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ค้นหาความสงบ ๑ 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

โอกาสตอ่ไปนี ้ญาติโยมทัง้หลายจงพากนัตัง้ใจฟังโอวาสตอ่

ไป จงตัง้อยู่ในความสงบทกุๆท่านเพราะวา่วนันีเ้ป็นธรรมเทศนา

ท่ีถ่ายทอดออกจากพระองคห์นึง่ไปหาพระองคห์นึง่ เพราะเก่ียว

แก่การภาษา วนันีอ้าตมาไดร้บันิมนตจ์ากคณุแจ็ค ซึง่เป็นลกู

ศิษยเ์ก่าใหม้าช่วยอบรมซึง่ธรรมะในท่ีนีด้ว้ย ซึง่อาตมาท่ีมาเหน็

ประชาชนทัง้หลาย ตอ้งการประพฤติปฏิบติัธรรมะเป็นสว่นมาก

อยู่ในสถานท่ีนี ้ก็มีความอ่ิมอกอ่ิมใจดว้ย เพราะวา่ในเวลา

ปัจจบุนันี ้พวกชาวนกัปฏิบติัทัง้หลาย หรอืชาวมนษุยท์ัง้หลาย

นัน้พงึมีความเดือดรอ้นกระวนกระวาย หาความสงบไดย้าก 

การระงบัซึง่ความวุน่วายทัง้หลายเหลา่นีน้ัน้ นอกจากความสงบ

ไม่มี ซึง่แจ็คไดเ้ป็นประธานจดัสถานท่ีขึน้ ใหมี้ความสงบระงบั

เช่นนี ้จงึเป็นส่ิงท่ีสมควรมากท่ีสดุ  

อย่างเราทัง้หลายจะรูไ้ดง้่ายๆวา่วนันีซ้ึง่มีการพดูนอ้ย หรอืมี

การไม่พดูนัน้ ก็เหน็ประโยชนแ์ลว้วา่มนัเป็นอยา่งไร มนัมีความ
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สงบอย่างไรมัย้ อยา่งนีเ้ราควรจะรูก้นัแลว้วา่น่ีคือความสงบ

อนัหนึ่ง ส่ิงท่ีใหท้าํความสงบนัน้คือธรรมะ ธรรมะคือสภาวะท่ี

ถกูตอ้งทัง้หมด มีส่ิงท่ีถกูตอ้งนัน้เรยีกวา่ธรรมะ ธรรมะนีไ้ม่มีของ

ใครเป็นเจา้ของ ธรรมะนีคื้อความจรงิ ท่ีตัง้อยู่ในโลก เม่ือตัง้โลก

มาเม่ือไร สภาวะธรรมทัง้หลายก็ตัง้อยู่อยา่งนี ้เหมือนประหนึง่

วา่นํา้ในพืน้ดิน ซึง่มนษุยท์ัง้หลายซึง่ขดุดินลงไปเห็นนํา้ ไม่ใช่วา่

ไอค้นๆนัน้ไดแ้ต?่นํา้ นํา้มีอยูแ่ลว้แตน่าน เราเพียงท่ีจะวา่ขดุบอ่

ลงไปใหเ้หน็นํา้เทา่นัน้ นํา้เป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนัน้  

ธรรมะน่ีก็เหมือนกนัอย่างนัน้ ก่อนจะประพฤติธรรมะท่าน

ใหส้มาทานซึง่ศีลอย่างพทุธบรษัิทไดส้มาทานกนัวนันี ้เรยีกวา่

ศีล ๘ ประการนัน้ เพราะวา่การปฏิบติัธรรมอย่างยอดมนัมี ๓ 

ประการคือ ศีลหนึง่ สมาธิหนึ่ง ปัญญาหนึง่ ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีท่ี้

เราจะมีเครื่องอปุกรณร์กัษาทัง้หลายเหลา่นี ้เราทกุคนนั่งอยู่ใน

ท่ีน่ีมีแลว้ มีกายหนึ่ง มีวาจาหนึง่ มีใจหนึง่ พรอ้มแลว้ สมควรท่ี

จะตอ้งปฏิบติัธรรมะไดแ้ลว้ ศีลดงักลา่วมานีมี้ ๘ ประการนัน้ ก็

เพียงวา่เป็นขอ้หา้มเท่านัน้ ยงัไม่เป็นศีล เป็นขอ้หา้ม คลา้ยๆกบั
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วา่กฏหมายอนัหนึ่งท่ีตัง้ขึน้หา้ม เป็นกฏหมายเท่านัน้ เม่ือมนษุย์

เราทัง้หลายนัน้มาประพฤติตาม ปฏิบติัตามขอ้หา้มอนันัน้ มนัก็

เกิดเป็นศีลขึน้มาทกุคน  

การปฏิบติัรวมยอดมีสองประการ หนึง่ เรยีกวา่ศีลธรรม 

สอง เรยีกวา่ธรรมะลว้น คือการปฏิบติัใหพ้น้จากทกุขอ์นัแทจ้รงิ 

มีแลว้ใช่มัย้ทกุคน เอากายมาทกุคนมัย้ เอาใจมามัย้ เอาวาจา

มามัย้ มีพรอ้มมัย้ หรอืเอาไวบ้า้นก็มี หรอืเอามาทางนีห้มด 

ตรวจดแูลว้รูห้ละ นีมี้แลว้ เราไม่บกพรอ่งโดยประการอะไรเลย มี

เครื่องอปุกรณท์กุอยา่ง เราทัง้หลายนัน้ มีความเป็นทกุขเ์พราะ

ใจขาดอาหาร ขาดอาหารทางใจ ใจเราขาดอาหารท่ีดี แตว่า่

อาหารรา่งกายของเรามนัพอสมควรแลว้ทกุคน เหลืออาหารทาง

ใจ คืออาหารทางจิต ท่ีมาปฏิบติันีเ้ราพรอ้มท่ีจะใหอ้าหารทาง

จิต ใหจิ้ตเรามนัอว้น อนันีพ้ดูตามความรูส้กึท่ีอาตมาไดก้า้วเขา้

มาสูช่าวตะวนัตกน่ีเป็นอย่างนัน้ คือจิตไม่มีอาหาร จิตเรานัน้ก็

หมายความวา่ปลอ่ยจิตไปตามอารมณ์่ อารมณเ์ป็นอย่างไร ก็
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ปลอ่ยจิตไปตามอารมณอ์ยา่งนัน้ ผลท่ีสดุแลว้ก็อารมณอ์นันัน้ก็

ดงึเราไปสูค่วามทกุข ์ 

เราทัง้หลายไม่มีปัญญา คือมนัปราศจากอาหารนัน้ เห็น

ความสขุก็ตะครุบเอา เหน็ความทกุขก็์ไปตะครุบเอา วา่เห็นสขุ

เป็นอยา่งหนึง่ เหน็ทกุขม์นัเป็นอย่างหนึง่ ไม่รูจ้กัแกไ้ขในสว่นตวั

ของเรา ใครเคยไดร้บัความสขุทางใจมัย้ ไอค้วามสขุอยูน่านมัย้ 

(How about that happiness? Does it stay very long?) นัน้ 

ไอค้วามสขุนัน้มนัจรงิมัย้ ถา้ความสขุมนัจรงิ ทาํไมถงึเป็นอย่าง

นัน้ อนันีเ้ราขาดการพิจารณา มิฉะนัน้คณุแจ็คจงึไดต้ัง้คณะ

กรรมฐานขึน้เน่ีย จะปฏิบติันั่งใหส้งบเพ่ือรูส่ิ้งทัง้หลายเหลา่เนีย้ 

ฉะนัน้จงึเป็นเหตใุหเ้ราปฏิบติัธรรมะ อย่างอ่ืนมีแลว้ พรอ้มทกุ

อย่าง แตว่า่ส่ิงปัญญาท่ีจะใหรู้จ้กัทกุข ์รูจ้กัเหตใุหท้กุขเ์กิด รูจ้กั

ความดบัทกุข ์รูจ้กัขอ้ปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุขนี์ไ้ม่มี หรอืนอ้ย

เกินไป  

เคยมีทกุขม์ัย้ เคยมีสขุมัย้ สขุทกุขอ์ะไรมีราคามากกวา่กนั 

รูม้ัย้ เคยพิจารณามัย้ อืม เขา้ใจอย่างนัน้ ถา้สขุมนัจรงิ ถา้สขุมนั
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เป็นของแนน่อน มนัคงไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอ่ืน ถา้ความ

ทกุขม์นัแน่นอน มนัก็ไม่แปรปรวนเป็นอย่างอ่ืน สองอยา่งน่ี

แหละท่ีพระพทุธเจา้ท่ีผูรู้ท้ัง้หลายใหรู้จ้กัธรรมะ ส่ิงท่ีเราตัง้ใจ

ปฏิบติัอยู่ปัจจบุนันีก็้เพ่ือระงบัความสขุความทกุข ์เรยีกวา่ความ

สงบ ความสขุนัน้ยงัไม่ใช่ธรรมะอนัแทจ้รงิ ความทกุขก็์ยงัไม่ใช่

ธรรมะอนัแทจ้รงิ ความสงบนัน้ สงบจากสขุ สงบจากทกุขน์ัน้เอง 

โยมทัง้หลายถา้รูจ้กั นํา้ตาจะไม่ไดไ้หลอีกตอ่ไปแลว้ ถึงความ

สงบอย่างนัน้คือธรรมะ  

ท่ีเรานั่ง นั่งกรรมฐานนี ้มนันา่จะสงบนะ ไม่ไดไ้ปทาํอะไรนะ 

นั่งอยูเ่ฉยๆ ดลูมหายใจเขา้ออกอย่างนัน้ มนัก็ยงัมีความวุน่วาย

อยู่ มนัเป็นเพราะอะไรน่ี เคยพิจารณามัย้ ทาํไมถึงเป็นอย่างนัน้ 

เคยพิจารณามัย้ เน่ีย มนัเป็นอย่างเนีย้ มนัเป็นปัญหาท่ีพวกเรา

ทัง้หลายจะไดพ้ิจารณา เพราะวา่ธรรมะทัง้หมดนัน้ มนัตกอยู่ใน

สภาพความจรงิ ความจรงินัน้มนัซอ้นอยู่ในส่ิงท่ีไม่จรงิ ท่ีเรยีกวา่

ความเท่ียง มนัซอ้นอยู่ในท่ีวา่มนัไม่เท่ียง พวกเราทัง้หลายก็ไม่

รูจ้กัวา่ส่ิงทัง้หลายอยา่งนีม้นัแปรเปล่ียนไปได ้ก็เลยไปถืออนั
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เดียววา่ใหม้นัเป็นอย่างนัน้ ก็เลยเป็นทกุข ์ฉะนัน้พวกเรา

ทัง้หลายจงึพจิารณาแลว้ยอมรบั ยอมรบัความจรงิ ท่ีเราไม่

ยอมรบัความจรงิคือไม่เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ตามความเป็น

จรงิ มนัจงึเกิดความวุน่วาย เกิดทกุขข์ึน้มา อย่างนัน้ถา้เรารบัวา่

มนัเป็นจรงิอยา่งนัน้ มนัก็เหน็ความจรงิเทา่นัน้แหละ มนัจะไปท่ี

ไหนหละ  

เปรยีบเทียบเมืองไทย ไอเ้มืองไทย ไทยแลนดน์่ะ ท่ีฝึก

ธรรมะมา ถา้หากวา่มีการเจ็บป่วยหรอืมีอายมุากขึน้มาป่วย 

พระทา่นจะเทศนว์า่อนันีม้นัเป็นอยา่งนีเ้องของมนั มนัมีเกิดแลว้

มนัมีแก ่แลว้มีเจ็บ มีตายอยา่งนี ้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึน้รบั 

เพ่ือจะรบัพิจารณา ดเูหมือนวา่ชาวตะวนัตกน่ีบางคนมาพดูถึง

ความแกแ่ลว้ ไม่อยากจะรบัฟัง อยากจะใหม้นัหนุ่มอยู่เรื่อย

อย่างนัน้ อนันีไ้ม่ใช่ดถูกูชาวตะวนัตกนะ ชาวตะวนัตกก็เป็นพ่ี

เป็นนอ้งทัง้หมดนั่นแหละ แตรู่ส้กึวา่เป็นอยา่งนัน้โดยมาก ถา้

เป็นเชน่นัน้เราก็ยงัไม่ยอมรบัธรรมะ ไม่ยอมรบัความจรงิ คือ
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ปกปิดทกุขไ์วใ้นตวัของเราอยู่เสมอ จงึไมม่องเหน็ทกุข ์จงึออก

จากทกุขไ์ม่ได ้เพราะไม่มองเห็นทกุขน์ั่นเอง  

อนันีอ้าตมาขอฝาก ถึงจะไม่พอใจก็ขอฝากไปพิจารณาด ู

จะเป็นไง จะจรงิมัย้ นั่นแหละคือความจรงิแลว้ แตว่า่ลกัษณะท่ี

เราไม่ยอมรบันัน้ ไม่ยอมรบั คนท่ีไมย่อมรบันั่นแหละเรยีกวา่คน

ยอมรบัความทกุขไ์วใ้นใจของเรา ถา้ไม่ยอมรบัก็ไม่ถกูจดุของ

ธรรมะ เสมอวา่เรามี เราคนัศีรษะเรา เราเอามือเรามาเกาขาของ

เราอย่างนี ้มนัไม่ถกูจดุมนันะ่ มนัก็ไม่หายความราํคาญนั่น

แหละ ถา้เราคนัศีรษะ เราก็เกาท่ีศีรษะของเราซะ คนัท่ีขา เราก็

แกท่ี้ขาเราซะ ไอค้วามลาํบากราํคาญก็หายไปเทา่นัน้ โยมลอง

ดซูิ วนัหลงันะ่ ถา้มนัคนัท่ีศีรษะ ใหม้าเกาขาดวูา่มนัจะถกูจดุ

มนัมัย้ นีเ้ป็นหลกัธรรมะ หลกัธรรมะทกุวนันีท้าํไมเราทกุขไ์ม่

หาย คือเราเลีย้งทกุขไ์ว ้นกึวา่ทกุขน์ะ่มนัเป็นของดี จะทิง้ไปก็

กลวัมนัซะ นกึวา่มนัเป็นสขุซะ ก็เลีย้งทกุขไ์ว ้ทกุขม์นัก็อยูส่บาย 

เราก็รอ้งไหไ้ปเรื่อย ไม่สบาย ใหน้ั่งก็ไม่สบาย ใหน้อนก็ไม่สบาย 

ใหอ้าหารดีๆก็ไม่สบาย ใจมนัเป็นทกุขอ์ยูเ่พราะอะไร ใหอ้าหาร
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ไม่ถกู อาหารไม่พอมนั ไม่ถกูเรื่องมนั คือเกาไม่ถกูจดุคนัมนัก็ไม่

หาย จะไปแกโ้ดยวตัถตุา่งๆไม่ได ้ส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้ทกุขท่ี์มนั

เกิดขึน้มาจะไปแกด้ว้ยวตัถไุม่ได ้จะใหว้ตัถสุรา้งขึน้ใหม้นัพอกบั

ใจของคนน่ะ พอไม่ได ้ 

นอกจากวา่เรารูเ้รื่องของธรรมะ เรื่องอนิจจงัของไม่เท่ียง ทกุ

ขงั ความมนัเป็นทกุข ์อนตัตา ความไมใ่ช่ตวัตนอยา่งนี ้เป็น

ความจรงิเหลือเกิน เป็นสจัธรรม ถา้เป็นสจัธรรมจรงิๆ รูเ้รื่องของ

อนิจจงัเช่นนีแ้ลว้ ถา้หากวา่ใครนบัถือครสิตอ์ยู่ก็เรยีกวา่เห็นพระ

เจา้ ใครนบัถือพทุธก็เรยีกวา่เห็นพระพทุธ ถา้ใครไม่เห็นอนิจจงั 

อยู่ในพทุธศาสนาก็ไม่เจอพระพทุธ อยู่ในครสิตก็์ไม่เห็นพระเจา้ 

ก็ไอพ้ระเจา้กบัพระพทุธเจา้มนัอนัเดียวกนัทัง้นัน้แหละ ธรรมะ

อนัเดียวกนั ถา้เหน็อนิจจงัก็เห็นความจรงิอนัเดียวกนัทกุคน ไม่

แปรเปล่ียนไปอย่างอ่ืน  

ฉะนัน้วนันีจ้งึใหญ้าติโยมทัง้หลายทาํความสงบดมูัย้ เรื่องท่ี

ทาํความสงบนี ้บางแหง่ก็สงสยัเหมือนกนั การนั่งหลบัตาบาง

คนก็เคยพดูวา่ ฉนัไม่ไปแลว้นั่งหลบัตา แตลื่มตาอยู่มนัก็ยงัไม่
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เห็นนะ จะไปหลบัตามนัจะไปเห็นอะไร อย่างนี ้แลว้ดใูนลกึซึง้

เขา้ไปอีกวา่ เรานั่งแหละลืมตาอย่างเนีย้ ลืมตาเด๋ียวนี ้เรามอง

ไปเหน็บา้นเรามัย้ มองเหน็บา้น สายตาเราถึงมัย้ ถา้หลบัตาแลว้

อย่างนี ้เอาจิตเพง่ไปถงึบา้นเราไดม้ัย้ ดอูยา่งนี ้ฉะนัน้ทา่นจงึให้

นั่งสมาธิ ใหม้นัรวมเขา้มา ใหเ้ป็นกาํลงัเพ่ือใหแ้กปั้ญหาตา่งๆได ้

ไอค้วามเป็นจรงิแลว้ อาตมาสอนกรรมฐานท่ีน่ี พดูหลายไปซะ

หน่อยนงึ  ไอค้วามเป็นจรงิของไม่มากขนาดนัน้ ของนิดเดียว

เท่านัน้แหละ ไม่ใช่ของมากอย่างนัน้ น่ีพดูตามอาการของจิต

เท่านัน้แหละ ไอเ้รื่องปฏิบติัใหท่ี้สงบ ไม่มีอะไรมาก  

อย่างแจ็ควา่ไม่ใหพ้ดูอยา่งนี ้ก็ดีแลว้ พดูไม่คอ่ยพดูกบัคน

อ่ืน ก็พดูกบัตวัเรานะ่ นั่งก็พดูอยู่อย่างนัน้หละ ถา้มีปัญหาก็พดู

อยู่…อย่างนัน้แหละ พดูกบัตวัเรา ถามตวัเราอยู่อย่างนัน้แหละ 

น่ีเรยีกวา่ผูท่ี้มีความสงบ ไมใ่ช่ผูท่ี้มีความวุน่วาย เคยพดูมัย้ เคย

พดูกบัตวัของตวัมัย้ ท่ีหา้มไม่ใหพ้ดูกบัคนอ่ืนน่ะ เคยพดูกบัตวั

ของเรามัย้ เคยพิจารณามัย้เน่ีย น่ีคือจดุธรรมะจะเกิดขึน้ตรงนัน้ 

ธรรมะจะเกิดขึน้ตรงนัน้ ความจรงิจะเกิดขึน้ตรงนัน้ ปัญหาจะ
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เกิดขึน้ตรงนัน้ ไอก้ารแกปั้ญหาจะเกิดขึน้ตรงนัน้ ตรงนัน้เป็นท่ี

เกิดของธรรมะ ตรงนัน้เป็นเหตท่ีุเกิดธรรมะ ไอส่ิ้งท่ีมนัวุน่อยู่

นั่นน่ะ อาการท่ีเราทาํไปดว้ยกายของเราก็ดี พดูดว้ยวาจาของ

เราก็ดี เราจะไปอะไรทกุส่ิงทกุอย่างท่ีเราทาํมาแลว้เป็นอดีตนัน้ 

บดันีเ้ราจะมานั่งใหม้นัสงบ มนัจะรวมเขา้มา มนัมากเหลือเกิน 

มนัมากๆ ไม่รูม้นัมาจากไหน เราไม่รูจ้กัวา่มนัมาจากไหน เรา

ไม่ไดเ้ก็บมนัมารวมไว ้ก็มนัมีสขุเราก็ปลอ่ยมนัไปซะ มนัมีทกุขก็์

ปลอ่ยมนัไปซะ มนัจะเท่ียวท่ีไหนก็ปลอ่ยมนัไปซะ มนัไม่รวมกนั 

ก็รูว้า่มนัไม่มีอะไร ถา้มานั่งหละบางคน แหม นั่งไม่คอ่ยจะได้

เลย มนัมามากเหลือเกิน คือมนัมารวมกนัแลว้ มนัปิดขา้งนอก

ไว ้มารวมขา้งในอย่างนี ้ 

บางคนก็ราํคาญใจ ตรงนัน้แหละ ตรงธรรมะจะบงัเกิดขึน้มา 

ความจรงิจะเกิดขึน้ตรงนัน้ ใหอ้ดทน นั่นแหละทา่นเรยีกวา่

อารมณม์นัเขา้มาทางตา และ ห ูจมกู ลิน้ กาย จิต มารวมอยูท่ี่

จิตนี ้นั่นเรยีกวา่ช่องอารมณ ์อนันัน้แหละมายั่วยวนจติของเราท่ี

ไม่ใหส้งบ ยั่วยวนจิตของเราไม่ใหส้งบคืออารมณ ์ท่ีเรามานั่ง
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อย่างนี ้คือใหรู้จ้กัอารมณ ์อารมณนี์ก็้สกัวา่อารมณเ์ทา่นัน้ มี

ความสขุขึน้ก็วบูเดียวก็หายไป มีทกุขเ์กิดแลว้หายไปเทา่นัน้ ก็

ไม่มีอะไรมากมาย ตา ๒ ห ู๒ จมกู ๒ ลิน้ ๑ กาย ๑ นีเ้รยีกวา่ 

มรรค ๘ ประการ ตา ๒ ห ู๒ จมกู ๒ ลิน้ ๑ กาย ๑ ใจเป็นผูท่ี้เดิน

มรรค แตว่า่มรรคอยู่ในตาํราไม่อย่างนีน้ะ อยู่ในหนงัสือ ไม่ใช่

อย่างนี ้อนันีม้รรคท่ีใหเ้ราเหน็ชดัในตวัของเราน่ี ตา ๒ ห ู๒ จมกู 

๒ ลิน้ ๑ กาย ๑ น่ี จิตเป็นคนเดิน น่ีก็คือมรรค อนันีแ้จ็คก็พดูไป

แลว้แหละ มรรค อาตมาพดู มรรค ท่ีมานั่งอยู่ตรงเนีย้ มีอยู่เน่ีย 

นอ้มเขา้มาเหน็ในตวัของเรานี ้คือ มรรค  

มรรค ทา่นแปลวา่ทางเดิน หน่ีูก็เป็นทางเดินเขา้มาแห่ง

เสียงน่ี จมกูน่ีก็เป็นทางเดินเขา้มาแหง่กล่ิน ลิน้น่ีก็เป็นทางเดิน

เขา้มาแหง่รสทัง้หลาย โผฏฐัพพะคือรา่งกายสาํหรบัถกูตอ้ง เป็น

ทางเดินเขา้มาแห่งโผฏฐัพพะ เดินเขา้มาอย่างนี ้เป็นทางกาย 

ทางจิตเป็นคนรบั สาํหรบัท่ีรูเ้รื่องทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

ทัง้หมด มิฉะนัน้แจ็คจงึตัง้ขอ้ปฏิบติัขึน้มาตรงนี ้ถา้เนน้ทาํสมาธิ 

ใหก้าํหนดจิต กาํหนดจิตอยา่งเดียว คือมรรคทัง้หลายมนัมา
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รวมอยู่ท่ีจิตแลว้ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย มารวมอยูท่ี่จติ เราจงึเอา

จิตอนันีแ้หละ ฝึกจิตอนันีใ้หอ้ยู่กบัลมหายใจ เรยีกวา่การทาํใจ

ใหเ้ป็นหนึง่ ถา้ทาํเชน่นีเ้ราจะรูจ้กัจิตของเรา แลว้ก็รูจ้กัอารมณ์

ของเรา แยกออกกนัเป็นจิตเป็นอารมณ ์ถา้แยกไม่ออกแลว้ก็

เป็นทกุข ์ลาํบาก ใหโ้ทษอยา่งอ่ืนเรื่อยๆไป  

เช่นวา่จิตน่ีบางครัง้ จิตบางครัง้น่ีมนัเกิดโทสะขึน้มา เกิด

โทสะขึน้มา ไม่ใช่จิตท่ีมนัเกิดตวันัน้ขึน้มา มนัมีอารมณม์า

กระทบใหจ้ิตหลงเป็นโทสะขึน้มา เช่นแกว้ใบเนีย้ ถา้ใจเราไม่มี

โทสะเราก็สบาย ใสน่ ํา้กินสบายนะ อีกวนัหนึง่ จิตมนัจะกระทบ

ซึง่อารมณ ์ถกูยแุหย่ของอารมณใ์หจ้ิตโกรธขึน้มากท่ีสดุ อาจจะ

เอาถว้ยใบนีพุ้ง่ไปท่ีดินก็ได ้ใสไ่มแ้ตก อย่างนี ้น่ีมนัเกิดโทษ

อย่างหนึง่ คือไม่รูเ้รื่องจิตของเรา แลว้มนัเกิดเป็นกิเลสอย่างนัน้ 

ไอค้วามเป็นจรงิน่ะ ถว้ยใบนีน้่ะ มนัไม่มีอะไร จะเอามนัขวา้งไป 

มนัแตก มนัก็ไม่มีอะไร จะวางไวก็้ไม่มีอะไร ไอท้กุวนัๆใชถ้ว้ยใบ

นีมี้ประโยชน ์ใจดี ถา้ใจมีกิเลสขึน้มา เอาถว้ยน่ีขวา้งไปทิง้ก็ได ้

แตกก็ได ้ใครผิดน่ะ ถว้ยผิดหรอืจิตของเรามนัผิด ทาํไมไม่เป็น
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อย่างนัน้ทกุวนั ถา้เป็นอย่างนัน้ทกุวนั เหน็จะไม่มีถว้ยใสเ่นอะ น่ี

มนัแนน่อนยงัไงมัย้ คิดวา่จติท่ีมนัโกรธขึน้มา มนัก็พุง่ขึน้มา เหน็

อนันีไ้ม่ชอบใจก็ทิง้ไป เหน็อนันีไ้ม่ดี ไอค้วามเป็นจรงิ อนันีไ้ม่มี

อะไร มนัอยู่อย่างนี ้เพราะความเหน็ผิดท่ีมนัเกิดขึน้น่ีเป็นกิเลส

ทัง้นัน้แหละ จงึทบุแกว้น่ีทิง้ไป ทบุถว้ยน่ีทิง้ไป ไอค้วามเป็นจรงิ 

ทาํเชน่นัน้มนัไม่เป็นประโยชน ์ไอถ้ว้ยใบนีม้นัเป็นของมนัอยู่

อย่างนี ้ขนาดนัน้ก็ยงัไม่รูจ้กัตวัของเรานะ ไม่รูจ้กัตวั ไม่รูจ้กั

แกไ้ขของเราทัง้นัน้แหละ ถา้เป็นเชน่นัน้มนัก็ขนเอาถว้ยมาทบุ

ทิง้หมดเท่านัน้แหละ  

อย่างมาแกจ้ิตของเจา้ของ โทษอยู่ตรงนี ้ไปใหโ้ทษคนอ่ืน

อย่างนัน้ อนันีเ้รื่องอาการของจิตมนัเป็นอย่างนี ้เราหลงอารมณ์

อนันี ้อนันีว้นันีฟั้งใหดี้นะ บางคนจะเขา้ใจวา่ท่านอาจารยน่ี์พดู

ธรรมะอะไรอย่างนัน้ น่ีคือตวัธรรมะแท้ๆ  ธรรมะๆก็ตอ้งเป็นอย่าง

นี ้อะไรท่ีเป็นธรรมะ อะไรท่ีไม่เป็นธรรมะไม่มี อยู่ในนีมี้ธรรมะ

ทัง้นัน้ โยมนั่งทบัก็ธรรมะทัง้นัน้แหละ นอนทบัก็ธรรมะทัง้นัน้

แหละ ไอค้วามเป็นจรงิมนัเป็นธรรมะทัง้นัน้ ไม่จบธรรมะ ไม่จบ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 14 
 

ธรรมะมนัมีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่วา่ธรรมะมนัมีอยู่ในตวัหนงัสือ 

ตวัหนงัสือนั่นก็ชีบ้อกธรรมะ ไม่ใช่ตวัธรรมะ อาตมาเทศนว์นันีก็้

เทศนเ์รื่องธรรมะ ไม่ใช่ตวัธรรมะ ถา้ตวัธรรมะนั่น โยมจะปฏิบติั

จะรูช้ดัเองอยา่งนัน้ขึน้ในจิตของโยมนั่นเอง  

วนันีพ้ดูธรรมะแลว้ก็ วนันีจ้ะไม่พดูมากตอ่นีไ้ป ก็จะใหมี้

ความสงสยัอะไรเลก็ๆนอ้ยๆจะใหถ้ามปัญหา เวลาไม่มาก พดู

ธรรมะมนัจบไม่ไดห้รอก พดูกนัทัง้วนัทัง้คืน มนัก็ไปของมนัอยู่

อย่างนัน้ สงสยัหลายนะ พวกชาวตะวนัตกน่ีสงสยัมากจนเกิน

ไม่หยดุ ยิ่งเขา้ไปดนิูวยอรค์นะ ปัญหามากเหลือเกิน คนน่ีจงึมี

ปัญหามาก แตน่ี่ใหโ้อกาสแลว้ ก็ยงัอยู่อีกหลายวนั คอ่ยๆศกึษา

ไป ยงัอยูห่ลายวนั ท่ีมาทาํนีก็้เรยีกวา่ มาเปล่ียน มาเปล่ียนของ

ไม่มีราคาทิง้ เอาของมีราคาเขา้มาไว ้เข่ียมนัออกไป เข่ียออก 

ของไม่ดีในใจ ยงัมีอยูม่ัย้ ยงัเหลืออยู่มัย้ น่ีแหละ ท่ีมีเราก็รู ้ท่ีมา

น่ี พยายามเข่ียน่ีออก อนันีม้นัพาวุน่วายอยู่น่ี เป็นเรื่องราวของท่ี

ไม่ดี มนัวุน่วายในตวัคนทกุๆคนน่ี มาทาํเช่นนีก็้มาเพ่ือละความ

ชั่ว ละเครื่องท่ีมนัวุน่วายออก ไอเ้ครื่องวุน่วายน่ีก็ตอ้งรูจ้กัทกุคน
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ละมัง้น่ี ใหถ้ามเจา้ของเองเถอะ สบายดีมัย้ ไม่ไดพ้ดูแลว้ อะไร

มนัจะมาเกิดมารูว้า่ ไอท่ี้ควรหรอืไม่ควร ดีหรอืไม่ดีนัน้รูจ้กั จิต

ของเจา้ของตอ้งแกเ้อาเอง รูเ้รื่องแลว้ตอ้งแกเ้อาเอง เข่ียมนัออก 

คอ่ยๆเข่ียออก พยายามเข่ีย ไม่งัน้มนัไม่หมดง่ายๆนะ นานนะ 

มนัมาก  

ธรรมะน่ีฟังงา่ยนะ แตท่าํยาก ฟังงา่ย ทาํยาก เป็นอยา่งนัน้

มัย้ เออ้ นั่นแหละ เป็นอยา่งนัน้ จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ ฟังงา่ยๆ 

แตจ่ะทาํน่ะมนัยาก ก็ดซูิทา่นยงันั่ง ตาก็ใหห้ลบัแลว้ มือก็วางไว้

หมดแลว้ ใหมี้ลมหายใจอย่างเดียวเทา่นีน้ะ่ ก็ยงัไม่ชอบจะทาํ

เลยนะ ไม่สบาย หรอืคิดนู่นคิดน่ี ไม่รูว้า่จะไปเอาอะไรมาอีกเสีย

แลว้ มนันา่จะสบายแลว้น่ะ นั่งเฉยๆ ดลูมหายใจออก มนัสบาย 

อาตมาวา่มนัหมดเทา่นัน้แหละ มนัสบายแลว้อนันี ้อนันีม้นัยงั

คิดไปถึงโนน่ อนันีว้า่เอามาใส ่มนัวุน่ ของเก่าท่ีสะสมไวน้าน

แลว้ มนัเกิดขึน้มาเป็นพญามารน่ี ไม่ใช่อ่ืนหรอก ก็เข่ียออกไป

หมด ถา้เข่ียออกไปหมด ไมมี่อะไรจะเข่ีย เราก็นั่งสบาย เดิน

สบาย นั่งสบาย นอนสบาย สงบเลย เทา่นัน้แหละ ความหมาย
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ไม่มีอะไรหรอก เข่ียของเก่าออก ของใหมอ่ย่าเพิ่มเขา้มา มนัก็

หมดเทา่นัน้แหละ แตม่นัฟังง่าย แตม่นัทาํยาก  

อย่าไปแกท่ี้อ่ืน แกท่ี้ตวัเรานี ้ไอค้วามชั่วทัง้หลาย ไม่ไดอ้ยู่ท่ี

อ่ืน อยูท่ี่นี ้ไม่ใช่อยู่ในป่าน่ี ไม่อยู่ในทะเล ไม่อยู่บนอากาศ อยู่

ท่ีนี ้ป่าน่ีมนัไม่มาทกุขก์บัเราหรอก ทะเลไมม่าทกุขก์บัเราหรอก 

ขา้งนอกไม่ไดม้าทกุขก์บัเรา เรามนัปรุงแตง่ขึน้ในตวัของเรา

น่ีเอง มนัเกิดอยู่ท่ีน่ี ก็ทาํใหม้นัดบัลงตรงนีแ้หละ มนัเกิดท่ีน่ี ทกุ

คนตอ้งเอาไปภาวนาพิจารณา ปีท่ีตอ่ไป วนัท่ีตอ่ไป ทาํ

กรรมฐานใหม้นัดีขึน้ๆๆ ดีขึน้มากๆ ดีขึน้ เม่ือมนัดีขึน้มากๆ ก็อยู่

เหนือดีเท่านัน้แหละ ก็เลยบวชเทา่นัน้ ชั่วก็ไม่อยู่มนั ดีอยู่ก็ไม่อยู่ 

อยู่เหนือดี ทีแรกก็ทาํชั่ว ละมนัออกไป แตม่นัดีมนัก็เกิดขึน้มานะ 

เม่ือดี ดีขึน้มา ไม่รูจ้ะดีกวา่ชั่วอีกนะ เป็นทกุขอ์ยู่นะ ขึน้ขา้งบน

มนัซะ อยู่เหนือดีเหนือชั่วเลย สบาย ใช่มัย้ 
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ค้นหาความสงบ ๒ 

ขอโอกาสกบัทา่นผูป้ฏิบติัทัง้หลาย ตอ่ไปนีค้ณุแจ็คขอ

นิมนตใ์หบ้รรยายธรรมะกบัพวกท่านทัง้หลายดว้ย ดงันัน้จง

ตัง้ใจฟังดว้ยปัญญา โอกาสไม่คอ่ยจะมาก หรอือีกประการหนึ่ง

พวกเราทัง้หลายนัน้ก็ไดอ้บรมมาแลว้พอสมควร วนันีห้รอืคราว

นีก็้นกึวา่เป็นโชคดีของอาตมาดว้ย ของทา่นผูป้ฏิบติัทัง้หลาย

ดว้ยท่ีไดม้าพบกนัในท่ีนี ้มาพกัท่ีน่ีก็ไดร้บัอปุการะจากพวกท่าน

ทัง้หลาย ไดค้วามสบายทกุประการ ดงันัน้อาตมาจงึจะขอมอบ

คาํพดูหรอืมอบธรรมะอนัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นกบัพวกทา่นทัง้หลาย

ดว้ย  

พวกเราทา่นทัง้หลาย เกิดมาเป็นมนษุยใ์นโลก ก็เป็นผูมี้

ความคิดแปลกตา่งกบัพวกโลกทัง้หลาย แลว้พวกโลกทัง้หลาย

เคา้อยู่ท่ีสนกุสขุสบาย แตเ่ราอยู่ในป่าอยา่งนีก็้เห็นท่ีมี

ความหมายอย่างประเสรฐิ และเราแสวงหาท่ีสงบระงบั ตาม

หนา้ท่ีของผูช้อบความสงบระงบั การประพฤติปฏิบติัธรรมะท่ีเรา

จะตอ้งประพฤติปฏิบติัในเวลานี ้ธรรมะสถานท่ีแหง่ใดแหง่หนึ่ง
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ท่ีไม่บรรจธุรรมะไม่มี อยา่งนัน้ธรรมะจงึมีทั่วไปในสกลโลกอนันี ้

ท่ีเป็นรูปก็เป็นธรรมะ ท่ีเป็นอรูปก็เป็นธรรมะทัง้นัน้ แตท่า่นให้

แสวงหาธรรมะ หาท่ีปฏิบติัธรรมะ หาในท่ีมนัสงบระงบัเพ่ือทาํ

จิตใหส้งบระงบั อยู่ท่ีไหนก็ตาม  

พระมนีุท่านตรสัวา่ใหรู้จ้กัโทษ ปฏิบติัใหรู้จ้กัโทษ ใหรู้โ้ทษ

อย่างส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ตามความเป็นจรงิ ไอค้วามสงบนีม้นัก็

ดี แตว่า่ถา้ไม่รูจ้กัความเป็นจรงิของมนัแลว้ ก็เป็นโทษเหมือนกนั

นะความสงบนี ้ความสงบนีม้นัก็มีโทษของมนั มนัใหเ้ราสงบ มนั

ใหอ้ยู่สบายเป็นสขุอย่างนี ้ก็ไม่รูเ้นือ้รูต้วัเหมือนกนั เม่ือไปพบท่ี

ไม่สงบแลว้ก็เกิดความวุน่วายขึน้อีก อย่างนัน้จงึสถานท่ี

ภายนอก จงึจดัวา่ไม่เป็นสถานท่ีหมดจดอย่างดีท่ีหาความสงบ 

แตท่่านใหย้ดึสถานท่ีท่ีสงบใหเ้ป็นท่ีปฏิบติัเท่านัน้ แตว่า่ไม่ใหม้ั่น 

ใหย้ดึแตว่า่ไมใ่หม้ั่น เพราะวา่สถานท่ีปฏิบติัธรรมะท่ีถกูตอ้ง 

ท่านจงึจดัวา่มนัอยู่ท่ีมรรค คือ สัมมาทฐิิ ความเห็นท่ีถกูตอ้ง

ตามสจัธรรม ก็คือสมัมาทิฐิ สขุท่านก็อยู่ตรงนัน้ไม่ได ้ทกุขก็์อยู่

ตรงนัน้ไม่ได ้แตมี่สขุเกิดมา ท่านใหย้ดึ แตไ่ม่ใหม้ั่น มีทกุขเ์กิด
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ขึน้มาท่านก็ใหย้ดึ แตว่า่ทา่นไม่ใหม้ั่น อนันีค้งเขา้ใจ ถา้ติดอยู่ใน

ความสขุ ติดอยู่ในความสงบ มนัก็เป็นกามสุขลัลกิานุโยโค ถา้

ติดอยู่ในความไม่สงบ มนัก็เป็น อตัตกิลมถานโุยโค  

ดงันัน้การปฏิบติันีจ้งึจะตอ้งใหปั้ญญาเกิด ใหรู้จ้กัโดย

ปัญญา อยู่ดว้ยปัญญา ฟังดว้ยปัญญา ดดูว้ยปัญญา การ

กระทาํทกุอย่างทาํดว้ยปัญญาทัง้นัน้ การปฏิบติัธรรมะ การรู ้

ธรรมะกบัปฏิบติัธรรมะมนัมีสองอย่าง มีกายอยา่งหนึ่ง มีจิต

อย่างหนึง่ สองประการนีเ้ทา่นัน้ ไม่ตอ้งรูม้ากเรยีนมากอะไร

มากมาย มีกายกบัจิตเทา่นีก็้พอ เหน็อะไรทกุอยา่ง นอ้มเขา้มา

เป็นโอปนยิกธรรมใหเ้ห็นเฉพาะกายจิตเจา้ของนี ้อนันีอ้าตมา

เห็นในเฉพาะในตวัเอง  

ในสมยัหนึง่เขา้ไปอยู่ในป่า สงบ แตเ่ม่ือออกมาแลว้ มาติด

บาตรคน บา้นคน เคา้มาเลน่ดนตรกีนัอยู ่ไม่สงบ ราํคาญ ทาํไม

ถึงราํคาญอยา่งนัน้ ก็เพราะวา่เสียงดนตรมีากวนเรา มี

ความเห็นผิดอย่างนี ้อยู่ไปก็ไม่สบายใจ เพราะเขา้ใจวา่

เสียงดนตรมีากวนเรา อยู่ไปหลายวนั ทกุขม์นัเกิดมาไม่หยดุ ไม่
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หนีจากท่ีนั่น เลยเปล่ียนความรูส้กึวา่ อืม เราน่ีมนัผิดหรอืถกูน่ี 

คิดใหม่ พิจารณาใหม่ เกิดความรูส้กึขึน้มา อนันีไ้ม่ใช่เขามากวน

เราน่ี ดไูปแลว้เราไปกวนเคา้ เน่ีย มนัหลงขนาดนีน้ะ เราไปกวน

เคา้ก็เขา้ใจวา่เคา้มากวนเรา มนัผิดแท้ๆ อย่างนี ้มนัก็เป็นเหตใุห้

เราไม่สบาย อนันีก็้เป็นธรรมะนอกคมัภีร ์เป็นตาํรานอกคมัภีร ์

เหมือนกนั ถา้เราคงจะไปอา่นในคมัภีร ์คงจะไม่รูห้รอก ไม่รูว้า่

อนันีม้นัเป็นยงัไงกนั อนันีไ้ปนั่งอยู่ในป่า เอากายไปนั่ง ทาํจิตให้

สงบ ปัญญามนัเกิดขึน้มาน่ีเรยีกวา่ มนัดใูนจิตของเจา้ของนั่น 

เกิดความรูส้กึขึน้อย่างนี ้มนัก็ตดัปัญหานัน้ได ้ 

นั่นแหละจงึไดม้าเหน็เพ่ือนมาปฏิบติั จงึอยากจะขอฝากไว ้

อย่าเพิ่งลืมตวันะ อย่าเพิ่งลืม เคยพลาดมาแลว้ พลาดมา นกึวา่

ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไร ใหเ้หมือนอย่างหนึง่ก็เหมือนไมส้องอนั 

ไมอ้นัหนึ่งมนัยาวซกัฟตุนงึ อย่างนีเ้ป็นตน้ ถา้มีไมอ้นัเดียว เรา

มองขึน้ ถึงถามไม่รูว้า่ไมม้นัสัน้มนัยาว เพราะไม่มีเครื่องวดั ถา้

เอาไมอ้นัหนึง่มาวดัเขา้ไปอีกสองฟตุ จะเห็นวา่ไมเ้รามนัสัน้ ถา้

เอามาวดัใหม ่เอาซกัครึง่ฟตุมาวดั จะเห็นวา่ไมเ้ราท่ีเราถืออยู่น่ี
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มนัยาว อนันีธ้รรมะนีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ เม่ือมีเหตมุากระทบ มนั

จงึฟุง้ขึน้มา  

การปฏิบติัหาทางพน้ทกุขนี์ ้ทกุวนัมีครูมีอาจารยม์าก ทกุ

วนันี ้มีครูมีอาจารยม์าก แลว้แตอ่บุายท่ีครูอาจารยจ์ะสอนไป 

ถา้เราไม่รูท้ั่วถงึ ก็ลาํบากทกุวนันี ้มนัเป็นของท่ีลาํบาก

เหมือนกนั ไมรู่จ้ะเอาอะไรตอ่อะไร มนัเป็นของลาํบาก ถา้เรามี

ปัญญารูจ้กัเชน่วา่ เคา้เรยีนกรรมฐานกนัทกุวนันี ้เรยีกวา่ เรยีน

วิปัสสนา หรอื สมถะ หรอื วปัิสสนาอยา่งนีเ้ป็นตน้ อนันัน้เป็น

คาํท่ีสมมติุขึน้มา ภาษาท่ีสมมติุขึน้มา แตอ่าตมาเหน็วา่รวมเขา้

ทัง้สองอย่างนีว้า่การปฏิบติัธรรมะ เทา่นัน้น่ะ ท่ีเราปฏิบติัธรรมะ 

มนัทาํควบกนัไปเลย ทาํทัง้สองอย่างไปในตวัเลย ทัง้สมถะ ทัง้

วิปัสสนา เป็นไปในนัน้เลย  

เช่นวา่เราทาํจติใหส้งบเน่ีย ทาํจิตใหส้งบนี ้สงบดว้ยจิตท่ี

สงบนี ้สงบดว้ยสองประการ สองอยา่ง หนึง่ ท่ีเรามาอยู่ในป่านี ้

ไม่คอ่ยไดย้ินเสียง ไม่คอ่ยไดเ้ห็นรูป จิตมนัก็สงบ อยา่งหนึง่ สงบ

นีจ้งึเป็นขัน้ท่ีสงบอนัแรก ตอ่ไปนัน้ทา่นก็พยายามใหเ้กิดปัญญา 
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เปล่ียนซึง่อารมณท์ัง้หลายใหรู้ว้า่ อนิจจัง ทุกขงั อนัตตา สาม

ประการนี ้เป็นอารมณข์องวิปัสสนา คือเป็นอารมณท่ี์ใหจ้ิตเกิด

ปัญญา ไม่ใชอ่ื่น ตรงนีไ้ม่ตอ้งกาํหนดอะไรมาก จะยืน เดิน นั่ง 

นอน ทกุอิรยิาบถ เม่ือถกูอารมณม์าเม่ือไหร ่ใหร้ะลกึเสมอเม่ือ

นัน้ มีสติอยู่วา่ อนันีถ้า้เรามีความสขุทางใจ หรอืไดอ้ารมณท์าง

จิตเกิดขึน้ก็ดี ก็เรยีกวา่อนันีม้นัไม่แน่ เม่ือทกุขเ์กิดมา ก็เรยีกวา่

มนัไม่แน่ อะไรทกุอย่างเกิดขึน้มาตรงนัน้ บอกวา่มนัไมแ่น่ทกุ

ขณะไป เท่านีน้่ะ นานๆไปจติของเรามนัจะลกุขึน้มาเหน็วา่ เออ 

อนันีม้นัก็ไม่แน่ อยา่งนัน้มนัก็ไม่แน่ เป็นของไม่แน่นอนทัง้นัน้ 

เห็นอะไรๆท่ีเป็นของไม่แนน่อน เป็นของไมจ่รงิไม่จงั จิตใจเรานีก็้

เลยไม่เอาจรงิจงักบัมนัเท่านัน้แหละ อนันีม้นัก็เปล่ียนอารมณ์

ของเราเหมือนกนั  

สมยัก่อนท่ีเราเห็นวา่อนันีม้นัจรงิ สขุน่ีมนัจรงิ ทกุขน่ี์มนัจรงิ 

อะไรท่ีมนัจรงิจงัทัง้นัน้ เราไปเขา้ใจจนเกินไปซะ ไปเอาจรงิเอา

จงักบัส่ิงท่ีวา่มนัไม่จรงิไม่จงันัน้ บางทีมนัเปล่ียนไป ก็ผิดหวงั เรา

ก็ทกุขเ์กิดขึน้มา เปล่ียนไปเม่ือไรก็ผิดหวงั เรามาทกุขเ์กิดขึน้มา 
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มนัก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย ถา้เห็นเรื่องของไม่จรงิจงัในธรรม

ทัง้หลายแลว้ จิตใจเรามนัก็ไม่ยดึมั่นถือมั่น เม่ือไม่ยดึมั่นถือมั่น 

ปัญหามนัก็หมดไป เม่ือปัญหาหมดไป ก็เรยีกวา่ไมมี่อะไรแลว้ 

สงบ ทางปัญญาก็เกิดขึน้  

ใครเคยมีความทกุขท์างใจมัย้ ใครมี ใครเหน็ทกุขเ์กิดขึน้ทาง

ใจมัย้ ใครเคยเห็นมัย้ น่ีคือขอ้ปฏิบติัธรรมท่ีมนัเกิดตรงนัน้แหละ 

เกิดท่ีจิตของเรานัน้แหละ เกิดตรงนัน้มนัจะดบัลงตรงนัน้ ฉะนัน้

พระองคจ์งึใหพ้ิจารณาอยูท่ี่จิตของเรา สขุมนัก็ไม่ไปเกิดอยู่ภเูขา

หรอก ทกุขก็์ไม่ไปเกิดอยู่ภเูขาหรอก สขุทกุขม์นัเกิดท่ีใจของเรา

นัน้ ไม่ใช่ท่ีอ่ืน น่ีทา่นจงึใหรู้จ้กัสมมติุอนันี ้เช่นวา่ ไอท้กุขม์นัจะ

เกิดขึน้มานั่นน่ะ หนึ่ง สขุทกุขเ์กิด เป็นสขุทกุขข์องธรรมดาอย่าง

หนึง่ ทกุขอ์นัเกิดจากอปุาทานอยา่งหนึ่ง ไอค้นท่ีไม่มีทกุขไ์ม่มี

หรอก แตว่า่มนัมีทกุขป์ระจาํสงัขารเชน่วา่เราป่วยอยา่งนีเ้ป็นตน้ 

น่ีก็มีทกุข ์ถา้เราคิดไปถกูเรื่องของมนั เรื่องป่วยก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาของมนันะ อยา่งนีม้นัไม่แน่หรอก เช่นนี ้หรอือาการท่ีเรา

เจ็บปวด เอาเข็มมาฉีดเขา้ไปตรงนี ้ฉีดยาน่ี มนัก็เจบ็เหมือนกนั 
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เจ็บอะไร เจ็บเฉพาะเอาเข็มมาแทงในหนงั มนัก็เจ็บน่ะ สมัผสั

มนัเจ็บ พระพทุธเจา้ก็เจ็บ พระอรหนัตก็์เจบ็ แตว่า่เจ็บนัน้ เป็น

เจ็บธรรมดา ทกุคนจะตอ้งเจบ็เป็นธรรมดา สมัผสัน่ีวา่ใหรู้จ้กั 

อนันีเ้ป็นธรรมดาเหลือเกิน  

ท่ีทา่นใหรู้จ้กัอีกประการหนึง่ท่ีมากท่ีสดุคือ ไอท้กุขท่ี์มนัเกิด

มาจากอปุาทาน นั่นเป็นทกุข ์เกิดมาจากกิเลสจรงิๆ อุปาทาน

เหมือนฉีดยา เอาเข็มท่ีเราไปอาบดว้ยยาพิษ เอาเข็มอาบดว้ยยา

พิษแลว้มาฉีดเขา้ไป แหม อนันีม้นัเจ็บมนัปวดเหนือธรรมดา

เหลือเกินนะ เน่ีย ไม่ใชธ่รรมดาแลว้ น่ี สขุเพราะอปุาทาน ทกุข์

เพราะมีอปุาทาน เป็นแบบนี ้เหมือนกบัท่ีเอาเข็มไปอาบนํา้ยา 

มาฉีดเขา้ไป ปวดเจ็บจนตาย จนใหค้นตาย อะไรเราเกลียด มี

อปุาทาน ความรูส้กึขึน้มา สขุทกุขมี์อปุาทาน แมอ้ย่างนอ้ยก็

ตอ้งตายทัง้เป็น รูจ้กัอนันัน้ท่ีมนัพิจารณาธรรมท่ีตรงไหน ธรรม

มนัเกิดตรงไหน มนัดบัตรงไหนเน่ีย อย่าไปดท่ีูอ่ืน ดท่ีูจติของเรา  

จิตนีม้นัเป็นกาํลงัมากท่ีสดุนะ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย อยา่งนีก็้

เป็นลกัษณะทัง้นัน้แหละ ไมมี่อะไรเลย เหมือนกบัรถยนต ์
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รถยนต ์ตารถยนตม์นัมีัแสงใหญ่สวา่งอยา่งนัน้ แตร่ถยนตม์นั

เห็นมัย้ หรอืคนนั่งอยู่บนรถมนัเห็นน่ะ ตวัรถยนตม์นัเหน็แสง

สวา่งหรอืเปลา่ น่ีก็เหมือนกนัน่ะ ไอค้วามเป็นจรงิ แสงสวา่งเกิด

จากตารถยนต ์แตร่ถยนตไ์ม่เหน็ เราก็เหมือนกนั นอ้มเขา้มา

เป็นโอปนยกิธรรม เราอยู่ในสถานท่ีท่ีเราสงบ สงบอยู่ท่ีน่ีในป่า

นี ้ในถ่ินนี ้แตเ่ราก็ตอ้งการความสงบ บางทีบางคนมาอยู่ท่ีน่ี มนั

ก็ไม่เหน็ความสงบเหมือนกนั เหมือนกบัรถยนต ์มีตาแตว่า่

รถยนตไ์ม่เหน็ คนนั่งอยู่บนรถยนตน์ั่นเหน็ อย่างนีเ้หมือนกนั  

ใหเ้รารูจ้กัวา่ธรรมทัง้หลายมนัเกิดขึน้ท่ีไหน ดบัท่ีตรงไหน 

อะไรมนัเป็นอยา่งไร ใหเ้หน็ใหรู้จ้กั ธรรมะเป็นเรื่องอบุายอย่างนี ้

เพราะวา่ธรรมะเรามองไมเ่หน็ชดั ไม่มีอะไร มีเรื่องอบุาย อาตมา

จงึชอบพดูธรรมะและพดูเรื่องอบุายใหเ้ห็นอย่างนี ้เช่นวา่เราเหน็

โลกน่ีวุน่วาย อนัความเป็นจรงิน่ี โลกไม่วุน่วาย เราวุน่วายเอง

ของเรา ใหน้อ้มเขา้มาเช่นเหน็ตน้ไมต้น้หนึง่ มนัแก่ ใบมนัรว่งลง

ไปน่ี เรามองเห็นก็ รูจ้กัแลว้วา่เห็นตน้ไมก็้มองเขา้มาเราวา่ ปัจจ

ตัง เวทตัิพโพ วิญ�หู ิอยา่งนี ้ตน้ไมม้นัแก่ก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 26 
 

ตวัเราแก่ก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ อย่างนีเ้หน็ธรรมท่ีเสมอกนัแลว้ 

เห็นขา้งนอกก็เห็นขา้งใน เหน็ขา้งในก็เห็นขา้งนอก อนันีก็้เป็น

อนสุติเราอย่างหนึ่ง ท่ีจะปลงสงัขารพิจารณาเรื่อยไป  

เม่ือเรารูจ้กัธรรมะเช่นนีก็้เหมือนกบัคนท่ีเดินทางไป เดินไป

แลว้ก็เดินทางกลบัมา แลว้ก็หยดุอยู่ น่ีเป็นลกัษณะของคนเดิน 

คนกลบั เดินไปก็ได ้กลบัมาก็ได ้หยดุอยูก็่ได ้แตธ่รรมะท่ี

พระพทุธเจา้ หรอืท่ีนกัปราชญท์ัง้หลายทา่นสอนวา่ เม่ือจิตถึง

ธรรมะอนัแทจ้รงิแลว้ อาการเดินไปก็ไม่มี อาการกลบัมาก็ไม่มี 

อาการหยดุอยูก็่ไม่มี น่ีเขา้ใจมัย้วา่จะอยูท่ี่ตรงไหน ส่ิงทัง้หลายนี้

มนัจะปรากฏขึน้มากบัผูป้ฏิบติั อนันีเ้ป็นธรรมท่ีเรยีกวา่มนัเป็น

สจัธรรมท่ีตัง้อยู่ ไม่ใช่ของใครทัง้นัน้แหละ ไม่ใช่ของพระพทุธเจา้ 

ไม่ใช่ของใครทัง้นัน้นะ อนันีเ้ป็นสจัธรรมอยู่อย่างเนีย้ ไมใ่ช่ของ

ใคร ไม่ไปกบัใครทัง้นัน้ อยู่อย่างนัน้หละ เดินไปก็ไม่ไป ถอยกลบั

ก็ไม่ถอย ยืนหยดุอยู่ก็ไม่หยดุอยู่เหมือนกนั ไม่มี ไม่มีการเดินไป 

ไม่มีการถอยกลบั ไม่มีการหยดุอยู่ อยา่งเนีย้ อนันีธ้รรมท่ีเป็น
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ปัจจตงั ถา้ผูป้ระพฤติปฏิบติัไปถึงท่ีตรงนัน้จะไม่สงสยัอะไร

ทัง้นัน้ จบลงท่ีตรงนัน้น่ะ  

อย่างนัน้การปฏิบติัเช่นนีก็้ดีแลว้ แตว่า่ระยะหนึ่งก็ปฏิบติั

เป็นชั่วสิบวนั ย่ีสิบวนั เดือนหนึง่ หรอืตอนเชา้ ตอนเยน็เราไดม้า

นั่งความสงบอย่างนีก็้ดี แตว่า่มนัยงัไม่ยิ่ง ถา้หากวา่ใหม้นัยิ่ง 

การสมาธินัน้ก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียว ยืน เดิน นั่ง นอน เป็น

สมาธิ เป็นวงกลมอยู่เรื่อย ใหเ้รามีสติ พดูถึงดา้นจิตใจผู้

ประพฤติปฏิบติัน่ีเป็นวงกลม มีสติ ไม่ใช่วา่ บางทีก็เขา้ใจวา่เรา

นั่งกรรมฐานน่ี เราเลิกจากการกระทาํนีแ้ลว้ก็หมดกรรมฐาน 

ไม่ใช่อย่างนัน้ อย่าใหม้นัหมดสิ ไม่ใช่วา่เหมือนกบัเราบรโิภค

ขา้วน่ี บรโิภคขา้วมนัอ่ิมแลว้ ออกจากท่ีนั่ง เดินไปก็ยงัอ่ิม นอน

มนัก็ยงัอ่ิม ไปก็ยงัอ่ิม มนัมีกาํลงัอยู่อย่างนัน้ ใหเ้ราเขา้ใจอย่าง

นัน้ พอท่ีวา่เราออกจากกรรมฐานน่ีไม่ใช่วา่เราออก ไม่ใช่วา่เรา

หยดุ เราจะตอ้งใหเ้รามีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอยา่งนัน้ เราทนั

หรอืเปลา่ การกระทบมนัก็เป็นอย่างหนึง่  
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เช่นวา่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย มนัจะกระทบอย่างเนีย้ เรยีกวา่

การกระทบ เช่นวา่นกมนัรอ้ง พอเสียงนกมนัรอ้ง กระทบเฉยๆ 

เม่ือนกมนัรอ้งจบไปแลว้ ความรูส้กึคิดขึน้ในนี ้แหม เสียงนกน่ี

มนัสนกุหวะ นกมนัไม่สนกุหวะ หรอืคิดขึน้วา่ แหม อยากจะจบั

นกมนัไปเป็นอาหารน่ะ อยากจะจบันกมนัไปขายหวะ น่ี นี ้

เรยีกวา่มนัเกิดจากตรงนัน้ ท่ีใหก้ระทบเฉยๆ ไดย้ินเฉยๆไม่มี

อะไรเลย ถา้มีอวิชชาเป็นพืน้น่ะ เม่ือกระทบพุง่ เออ เสียงนัน้ 

สนกุดี อยา่งนี ้รูปนัน้สวย กล่ินนัน้หอม เราชอบ มนัจะเป็นไป

ทาํนองนี ้อนันัน้เรยีกวา่ เรื่องกระทบแลว้เฉยๆมนัอยา่งหนึ่ง เม่ือ

กระทบแลว้มนัรู ้ยดึหมายไปตามอาการทัง้หลายเหลา่นัน้ ไป

เก็บส่ิงตา่งๆเขา้มารวมในจิตของเรา รูส้กึขึน้ เรยีกวา่การกระทบ

เฉยๆ ถา้เรารูจ้กัการกระทบเฉยๆ กระทบเลิกไปก็ไม่มีอะไร การ

กระทบเรา ติดมีอปุาทานยดึมั่นถือมั่น ปรุงแตง่ส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นัน้ ใหเ้ราโกรธ ใหเ้ราเกลียด ใหเ้ราชอบ ใหเ้ราไม่ชอบ 

นงุนงักนัอยู่ตรงนัน้แหละ อนันีถ้า้เราตามดจูิตของเราแท้ๆ แลว้ 
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จะรูจ้กั อะไรมนัเป็นอนัตราย ไม่เป็นอนัตรายตอ้งรูจ้กัในจิตของ

เจา้ของนัน้ น่ีเรยีกวา่การปฏิบติัทางจิต  

ไม่มีอะไรจะพดูมากนะ ใหโ้ยมไปลอง ทดลองดนูะ หรอืพน้

ทกุขก์นัหมดหรอืยงั ถา้ยงัไมพ่น้ทกุขเ์อาไปลองดนูะ เรยีกวา่ไม่

ตอ้งพดูมาก ไม่ตอ้งอะไรมาก อารมณท่ี์เกิดขึน้ทางหก็ูเรยีกวา่

มนัจะชอบหรอืวา่ไม่ชอบใจ ก็เรยีกวา่อนันีม้นัไม่แน่ เทา่นัน้

แหละ ยืนไป ถา้มนัเกิดขึน้มาเม่ือไรก็ อือ ไม่แน่ สบัมนัตรงเดียว

เท่านีแ้หละ แนวปัญญาเกิด ถึงแมว้า่มนัจะมีโกรธ มีเกลียด

เท่าไร ขึน้มาในใจของเรา เราก็วา่ อืม อนันีไ้ม่แน่ มนัก็ไม่แน่

ทัง้นัน้แหละ เด๋ียวโยมจะเหน็ของไม่แน่ขึน้จรงิๆ ก็เห็นของไม่แน่

แหละ อะไรท่ีมนัไม่แน่ ของนัน้มนัก็หมดราคาแลว้ใชม่ัย้ ของไม่

จรงิไม่จงัมนัก็หมดราคาแลว้มนัก็อยา่งนัน้ เม่ือมนัหมดราคา

แลว้เช่นนัน้ เรารูจ้กัวา่มนัหมดอย่างนัน้ มนัไม่แน่ทัง้นัน้ ถา้มนั

เกิดขึน้มาเม่ือไร เราก็บอก อืม มนัไม่แน่ เกิดมา มนัก็เท่านัน้

แหละ เกิดขึน้มาก็นกึวา่ เทา่นัน้แหละ เป็นอย่างนัน้แหละ จิตใจ

เราจะเป็นอยูอ่ย่างนี ้จะเหน็ชดัวา่ ไอค้าํท่ีวา่มนัไม่แนน่ั่นแหละ 
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เรยีกวา่ธรรมะ ธรรมะนั่นแหละท่ีเราเหน็ธรรมะ เรยีกวา่ของท่ีไม่

แน่ มนัจะเป็นเหตไุม่ใหเ้รายดึมั่น หรอืถือมั่น แตย่ดึมา แตว่า่ไม่

มั่น อย่างนี ้เม่ือเราเหน็ธรรมะก็เหน็พระพทุธเจา้ เม่ือเห็น

พระพทุธเจา้ ก็เหน็ธรรมะ เห็นธรรมะก็เหน็พระพทุธเจา้ อย่างนี ้

ความรูอ้นันีอ้ยู่อย่างนี ้ตัง้อยู่เสมอในใจอย่างนี ้ 

อนันีใ้หโ้ยมเอาไปลองด ูถา้ไม่เช่ือ เอาลองๆดกู่อนก็ได ้ทาํ

ไปอย่างนี ้ถา้มนัสมถกรรมฐาน ก็ทาํไปอย่างนี ้ทาํไปเรือ่ยๆไป 

ไอค้วามรูส้กึเกิดขึน้มาตอ่ไปนัน้ เราก็พอสมควรแลว้ก็ยกใหม้นัมี

ปัญญายิ่งขึน้กวา่นัน้ ท่ีบอกวา่ท่ีวา่มนัไม่แน่ ศพัทนี์เ้ป็นศพัทท่ี์

สาํคญัน่ะ แตข่า้มไปขา้มมาอยา่งนี ้ไม่เหน็ คิดวา่ธรรมอนันีม้นั

เป็นอะไรก็ไม่รู ้ไมย่กขึน้มาด ูถา้เรายกดขูึน้มาเม่ือไร เรามีมัย้ 

เรามีความสขุเกิดขึน้ดงัใจหรอืเปลา่ เคยมีมัย้ เรามีความทกุข์

เกิดขึน้ทางใจหรอืเปลา่ เรามีความพอใจเกิดขึน้ทางใจหรอืวา่ 

เรามีความไม่พอใจเกิดขึน้ทางใจหรอืเปลา่ อนันีม้นัตอ้งจะเป็น

นิจการ ทัง้หลายเหลา่นีท่ี้มนัเกิดมาท่ีเฉพาะหนา้ เรารูจ้กั เพราะ

เรามีสติอยู่ อนันีม้นัไม่แน ่น่ีไม่แน่ บอกทกุขณะเลย ลองๆดู
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เหอะ โยมจะบรรลธุรรมะในการเดินก็ได ้การยืนก็ได ้การนอนก็

ได ้ไอค้วามยดึมั่นถือมั่นจะคอ่ยๆคล่ีคลายออกไปเรื่อยๆ จะไดมี้

ปัญญาเกิดขึน้  

ไปลองดนูะ ไปทดลองดเูถอะ มนัจะเป็นยงัไง ไปลองดสิู 

มีมัย้ ก็มนัมีส่ิงท่ีทดลองอยูแ่ลว้วา่ ไออ้ารมณม์นัมาสะกิดอยู่ทกุ

เวลาน่ะ มีแลว้ชอบใจมีมัย้ ไม่ชอบใจมีมัย้ นั่นแหละ ถา้อนันัน้มี

อยู่ ท่ีเรื่องชอบใจ ไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจวา่ชอบใจเป็น

ธรรมดาอย่างหนึง่ ถา้มนัเรือ่งธรรมดาแลว้ เป็นเรื่องอปุาทาน

นั่นน่ะ มนัจะไม่ใหเ้ราสบายนะ เหมือนเอายา เหมือนเอาเข็มไป

อาบยาพิษมาฉีดเขา้ไปน่ะ ทน มนัจะเป็นอย่างนัน้ อยา่งนัน้ถา้

เรารูจ้กัแกปั้ญหาอนันี ้จิตใจเราก็สงบ ตอ่นีไ้ปเป็นโอกาสท่ีจะให้

ถามปัญหาขอ้ขอ้งใจซกัหนอ่ย พอสมควรนะ ถา้ใหอ้าศยัการพดู

มนัก็ไม่จบหรอก กระทั่งคืนสองคืนมนัก็จบไม่ได ้…เคยมีมัย้โยม 

ไดย้ินเสียงมนัมาแลว้ก็รูส้กึวา่เสียงมนัมากวนเรา เคยคิดมัย้ 

เสียงมากวนเราหรอืเราไปกวนเสียง (Do they come to bother 

us or do we go to bother it?) ระวงัใหดี้นะ  
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ท่ีมา: https://youtu.be/45G_0soAm10  

 

https://youtu.be/45G_0soAm10

