่บัความ

สงบไม่สงบของใจ อะไรท่ีจะเป็นไปเพ่ือความสงบของใจ 

พยายามใหย้ิ่ง จะเจอความสขุท่ีเราปรารถนากนั  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/8gTk5scoV8s  

 

https://youtu.be/8gTk5scoV8s

