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ฝึกดูจติ 

หลวงพอ่ชา สภุทัโท 

ตอ่ไปนีเ้ป็นเวลาท่ีพวกพทุธบรษัิท ทัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชิต

ทัง้หลาย จะไดต้ัง้ใจรบัโอวาทขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ของเราโดยความเคารพ และวนันีไ้ดป้รารภซึง่ศรทัธาอนัมา

จากกรุงเทพ พระนคร ซึง่มีคณุอาคม ซึง่เป็นประธานนาํคณะมา

มากพอสมควรเพ่ือจะมาทอดผา้ป่า ณ วดัหนองป่าพงในวนันี ้

เม่ือทาํกิจอนัใดเสรจ็แลว้ เป็นโอกาสท่ีวา่ตอ่ไปเพ่ือจะไดฟั้งธรรม

ขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซึง่เป็นเนือ้หาอนัสาระแก่

พวกพทุธบรษัิททัง้หลาย 

ตอ่ไปการฟังธรรมในครัง้พทุธกาลนัน้ ก็คงจะไม่มีพิธีรตีอง

อะไรมากมาย นอกจากผูท่ี้แสดงธรรมกบัผูท่ี้รบัฟังธรรม สอง

อย่าง ติดตอ่กนั เม่ือคนผูจ้ะตัง้ใจฟังธรรม และผูใ้หธ้รรมะ ก็มี

กาํลงัใจท่ีจะใหธ้รรมะ เปรยีบประหนึง่วา่ เราจะใหว้ตัถอุนัใด

ของอนัใดอนัหนึง่แก่บคุคลใดคนหนึง่เป็นตน้ ในความพอใจมี

เจตนาอนัดี เม่ือผูท่ี้รบัก็พอใจท่ีจะรบั ทัง้สองฝ่ายก็เรยีกวา่ มี
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อดุมคติกลมกลืนซึง่กนัและกนั เหมาะสมกบัการฟังธรรมะ หรอื

เหมาะสมกบัการท่ีจะใหข้องหรอืรบัของเช่นนัน้เหมือนกนั 

ฉะนัน้อาตมาจงึไดเ้ตือนใจวา่วนันีเ้ป็นวนัท่ีสาํคญั อย่าพา

กนัทาํใจใหร้อ้น บางคนก็จะกระสบักระสา่ยในใจวา่วนันีมี้

อปุสรรคมาก การมาสรา้งบญุ สรา้งกศุลวนันีน้่าจะไม่มีอปุสรรค 

แตว่า่เกิดมีอปุสรรคขึน้ บางท่านอาจจะสงสยัวา่มนัเป็นอะไรตอ่

อะไรกนัเน่ีย อนันีข้อใหเ้หน็วา่ เรื่องอปุสรรคนัน้นั่นแหละ เม่ือมี

อปุสรรคทกุครัง้ เราจะมีความอดทนทกุครัง้ เม่ือมีอปุสรรคทกุ

ครัง้ เราทัง้หลายจะมีปัญญาทกุครัง้ พระผูมี้พระภาคทา่นตรสั

วา่เม่ือเราทาํประโยชน ์มนัจะยาก มนัจะลาํบากเทา่ไร เราก็ไม่

กลวัมนั เพราะวา่เราสรา้งประโยชนท่ี์ดี เราทาํประโยชนท่ี์ดี ท่ี

เป็นประโยชนแ์ก่ตนและบคุคลท่ีทั่วไป มีเจตนามุง่หมายเช่นนี ้

แลว้ ถงึไดมี้ความยาก มีความลาํบาก มนัก็ยงัมีสว่นดีอยู่ เพราะ

เรามีเจตนาอนัดี มุง่การกระทาํท่ีดีท่ีงามท่ีถกูตอ้งเช่นนี ้ไม่วา่

ทกุขท์างกาย ใจมนัก็ยงัเป็นสขุ เป็นเชน่นัน้ ดีกวา่บคุคลท่ีทาํส่ิง

ท่ีไม่เป็นประโยชน ์ลาํบากมาก แตใ่จก็ยงัเป็นทกุข ์นอกจากกาย
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เป็นทกุขแ์ลว้ ใจก็ยงัเป็นทกุขอี์กตอ่ไป ถา้เราสรา้งประโยชนท่ี์ดี 

ประโยชนต์น ประโยชนค์นอ่ืนทั่วไปโดยเจตนาอนัดี ถึงแมม้นัจะ

ทกุขก์าย หมดอนัตรายไปแลว้ ใจเราก็ยงัมีความสขุ ก็เป็นฉนันัน้

เหมือนกนั  

ไม่ใช่วา่เป็นแตต่วัพวกเราทัง้หลายนี ้ถงึแมพ้ระพทุธเจา้ท่าน

ก็ฝ่าฟันอปุสรรคอนันีม้าตลอดกาล ตลอดเวลา ถา้ไม่มีอปุสรรค

นะ ไม่มีอปุสรรค ก็ไม่มีกาํลงัใจ ก็ไม่ไดป้ฏิบติัธรรม เม่ือมนัทกุข์

ตรงไหน ก็พยายามพิจารณาตรงนัน้ ฉะนัน้ทกุขนี์พ้ระพทุธเจา้

ท่านสรรเสรญิเหลือเกิน แตค่นผูท่ี้ไม่มีปัญญา ไม่สรรเสรญิเลย 

ทกุขเ์นีย้ พระพทุธเจา้ท่านจงึตรสัวา่ ทกุขสจั ทกุนีเ้ป็นสจัธรรม 

ถา้เม่ือเกิดทกุขเ์ม่ือใด พระพทุธเจา้ของเราสบายเม่ือนัน้ มี

ปัญญาเม่ือนัน้ เชน่กบัรบกบัพญามาร น่ีเป็นอปุสรรค ขดัขวาง

ไว ้ทา่นชนะทกุที ทาํไมท่านชนะทกุที ก็ท่านไดป้ฏิบติัทกุที ท่าน

ก็มีปัญญา ไดช้นะทกุที อนันีก็้ฉนันัน้เหมือนกนั วนันีเ้รยีกวา่เรา

ไปพบกนัเสีย ซึง่วา่อรยิสจัคือทกุขสจั คือของจรงิเชน่นี ้ใหพ้วก

เราควรพากนันกึถงึคณุพระพทุธเจา้ เหน็วา่พระพทุธเจา้เนีย้ 
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ท่านพบทกุขสัจ คือของจรงิเช่นนีใ้หพ้วกเราพากนันกึถงึ

พระพทุธเจา้ เห็นวา่พระพทุธเจา้เนีย้ ทา่นพบทกุขสจั ทา่น

พิจารณาในทกุขอ์นันัน้ ท่านจงึมีความอดทน ชนะมารทัง้หลาย

ทัง้ปวง เพราะการประพฤติปฏิบติั  

เพราะฉะนัน้ขอพทุธบรษัิทวนันี ้จงมีความเขา้ใจในการ

กระทาํของเราทกุๆคน แตอ่าตมาก็เห็นความลาํบากลาํบนของ

ญาติโยมทัง้หลายซึง่เดินมาจากทางไกลเป็นอนัมากเหมือนกนั 

แตว่า่ก็มีการดีใจสว่นหนึง่ท่ีมากท่ีสดุเหมือนกนั มีความอตุสา่ห์

พยายามมา ตัง้แตโ่นน้มาถึงน่ี เป็นระยะทางหลายรอ้ยกิโล อนันี ้

เรยีกวา่มาดว้ยศรทัธากนัจรงิๆ ไม่ใช่มาหนเดียวซะดว้ย มาบอ่ย

ซะดว้ยนะ อนันีเ้หน็วา่ญาติโยมมาดว้ยศรทัธาท่ีประกอบดว้ย

ปัญญาจรงิๆ มีชวนกนัมา พรอ้มใจกนัมาน่ี เหน็ประโยชน ์

เพราะวา่เหน็ประโยชนใ์นอรยิทรพัย ์ทรพัยท่ี์ญาติโยมท่ีทาํไปนี ้

เรยีกวา่มาแสวงใหม่ หาอรยิทรพัย ์อรยิทรพัย ์ทรพัยอ์นันัน้เป็น

ทรพัยภ์ายใน ไม่ใช่ทรพัยภ์ายนอก แตเ่ดิมมนัก็เป็นทรพัย์

ภายนอก เปล่ียนมาเป็นทรพัยภ์ายใน  
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วนันีญ้าติโยมทัง้หลาย เอาทรพัยภ์ายนอก มาเปล่ียนใหเ้ป็น

ทรพัยภ์ายใน อนันีม้นัจะพน้จากอทุกภยั อบุติัภยั โจรภยั ตาม

ไปไม่ได ้เอาไม่ไดแ้ลว้ เพราะวา่มนัเป็นอรยิทรพัย ์ทรพัยอ์นันี ้

เอาออกจากขา้ศกึแลว้ นํา้ทว่ม ลมพดั ไฟไหม ้อนัตรายตา่งๆ 

อนัตรายทัง้หลายเหลา่นีเ้ขา้ไม่ถึงแลว้ เพราะวา่เขา้ถงึจดุมนัคือ

ท่ีความสบายใจ หรอืความดีใจท่ีฝังไวใ้นวิญญาณอนันี ้ดงันัน้

พระพทุธเจา้ของเราทา่นจงึเรยีกวา่ บญุ มนัไม่อยู่ภายนอก จบั

เอามาขา้งในซะ ทา่นจงึจดัเป็นอรยิทรพัย ์ทรพัยภ์ายใน นํา้ท่วม

ไม่ได ้ไฟไม่ได ้โจรลกัไปไม่ได ้สว่นนีโ้ยมจะสบาย สว่นท่ีบรจิาค

ไปวนัเนีย้ เก็บไปท่ีมนัดีๆแลว้ พน้อนัตรายแลว้ สบายใจ อนันี ้

เรยีกวา่ ไอค้วามสบายใจนั่นน่ะ มนัไม่มีโทษอะไร ฉะนัน้การ

บรจิาคนีท้า่นวา่ปราบกิเลสสว่นหนึง่ ซึง่ท่ีวา่ตวัโลภะ ซึง่มนัทาํ

ใจเราใหม้วัหมอง เม่ือจิตมวัหมองแลว้ ทาํไปไดท้กุประการฉนั

นัน้ การกระทาํอนันีข้องญาติโยมทัง้หลายเป็นไปในทาํนองอนันี ้ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ของเรา ทา่นสอนวา่การใหท้าน การรกัษาศีล การเจรญิ
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เมตตาภาวนานัน้ รวมเขา้ไปหาจดุอนัเดียว จดุอนัเดียวคืออนั

ใด…จดุอนัเดียวอยูท่ี่ไหน…จดุอนัเดียวเพ่ือจะใหถ้งึความสงบ 

หาความสงบ จากส่ิงทัง้หลายทัง้ปวง เรยีกวา่หาความสงบ จดุนี ้

คือความสงบ เม่ือไดค้วามสงบแลว้ ก็เรยีกวา่มนัจบ ก่อนจะสงบ

นัน้น่ะ เราจะรูเ้รื่องวา่ เราจะทาํอยา่งไร ใจเราจงึจะสงบ อย่างนี ้

เป็นตน้ เม่ือจติเราไม่สงบ เราจะอยา่งไร มนัถึงจะสงบ ถา้เม่ือจิต

สงบแลว้ ก็ถึงจดุของผูมี้พระภาคของเรานัน้น่ะ ท่ีท่านตอ้งการ

ท่ีสดุแก่พทุธบรษัิททัง้หลายนัน้  

เรื่องท่ีจิตของเราท่ีไม่สงบนัน้ เพราะวา่จิตของเรานัน้น่ะ ไม่

ถึงธรรมะอนัแทจ้รงิ ไมถ่ึงจดุธรรมะอนัแทจ้รงิ จิตเรายงัโงอ่ยู่ จิต

เรายงัไม่ฉลาด ไม่มีปัญญา รูเ้ท่าตามความเป็นจรงิ ใน

สภาวะธรรมทัง้หลาย สภาวะธรรมทัง้หลายนัน้ท่ีเรยีกวา่ปฏิบติั

ธรรมะ อะไรมนัเป็นธรรมะ…ทกุอยา่ง ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมะ ไม่มี 

คือของทกุส่ิงทกุอยา่งนัน้แหละ ท่านเรยีกวา่เป็นธรรมะ จะเป็น

รูปท่ีเรามองเหน็ดว้ยตาก็ตาม จะเป็นนาม ส่ิงท่ีเรามองเหน็ดว้ย

ตาไม่ไดก็้ตาม เป็นธรรมะกนัทัง้หมดเลยทีเดียว น่ีเรยีกวา่ธรรมะ 
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เรยีกวา่สภาวะ สภาวะคือความมนัเป็นอยู่อย่างนัน้ มนัเป็นเอง

ของมนัอยู่อยา่งนัน้ แมพ้ระพทุธเจา้จะบงัเกิดขึน้ก็ตาม ไม่

บงัเกิดขึน้ก็ตาม สภาวะธรรมก็เป็นอยู่อยา่งนัน้เอง ไม่แปรเป็น

อย่างอ่ืน  

ทีนีค้วามไม่สงบของเราทัง้หลายนัน้ คือยงัไม่ไดป้ระพฤติ

ธรรมและปฏิบติัธรรม เช่นองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ

เราตรสัวา่ ใหเ้ห็นใหถ้กูตอ้ง เรยีกวา่สัมมาทฐิิ สัมมาสังกัปโป 

สัมมากัมมันโต สัมมาวาจา สัมมาวายาโม สัมมาสต ิ

สัมมาสมาธิ ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีแ้หละ แปดประการนี ้ไม่ใชมี่

แปด มนัองคข์องมรรคมีแปดอย่าง มรรคมีองคแ์ปด เป็นองค์

ของมนั มรรคมีอนัเดียว คือเอกายมรรค เป็นมรรคอนัเดียว 

และก็เป็นของบคุคลท่ีจะสญัจรไปคนเดียว ไปคนเดียว ไปแตผู่้

เดียว แตมี่องค๘์ประการ เม่ือเรามาเหน็ชอบ ดาํรมินัก็ชอบ 

วาจามนัก็ชอบ การงานก็ชอบ เลีย้งชีวิตมนัก็ชอบ ตัง้สติก็ชอบ 

ตัง้ใจก็ชอบ พยายามก็ชอบ มนัชอบท่ีตรงไหน มนัชอบอยู่ท่ีใจ

ของเราน่ีแหละ มนัชอบ มนัจะไปตรงไหนก็ช่างมนั มนัออกจาก
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จิตดวงนี ้เหน็ชอบออกจากจิต ดาํรชิอบก็ออกจากจิต เม่ือจิตมา

ตัง้ไวช้อบแลว้ มนัก็จะชอบกนัไปหมดนั่นแหละ ไม่มีอะไรจะไม่

ชอบ  

มรรคทัง้หลายเหลา่น่ีมนัสามคัคีกนัขึน้ท่ีจติใจของเรา เป็น

อนัเดียว คือความสงบ จดุนีเ้ป็นทางท่ีองคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ของเราทา่นตรสัวา่ใหเ้ดินมรรค อนันีเ้ป็นสมัมามรรค 

อนันีเ้ม่ือเราคิดแลว้จิตใจสงบ เช่นวา่เราถกูอารมณอ์นัใดเกิด

ขึน้มา ถา้เราเป็นสัมมาทฐิิ มีความเหน็ชอบแลว้ ทกุอย่างมนั

ชอบทัง้นัน้ ไมมี่ผิด เพราะธรรมท่านสอนใหก้ารปลอ่ยวาง ไม่มี

อะไร เม่ือมีความสขุเกิดขึน้มา ไอค้วามสขุอนันีท้่านก็สอนวา่สกั

วา่เป็นสขุ ทกุขเ์กิดขึน้มา พระพทุธเจา้ก็สอนวา่ อนันีก็้สกัวา่แต่

ทกุข ์ไม่มีใครสขุ ไม่มีใครทกุข ์เป็นแตค่วามรูส้กึเกิดขึน้มาเฉยๆ 

ท่านจงึวา่สกัวา่แตส่ขุ สกัวา่แตท่กุข ์ 

ไอค้วามสขุทกุขอ์นันี ้มนัก็เกิดขึน้มามี แตว่า่เม่ือเรา

ทัง้หลายมาประพฤติปฏิบติัธรรมแลว้ อาการของสขุนีม้นัก็เกิด

ขึน้มา แตห่ากวา่หาเจา้ของสขุนั่นไม่มี ไมมี่ใครเป็นเจา้ของ บาง
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ทีทกุขม์นัก็เกิดขึน้มา มีอยู่ แตว่า่ทกุขน์ัน้ไม่มีใครเป็นเจา้ของ

ของทกุข ์เรยีกวา่สขุหรอืทกุขน์ัน้ มนัเป็นมาตามเรื่องของมนั 

เกิดมาตามกิรยิาของมนั มนัก็เป็นอยู่อย่างนัน้ ทา่นจงึบอกวา่ถา้

มีความสขุแลว้ ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจรงิเสียวา่ สขุนีก็้สกัแตว่า่สขุ 

ไม่ใช่สตัวบ์คุคลตวัตนเราเขา ถา้ทกุขเ์กิดขึน้มาแลว้ ท่านก็ให้

รบัรูพ้ิจารณามนัวา่ ทกุขนี์ก็้สกัวา่แตท่กุข ์ไม่ใช่สตัวบ์คุคลตวัตน

เราเขา แนะ่ ถา้เราคิดเช่นนีเ้รยีกวา่เป็นสมัมาทิฐิ เราก็ไม่ไดไ้ป

เป็นเจา้ของสขุนัน้ เราก็ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทกุขอ์นันัน้ สขุทกุขอ์นั

นัน้เป็นของท่ีไม่มีเจา้ของ นะ ไม่มีเจา้ของ  

ถา้ใครเขา้ไปยดึมั่นถือมั่น มนัก็ไปเป็นเจา้ของส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นัน้ เม่ือไปเป็นเจา้ของส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ ของทัง้หลาย

เหลา่นัน้มนัก็ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์มนัไหลไปเรื่อยๆไป บางทีมนัก็

หายไป บางทีมนัก็ไดม้า เราก็ดีอกและก็เสียใจตามวตัถทุัง้หลาย

เหลา่นัน้ เพ่ือวา่อนันีเ้กิดความยุ่งขึน้มา เพราะวา่ตวัมิจฉาทิฐิมนั

เขา้มาแทรก มนัเขา้มาแทรก ใหมี้ความเหน็ผิดเช่นนัน้ เหน็ผิด

อะไร เราเขา้ไปเป็นเจา้ของของสขุ เราเขา้ไปเป็นเจา้ของของ
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ทกุข ์เขา้ไปแบกสขุอนันัน้ ไปแบกทกุขอ์นันัน้อยู ่มนัก็หนกั อนันี ้

มนัเป็นมิจฉาทิฐิในทาํนองอย่างนี ้ 

ถา้เป็นสมัมาทิฐิแลว้ เวทนาน่ีก็สกัวา่เวทนา ทา่นสอนอย่าง

นี ้เวทนานั่นคือความเสวยสขุหรอืทกุข ์สองประการนัน้แหละ ถา้

มนัเกิดขึน้มา เวทนาน่ี สุขเวทนาน่ีก็สกัวา่แตส่ขุเวทนา ทกุขท่ี์

เกิดขึน้มาน่ีก็สกัวา่แตทุ่กขเวทนาเทา่นัน้ เกิดแลว้มนัก็ดบัไป 

เจา้ของสขุนัน้ไม่มี เจา้ของทกุขน์ัน้มนัก็ไมมี่ พระพทุธเจา้ทา่นให้

พิจารณาอยา่งนี ้เม่ือเราพิจารณาเขา้ไปเชน่นีบ้อ่ยๆ เอหปัิสสิโก 

เรยีกจิตเขา้มาดวูา่ ดซูวิา่อนันีคื้ออะไร อนันีม้นัคืออะไร สขุนีม้นั

คืออะไร ทกุขนี์ม้นัคืออะไร มนัเป็นของแนน่อนมัย้ มนัเท่ียงมัย้ 

หรอืมนัเป็นยงัไง พิจารณาตามมนั เราพอมองเหน็ท่ีวา่สภาวะท่ี

เราเป็นอยูน่ัน้น่ะ เราเคยสขุมามัย้…เคยมา แลว้มนัหายไป

มีมัย้…หายไปมนัก็มี ทกุขเ์คยมีมัย้…เคยมีทกุขม์าทกุคน 

เรยีกวา่มนัทกุขไ์ปตลอดมัย้…บางทีมนัก็หายไป น่ี เราจะไปเอา

เรื่องราวอะไรกบัสิ่งทัง้หลายเหลา่นี ้น่ีแหละเป็นอารมณอ์ย่างนี ้

น่ีพระพทุธเจา้ท่านสอนอยา่งนี ้ 
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เม่ือเรารูส่ิ้งทัง้สองประการนี ้จิตเราก็สงบ สงบ…ทาํไมถงึ

สงบ…เพราะเราไม่ไดเ้ป็นเจา้ของอะไรทัง้นัน้ แตว่า่เราใชส่ิ้ง

ทัง้หลายเหลา่นีไ้ดต้ามสบาย ถว้ยโถโอชามท่ีมีในบา้นในช่อง

ของเรา โต๊ะ เกา้อี ้อะไรท่ีมนัมีอยูน่ัน้ ก็ไมใ่ช่ของเรา เราใชไ้ปเพ่ือ

ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเรา แตเ่ราใชอ้นันัน้ตามสบายใจโดยท่ีไม่

ตอ้งทกุข ์ใชโ้ดยผูมี้ปัญญารอบคอบ ใหอ้ยูเ่หนือส่ิงทัง้หลาย

เหลา่นัน้ ใหรู้เ้หนือส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ ถา้ไม่อยู่เหนือส่ิง

ทัง้หลายเหลา่นัน้ เราก็แบกมนัโดยอปุาทานวา่ อนันีข้องเรา อนั

นีเ้ราเรื่อยไป อนันีท้่านวา่เป็นมิจฉาทิฐิ ไอค้วามเห็นท่ีเกิดขึน้มา 

เพราะใหเ้ราเป็นทกุข ์ทกุขเ์พราะอะไร ผิดหวงั อนันัน้ เธอจงเป็น

อย่างนี ้อนันี ้แกจงเป็นอย่างนี ้ไม่ไดต้ามปรารถนาตวัเรา  

ฉะนัน้พระพทุธเจา้ท่านสอน พทุธบรษัิทเราทัง้หลายเพ่ือให้

พน้จากวฏัสงสารทกุๆคน แตว่า่เรา สตัวผ์ูท่ี้มีกิเลสหนา ปัญญา

หยาบนัน้ ก็คิดไปอย่างหนึง่ ท่ีฟังธรรมะแลว้ อะไรก็ไม่ใช่ของตน 

อะไรก็ไม่ใช่ของตนทัง้นัน้ กลวัจะไม่ได ้ก็ไม่สบายใจ ไอค้วาม

เป็นจรงินั่น ท่ีเรยีกวา่ของตน ตนนะ่ หรอืเรยีกวา่ของตนนัน้ 
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เป็นได ้แตม่นัเป็นของสมมติุ แตว่า่มนัไม่เป็นวิมตุติ เราตอ้ง

เรยีนรูม้นัซะทกุอย่างนั่นนะ่ มนัเป็นของสมมติุ  

เช่นตวัของเราเนีย้ ช่ือเราเน่ีย ไม่มีช่ือมาแตเ่ม่ือวนัเราเกิดนะ 

เกิดมาแลว้มาตัง้ช่ือใหม่ ช่ือเก่านัน้ไม่มี เพราะมนัไม่มี ทาํไมมนั

ถึงไม่มี มนัวา่งอยู่ตรงนัน้แหละ ตรงท่ีไหนมนัวา่ง ก็เอาอะไรไป

วางตรงนัน้ก็ได ้เอาไปวางท่ีมนัวา่งๆ เพราะสตัวเ์กิดมามนัวา่ง 

ไม่มีช่ือ มาตัง้ช่ือใหม้นัเสีย ช่ือใหม่เน่ีย เอาไปใสใ่หม่ท่ีสมมติุ

ขึน้มา เป็นนาย ก นาย ข นาย ค นาย ง น่ีช่ือใหม่ สมมติุท่ีตรง

นัน้ ทาํไมจงึสมมติุมนั เพราะตรงนัน้มนัไมมี่อะไร ไม่มีอะไร จงึ

สมมติุวา่ใหม้นัเป็นนาย ก นาย ข เสีย นาย ก นาย ข นัน้จงึถกู

สมมติุขึน้มา ไม่ใช่นาย ก จรงิ นาย ข จรงิ เป็นนาย ก สมมติุ 

นาย ข สมมติุ มนัไม่ใช่วิมตุติ  

ถา้ไปถามถงึแลว้ จรงิๆน่ีมนัจะไม่มีอะไร เป็นสภาวะธรรม

เท่านัน้ เกิดแลว้มนัก็ดบัไป ดบัไปแลว้เกิดขึน้มา เกิดขึน้มาแลว้ก็

ดบัไป เกิดๆดบัๆอยู่เช่นนัน้ สภาวะทัง้หลายเหลา่นี ้เม่ือเรา

นาํเอาอนันีไ้ปพิจารณา จะไดเ้ห็นตามความเป็นจรงิของ
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พระพทุธเจา้ทา่นสอนจรงิๆ ท่านสอนจรงิๆ ฉะนัน้เราจงึเอาเรื่อง

อนันีไ้ปประพฤติปฏิบติั เม่ือเราเหน็ตามความเป็นจรงิมนัเช่นนัน้

แลว้นะ ไม่ใช่วา่เราจะทกุข ์ไม่ใช่วา่เราจะจนลงไป เหน็วา่อนันี ้

ไม่ใช่เรา อนันีไ้ม่ใช่ของเราเช่นเนีย้ ยิ่งสบายกวา่เก่า ยิ่งสบาย ใช้

ของนัน้อย่างสบายๆ บางคนถา้คิดเชน่นัน้แลว้วา่ ไม่อยากจะทาํ

การงานอะไร ทาํแลว้ก็ไม่ใช่ของเรา ไอค้วามเป็นจรงินั่นน่ะ ไอ้

คนท่ีทาํอะไรก็วา่ใช่ของเรานั่นแหละ คนนัน้เป็นทกุขม์าก มนั

เป็นทกุขม์ากทีเดียวแหละ เม่ือเราทาํไปๆๆอยู่ ก็เห็นวา่อนันีท้าํ

ไปเพ่ือการกระทาํ แตว่า่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ทาํไปดว้ย วางไป

ดว้ย ละไปดว้ย น่ีตามความเป็นจรงิของมนัเช่นนัน้ อนันีเ้ป็น

สมัมาทิฐิ ความเหน็ชอบ มีอะไรรูส่ิ้งทัง้หลายตามเป็นจรงิของ

มนัเสียเช่นนัน้ อนันีเ้รยีกวา่เป็นของสมมติุ รูจ้กัสมมติุแลว้ เราก็

สบายใจกนั  

เรื่องสมมติุ คือสมมติุใหม้นัเป็นขึน้มา เชน่องคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ของเราท่านวา่ ไอท่ี้ตรงนัน้นั่นน่ะมนัวา่ง ทา่น

สอนทา่นโมฆราช ทา่นสอนวา่พระโมฆราช ทา่นจงมองดโูลกอนั
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นีใ้หเ้ป็นของวา่ง แน่ะ อย่างนีค้นก็ตกใจนะ มองดโูลกนีใ้หเ้ป็น

ของวา่ง มจัจรุาชจะตามไมท่นั จะมองไม่เหน็ตวัเรา น่ีท่านสอน

พระ มองใหเ้หน็เป็นของวา่ง คาํท่ีวา่เรามองใหเ้ห็นเป็นของวา่ง

นั่น เหน็วา่มนัจะไม่มีอะไร มองดกูระโถนน่ี มนักระโถนมนัก็มีอยู ่

มองดถูว้ย ดจูานนี ้มนัก็มีถว้ยมีจานอยู่ ไมใ่ช่วา่มนัไม่มี แตม่นัมี

อยู่ในท่ีวา่งๆ มนัเป็นของวา่ง จะถามกระโถนใบนีห้รอืวา่ แกเป็น

อะไร มนัก็ไมต่อบเรา ก็มนัก็ไม่เป็นอะไร จะเรยีกวา่มนัเป็น

กระโถนก็ได ้ก็เราสมมติุมนั หรอืเราจะเรยีกวา่วา่หมอ้ก็ได ้

เพราะเราไปสมมติุมนัขึน้มา ไอต้วัจรงิของมนันัน้มนัไม่มีอะไร 

เราก็ไปยดึมนั ยดึมั่นถือมั่นมนั  

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ คนสองกลุม่ กลุม่หนึง่เป็นคนฉลาดมาก 

กลุม่หนึ่งเป็นคนโง ่ไปซือ้ของในตลาดมา ไอค้นกลุม่ท่ีโง่ไม่

รูจ้กัน่ะ ก็ไปซือ้เอาหมอ้มตูรมา หมอ้มตูร เอามาก็มาตกัขา้ว หงุ

ใส ่กินกนัสบายนะ แตก็่ไม่รูเ้รื่อง ไอท่ี้คนฉลาดมาเขา้มาเห็นก็วา่ 

ทาํอะไรกนัเน่ีย มนันา่รงัเกียจ เน่ีย มีหมอ้มตูรเน่ีย มนัเอามา

เป็นหมอ้ขา้วยงัไงกนัเน่ีย น่ารงัเกียจ อย่างนีเ้ป็นตน้ น่ีกลุม่หนึง่
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เป็นคนโง่ กลุม่หนึง่เป็นคนฉลาด ทาํไมถงึจะรงัเกียจมนัเลา่ 

หมอ้มตูรนั่นก็ใหม่ๆ ไม่ไดไ้ปทาํอะไรก็เหมือนหมอ้ธรรมดาเน่ีย 

มนัก็สะอาดอยู่แลว้ ทาํไมจะรงัเกียจมนัเสีย ก็เพราะวา่เราไปยดึ

วา่มนัเป็นหมอ้มตูรนั่นเอง ไอค้วามเป็นจรงิมนัเป็นหมอ้สะอาด

ธรรมดาเราน่ีแหละ น่ีเขา้ไปยดึมั่นถือมั่น มนัเลยเกิดทกุขข์ึน้ เกิด

รงัเกียจขึน้มาแลว้ ก็ไปเหน็คนนัน้ เอ๊ะ ไอน่ี้มนัโงน่ะ อนันีม้นัเป็น

หมอ้มตูรนะเน่ีย เอามาตกัขา้วทาํไมหละ ไอค้นสองคน เรยีกวา่

คนไหนฉลาด คนไหนโง่ อนันีเ้รยีกวา่วตัถ ุหมอ้มตูรมนัก็ไม่รูจ้กั

มนั หมอ้ธรรมดามนัก็ไม่รูจ้กัมนั เราไปสมมติุวา่หมอ้มตูร ก็เลย

รงัเกียจ เอาไปใสแ่กงก็รงัเกียจ เอาไปใสข่า้วก็ไปรงัเกียจมนัทกุ

อย่าง นี ้ใครรงัเกียจใคร น่ีเพราะเราเหน็ผิด ติดสมมติุ ถา้เป็น

หมอ้มตูร ไปเป็นหมอ้มตูรจรงิๆ ไม่ใช่อย่างนัน้นะ่  

เม่ือพดูไปถึงความเป็นจรงิแลว้น่ะ มนัเสมอกนันะ่ วตัถสุอง

อย่างนี ้แลว้แตเ่ราจะใชม้นัเถอะ เม่ือมนัสะอาดอยู่ก็ใชม้นัไป 

เอาไปทาํอะไรก็ได ้เรื่องของมนัเป็นอย่างนัน้ ถา้เรารูค้วามเป็น

จรงิมนัแลว้ มนัก็ไม่มีอะไร ไม่ไดไ้ปเป็นเจา้ของอะไร มีหมอ้มตูร
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มาก็ใชม้นัได ้มีหมอ้ธรรมดาก็ใชม้นัได ้สบาย อนันีเ้รยีกวา่รู ้รู ้

ตามเป็นจรงิของมนัแลว้ เชน่วา่กระโถนใบนี ้เราก็เรยีกมนัขึน้วา่

เป็นกระโถน แตค่วามเป็นจรงิมนัไม่รูว้า่มนัเป็นอะไร จะเรยีกวา่

มนัวา่ถว้ยก็ได ้จะเรยีกมนัวา่หมอ้ก็ได ้น่ีเรยีกวา่สมมติุเอา ความ

สมมติุเช่นนีน้ะ่ คนเอามาติดสมมติุเช่นนีเ้อง จงึเกิดเป็น

มิจฉาทฐิิแลว้ ก็จงึเกิดติดสมมติุ สมมติุวา่ตวัตน สมมติุวา่ตน 

สมมติุวา่ของๆตน  

อนันีพ้ระพทุธเจา้ของเราท่านวา่เป็นภาษาโลก สมมติุ

เพ่ือใหรู้จ้กักนัเท่านัน้เอง อยา่งคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดากนันั่น

แหละ แตม่าสมมติุวา่เป็นนาย ก นาย ข นาย ค นาย ง ขึน้มา 

เพ่ืออะไร เพ่ือใหม้นัใชใ้นภาษานั่น รูจ้กักนั จะเรยีกวา่นาย ก คน

นัน้มนัก็มา จะเรยีกวา่นาย ข คนนัน้มนัก็มา เพ่ือใหม้นัสะดวก

แก่การเรยีก การใชใ้นโลกกนัเขาเท่านัน้เอง เม่ือรวมกลุม่เขา้ไป

แลว้ ก็ไม่มีอะไร เป็นอะไรหมด ทกุส่ิงทกุอย่างรวมตรงนัน้ ฉะนัน้

พระพทุธเจา้ทา่นจงึวา่ ใหพ้ดูอย่าง ใจอยา่ง เคา้เรยีกวา่กระโถน 

ก็เรยีกกบัเขาได ้เคา้เรยีกวา่หมอ้มตูร ก็เรยีกวา่ได ้น่ีจะพดูอย่าง 
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ใจอย่าง คือพดูปรบัตวัใหเ้ขา้ถึงโลกเขา เสมอกบัโลกเขา ความ

เป็นอยู่ในโลกอนันี ้ฉะนัน้พระพทุธเจา้และสาวกของทา่น

ทัง้หลายนัน้ ทา่นก็มีความเป็นอยู่กบัประชาชนทัง้หลาย กบั

อนัธพาลทัง้หลาย กบัโจรทัง้หลาย กบัคนธรรมดาทัง้หลายเน่ีย 

ท่านก็ปรบัตวัเขา้อยู่ได ้เพราะท่านรูจ้กัสมมติุ เพราะทา่นรูจ้กั

วิมตุติ รูจ้กัความเป็นจรงิมนัเช่นนัน้ เม่ือเรารูจ้กัเชน่นัน้ ใจเราก็

สบาย สงบ ไมเ่กิดความยดึมั่นถือมั่น เป็นธรรมดาของมนั เรา

รูจ้กัวา่อนันีเ้ป็นสมมติุ อนันีเ้ป็นวิมตุติ รูต้ามเป็นจรงิแลว้ ตอนนี้

หละ ใจก็ไม่วุน่วาย จิตใจมนัก็วาง  

ฉะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราทา่นจงึให้

ปฏิบติัธรรมะ ปฏิบติัธรรมะมนัเป็นยงัไง ธรรมะคือของทกุส่ิงทกุ

อย่างท่ีเรยีกวา่ธรรมะ ส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมะ ไม่มีในโลกอนัเนีย้ ทกุ

อย่างจะมองเห็นดว้ยตาก็เป็นธรรมะ จะไดย้นิดว้ยหก็ูเป็นธรรมะ 

จะไดก้ล่ินดว้ยจมกูก็เป็นธรรมะ มนัเป็นธรรมะไปหมด เพราะวา่

ธรรมะแปลวา่สภาพท่ีทรงตวัมนัอยู่อย่างนัน้ มนัเกิดแลว้มนัก็ดบั

ไปเช่นนัน้ มนัไม่ตอ้งการอะไรของมนัทัง้นัน้ มนัเป็นของมนัอยู่
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อย่างนัน้เอง ทกุส่ิงทกุอยา่งตอ่ไปก็นอ้มเขา้มาถงึกายและใจของ

เราน่ีเอง ไม่ไดอ้ยู่อ่ืนไกล ไอค้วามดีทัง้หลาย ความชอบทัง้หลาย 

การปฏิบติัทัง้หลาย มนัอยูท่ี่กายกบัใจของเรา ไม่ใช่มนัเป็นของ

มาก กายนีอ้ยา่งหนึง่ ใจนีอ้ย่างหนึ่ง เด๋ียวนีส่ิ้งสองส่ิงนีก็้อยู่กบั

พรอ้ม ก็เรยีกวา่เรา มีอยู่ เรื่องกายเรื่องจิตน่ีมีอยู่แลว้ ก็คือขอ้

ปฏิบติักายกบัใจเราท่ีน่ี รูก้นัท่ีน่ี มีของสองอย่างเทา่นีเ้อง  

ถา้พดูตามพระสตูรก็พิสดารไปหลายอยา่งหลายประการ 

เม่ือสรุปลงแลว้เหน็วา่ธรรม รูปธรรม นามธรรม เป็นรูปธรรม 

เป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเรามองเห็นดว้ยตาของเรานีเ้รยีกวา่รูป อนันี ้

ก็มีอยู่ เราก็เหน็มนัอยู่วา่เกิดแลว้ แก่ เจ็บ ตาย ทกุคนก็เป็นมา

อย่างนัน้ จิตใจของเราน่ีก็เหมือนกนั มนัก็เกิดมาแลว้ มนัก็ดบัไป 

กายกบัจิตทัง้สองอย่างนี ้เรยีกวา่รูปกบันามนีเ้ป็นของไม่เท่ียง 

เป็นของไม่แนน่อน ของไม่จรงิไม่จงั พวกเราทัง้หลายก็อยู่อาศยั

ธรรมอนัสองประการนีคื้อ รูปกบันาม พระพทุธเจา้ท่านสอนวา่ 

อย่าไปเอาจรงิเอาจงักบัมนัเลย ของท่ีมนัไม่จรงิไม่จงั เราจะไป
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เอาจรงิเอาจงักบัมนัเชน่นัน้ไม่ได ้มีแลว้ก็หาไม่ เกิดแลว้มนัก็

หายไป มนัเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้  

ถา้หากวา่มนัไม่จรงิน่ี ไอค้วามจรงิมนัอยู่ท่ีไหน…ไอค้วาม

จรงิก็คือ มนัเป็นอยู่อยา่งนัน้เอง มนัเป็นของมนัอยู่อย่างนัน้ อนั

นีคื้อความจรงิ มนัแปรมนัปรวนเป็นอยู่อยา่งนัน้นะ่ ฉะนัน้องค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราทา่นเรยีกวา่ อนันัน้นะ่เป็น

ธรรมะท่ีมีอยู่ในกายในใจเราทกุวนันี ้เม่ือเราสรา้งคณุงามความ

ดีทัง้หลาย ทัง้ปวงนัน้ก็เพ่ือใหเ้รามุง่เขา้ไปเห็นธรรมอนันีต้าม

ความเป็นจรงิ เหน็เป็นจรงิ เห็นยงัไง เหน็วา่อนันีม้นัไม่เท่ียง เหน็

วา่อนันีม้นัเป็นทกุข ์เหน็วา่อนันีม้นัเป็นอนตัตา คือไม่ใช่ตวัไม่ใช่

ตน มนัถงึเป็นของมนัอยา่งนัน้ ถา้เราไม่รูเ้รือ่งอนิจจงั เราก็ไปยดึ

มั่นหมายมั่นมนั มนัก็เปล่ียนไป เราก็ทกุข ์มนัเกิดขึน้ตรงนี ้ 

มิฉะนัน้ทา่นจงึสอนวา่ โอปนยโิก ใหน้อ้มเขา้มา อย่านอ้ม

ออกไป นอ้มธรรมเขา้มาหาใจเรา นอ้มใจเขา้ไปหาธรรม ดธูรรม

ทัง้หลายอยู่ท่ีจิตใจของเจา้ของ เหน็จิตใจก็เหน็ธรรมะ เห็น

ธรรมะก็เหน็จติใจ ส่ิงสองส่ิงนีม้นัรวมกนัอยู่เทา่นัน้เอง เราหลง
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ส่ิงสองส่ิงนีเ้ทา่นัน้เองซึง่มีอยู่ในตวัของเรานี ้ไอท่ี้ความไม่สงบ

นัน้ก็เรยีกวา่ มนัเป็นเฉพาะความรูส้กึนกึคิดเท่านัน้เอง ไม่ใช่มี

อะไร ไม่ใช่เป็นตวัเป็นตนอะไร เกิดแลว้มนัก็หายไปเชน่นัน้ 

ฉะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราใหส้รา้ง

ประโยชน ์ใหเ้ราพากนัสรา้งประโยชนปั์จจบุนัอนันี ้อยา่ไปรอไว้

วา่พรุง่นี ้หรอืมะรนืนี ้ 

อดีต ปัจจบุนั อนาคต มนัรวมอยู่ท่ีปัจจบุนั ปัจจบุนัท่ีเราอยู่

กนันีก็้คือผลของอดีต อดีตก็คือส่ิงนัน้มนัเป็นเหตขุองปัจจบุนั 

เม่ือถึงปัจจบุนันี ้ปัจจบุนันีเ้ป็นผล เม่ือปัจจบุนัเป็นผลนี ้ปัจจบุนั

เป็นเหต ุอนาคตเป็นผล ทางพทุธศาสนาเคา้เรยีกวา่ อนันีแ้หละ

เป็นวิบาก เกิดจากการกระทาํดี กระทาํชั่ว เกิดการกระทาํดี

กระทาํชั่ว เรยีกวา่วิบาก ฉะนัน้วิบากทัง้หลาย อดีตก็ดี อนาคตก็

มารวมอยูท่ี่ปัจจบุนั เรานั่งอยู่เน่ีย ทาํเสียเม่ือเรามีอยู่ มีชีวิตอยู่

ในปัจจบุนันี ้รบีทาํ ทา่นก็วา่อย่าไปหว่งอนาคตเลย อยา่ไปห่วง

อดีตเลย ทาํไมท่านถงึพดูอย่างนัน้ เพราะวา่ท่ีเราอยู่อยา่งนี ้

เพราะมนัเป็นผลของอดีตอยู่แลว้ ท่ีเราอยูเ่ด๋ียวนีม้นัก็เป็นเหตุ
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ของอนาคตอยู่แลว้ เม่ือเราอยู่ในปัจจบุนันี ้มนัก็เรยีกวา่ ไออ้ดีต

อนาคต มารวมท่ีจดุอนัเดียวคือปัจจบุนั  

ฉะนัน้มาทาํปัจจบุนันีใ้หม้นัเป็นปัจจบุนัอนันี ้ปฏิบติัเหน็

ธรรมในปัจจบุนัวา่วนันีเ้ราทาํอะไร วา่เด๋ียวนีเ้ราคิดอะไร เน่ีย 

จิตของเราวนันีท้กุขม์ัย้ สขุมัย้ เป็นอะไรมัย้ ก็เหน็ในปัจจบุนันี ้

ไม่ตอ้งตามไปถึงอดีตแลว้ ไม่ตอ้งตามไปถึงอนาคตแลว้ เพราะ

เหตมุนัก็อยู่ตรงนี ้ผลมนัก็อยูต่รงนี ้ฉะนัน้พระพทุธเจา้ของเรา

ท่านจงึสอน เม่ือตรสัรูธ้รรมใหม่ๆ แลว้ท่านก็มาเทศนเ์ป็นปฐม

โพธิกาล ท่านเทศนเ์รื่องกามสุขลัลกิานุโยโค อัตตกิลมถานุ

โยโค สองประการอนันีเ้อง สองประการอนันี ้

กามสุขลัลกิานุโยโค คือความสขุ ติดในความรกั ติดใน

ความสขุ ติดในความสบาย จมลงไปลกึ มนัลกึ ไม่คอ่ยจะเหน็ 

ทิง้ยากเหลือเกิน เน่ีย ไอค้วามสบาย ไอค้วามสขุความลกึเนีย้ 

เป็นกิเลสว่นหนึ่งท่ีคนมองไม่เหน็ แลว้ก็คนก็ปรารถนาดว้ยแหละ

เรื่องกาม เรื่องสขุ สบายใหม้นัจมลงไปในพืน้ ไม่คอ่ยเหน็เนือ้

เห็นตวั ติดความสบายแลว้ เน่ีย อนัเนีย้พระพทุธเจา้ทา่นก็บอก
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วา่เป็นกามสขุลัลิกานโุยโค ถา้ผูป้ระพฤติปฏิบติัใหถ้ึงความสงบ 

เม่ือเหน็เชน่นีใ้หร้ะวงั เหมือนไปเห็นทางโคง้ จะไดเ้หน็ปา้ยทนัที

วา่ไอน่ี้โคง้ โคง้อนัตรายนะ เห็นมัย้ เรานั่งรถไป เหน็ทางโคง้ๆ 

เห็นมัย้ นั่นน่ะ โคง้อนัตราย โชเฟอรต์อ้งระวงั โคง้อนัตรายนะ 

สขุ ถา้คนจมในความสขุนัน้น่ะ โอย้ มนัสบาย มนัจมลงไปลกึ 

ไม่คอ่ยเห็นเนือ้เห็นตวัเลย ไม่คอ่ยเหน็วา่มนัผิด ไม่คอ่ยเห็นวา่

มนัเป็นทางโคง้ ไม่คอ่ยเห็นวา่มนัเป็นอนัตราย ไอค้วามรกั 

ความสขุนั่นแหละ อนันีป้ระการท่ีหนึง่  

ประการท่ีสอง ทา่นพดูถึงความทกุข ์คือความไม่ชอบ หรอื

พดูถึงความโกรธซะก็วา่แลว้มนัก็เป็นโคง้เหมือนกนั โคง้

อนัตรายเหมือนกนั อนันีค้นไม่ชอบ เป็นกิเลสอนันี ้แตค่นไม่ชอบ 

ทกุข ์ไม่ชอบ มนัเป็นอัตตกลิมถานุโยโค ไม่ชอบ แตส่ขุน่ีชอบ 

ทกุข ์ไม่ชอบ สขุ ฉนัจงึชอบ ไอค้วามเป็นจรงินัน้น่ะ สขุหรอืทกุข์

เน่ียนะ มนัมีโทษเท่าๆกนั มนัมีโทษเทา่ๆกนั มีคณุคา่เท่าๆกนั 

แตว่า่สขุนัน้นะ่ มนัเขา้ขา้งเรา ไอค้วามรกันั่นมนัเขา้ขา้งเรา ไอ้

ความเกลียดนะ่มนัไม่เขา้ มนัอยู่ขา้งนอก มนัหยาบเหลือเกิน 
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มองเหน็ไดง้า่ยๆ เม่ือเกิดขึน้มาแลว้ก็ไม่ใจดี ดีใจไม่ได ้ไอค้วามดี

ใจนัน้แหละ เราพากนัแสวงกนั แสวงหาความดี ดีใจ ดีใจก็เป็น

กิเลสอย่างยิ่งเหมือนกนันะ เหมือนกนักบัความท่ีไม่ดี  

ธรรมะน่ะ จรงิแลว้นะ่พระพทุธเจา้ทา่นไมใ่หย้ินดียินรา้ย 

ไม่ใหย้นิดียนิรา้ย เราประพฤติปฏิบติั ทาํยงัไงมนัจะถกูตอ้ง กาม

สขุลัลิกานโุยโค อตัตกิลมถานโุยโค เราเห็นสองขา้งเสมอเลย

ทีเดียว สขุเกิดมารูอ้ย่างหนึ่ง ทกุขเ์กิดมาเรารู ้สองอยา่งนี ้

พระพทุธเจา้วา่ปฏิบติัใหเ้ป็นสมัมาปฏิปทาของจิต เม่ือเห็น

ความสขุเกิดขึน้มาแลว้ ก็ใหรู้โ้ทษของมนั อย่าไปติดมนัเลย อยา่

ไปหมายมั่นมนัเลย อย่าไปยดึมนัมั่นหมายมนัเลย ใหเ้หน็วา่สขุ

นีก็้สกัวา่แตส่ขุเท่านัน้ มนัก็หายไป ทกุขเ์กิดขึน้มาก็เหมือนกนั 

ใหรู้ว้า่สภาวะคือทกุขเ์นีย้ ก็สกัวา่ทกุขเ์ท่านัน้ ไม่ใช่สตัวบ์คุคล

ตวัตนเราเขาเป็นทกุข ์ทางซา้ยทา่นก็ไม่ใหไ้ป ทางขวาทา่นก็

ไม่ใหไ้ป ใหท้่านตรงแนน่อน ก็เลยทกุขไ์วข้า้งนี ้สขุไวข้า้งนี ้น่ี

เป็นสมัมาปฏิปทาของจรงิ  
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ถา้เราประพฤติปฏิบติั เม่ือจิตมนัเป็นเช่นเนีย้นะ จิตมนัผิด

จากทางเราก็รูจ้กั เม่ือมีความรกัเกิดขึน้มา มนัจะไปยดึมั่น เราก็

บอกมนั เอย้ อนันีก็้อนัตรายเหมือนกนั แน่ะ ส่ิงใดๆท่ีเราไม่ชอบ 

เราก็เป็นทกุข ์เราก็เตือนจิตเราวา่ เออ้ อนันีม้นัก็อนัตราย

เหมือนกนั ท่ีไหนท่ีไม่เป็นอนัตรายอยูท่ี่ไหน…ท่ีมนัไม่สขุ ไม่ทกุข์

นั่นแหละ ไม่เขา้ขา้งสขุ ไม่เขา้ขา้งทกุขน์ั่นเอง ตรงนัน้เป็นสมัมา

ปฏิปทาของพระอรยิเจา้ทัง้หลายท่ีเดินไป นั่นเรยีกวา่เป็น

ปฏิปทาพอดีๆ น่ีเรยีกวา่ถกูตอ้งแลว้ เราตอ้งรูจ้กัธรรมะกอ่น อนั

นีพ้ระพทุธเจา้ของเราทา่นยํา้เหลือกนั เพราะทา่นติดมาหลาย

ภพหลายชาติแลว้ ทา่นก็นกึวา่สขุนั่นดี ท่านก็เอาท่ีสขุนั่นแหละ 

ทกุขท์า่นก็ไม่เอาทัง้นัน้ ท่านเขา้ใจวา่มนัดีแลว้ ไอค้วามเป็นจรงิ 

สขุน่ะมนัเปล่ียนของมนัได ้มนัก็ไม่แนเ่หมือนกนั  

ดีๆน่ีก็เหมือนกนั ประพฤติดี เม่ือไดดี้แลว้ ใหอ้ยู่เหนือมนันะ 

อย่าไปยดึ ใหม้นัรูจ้กัดี ถา้ไม่รูจ้กัดี มนัก็ไม่ดีอีกแลว้ มนัเป็น

เช่นนัน้ ฉะนัน้จงึวา่ธรรมะเนีย้ มนัอยู่ท่ีจิตใจของเราผูท่ี้มีปัญญา

มองเหน็ไดง้า่ยๆ เหน็ท่ีกายท่ีจิตของเจา้ของน่ีเอง มนัจะ
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หลอกลวงเราอยู่ทัง้วนัทัง้คืนนั่นแหละ ไมใ่ช่อ่ืนหรอก อนัเดียว

อนัเกา่น่ีแหละ ใหม้นัเปล่ียนไปมาอยู่เสมอเลยเชียว ฉะนัน้พวก

เราทัง้หลายใหพ้ยายามมอง มองตามธรรมะคาํสั่งสอนขององค์

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราอนัมีอยู ่ถา้เรามีความรูอ้ยู่ เราก็

เห็นอยู่ เห็นอยู่ก็รูอ้ยู่ ฉะนัน้ท่านจงึวา่ภาวนาใหเ้หน็ ยกลม

หายใจเขา้มาสูจ่ิต แลว้เรยีกวา่พทุโธๆๆ  

คาํวา่พทุโธเน่ีย ไม่ใช่รูแ้ตล่มอย่างเดียวเท่านัน้นะ พทุโธน่ี

มนักวา้งไปหมดทกุอยา่งหละ รูท้างท่ีผิด รูท้างท่ีถกูทัง้หมด 

ไม่ใช่วา่พทุโธๆ บางคนจะเขา้ใจวา่ภาวนาพทุโธๆนะ่ จะเอาคณุ

งามความดี อารมณเ์ช่นนี ้คาํท่ีวา่พทุโธน่ีทาํใหเ้ป็นอารมณอ์นั

เดียว ท่ีเรยีกวา่อารมณฟ์ุง้ซา่นราํคาญ เอาอารมณเ์น่ียเป็นหลกั 

เอาลมนีเ้ป็นหลกัไว ้เพ่ือจิตเราใหย้บัยัง้ใหเ้ห็นอยู่ในพทุโธอนันี ้

เท่านัน้เอง พทุโธน่ีรูส้ารพดัทกุอย่าง เหมือนพระพทุธเจา้ของเรา

ตรสัมา ทา่นยอ่เป็นคาํพดูอนันีว้า่เป็นพทุโธๆ บางคนจะไป

ภาวนาพทุโธ ไม่เห็นจะไดอ้ะไร บางทีก็ง่วงนอนดว้ยซํา้ ไม่เห็น
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ผลประโยชนม์นั พทุโธนั่นท่านแปลวา่ผูรู้ห้รอืผูต่ื้น ก็เรื่องจติใจ

เราน่ีเองเป็นผูรู้แ้ละก็เป็นผูต่ื้น  

เม่ือจิตเราสงบ ทาํจิตสงบเรยีกวา่สมถะภาวนานะ สมถะ

ภาวนา วปัิสสนาภาวนาในครัง้พระพทุธเจา้ของเราไม่คอ่ยมี มี

แตว่า่ทา่นประพฤติหรอืปฏิบติัธรรมเท่านัน้ บรรลซุึง่ธรรมะ 

ปฏิบติัธรรมะ บดันีเ้รามาแยกวา่สมถะ วิปัสสนา บางคนก็เขา้ใจ

แยกกนัออก ฉนัจะทาํสมถะซะก่อน อีกปีสองปีฉนัจะทาํ

วิปัสสนา ไอค้วามเป็นจรงิ ส่ิงสองส่ิงน่ีมนัแยกกนัไม่ได ้มนัแยก

ไม่ได ้กาํลงัของสมถะคือความสงบ อยา่งเราอยู่บา้นมนัวุน่วาย 

ออกมาอยู่ป่าซะ มนัไกลรูป ไกลเสียง กล่ิน รสอย่างเนีย้ กิเลส

มนัก็มีอยู่แตม่นัหา่งหน่อย มาอยู่ท่ีน่ีมนัสงบ เพราะไม่เคยไดย้ิน 

ไม่ไดฟั้ง ไม่ไดเ้ห็น อยู่ไปนานๆไป มนัก็สงบ สงบชั่วคราว น่ี

เรยีกวา่สมถะ คือมาหลบอารมณอ์ยู่ แตว่า่เม่ืออารมณม์นัมา

กระทบ ไม่สบายอีกแลว้ เทา่นีก้าํลงัเท่าเนีย้  

ก่อนอ่ืนสมถะน่ีเป็นบทบาททางแรกมนั จะตอ้งมาพกัผ่อน 

จะตอ้งมาใหม้นัมาสงบเป็นบทบาทของมนัครัง้แรกเทา่นัน้เอง 
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ตอ่ไปนัน้ไอค้วามสงบในท่ีเนีย้ มนัไม่ใช่เป็นของสงบท่ีแทจ้รงิ 

สงบท่ีแทจ้รงิคือความรู ้เกิดขึน้มาจากความสงบอนันัน้ รูแ้จง้

ตามส่ิงทัง้หลายทัง้ปวง รูเ้ทา่รูถ้ึง ถา้เรารูไ้ม่ถึง มนัก็ไม่สบาย มนั

ก็เป็นสมถะ ถา้มนัรูถ้งึ มนัก็สบาย เช่นกระโถนใบเนีย้ เราทกุคน

ก็เรยีกวา่กระโถนกนัทัง้นัน้หละ รู ้แตว่า่มนัรูไ้ม่ถึง ถา้ไปบา้นอ่ืน

เคา้เรยีกวา่ หมอ้ เราก็จะไปวา่เคา้อีกหละ แน่ะ เรยีกวา่หมอ้ เคา้

เรยีกวา่หมอ้กนั เราก็จะไม่สบายใจ ไอค้วามเป็นจรงินั่นคือเรารู ้

ไม่ถึงมนั รูไ้มถ่ึงกระโถน ถา้รูถ้ึงมนัน่ะ เคา้จะเรยีกวา่กระโถน 

แลว้ก็จะสบาย เคา้จะเรยีกวา่หมอ้ เราก็สบาย เพราะวตัถนีุไ้ม่มี

กระโถนในท่ีนี ้ไม่มีหมอ้ในท่ีนี ้มนัจะเกิดเป็นกระโถนขึน้มา เราก็

สมมติุวา่มนัเป็นกระโถน มนัจะเกิดหมอ้ขึน้มา เราก็สมมติุมนัวา่

หมอ้ แตแ่ลว้ทางในความเป็นจรงิ เราจะเรยีกวา่หมอ้กบัเขาก็ได ้

เรยีกวา่กระโถนกบัเขาก็ได ้ถา้เรารูต้ามเป็นจรงิและรูถ้งึท่ีรูแ้ลว้ 

จะเรยีกอะไรก็สบายอยู ่มนัเป็นเชน่นัน้  

อารมณท์ัง้หลายทัง้ปวง เม่ือเราลืมตาขึน้มาแลว้ จิตเราสงบ 

ทาํไมมนัถงึสงบ มนัรูต้ามความเป็นจรงิของมนั เหมือนกบั
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บคุคลท่ีรูก้ระโถนใบนี ้ใหถ้ึงกระโถน ถา้คนรูถ้ึงกระโถนแลว้ ไม่มี

อะไร เคา้จะเรยีกวา่ถว้ยก็ได ้เคา้จะเรยีกวา่หมอ้ก็ได ้เคา้จะ

เรยีกวา่กระโถนก็ได ้ใจก็ยงัสบายอยู ่เพราะมนัรูถ้ึงกระโถน

เช่นนัน้ ฉนัใดก็ฉนันัน้เหมือนกนั ถา้เรารูธ้รรมะในรูปอนันี ้ใน

นามอนันีต้ามเป็นจรงิแลว้เชน่นัน้ เราก็จะพากนัมีความสบาย 

สงบอยู่จากอนันี ้สักกายทฐิิ วจิกิิจฉา สลีพตปรามาสอนันี ้

มนัก็จะเกิดขึน้ไม่ได ้ไม่ไดส้งสยัแลว้ในสมมติุอนันี ้ในขนัธก์อ้นนี ้

ในกองอนันี ้ในรูปอนันี ้ในนามอนันี ้ไม่สงสยัแลว้ ไม่ยดึถือเป็น

เนือ้เป็นตวัของเรา เหน็ตามเป็นจรงิแลว้ สีลพตปรามาส ลบูคลาํ

ก็ไม่ลบูคลาํ ไอค้วามรูส้กึนกึคิดอนันี ้อนันีเ้ป็นกิเลสอยา่งหนึง่ 

ถา้มนัหายออกจากใจของบคุคลเรานัน้ ก็เปล่ียนทนัทีเลยวา่เป็น

อรยิจิต อยู่เหนือส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้ อนันีคื้อผลเกิดจากการ

ประพฤติปฏิบติัใหรู้ต้ามเป็นจรงิเรยีกวา่ปัญญา  

มิฉะนัน้ญาติโยมเราทัง้หลายก็คอ่ยๆทาํไป คอ่ยๆทาํไป ทาํ

สมถะมนัเป็นอยู่ในนีแ้หละ วิปัสสนามนัก็เป็นอยู่ในนีแ้หละ 

แยกกนัไม่ไดห้รอก แตพ่ดูแยกกนัได ้แตว่า่ไอต้วัมนัแยกกนัไม่ได ้
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เช่นวา่มะม่วงใบหนึง่ มนัจะแยกมนัออกไม่ได ้มนัยงัเลก็อยู่ มนั

ยงัเลก็อยู่แลว้มนัก็โตขึน้มา แลว้พอเม่ือมนัสกุ ก็แยกมนัไม่ได ้

เม่ือมนัมีเลก็ มนัก็มีโต เม่ือมีโต มนัก็มีเลก็ มะม่วงใบเดียว

เปล่ียนไปเรื่อยๆ เปล่ียนไปๆเป็นนัน้นะ่ มนัเปล่ียนไป จงึกวา่มนั

จะสกุก็มะม่วงใบเดียวอนันัน้น่ะ มนัจะแยกมนัไม่ไดห้รอก จะ

แยกสกุๆดิบๆ มนัไม่ไดห้รอกมะม่วงใบนัน้ มนัเป็นของมนัอยู่

อย่างนัน้ เราจะไดเ้หน็วา่ ในระยะหนึ่งนะ มนัจะเปรีย้ว ในระยะ

ตอ่มา มนัสกุมนัจะหวาน ไอเ้ปรีย้วมนัไปไหนหละ มนัก็มาเป็น

หวานนั่นแหละ เปลือกมนัก็เขียว เม่ือมนัสกุแลว้มนัก็เหลือง ไอ้

เขียวมนัไปไหนแลว้ มนัก็มาเป็นเหลืองนั่นแหละ มนัไม่เป็นอะไร

หรอก มนัแยกกนัไม่ได ้ฉนัใดก็ฉนันัน้เหมือนกนั  

เหตธุรรมะท่ีพระพทุธเจา้ของเราใหป้ระพฤติปฏิบติัมนั

ติดกนั มนัชิดกนั จนเราแยกไม่ออก เพราะฉะนัน้กิเลสทัง้หลาย 

มนัก็เกิดจากท่ีน่ีเอง จะทาํจิตใจของเราไม่สบาย เพราะเราไม่รู ้

รูปอนันี ้ขนัธอ์นันี ้กอ้นอนันี ้กองอนันีต้ามเป็นจรงิ ถา้เรามีความ

สบายแลว้ มนัเป็นสมัมาทิฐิ มนัรูรู้ปอนันีต้ามเป็นจรงิ รูน้ามอนันี ้
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ตามเป็นจรงิ รูก้อ้นอนันีต้ามเป็นจรงิแลว้ มนัก็วา่ง ฉะนัน้เม่ือ

วางแลว้ มนัมีความรูอ้ยู่รอบๆอยู่ มนัระวงัมนัอยู่เรื่อยๆไป 

เรือ่ยๆไป อนัตรายมนัรูจ้กั ความสขุเกิดขึน้มามนัก็รู ้ไอค้วาม

ทกุขเ์กิดขึน้มา มนัก็รู ้ไอค้วามดีใจเกิดขึน้มา มนัก็รู ้ความเสียใจ

เกิดขึน้มา มนัก็รู ้รูอ้ะไร รูว้า่อนันีม้นัเป็นอนัตราย มนัก็ไม่เขา้ไป

ใกล ้ 

ฉะนัน้พระพทุธเจา้ท่านสอนวา่เป็น กามสขุลัลิกานโุยโค 

อตัตกิลมถานโุยโค ทัง้สองประการนี ้เป็นธรรมอนัสมณะผูท้าํ

ความสงบ อยา่พงึแวะเขา้ไปเลย เป็นธรรมของชาวบา้น ไม่ใช่

เป็นธรรมของสมณะ สมณะคือใคร…สมณะคือจิต ผูต้อ้งการให้

จิตสงบนัน้ ใหรู้ส่ิ้งทัง้สองนี ้ไม่ใช่วา่สมณะเหมือนอาตมาบวชอยู่

เนีย้นะ สมณะอนันัน้คือจิต ถา้จะทาํจิตของเราใหส้งบแลว้ อยา่

ไปวิ่งตามความสขุอนันัน้ อย่าไปวิ่งตามความทกุขอ์นันัน้ อยา่

ไปวิ่งตามความดีใจอนันัน้ อย่าไปวิ่งตามความเสียใจอนันัน้ ให้

เป็นผูมี้ปัญญารอบรูอ้ยู่เสมอวา่ สขุนีเ้ป็นของไม่เท่ียง ทกุขนี์ก็้

เป็นของไม่เท่ียง ไอค้วามดีใจน่ีก็เป็นของไม่เท่ียง ไอค้วามเสียใจ
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นีก็้เป็นของไมเ่ท่ียง มนัเป็นทกุข ์ใหเ้ราเหน็อยู่เชน่นีเ้อง ไม่ตาม

ใครทัง้นัน้แหละ ไม่เขา้ขา้งใครทัง้นัน้แหละ ธรรมะน่ี เดินตรงไป

เช่นนี ้บคุคลนัน้จะสงบ ผูต้ามไปตามความสขุนั่นแหละ คนนัน้

จะทกุข ์ผูว้ิ่งตามความทกุขน์ัน้แหละ คนนัน้ก็จะทกุข ์ 

นีพ้ระพทุธเจา้ท่านสอนใหไ้ปครึง่ๆเช่นนี ้เป็นสมัมาปฏิปทา 

พดูเรื่องจิตนะ ไม่ใช่พดูเรื่องอ่ืน พระพทุธศาสนานี ้เป็นเรื่องของ

จิต ไม่ใช่เรื่องของกาย ไม่ใชเ่รื่องของเนือ้หนงั มนัเรื่องของจิต 

มนัเรื่องของจติ เราจะตอ้งมาพิจารณาซึง่จิต เพราะจิตนีม้นัเป็น

เหตทุัง้หมดเลยทีเดียวแหละ เราจะไดเ้หน็สขุ มนัเกิดมากจาก

จิต มนัเป็นผูรู้เ้ลยทีเดียว ทกุขม์นัเกิดมา ใครรู…้จิตมนัเป็นคนรู ้

มนัเป็นคนรบัทกุสว่นอยู่ในเนีย้ ถา้เรามาตามดจูิตของเรา

แลว้น่ะ มนัจะเห็นจิตของเรา ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย ท่านทัง้หลาย

จงตามดจูิตของตน ผูไ้ดต้ามดจูิตของตน ผูน้ัน้จะพน้จากบว่ง

ของมาร เพราะเราทาํจิตของเรา ตามดจูิตของเรา เพราะจิตเป็น

ผูร้บัรู ้เป็นผูร้บัเห็น เป็นผูร้บัเอาความสขุ ความทกุข ์ถา้เราตาม

ดจูิตของเราอยู่ เราก็ไมเ่ป็นคนอนาถาเท่านัน้แหละ เป็นพทุธ
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บรษัิทโดยสมบรูณเ์ท่านัน้แหละ มีความรูอ้ยู่ มีความเหน็อยู่ มี

ความเป็นอยูอ่ย่างนัน้ จะยืนก็ตาม จะเดินก็ตาม จะนั่งก็ตาม จะ

นอนก็ตาม รูอ้ยู่อย่างนัน้เอง มนัเป็นอยู่อยา่งนัน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้

แลว้ กิเลสทัง้หลายจะไดม้าอยู่ในจิตใจ แปลงอยู่ในใจใหเ้ศรา้

หมอง ไม่ผ่องใส อนันัน้ก็เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไดย้ากเหลือเกิน 

มนัไม่เป็นไปเพราะความรู ้เพราะผูรู้ผู้ต่ื้น เห็นอยู ่รูอ้ยู่ ทัง้การยืน 

การเดิน การนั่ง การนอน เชน่นัน้ เป็นตน้ อนันีคื้อผลท่ีเรา

ประพฤติปฏิบติัใหถ้ึงความสงบระงบั  

วนันีญ้าติโยมเราทัง้หลาย ท่ีไดม้าบาํเพ็ญการบรจิาค 

สมาทานซึง่ศีล ไดฟั้งพระธรรมเทศนาในวนันี ้ทัง้สามประการนี ้

รวมเขา้มาเป็นกลุม่อนัเดียวกนั เพ่ือจะทาํจิตของญาติโยมตัง้ให้

รวมเป็นสมัมาทิฐิ เม่ือรวมเป็นสมัมาทิฐิแลว้ ไม่วนัใดก็ไมว่นั

หนึง่ มนัถงึท่ีสดุทกุขจ์รงิๆ ฉะนัน้พระพทุธเจา้ของเราทา่นจงึ

สอนใหถ้งึความสงบ ไอค้วามสงบน่ีมนัเลิศจดุหมายแลว้ มนั

เป็นเชน่นัน้ ฉะนัน้วนันีเ้วลาท่ีญาติโยมทัง้หลาย ท่ีไดม้านั่งฟัง

ธรรมนี ้เวลานีม้นัก็ เวลาของโยมมนัจะนอ้ย แตเ่วลาของ
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เวลาน่ะมนัมากหรอก จะไดเ้หน่ือยกนัละมัง้ ทีนีก็้เอาแตว่า่

พอสมควร  

การบรรยายธรรมะมาวนันีก็้ใหน้อ้มกลบัไปเป็นโอปนายกิ

ธรรม ใหไ้ปเขา้ถึงใจของเจา้ของ ใหอ้ยู่ในใจของเรา อยา่ไปมอง

อย่างอ่ืน ใหม้องจิต อะไรมนัเกิดขึน้จากจติ มนัเป็นอยูท่ี่จิต ให้

มองท่ีจิต ความฉลาดเหน็อยู่ท่ีจิต ความโง่เหน็อยูท่ี่จิต สขุทกุข์

ทัง้หลายทัง้ปวงเห็นอยู่ตรงนัน้ น่ีคือ เอโก ธัมโม ธรรมมีอนั

เดียวคือจิตอนันี ้มิฉะนัน้ญาติโยมทัง้หลายจงนอ้มไปโอปนยิโก 

นอ้มธรรมะนีไ้วใ้นใจ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ใหมี้ความ

รูอ้ยู่ เหน็อยู่ เป็นอยู่ ประพฤติอยู่ ปฏิบติัอยู่เรื่อยๆ ปฏิบติัผิด

ตรงไหน ปฏิบติัวา่ธรรมมนัปรากฏขึน้มา ธรรมอะไรปรากฏ

ขึน้มา เม่ือความไม่สบายปรากฏขึน้มา เม่ือความโกรธปรากฏ

ขึน้ เม่ือความโลภปรากฏขึน้มา อยู่ในรถ อยู่บนรถก็ปฏิบติัมนั

ตรงนัน้ สอนมนัตรงนัน้แหละ ไม่ใช่วา่ท่ีปฏิบติัอยู่หนองป่าพง  

ขอจะอาํนวยอวยพรใหญ้าติโยมทัง้หลายซึง่เป็นผูท่ี้ตัง้ใจดี

แลว้ ตัง้เจตนาดีแลว้ มาถวายผา้ป่าในวนันี ้ขอสว่นคณุงาม
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ความดีอนันีจ้งปกปักษร์กัษาญาติโยมทัง้หลาย ท่ีมีจิตศรทัธามี

จิตกนัมาในวนันี ้ผลท่ีสดุนัน้ ขอใหท้่านทัง้หลาย จงมีสว่นแก่

พระนิพพานในอนาคตกาลขา้งหนา้โนน้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/xcnOa--k4go  
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