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(เร่ืองจติไม่มรูีป ไม่มีตัวตน) 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนว์นัท่ี ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๐ 

วนันีเ้ป็นวนัทาํบญุวนัเกิดของพระอาจารยเ์ปล่ียนของพวก

เรา ทกุปีเราก็ไดม้ารว่มทาํบญุมากราบเคารพสกัการะคารวะตอ่

ท่าน แตบ่างคนก็อาจจะไดม้าบา้งไม่ไดม้าบา้ง เรื่องวนัเกิดคือ

เรื่องรา่งกายเกิด ตวัของเราทกุคนก็มาจากความเกิด มีพอ่มีแม่

ทาํใหเ้กิดทกุคน เกิดมาในโลก เกิดมาในรูปรา่งกาย มีจติเขา้อยู่

อาศยัรา่งกาย แตจ่ิตนัน้เป็นของไม่มีตวัดงัท่ียกเป็นภาษิตขึน้ไว้

นัน้วา่ เอกะจะรัง อะสารีรัง จิตของเราทกุคนไม่มีตวัตน ใครท่ี

มีชีวิตมาอยู่ในโลกหรอือยูปั่จจบุนันีก็้เหมือนกนั ใครปฏิบติัธรรม

เจรญิกรรมฐานซึง่เป็นการท่ีทาํจิตใหค้วามสงบเกิดเป็นสมาธิ ก็

ไม่มีตวัตนใหเ้ห็น แตม่นัมีรูเ้ป็นตวับอกตวัวดัท่านวา่ จงึวา่ เอกะ

จะรงั อะสารรีงั จิตหนึง่มนัไม่มีรูป แตส่ว่นท่ีรูปก็เป็นรา่งกายของ

เราทีนี ้เป็นเครื่องอยู่อาศยัของจิต  
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เช่นนัน้เรื่องศาสนาของพระพทุธเจา้ท่านจงึเอาหลกัจิต หลกั

สจัธรรม มานาํสอนพวกเราผูมุ้่งท่ีจะทาํจติใหเ้ขา้สูค่วามสงบ ทาํ

จิตใหเ้ป็นสมาธิตัง้มั่นในใจของเรา ใหม้าฝึกหดัปฏิบติัมาฝึก

เจรญิสติกาํหนดรูด้จูิตท่ีมนับอกอยู่ในตวัในรา่งกายของเราทกุ

คน มนัมีเครื่องรูคื้อจิตแตม่นัไม่มีรา่งกายใหเ้ราหมายเอา 

พระพทุธเจา้จงึเอารา่งกายนีม้าเป็นตวัสอน มาเป็นรูปคาํสอนให้

เราไดก้าํหนด อย่างกาํหนดเรื่องการเจรญิกรรมฐานอยา่งนีท้่าน

ก็ใหก้าํหนดเอารา่งกายเป็นรูป เป็นรูปธรรม รูปกรรมฐาน ถา้ไม่

เอารา่งกายมาเป็นเครื่องหมายเครื่องสอนเครื่องกาํหนดนั่น มนั

ไม่มีท่ีจะสอน มนัไม่มีท่ีจะบอกวา่อยา่งไรเพราะวา่จิตมนัไม่มีตวั 

ท่านใหเ้อาจิตน่ีแหละมาตัง้ในตวั ดใูนตวั  

อย่างเรื่องท่ีวา่ความเกิดหรอืวนัเกิดอย่างนี ้เราทกุคนเกิด

มาแลว้ก็เกิดทางเดียวกนัแลว้ก็เหมือนกนั มาจากคลอดมาจาก

ทอ้งแม่ และการเกิดมาเราก็มีสมบติัเทา่กนัคือไดร้า่งกาย

สมบรูณมี์หตูา มีหวัหนึ่ง แขนสอง ขาสอง น่ี ท่านบอกวา่มีศีล มี

ศีล๕มาแตเ่กิดท่ีเรามารบัสมาทานน่ีมนัเป็นเรื่องพิธีท่ีเรากาํหนด
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ขึน้ อยา่งท่ีทาํพิธีทกุครัง้ แตศี่ลดัง้เดิมมนัเกิดมา มาแรกเริม่ทกุ

คนโดยไม่ตอ้งขอเพราะศีลขอน่ีมนัเป็นศีลท่ีคนไม่รู ้เป็นคนจน

อดอยาก ไปขอท่านแตท่่านก็เอาศีลใหเ้ราไม่ไดเ้พราะศีลมนัมี

เฉพาะตวั ท่านใหไ้ดก็้คือทา่นบอก ท่านบอกวา่ ปาณาติปาตา

เวรมณี ไปจนครบ๕ขอ้น่ะ คือเวรมณีน่ีใหเ้วน้ ใหเ้วน้การกระทาํ

ในศีลทัง้ ๕ ขอ้นัน้ใหง้ดเวน้ อย่าไปทาํ อยา่ไปขืนทาํใหม้นั

ลว่งเกินใหม้นัขาด น่ีท่านก็สอน ไม่ใช่ทา่นเอาใหห้ละทีนี ้แตท่่าน

ก็สอนใหคื้อสอนใหเ้ราไดรู้ไ้ดร้บั เราก็ตัง้จติรบัแลว้ก็นาํไปปฏิบติั 

แลว้ก็เป็นศีลสมบรูณข์ึน้มา ไม่ใหท้าํผิดพลาดลว่งเกิน  

อนันีท้่านก็บอกวา่ความเกิด เราไดส้มบติัมาครบถว้นทกุคน

ไม่มีใครบกพรอ่ง แตว่า่สว่นคนท่ีบญุไม่สมบรูณห์รอืมีบาป

ปะปนมาก็จะมีเครื่องหมายท่ีรูป คือหมายวา่รูปไม่สมบรูณ์

นั่นน่ะ อยา่งท่ีเราเหน็รา่งกายบางคนพกิารก็เห็น แลว้ก็เห็นบาง

คนสดัสว่นอะไรตา่งๆอย่างนีม้นัไม่สมบรูณ ์อนันัน้ท่านบอกวา่

กรรมท่ีนาํมาตกแตง่มาเกิดนั่นมนัไม่สมบรูณ ์ก็วิปรติไป พิการ

ไป แตส่ว่นคนไหนท่ีมีบญุกศุล มีความดีท่ีไดอ้บรมมาสมบรูณก็์
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จะเป็นรูปผลออกมาสมบรูณที์นี ้ยกตวัอย่างอย่างรูป

พระพทุธเจา้อย่างนี ้ในพทุธประวติั ในพทุธลกัษณะซึง่เราไม่ได้

เห็นกบัตาแตเ่ราก็ไดศ้กึษาไดรู้ท้างพทุธประวติันั่นนะ่ ทา่นเป็น

มหาปรุสิลกัขณะอย่างสมบรูณ ์เพราะพระองคส์รา้งบารมีมา

สมบรูณค์รบทกุๆอย่าง ครบทัง้ ๑๐ ทศัน ์ทัง้ ๓๐ ทศันอ์ย่างนี ้

ท่านสรา้งมาครบไม่มีบกพรอ่ง ไม่มีตาํหนิ แตน่ี่เราแตล่ะคนก็

สรา้งกรรมทาํความดีมาบางทีก็ทาํความชั่วปนมาอยา่งนี ้

เพราะวา่เรารกัษาจิต รกัษาศีลของเราไม่ไดดี้เต็มท่ี บางทีเรา

หลงเผลอไปหรอืเราเห็นแก่ความอยากของใจ เราก็ทาํผิดศีลให้

ลว่งใหข้าดไป น่ีแหละก็เป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกนัทีนี ้ก็จะรูไ้ดว้า่คน

นัน้เป็นรูปรา่งกายคนแตไ่ม่เหมือนกนั เพราะวา่กรรมแตง่ให ้เรา

แตง่เองไม่ไดที้นี ้เป็นกรรมเป็นผูจ้าํแนกเป็นผูแ้ตง่มา  

เหตนุัน้เราจะตอ้งปฏิบติั ปฏิบติัเรื่องรูปเรื่องรา่งกายท่ีเรา

ไดม้าเป็นสมบติัประจาํตนทกุคน คือแบบวา่รูค้ณุคา่ รูส่ิ้งท่ีเรา

ไดม้าดว้ยการสรา้งการทาํ รูด้ว้ยการรวบรวมมาหลายครัง้หลาย

คราวอยา่งนี ้เพราะวา่การเกิดการตายน่ีเรานบัท่ีจะหมายเอา
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ยาก ทา่นบอกวา่มนัเป็นการมาท่ีทกุขย์าก มนัเป็นการมาท่ีเส่ียง

อนัตรายตอ่ชีวติ อย่างการเกิดอย่างนี ้ยิ่งสมยัก่อนน่ีบา้นเมือง

ของเราไม่เจรญิ ไม่มีการรกัษา การพยาบาล การช่วยเหลือใน

เรือ่งการเกิดอย่างนี ้คนก็ตายมากอยู่เพราะวา่มนัทกุขอ์ยา่งนี ้

เคา้บอกวา่มนัเป็นทางท่ีลาํบากในเรื่องการเกิดตายของคนเรา 

มนัเป็นทางท่ีมาแหง่ทกุขอ์ย่างนี ้ก็คนท่ีเกิด คนท่ีใหเ้กิด อย่าง

ลกูท่ีมาเกิดและก็พอ่แม่ใหเ้กิดอย่างนีก็้ ทนไม่ไหวก็ตายหละ ไม่

มีหมอ ไมมี่เครื่องมือชว่ยผ่าออกอย่างน่ี ตาย! เหตนุัน้โบราณ

ท่านจงึพดูวา่อนัตรายของชีวิตของคนเราท่ีเส่ียงตอ่ความตายก็

คือหนึ่ง หมอผึง้ สองหมอตาล สามแม่มาน ส่ีควาญชา้ง น่ีทา่น

บอกวา่คือหมอผึง้มนัก็อนัตราย เพราะวา่มนัขึน้ท่ีสงู ไมมี่ส่ิงท่ีจะ

รองรบัถา้เกิดมนัพลาดลงมา มนัตกกระทบพืน้หรอืถกูอะไรตาย

ได ้หมอตาลก็เหมือนกนัมนัสงูอนัตราย แม่มานคลอดลกูเกิดลกู

ก็ตายง่ายๆ ควาญชา้งอยา่งนี ้ชา้งมนัเป็นสตัวท่ี์รูเ้หมือนคน มนั

เป็นสตัวท่ี์มีคณุกบัคน เราไม่รูใ้จมนั เพราะใจมนัไม่มีตวัทีนี ้
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เวลามนัโกรธมนัจะฆา่ หรอืเราทาํผิดไม่รู ้ชา้งมนัรู ้เราไม่ได้

เตรยีมตวัไง มนัพลั่วหรอืตีนเหยียบตายทนัที  

ดงันัน้ทา่นจงึบอกความเกิดก็ไม่ใช่ง่าย มนัเกิดทกุขเ์กิดยาก

เกิดเส่ียงตาย เรารอดพน้มาไดก็้เป็นบญุหละทีนี ้เราโผลม่าใน

โลก ลืมตาเหน็โลกวา่โลกน่ีมนักวา้งใหญ่ มนัมีเพ่ือนมนษุยส์ตัว์

ทกุประเภทอาศยัอยู่ เราก็มาท่องเท่ียว มาสรา้งกรรม ปฏิบติั

ธรรมกนัทีนี ้แตว่า่ใจนัน้มนัไม่มีตวัใหเ้ราเหน็ เราเหน็แตเ่ครื่องรู ้

เห็นแตค่วามรูท่ี้มีอยู่ประจาํท่ีนาํมาเกิดนั่นน่ะทา่นหมายเอา เป็น

ผูรู้ ้แตว่า่ทา่นใหเ้อาผูรู้ต้วันีแ้หละมาปฏิบติั มาดรููป มาทาํรูปท่ี

ทาํใหเ้ราไดม้าอยู่อาศยั ใหเ้รามาหลงตามอยู่ นบัพบนบัชาติไม่

ถว้น เพราะเราทาํมาถึงปัจจบุนัอย่างเด๋ียวนีเ้ราก็ไม่รู ้ไมรู่ใ้จ 

เพราะวา่มนัไม่มีตวัใหเ้ราเหน็ ถา้เรารูด้ใูจอยู่ในรา่งกายนัน้ก็

ไม่ใช่ใจ มนัเป็นหทยัวตัถ ุมนัเป็นเครื่องอยู่ของรา่งกายเป็นท่ี

อาศยัอยู่ของใจตา่งหาก ก็เรือ่งใจจรงิ ใจท่ีแทเ้น่ียมนัไม่ใช่ทีนี ้

อนันัน้มนัเป็นหวัใจ มนัท่ีใจของเราไปอาศยั มนัเป็นเครื่องอยู่

ของชีวิตท่ีเราอยู่ได ้มนัทาํงานใหร้า่งกายมีความเป็นอยู่ เหตนุัน้
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การท่ีเราจะมาฝึกใจ มากาํหนดใจ มารกัษาใจของเราใหเ้ขา้สู่

ความสงบ เราก็ตอ้งอาศยัการปฏิบติัเก่ียวกบัรูป เก่ียวกบั

รา่งกายซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยัของใจใหรู้จ้กัวา่อนันีเ้ป็นท่ีเราไดม้า

อาศยัไดม้าอยูไ่ดม้าสรา้งความดี สรา้งความรู ้และสรา้ง

สติปัญญาเพ่ือจะสง่คืนไปหาใจของเรา ใหใ้จของเราน่ีไดมี้

ความรู ้รูเ้รือ่งการท่ีเราเกิดมาแลว้เรามาอยู่ในรา่งกายมามีชีวิต

อยู่ในโลกเราจะทาํอย่างไรท่ีจะใหใ้จของเรานีไ้ดรู้จ้กัการมาการ

ไปของพวกเรา หรอืการอยู่ในปัจจบุนัของพวกเรา เราจะอยู่

อย่างไร เราไมเ่ขา้ใจ แตถ่า้เราเขา้ใจแลว้ทีนี ้เราก็จะไมห่ลง…

หลงเรื่องความเกิด เรื่องใจ เรื่องปัจจยัทีนี ้

อย่างสาํหรบัชาวบา้นน่ี ก็รูก้นัอยู่วา่มนัเป็นเรื่องมวัเมา เรื่อง

ความหลง ความอยากปัจจยั แตปั่จจยัน่ีแปลเป็นภาษาชาวบา้น

เรยีกวา่เงนิ มวัเมาแตเ่งิน แตใ่จของรูปมนัไม่รูจ้กัท่ีจะไปปฏิบติั

ใจท่ีไม่ใช่เงนิ ไม่ใช่รูป คือใจธรรม ใจศาสนานั่นนะ่ เราไมค่อ่ย

เขา้ใจ เราไม่อยากไปดว้ย บางทีก็ไปยากดว้ย เพราะวา่ใจ

นอกใจรา่งกายน่ีมนัดงึดดูหรอืวา่มนัดนัใหเ้ราเป็นไป อยา่งท่ีวา่
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ใจคือเงินอยา่งนี ้ปัจจยัก็คือเงินทีนี ้เงินก็คือเป็นของท่ีเราใชเ้รา

ตอ้งการ เราปรารถนาอยา่งนี ้แตถ่า้เรามารูค้ณุคา่ในรา่งกาย

ของเราวา่ เงินก็คือรา่งกายของคนเรา เงนิท่ีเราใชอ้ยูท่กุวนัก็คือ

รูปในหลวง รูปพระเจา้แผน่ดิน ท่ีเอามาทาํเพ่ือแลกเปล่ียนเพ่ือ

เป็นของมีคณุคา่ในประเทศชาติเรา ก็ไม่ไดเ้ป็นอย่างอ่ืนทีนี ้ก็

เป็นเรื่องบญุ เป็นเรื่องส่ิงท่ีเกิดมาจากบญุ แลว้ก็เอามาแทน เอา

แลกเปล่ียน เอามาใหค้า่ทกุส่ิงทกุอย่างหละทีนี ้จงึเรยีกวา่ทาง

ศาสนาก็ปัจจยั แตช่าวบา้นก็เรยีกวา่เป็นเงินหละทีนี ้ถา้ขาดเงิน

หรอืทกุขเ์งินอย่างนี ้เราก็ไมส่งบจิตแลว้ ตอ้งคิด ตอ้งเดือดรอ้น 

เพราะเราไม่รูจ้กัท่ีเงินเกิด เงินอยู ่เงินมี เงนิมีในตวัของเรา จงึวา่

ถา้เรารูจ้กัตวัของเราหละทีนี ้ปัจจยัหรอืเงินมนัเกิดอยู่ในตวัน่ี 

เราทาํใหเ้กิดใหมี้ได ้เพราะวา่มนัเป็นส่ิงท่ีมาดว้ยกนั อยา่งท่ีเรา

มีตวัอย่างนี ้เราเอาตวัทาํตวัคิดตวัหาก็มี แตเ่รื่องความอยาก

ของกิเลสของโลกอย่างนี ้มนัมากทกุคนหละทีนีถ้า้ไม่มาปฏิบติั 

ไม่มาฝึกจิต ไม่มาทาํสมาธิภาวนาใหเ้กิดสติปัญญาขึน้ในทาง
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ธรรมนัน้นะ มนัก็จะหิวอยู่ตลอด มนัก็ทาํใหเ้รารูจ้กัหาความสงบ 

หาทางแกที้นี ้ 

อย่างท่ีวา่เรื่องจิตอย่างนีเ้ราก็ตอ้งหาเครื่องรู ้หาเครื่องวดั 

หาเครื่องด ูวา่มนัเป็นอย่างไร มนัอยูท่ี่ไหน มนัดีหรอืไม่ดี มนั

ผ่องใสหรอืมนัเศรา้หมองอยา่งนี ้เราก็จะตอ้งมาภาวนามา

ปฏิบติั มาฝึกสติทาํสมาธิใหเ้กิดมีขึน้ ใหใ้จมนัสงบน่ิงแน่วแน่ลง 

มนัจะไดไ้ม่สา่ยไม่เอียง มนัจะสงบอยู่กบัท่ี มนัสงบกบัท่ีมนัก็

เท่ียงตรงหละทีนี ้อย่างท่ีวา่ใจนีถ้า้พดูถงึความเป็นอยูห่รอืวา่

เป็นกลางอยา่งท่ีส่ิงของบางอย่างท่ีเรามีสดัสว่นเน่ีย ตรงไหนท่ี

มนักลางในของนัน้ก็ช่ือวา่ใจ ตน้ไมท่ี้มนัอยูก่ลางของตน้มนั ก็

เรยีกวา่ใจ ใจกลางมนัอยา่งนี ้ทกุอยา่งนั่นแหละ ถา้ตรงไหนอยู่

กลางน่ีก็เรยีกวา่ศนูยก์ลางหรอืใจ ใจท่ีอาศยัรา่งกายเราอยู่ก็เป็น

กลางทีนี ้เป็นศนูยก์ลางของรา่งกายอยา่งหวัใจ หทยัวตัถอุย่างนี ้

หวัใจท่ีอยู่ในตวัแตล่ะคน ท่านก็กาํหนดวา่เป็นสว่นกลางของ

รา่งกายท่ีไดม้าจากการเกิดน่ะ มนัตัง้มาจากอนัเป็นศนูยก์ลาง  
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ดงันัน้ถา้เราคิดอะไรเราตอ้งดใูจเป็นหลกั ตอ้งดศูนูยก์ลาง

เป็นเครื่องหมาย อย่างชาวบา้นน่ีเหมือนกนั เราคิดอะไร

มากมายทั่วโลกเน่ีย เราก็ดศูนูยก์ลางคือใจ คือใจนัน้มนัเป็น

ศนูยก์ลางของโลกทีนี ้ของตวัของเรา มนัจะอยู่ในตวัเราตอ้ง

กาํหนดคืนเขา้ไปหาตรงกลางมนั ไปรูไ้ปอยู่ท่ีใจ อย่าไปอยู่รอบ

นอก ไปอยู่ขา้งๆมนั ไปอยู่ภายนอกมนัอยา่งนีม้นัไมถ่กูท่ี มนัไม่

ตรงกลาง เราก็ตอ้งแตง่มากาํหนดนอ้มเขา้มา มาใหม้นัอยู่ มนั

ไม่อยู่ง่ายๆเพราะมนัเคยถกูกิเลสถกูลมพดัเป่าอยู่ตลอดทีนี ้มนั

จะเป่าใหโ้ยกใหเ้คล่ือนไหว บางทีมนัก็ปลิวไปมมุนัน้มมุนี ้

ความคิดมนันะ่ อนันัน้ทา่นบอกวา่มนัเป็นพิษของกิเลส เราก็

ตอ้งกาํหนดหลกัใจใหม้นัอยูไ่ด ้อนันัน้เราตอ้งรูว้า่ อนันัน้มนัเป็น

กิเลส มนัเป็นความไม่เท่ียง มนัเป็นความไม่ตรง มนัคิดออกไป

นอก มนัสง่ไปนอก มนัเห็นโน่นเหน็น่ีมนัก็ติดไป อนันัน้ทา่นบอก

วา่ไม่ใช่ศนูยก์ลาง เราจะตอ้งกาํหนดคืนมา จะตอ้งนอ้มตัง้สติให้

น่ิงใหแ้นน่หนาขึน้มา ดงึเขา้มาหาใจกลางมนัอยา่งนี ้ทาํอยู่

อย่างนีต้ลอดหละทีนี ้ไม่ใช่วา่ทาํทีเดียวแลว้มนัเสรจ็มนัอยู่ มนั
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ไม่อยู่ ตอ้งทาํตลอดทาํบอ่ยๆ ขยนัทาํ ท่านบอกนั่นคือความ

เพียร คือการปฏิบติั ไม่ยอมปลอ่ยใหเ้ผลอ เราไม่ประมาท เราดู

ใหรู้ใ้จ รูท่ี้ไวต้ลอดหละทีนี ้เวลากิเลสมนัจะโผลจ่ะขึน้มาอย่างไร 

มนัจะงอกไปอย่างไรเน่ีย เราก็ตอ้งด ูดท่ีูมนัออกจากใจนั่น มนั

จะแผ่ไปทางไหน มนัจะมีอะไรทาํใหเ้ราหลง เราก็ตอ้งด ูดตูรงใจ

ตรงศนูยก์ลางอย่างนีต้ลอด ดไูปตลอดจนมนัอยู่เป็นท่ีทีนี ้มนัได้

ท่ี มนัแนน่หนามนัรู ้มนัเท่ียวไปทั่วโลกแลว้วา่ท่ีไหนๆ อะไรตอ่

อะไร หรอืการเกิดอย่างนีม้นัก็รู ้มนัเกิดอยา่งเดียวกนัเหมือนกนั 

มาท่ีเดียวกนัมนัก็เหน็อยู่ เราก็เอาความรูม้าสอนใจอีกทีหนึ่งให้

มนัรูว้า่เรื่องความเกิด เรื่องความทกุข ์เรื่องท่ีมาสูรู่ปรา่งกายสู่

โลกมนษุยเ์ราเน่ียมนัไม่ใช่มาอยู่แบบสบายทีนี ้มนัจะตอ้งมา

สรา้งกรรมทาํทกุส่ิงทกุอย่างไม่ไดห้ยดุน่ิง  

 น่ีแหละพระพทุธเจา้ทา่นมารูที้นี ้มารูเ้รื่องการเกิด เรื่อง

รา่งกาย เรื่องการท่ีจะปฏิบติัใจใหไ้ดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ไม่ใช่

ของง่ายนะทีนี ้นบัเป็นแสนๆชาติ หลายแสนชาติท่ีพระองคส์รา้ง

มา น่ีพวกเราท่านทัง้หลายก็เดินตามพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้
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ตรสัเป็นหนทางปฏิบติัไว ้ใหเ้ราปฏิบติัตามพระพทุธองค์

เพราะวา่มนัมาทางเดียวกนั มนัมาจากความเกิด มาจากภพ

จากชาติท่ีกิเลสมนับงัคบัมาใหเ้ราหลงมาทีนี ้หลงมาแลว้จะตอ้ง

แกจ้ะตอ้งปฏิบติั จะตอ้งแตง่ใจ จะตอ้งทาํใจ จะตอ้งฝึกฝนใจ 

ทาํใจใหเ้ป็นสมาธิภาวนาใหไ้ด ้เราทาํไดข้นาดไหน ไดเ้ลก็นอ้ย

เราก็ตอ้งพลอยยินดีในการทาํใหเ้กิดใหมี้ในใจของเรา  

แตบ่างคนน่ีเหน็แก่ความอยากเห็นแกกิ่เลสอย่างนี ้อย่าง

ปฏิบติัน่ีก็ไม่อยากลาํบาก ไม่อยากลาํบากรา่งกาย คืออยากจะ

ใหม้นัตรสัรู ้ใหม้นัจิตพน้ทกุขง์่ายๆอยา่งนี ้บางคนคือคิดเอาแลว้

ก็หาวิธีอยา่งนี ้บางทียงัถามวา่วธีิท่ีง่ายๆ วธีิท่ีลดั ทางลดั มนัก็

ไม่มี ถา้มนัมีพระพทุธเจา้ท่านก็พบมาก่อน อนันีท้า่นบอกวา่

ความคิดในทางกิเลสมนัคิดอย่างนัน้ เป็นความคิดของโลกของ

สตัวท์ั่วไปท่ียงัมีกิเลสยงัมีความหลง ก็คิดเหมือนกนัคือไม่อยาก

ลาํบากนั่นแหละ อยากเอางา่ยๆ แตพ่ระพทุธเจา้ทา่นคน้ควา้มา

หมด มนัไม่มีทางงา่ย มนัจะตอ้งทางลาํบาก จะตอ้งทางทกุข ์ถา้

ไม่ทกุขม์นัก็ไม่รูจ้กัธรรมทีนี ้เพราะธรรมของพระพทุธเจา้มนัเป็น
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ทกุขน์ะ่ท่ีนาํมาสอนเรา ท่ีเราหลงอยู่ เราก็หลงความสขุในโลก 

ความสขุในรา่งกาย เหน็วา่มนัมีความสขุ มนัมีความสขุอยู่คือวา่

ความสขุเป็นแตเ่พียงภายนอก มนัสขุใหเ้ราไดส้มัผสัแตใ่นใจ

จรงิๆมนัไม่มีหละทีนี ้มนัจะมีความทกุข ์ถา้เราปฏิบติัเขา้ไป

ถึงนะ่ มนัจะบอก ถา้เรายงัมีความสขุ เรายงัอยากมาเกิด เรายงั

อยากไดค้วามสขุมากขึน้ บางทีเรามีความทกุข ์เรามีโรคภยัไข้

เจ็บ เราก็เสียใจ เราภาวนาก็ทาํความสงบไม่ได ้เพราะวา่เรา

กลวัรา่งกาย เราไมไ่ดรู้จ้กัเรื่องทกุขข์องรา่งกาย แตเ่ราก็กลวั 

กลวัวา่มนัจะเจบ็มากกวา่นี ้กลวัมนัจะตายไปจากเรามนัก็คิดไป

ตามความหลงของโลก  

แตถ่า้เรารูธ้รรม รูจ้กัทางมาเกิดของพวกเรา รูจ้กัเรื่องของจิต

ท่ีวา่มนัไม่รูปนั่นหละ เอกะจะรงั อะสารรีงั ถา้ใครมารู ้มาปฏิบติั 

มาทาํจิตใหส้งบลงเป็นหนึ่งได ้เป็นสมาธิแน่วแน่ลง ไม่มีเรื่อง

อารมณอ์ะไรภายนอกมาเก่ียวขอ้งนั่นน่ะ ท่านบอก เย จติตัง 

สัญญะเมสสันต ิสงบ…มีความสงบจิต นัน้น่ะวา่ถกูธรรมถกู

ทางพระพทุธเจา้ เป็นการสงบระงบัความเกิดภพชาติของเรา ท่ี
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เราไม่ตอ้งมาเกิดแลว้ก็มาสืบตอ่ เราก็จะไม่มาวน ไมม่าเขา้ทอ้ง

แม่นัน้คนนี ้หลายท่ีหลายครัง้หลายคราว ไม่มา เพราะวา่รูจ้กั

แลว้ คือปิดหนทางกนัหนทางท่านวา่ คือเป็นทางนรกก็ปิด

หนทาง ไมห่ลงไปตกแลว้ รูจ้กัวา่ทางนีม้นัเป็นทางใหห้ลงมา ให้

เราติด ใหเ้ราหลงในจิต หลงภายนอก หลงปัจจยั หลงเงนิ หลง

ตวัเองนั่นแหละ ก็เลยเป็นเรื่องหลงไปทั่วโลกหละทีนี ้ 

ถา้เรามารูต้วั เราเขา้มาหาจติ หาความสงบเราได ้เราไม่

หลงทีนี ้เพราะเรารูว้า่มนัอยู่ศนูยก์ลางท่ีน่ี มนัไม่ไปไหน มนัอยู่

กบัเรา เราเป็นเจา้ของ เราจะตอ้งรกัษาดแูลจะตอ้งปฏิบติัใหดี้ 

เราไม่ทาํใหผิ้ดพลาด ไม่ใหส้ัว้ใหเ้สีย ใหมี้แตค่วามดี ส่ิงท่ีคิดไม่

ดี คิดเป็นบาปเราก็หา้มจิตเราได ้เราฝืนไมใ่หท้าํบาป ทกุส่ิงทกุ

อย่างท่านบอกวา่ เรื่องจิตท่ียงัมีกิเลส ยงัมีบาป ยงัไม่รูจ้กัความ

ดีความสขุ ไมรู่จ้กัสว่นท่ีเป็นกศุลน่ะ มนัก็จะดงึเราไปทางบาปที

นี ้ดนัเราไปทางทกุข ์แตถ่า้เรามารูแ้ลว้เราก็ฝืน ฝืนจิตเรา ไม่

ปลอ่ยใหม้นัดงึเราไป เราดงึมนัมาอยู่ตรงกลางมาอยู่ความสงบ

ไดม้นัก็…เราก็มีหลกัทีนี ้เรยีกวา่มีหลกัจติหลกัธรรมประจาํตน 
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มีคณุความดีท่ีเราทาํจิตในพระพทุธศาสนาใหมี้ในตน ใหมี้ความ

มั่นคงในตน แลว้ก็มีเป็นคนไม่จนทีนี ้เป็นคนท่ีเรยีกวา่ไมต่อ้งวิ่ง

ตอ้งหาเงนิ ก็เจอเงินเจอความดี บารมีตา่งๆท่ีเราเอามารวมไวใ้น

จิตของเรา มนัมี มนัไม่จน  

เหตนุัน้คนท่ีมีศีลก็คือคนมี ไม่จนหละทีนี ้ศีลอย่างท่ีวา่ศีลท่ี

เกิดมาพรอ้มการเกิดของเรานั่น อนันัน้มนัไม่จน เพราะวา่ศีลแท ้

ศีลดัง้เดิม ศีลไม่ตอ้งมาขอธรรมทานเอา ศีลท่ีเกิดมาพรอ้ม เรา

เอาศีลตน้นัน้น่ะทีนี ้ตวัของเรานั่นแหละ มนัเป็นตน้ไมต้น้ศีล ๕ 

ก่ิงมาอยู่แลว้ แลว้มาปฏิบติัมาบาํรุงรกัษาใหเ้จรญิเติบโตเต็มท่ี

สมบรูณ ์ออกดอกออกผลใหเ้ราไดกิ้นไดใ้ช ้ทา่นวา่นั่นนะ่ ทา่นผู้

รูจ้กั ทา่นผูรู้ท้ัง้หลาย ท่านนาํมาสอนใจของพวกเราชาวพทุธให้

รูจ้กัเรื่องศาสนาท่ีเกิดอยู่ในท่ามกลางโลก ในทา่มกลางจิตของ

พวกเรา ไม่ใชว่า่เราจะนกึไปกลางโลกท่ีประเทศอินเดียนะ…

ไม่ใช่ คือท่ามกลางรา่งกายของเรานั่นนะ่ ท่ีมชัฌิมประเทศ แลว้

การปฏิบติัเราก็นอ้มนาํมาใหเ้ป็นกลาง ใหเ้ป็นมชัฌิมาปฏิปทา 

คือไม่ไปขา้งสขุ ขา้งทกุข ์ขา้ง…ในท่ีเราอารมณท่ี์เป็นอยู่ เราก็
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พยายามท่ีจะทาํความรู ้ทาํจิตใหเ้ป็นกลางตลอด นัน้หละท่าน

บอกวา่เป็นการเดินทางถกู ถกูทาง ถกูมรรค ท่ีจะมุง่ไปสูผ่ลให้

พวกเราทกุคนไดถ้ึงอย่างท่ีเราปรารถนาถงึความพน้ทกุข ์เราก็

จะไดด้ไูป เราพน้ไปถงึไหน เราพน้ขัน้ใด ใกลไ้กลเทา่ไร ่เราก็จะ

ดจูะวดัใจ คือวดัท่ีไหน วดัท่ีจิตของเรานั่นแหละ ผูรู้ ้ผูว้ดันะ่ รู ้

อย่างท่ีวา่ระหวา่งทางท่ีเราเดิน เราผ่านความเกิดภพชาติ ผ่าน

กิเลส ความโลภของเรา ความโกรธของเรา ความหลงของเรา

อย่างนี ้เราปฏิบติัไป เราลบลา้ง เราชาํระออกไปน่ี มนัไดม้าก

นอ้ย ใกลไ้กลขนาดไหน เราก็วดัดว้ยใจเราไดที้นี ้เพราะใจเรา

เป็นเครื่องวดัเครือ่งรู ้ถา้มนัเกิดอะไรมากระทบอยา่งนีเ้ราก็ด ู

ความเป็นกลางของเราวดัดวูา่มนัเอียงไปขา้งนัน้เท่าไหร ่มนัไป

ไดไ้กลใกลข้นาดไหน มนัรูไ้ด ้ถา้เรายงัไมไ่ปถึงไหน เรายงัหลง

ทางไปคนละทศิละทางอยู่ก็ถือวา่เรายงัไมรู่จ้กัทางทีนี ้ยงัไม่คืน

มาหาทาง เราก็หลงไปไกลหละทีนี ้ 

 ดงันัน้เรื่องท่ีเราเกิดมาสูโ่ลก เกิดมาไดรู้ปรา่ง ไดส้มบติั

ทกุส่ิงทกุอย่างในตวัเราผูห้ญิงผูช้ายทกุคนก็มาทางเดียวกนั 
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อย่างครูบาอาจารยพ์ระพทุธเจา้ อยา่งพระอาจารยเ์ปล่ียนของ

เราก็เหมือนกนั ท่านก็เกิดมามีวนัเกิดเหมือนเรานั่นแหละ แตว่า่

ตา่งวนัเวลากนัอย่างนี ้คือวา่ทางเดียวกนัหมด แตม่าพบ

พระพทุธศาสนาแลว้เราเขา้ใจหลกัธรรมคาํสอนขอ้ปฏิบติัของ

พระพทุธเจา้ท่ีจะนาํมาปฏิบติัใจเรา ทาํความดีใหใ้จเรา ทาํใจ

เราใหม้ั่นคงสงบ ทาํจิตใจของเราใหเ้ขม้แข็งแก่กลา้ไม่กลวัใน

การท่ีจะแกก้รรมแกกิ้เลสในแตล่ะคน ไม่กลวั ถงึมนัจะเหน่ือย

ยากลาํบาก เราจะตอ้งแกไ้ขไปตามกาํลงัตามเวลาท่ีเรามีอยู่

ก่อนท่ีเราตายไปจากรา่งกายของพวกเรา แตถ่า้เราตายไปน่ี เรา

ก็ไม่ไดห้ละทีนี ้มนัหมด ส่ิงท่ีเราไดม้ามนัก็ไปไม่ได ้มนัก็หมด  

ฉะนัน้เม่ือเราไดท่ี้มาดว้ยบญุ ไดม้าปฏิบติั ไดม้าฟังเรื่อง

ปฏิบติัจิตของเราซึง่เป็นตวัท่ีไม่มีรูป แตใ่หมี้ความรูใ้หมี้หลกั

เกิดขึน้ในจิตของเรา ใหจ้ิตของเราเป็นกลางขึน้ได ้เราก็จะเป็นผู้

ท่ีเท่ียงตรง เป็นผูท่ี้มั่นคง กิเลสทัง้หลายท่ีมนัมีอยูใ่นตวัเรามนัก็

มีอยู่ มนัก็ไม่ไดม้าทาํใหเ้ราเสียหายเดือดรอ้นหละทีนี ้เพราะเรา

รกัษา เรารูจ้กัไม่ใหกิ้เลสท่ีจะมาทาํพิษทาํภยัใหเ้รา อย่างท่ี
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ความอยากอย่างนี ้เราก็มารู ้มารูต้วัเรา รูส้มบติัมีในเราทัง้หมด 

มนัไม่ไดมี้อยูท่างนอกหละทีนี ้มนัรวมเขา้มาใสใ่จไดท้ัง้หมด

หละทีนี ้ศาสนาก็รวมเขา้มาใสใ่จหมด จิตก็ตัง้มั่นลงท่ีใจ มี

ความเท่ียงตรงผ่องใส เขม้แข็งแก่กลา้ ส่ิงอะไรท่ีเกิดมาในรูปใน

รา่งกายเราก็ไม่ตกใจ ไม่กลวั ถา้อย่างนัน้เราก็หลงไปทางนอก 

ไปขอไหวข้อวอนขอพรขอเป่า โอ ้สารพดันั่นหละ มนัก็ไมช่่วย

ไม่ไดห้ละทีนีถ้า้เราไม่ปฏิบติัใจ  

แตเ่รื่องท่ีเราไดม้ารว่มทาํบญุวนัเกิดวนันี ้และไดม้าฟังพระ

สทัธรรมเทศนาตัง้แตก่ณัฑแ์รกมาแลว้ก็มาถึงกณัฑส์ดุทา้ยคือ

เทศนเ์รื่องธรรมปฏิบติั เรื่องหลกัพระกรรมฐานท่ีพวกเราท่าน

ทัง้หลายซึง่เป็นศิษยพ์ระกรรมฐานเกือบทัง้นัน้ท่ีไดม้ารว่มกนั 

มาทาํบญุวนัเกิดทา่นพระอาจารยเ์ปล่ียนของพวกเราเน่ีย เราก็

ไดม้ารบัฟังเรือ่งการท่ีจะปฏิบติัทาํใจของพวกเรา ท่ีจะมาขดัใจ

ของพวกเราใหผ่้องใสบรสิทุธ์ิขึน้อย่างพระพทุธเจา้พระอรยิเจา้

ทัง้หลาย เม่ือเราไดฟั้งเขา้ใจ นาํไปพิจารณา ไปปฏิบติัแกไ้ขอยู่

ดว้ยความเช่ือมั่นในศาสนา ก็จะมีแตค่วามสขุความเจรญิใน
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พทุธศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัท่ีไดอ้ธิบายมาก็

พอสมควรแกก่าลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/HPpZd6TZiOo  

 

https://youtu.be/HPpZd6TZiOo

