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โลกนีไ้ม่เทีย่ง 

หลวงปู่ สิม พทุธาจาโร 

ณ บดันีถ้งึกาลเวลา นั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิใหพ้ากนั

นั่งขดัสมาธิเพชร การนั่งขดัสมาธิเพชรนี ้กิเลสมาร สงัขารมาร 

เม่ือมารบกบัพระพทุธเจา้ ตอนพระพทุธเจา้นั่งภาวนาใตร้ม่ไม้

โพธ์ิ พอเห็นพระพทุธเจา้นั่งขดัสมาธิเพชรเท่านัน้แหละ พญา

มารก็ขยาดกลวั นั่งแบบนีไ้มเ่คยเหน็ ท่าจะสูพ้ระพทุธเจา้ไม่ได้

แลว้ วา่งัน้ เพียงพญามารมาเหน็การนั่งสมาธิขดัสมาธิเพชร

พระพทุธเจา้ ก็ไม่มีทางสูแ้ลว้ การนั่งสมาธิขดัสมาธิเพชร คือ

เป็นการแสดงออกซึง่ความองอาจกลา้หาญทางจิตใจ การนั่ง

ภาวนานั่งขดัสมาธินัน้ไม่เพียงแตข่ดัสมาธิเพชร นํา้พระทยัใจ

พระพทุธเจา้นัน้ เป็นเพชรนํา้หนึง่ใจเดียว โดยเฉพาะวนัท่ี

พระองคจ์ะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ จิตใจของพระองคม์ั่นคง 

เหมือนแผ่นดิน ดเูถิดแผ่นดินไม่หวั่นไหวไดง้่ายๆ ใครจะทาํ

อะไรๆใหแ้ก่แผ่นดิน แผ่นดินก็ไม่ไหวหวั่นพรั่นพรงึ เรยีกวา่หนกั

แน่น  
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จิตใจพระพทุธเจา้ท่ีเขา้สมาธิภาวนา ก็มีความหนกัแน่นไม่

หวั่นไหว แมร้า่งกายสงัขารเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา 

แตจ่ิตใจพระองคก็์ขา้มพน้ความแก่ไปได ้ท่านขา้มพน้ความแก่

ไปไดอ้ย่างไร คือท่านไมม่ายดึถือวา่พระองคเ์ป็นคนแก่ ความแก่

ชรามนัเป็นเรือ่งของธาตขุนัธ ์ธาต๔ุ ดิน นํา้ ไฟ ลมเขาแกช่รา

ตา่งหาก นํา้พระทยัใจพระพทุธเจา้มนัไม่รูจ้กัแก่ เพราะใจไม่ใช่

รูปรา่งกายท่ีเราเหน็ จิตใจนัน้เป็นธาตนุามธรรม ทา่นใหช่ื้อย่อวา่

จิตใจดวงผูรู้อ้ยู่ จิตใจดวงผูรู้อ้ยู่นัน้ ใครจะไปทาํอะไรๆใหก็้ย่อม

ไม่มีสั่นสะเทือน เพราะใจนัน้เป็นไม่ใช่รูป ไม่ใช่วตัถ ุไฟไหมก็้

ไม่ได ้นํา้ก็ท่วมไม่ได ้ภยัอนัตรายใดๆในโลก ไปทาํลายจิตใจ

ไม่ได ้จิตใจมนัเหมือนกบัทอ้งวรรคฟ้าอากาศ มนัวา่งอยู ่ 

แตเ่ม่ือมีกิเลส ลาภะ โทสะ โมหะหุม้ห่ออยู ่ใจดวงนีม้นัก็ยดึ

อยู่ในธาตใุนขนัธ ์ในหนา้ในตา ในช่ือในเสียง ในเราในของๆเรา 

จิตนีม้นัยงัโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ ยงัไม่ไดแ้ยกแยะพิจารณาใหดี้ 

วา่มนัเป็นของใคร ธาตดิุนเป็นของใคร ถามดก็ูรูไ้ด ้ดินเป็นของ

ใคร ดินไม่ใช่ของใคร ดินภายนอกก็ไม่ใช่ของใคร ดินภายใน ใน
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ตวัตนคนเราก็ไม่ใช่ของใคร มนัเป็นธาตดิุน ธาตดิุนนัน้มนัมี

อาการขน้แข็ง ธาตนุํา้มีอาการเหลว ธาตไุฟไดแ้ก่ความอบอุน่ 

ความรอ้น ธาตลุมก็เหมือนลมหายใจเขา้ออก สดูเอาอากาศเขา้

ไปเลีย้งรา่งกาย ธาตดิุน นํา้ ไฟ ลม ไม่ใช่ของใคร จิตคนเราหลง

มายดึมาถือเอา ยงัวา่ถา้สบายกาย สบายใจ จิตใจมนัก็หลงอยู่

ในสขุเวทนา คือไดอ้ะไรตามใจหวงั ถกูอกถกูใจมนัก็เป็นสขุ

เวทนา เม่ือผิดหวงัไม่เป็นไปตามใจท่ีคิดไวห้มายไว ้มนัก็เกิด

ความทกุขข์ึน้มา ทกุขเวทนาเป็นเรื่องของจิตใจหลงทัง้นัน้  

เม่ือผูภ้าวนามาทาํความเพียรเพง่อยู่ในรูปรา่งกาย แมม้นัจะ

เจ็บไขไ้ดป่้วยบา้งเป็นธรรมดาก็อย่าไปยดึถือ เป็นเรื่องของ

สงัขาร จะไม่ใหม้นัเจ็บไขไ้ดป่้วยลาํบากราํคาญไม่ได ้เพราะวา่

สงัขารทัง้หลาย มีความไม่เท่ียง สงัขารทัง้หลายนีเ้ป็นทกุข ์ทน

อยู่อย่างนีไ้ม่ได ้สงัขารทัง้หลายไม่ใช่ตวัตนของบคุคลผูใ้ดผูห้นึ่ง 

เป็นของกลางโลกอยู่อยา่งนี ้เม่ือใดกิเลสตณัหามานะทิฐิยงัปก

คลมุจิตใจอยู่ดว้ยอาํนาจตณัหาเหลา่นีแ้หละ ก็พาใหจ้ติใจของ

คนเรามาเกิด มาลุม่หลงมวัเมาตอ่ไปไม่มีท่ีสิน้สดุ ส่ิงท่ีตวั
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ประกอบกระทาํอยู่ทกุวนัเวลาก็ไม่ใช่ของอ่ืนไกลท่ีไหน มนัก็หลง

วนเวียนอยู่ในอาการอนัเก่า ตากบัรูป เม่ือตาเหน็รูปก็เกิดความ

ดีใจเสียใจไปตามอาการท่ีรูปมาผ่าน หไูดย้ินกบัเสียง กระทบกบั

เสียง จิตใจก็ยนิดียินรา้ยไปตามเสียงท่ีมากระทบ กล่ินก็

เหมือนกนั รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณก็์เหมือนกนัหมด จิตใจ

เป็นผูห้ลง ธาตแุทม้นัไม่ไดห้ลง ธาตดิุน นํา้ ไฟ ลม มนัไม่รูจ้กั

รูจ้กัหลงอะไรแหละ มนัเป็นธาตเุป็นของกลางเท่านัน้แหละ  

จิตใจท่ีภาวนาพทุโธๆอยู่ท่ีแหละ ผูนี้จ้ะเป็นผูรู้ ้ผูนี้จ้ะเป็นผู้

พิจารณา ผูนี้จ้ะเป็นผูท้าํใหแ้จง้ ผูนี้จ้ะไดล้ะ ไดถ้อน ไดป้ลอ่ย 

ไดว้าง ไดเ้ห็นทกุขเ์หน็โทษเห็นภยัในวฏัสงสารได ้ก็คือจติใจ 

จิตใจผูรู้ผู้เ้ห็นอยู่ภายในน่ีเอง จะเป็นผูเ้ขา้ใจในธรรมปฏิบติั จง

รวบรวมจิตใจดวงนีใ้หเ้ขา้มาตัง้ภายในจิตใจของตวัเอง จิตใจ

นัน้ท่านมีจดุอยู่วา่ ความรูส้กึนกึคิดอะไร อยู่ท่ีไหน ก็ใหร้วม

กาํลงัมาตัง้ท่ีน่ี พระองคท์รงตรสัวา่ ปัจจตัง เวทตัิพโพ วิญ�ูห ิ

วิญ�ชูนทัง้หลายพงึรูแ้จง้ปัจจตงัเฉพาะจติ ปัจจตงัเฉพาะจิตก็

จิตท่ีภาวนาอยู่ พทุโธๆในจตินัน้เอง ไม่ตอ้งไปหา ถา้เกิดหาวา่
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มนัอยูท่ี่ไหน ท่ีนั่นท่ีน่ีก็ไมรู่ ้ยุง่เหยิงเปลา่ๆ เม่ือวางตณัหาความ

หาเสียทัง้หมด  จิตใจมนัก็อยู่ท่ีจิตนั่นแหละ มนัไม่ไดไ้ปท่ีไหน 

มนัเกิดขึน้มาดบัไป ดบัไปมนัก็เกิดขึน้มา ปรุงแตง่อยู่อยา่งนัน้  

ผูภ้าวนาจงทาํความเพียรเพง่อยู่ใหรู้แ้จง้ดว้ยปัญญา 

พระองคท์รงตรสัไวว้า่ธาตส่ีุ ขนัธห์า้ อายตนะทัง้หลาย พงึรูแ้จง้

ตามความเป็นจรงิ อยา่ไดรู้ไ้ปตามความหลง พระองคใ์หรู้แ้จง้

ตามความเป็นจรงิ ของจรงิมนัมีอยา่งไรก็ใหต้ามรูต้ามเหน็ตาม

ความเป็นจรงินัน้ มีความเกิดขึน้มาแลว้ก็เจรญิขึน้ เม่ือเจรญิ

หมดขีดแลว้ ก็ชาํรุดทรุดโทรมแก่แตกดบัไป คือวา่เกิดขึน้ก็ดบัไป 

เกิดขึน้ก็ดบัไป ทกุภพทกุชาติอย่างนีแ้หละ จงตัง้จิตเจตนาดู

ความเคล่ือนไหวไปมาของธาตทุัง้ส่ี ดิน นํา้ ไฟ ลม ธาตุ

กรรมฐาน อสภุกรรมฐาน รูปขนัธร์า่งกายของมนษุยค์นเรานี ้

ท่านวา่เป็นกอ้นอสภุะ กอ้นอสภุกรรมฐาน ยงัไม่ตายมนัก็แสดง

ความเน่าความเป่ือยขึน้มา ในรูปขนัธร์า่งกายนีอ้ยู่เสมอ โรคภยั

ไขเ้จ็บก็เกิดขึน้ไดท้กุเวลา โรคบางอย่างบางประการเจา้ตวัไม่

ตอ้งการมนัก็เกิดขึน้มาได ้มนัเป็นไปไดท้กุอย่างทกุประการ 
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จิตใจผูภ้าวนาจงเตรยีมละอยู่เสมอ เตรยีมวางอยู่เสมอจงึได ้ถา้

มายดึตามอาการเหลา่นี ้สบายเราก็วา่เราสบาย ดีอกดีใจ ทีนีถ้า้

เกิดไม่สบายกายขึน้มา จิตมนัก็วา่ไม่สบาย แทจ้รงิแลว้จติใจมนั

เป็นผูไ้ปยดึไปถือตา่งหาก จงึเกิดไม่สบายขึน้มา ถา้จิตใจดวงผู้

รูอ้ยู่ในใจของตวัเอง ไม่ไปยดึหนา้ถือตา ยดึตวัถือตน ไมย่ดึไม่

ถืออะไรทัง้นัน้ เหน็วา่เม่ือมนัเกิดขึน้มาได ้มนัก็แตกดบัไปเป็น

ธรรมดาของเขาอย่างนัน้เอง  

จิตใจใหป้ลอ่ยวางทกุส่ิงทกุอย่าง จงเหน็วา่ในโลกนี ้สงัขาร

ทัง้หลายมนัไม่เท่ียง สงัขารทัง้หลายมนัเป็นทกุขข์องมนัเอง 

สงัขารทัง้หลายไม่ใช่ตวัตนของบคุคลผูใ้ด จิตใจมนัไปหลงเอา 

ยดึเอาถือเอา วุน่วายไปเอง ไม่มีอะไรวุน่วายในโลก กิเลสราคะ

มนัวุน่วายเอง กิเลสโทสะมนัวุน่วายเอง กิเลสโมหะมนัวุน่วาย

เอง จิตใจของผูใ้ดเขา้ใจผิดคิดหลงไปตามกิเลสเหลา่นีม้นัก็

วุน่วายเป็นทกุขใ์นโลก ไม่รูแ้จง้เหน็จรงิดว้ยปัญญาอนัชอบ คือ

ทกุส่ิงทกุอย่าง ทัง้คนทัง้สตัวท์ัง้วตัถธุาตทุัง้หลาย ทัง้ท่ีมี

วิญญาณครองไดแ้ก่คน สตัว ์ทัง้ท่ีไม่มีวิญญาณครอง มนัก็มี
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ความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาทั่วไปในโลกนี ้ไมว่า่จะอยู่ท่ี

ไหนไปท่ีไหน ก็แสดงความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตาอยู่เต็ม

โลก  

แตเ่ม่ือจิตใจผูป้ฏิบติัภาวนาไม่ตัง้มั่นลงไปได ้จงึไดเ้กิด

ความลุม่หลงมวัเมายดึมั่นถือมั่น ไม่รูจ้กัละจกัวาง ไม่รูจ้กัสงบ

ระงบั เม่ือไม่รูจ้กัละจกัวาง อะไรเจ็บขึน้มาก็วา่เราเจ็บ เม่ือเจ็บ

ขึน้มาแลว้ ก็อยากจะใหม้นัหายไป แตเ่วลามนัเกิดสบายขึน้มา 

ชอบใจ เวลาทกุขข์ึน้มาไม่ชอบใจ นั่นหละคือวา่จิตมนัไมส่งบตัง้

มั่น ไม่อยู่ในจติในใจจรงิๆ คอยไปยดึไปถืออารมณเ์รื่องราว

ทัง้หลายแหลใ่นโลก ไปยดึไปถือทาํไม ส่ิงใดไม่เท่ียงไปยดึเขา้ก็

เป็นทกุข ์ไม่เท่ียงเป็นทกุขเ์ป็นอนตัตา ไม่เท่ียงเป็นทกุข ์ไม่ใช่

ของใครในโลกนี ้ท่านใหรู้ไ้ว ้ของเราตวัเราท่ีไหน เป็นของเราตวั

เรา บอกไดว้า่ฟังท่ีไหน ถา้บอกไดก็้บอกไม่ใหม้นัเจ็บ เวลาเจ็บก็

บอกวา่ใหห้าย ใหม้นัหาย ไดไ้หม มนัไม่ได ้เม่ือไม่ไดท้่านก็ให้

ปลอ่ยวางเสีย อย่ามายดึมั่นถือมั่นวา่เป็นเรา เป็นของๆเรา ของ

ทัง้หลายไม่ใช่ของใคร มนัเป็นของกลางอยูใ่นโลกนีแ้หละ ทัง้รูป 
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ทัง้นาม ทัง้กาย ทัง้จิต ทัง้เรา ทัง้เขา ทัง้คน สตัว ์วตัถธุาตุ

ทัง้หลาย มนัเกิดดบัอยู่ตามหนา้ท่ีของเขาอย่างนี ้จิตใจผูภ้าวนา

ไม่ควรมาลุม่หลงมวัเมาอีกตอ่ไป  

เท่าท่ีลุม่หลงมวัเมามาแลว้ตัง้แตอ่ดีตชาติ นบัภพนบัชาติไม่

ถว้นแลว้ จนมาเกิดในภพนีช้าตินี ้ภพนีช้าตินีก็้ใหภ้าวนา 

ภาวนาจนรูแ้จง้รูจ้รงิดว้ยปัญญาอนัชอบ ไม่ใช่วา่ฟังธรรมแลว้ไม่

ภาวนา มนัก็ไมไ่ด ้ตอ้งภาวนา ตอ้งพนิิจพจิารณาอยูท่กุวนัเวลา 

วา่โลกนีไ้ม่เท่ียง โลกภายนอกก็ไม่เท่ียง โลกภายในกายใจของ

คนเรามนัก็ไมเ่ท่ียงไม่แน่นอน จะเอาความเท่ียงแทแ้น่นอนใน

โลกนีไ้ม่ได ้ผูป้ฏิบติัธรรมจงเป็นผูต้ัง้อกตัง้ใจปฏิบติั เอาจรงิเอา

จงัในจิตใจของตวัเอง ไม่ใหจ้ิตใจมนัออ่นแอทอ้แทใ้นหวัใจ ให้

เห็นแจง้ในรา่งกายสงัขารรูปธรรม นามธรรมนี ้ 

กายกบัใจเม่ือท่านย่อเขา้มาแลว้วา่ นามและรูป นาม

หมายถงึจิต รูปหมายถงึตวั รูปนามกายใจนี ้มีความไม่เท่ียง 

เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ใชต่วัตนของเราเลย สัพเพสังขารา 

อนิจจา ขึน้ช่ือวา่สงัขารทัง้หลายมีความไม่เท่ียงแทแ้น่นอน แลว้
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ก็มีอยู่เต็มโลกดว้ย ไม่วา่เรื่องของคน ไม่วา่เรื่องของสตัว ์ไม่วา่

เรื่องวตัถธุาตทุัง้หลาย มนัแสดงอยู่วา่ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตา คือมนัไม่เป็นอยู่อยา่งท่ีเป็นอยู่อยา่งเราเหน็ อีกไม่ก่ี

เวลามนัก็เปล่ียนไปแปลงไปตามหนา้ท่ีของเขาอยา่งนัน้เอง 

จิตใจผูรู้ผู้เ้ห็นอยู่ท่ีไหนในเวลานี ้ก็ใหร้วมกาํลงัมาตัง้มั่นในจิตใจ

ดวงนีใ้หไ้ด ้เม่ือจิตใจดวงนีต้ัง้มั่นเป็นสมาธิภาวนาลงไปไดแ้ลว้ 

ไม่วา่จะอยู่ท่ีนีอ้ยู่ท่ีไหนก็ตาม ก็เป็นภาวนาไดต้ลอด ๒๔ชั่วโมง 

นั่งก็ภาวนานั่ง นอนก็ภาวนานอน ยืนก็ภาวนายืน เดินก็ภาวนา

เดิน ทกุอิรยิาบถอย่าไดป้ระมาท  

เด๋ียวนีค้นเรามนัประมาทมวัเมา ลุม่หลง ไม่นกึ ไมพ่ิจารณา 

เรารอวนัตายอยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก แตไ่ม่รูส้กึในใจ ยงัสาํคญั

ผิดคิดวา่เราจะไม่ตายอยูน่ั่นแหละ ทีนีเ้ม่ือเห็นผิดวา่เราจะไม่

ตาย เวลามนัจะตายขึน้มา มนัเจ็บปวดทกุขเวทนา จนรอ้งไห้

นํา้ตาไหล มนัก็ไม่หยดุเจ็บ ฉะนัน้ใหเ้รารูเ้ท่าทนัวา่ส่ิงทัง้หลาย

ไม่ใช่ตวัตนของเรา จิตใจมาอาศยัธาตดิุน นํา้ ไฟ ลม เป็นอยู่ชั่ว

ระยะกาลหนึ่งเท่านัน้เอง อีกไม่นานมนัก็พลดัพลากจากกนัไป
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เป็นธรรมดาอย่างนี ้ผูป้ฏิบติัธรรมท่านจงึตัง้อกตัง้ใจปฏิบติับชูา

ภาวนา ไม่ใหจ้ิตใจทอ้ถอย ตัง้ใจปฏิบติัอยู่ทกุขณะ คือรา่งกาย

จะเคล่ือนไหวไปมาท่ีไหนเวลาใดก็ตาม มนัก็เคล่ือนอยู่ใน

อิรยิาบถทัง้ส่ี ยืน เดิน นั่ง นอน นอนต่ืนขึน้มาก็มานั่ง นั่งก็ยืน 

ยืนก็เดิน เดินก็วนไปวนมา อนันีเ้ป็นธรรมดา วฏัสงสารเขา

เป็นมา เขาเป็นอยู่ จะเป็นไปในขา้งหนา้ สว่นจิตใจผูภ้าวนาจง

กาํหนดหลกัอนิจจงั คือความไม่เท่ียง หลกัทกุขงั คือความเป็น

ทกุข ์หลกัอนตัตา ส่ิงทัง้หลายไม่ใช่ตวัตนของเราเลย จติใจ

อย่าไดลุ้ม่หลงมวัเมาไปในท่ีตา่งๆ ฉะนัน้โดยอบุายโดยย่นย่อนี ้

เม่ือวา่เราทา่นทัง้หลายพากนัไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็ใหก้าํหนดจดจาํ

นาํไปประพฤติปฏิบติั ก็คงไดร้บัความสขุความเจรญิ เอวงั ก็มี

ดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/bvk9TjzN_mc 
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