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กรรมฐาน ๕ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

ธรรมะท่ีนาํมาพดูโดยสว่นใหญ่มนัก็ไม่มีอะไรอ่ืน ธรรมะซึง่

เราท่านๆเคยรูจ้กั เคยเขา้ใจอยู่ แตม่นัก็ตอ้งพดู เพราะธาตขุนัธ์

มนัยงัมีอยู ่กิเลสมนัยงัมีอยู ่ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอน ถา้

หากคนยงัออ่นอปุนิสยั อินทรยีย์งัออ่น ทา่นก็สอนขึน้ไปตัง้แต ่

อนปุพุพิกถา สอนทาน ศีล สวรรค ์เนกขมัมะ โทษของกาม สอน

ขึน้ไปเป็นขัน้ๆ ถา้คนมีอินทรยีแ์ก่กลา้สามารถท่ีจะตรสัรูไ้ด ้

เขา้ใจอรรถธรรม ท่านก็สอนอรยิสจั น่ีเรื่องของพระพทุธเจา้ 

พระองคเ์ป็นผูมี้ปัญญาตราญาณสามารถทราบอปุนิสยัของ

สตัว ์วา่คนๆนีค้วรจะสอนอะไรใหเ้ขา จงึจะเกิดสาระประโยชน ์

ท่านทราบสมฏุฐานของจิตใจ แตพ่วกเราท่านมนัสุม่เดา ใครมา

หนา้ไหนก็สอนกนัไปตามเรือ่ง คิดวา่มนัจะเกิดประโยชน ์ 

แตถ่ึงอย่างไรก็ดีเรื่องธรรมะเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรบัจิตใจของ

พวกเราทา่นทกุคน คนท่ีไม่มีธรรมะแทรกในจติในใจ การทาํ 

การพดู การคิด ย่อมไม่ถกูทางให ้ทาํใหค้นอ่ืนสตัวอ่ื์นเดือดรอ้น



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

วุน่วาย ตวัของตวัเองก็ไม่มีความสขุความสงบ น่ีคือคน

ปราศจากธรรมะ จะพดูจะทาํจะคิด มีแตท่างผิดทางชั่ว โดยสว่น

ใหญ่เรื่องจิตใจจงึจาํเป็นกบัเรื่องธรรมะ แตพ่วกเราปฏิบติัธรรมะ 

อยู่กบัธรรมะ แตไ่ม่เห็นธรรมะเป็นเรื่องสาํคญั มกัอยากจะเหมา

เอาวา่เราไม่มีวาสนา ไมมี่อปุนิสยั น่ีเป็นเรื่องตดัสินใจเอาเอง 

ไม่ใช่พระพทุธเจา้ตดัสินให ้และการกระทาํของเรา ทาํแคไ่หนจงึ

ตดัสินใจเอาวา่อาภพัวาสนา  

ในสมยัพทุธกาลถา้หากเราจะเอาตาํนานมาพดูกนั คนท่ีมี

ราคะตณัหามากแตมี่อปุนิสยัเป็นพระอรหนัตก็์มีอยู่ตาม

ตาํรบัตาํรา ความหลงใหลในกิเลสตณัหา ทัง้ๆท่ีมีอปุนิสยัท่ีจะ

เป็นพระอรหนัตใ์นชาตินัน้แตก็่อาํนาจของกิเลสตณัหาแรงกลา้

ไม่ใช่เลน่ ยกตวัอย่าง นางปฏาจาราหรอืกลุธิดาท่ีเป็นลกูของ

เศรษฐีเป็นตน้ พวกเหลา่นีท้ัง้ๆท่ีมีอปุนิสยัจะเป็นพระอรหนัตน์ะ 

แตก็่ยงัหลงใหลใฝ่ฝันในเรื่องราคะตณัหามากเหมือนกนัจน

สามารถท่ีจะกัน้กางจิตใจของตวัใหอ้ยู่ในขอบเขตของศีลธรรม

ชาวบา้นไม่ได ้อย่างนางปฏาจาราก็วิ่งหนีตามคนใชไ้ปทัง้ๆท่ีพอ่
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แม่มุ่งหวงัจะใหแ้ตง่งานกบัลกูของเศรษฐี แตต่วัก็ไดเ้สียกบัคน

ใช ้แสดงวา่ราคะตณัหาของเขาแรงกลา้ ไม่สามารถท่ีจะบงัคบั

ใจของตวัใหอ้ยู่ในขอบข่ายของโอวาทบิดามารดาได ้จงึทาํชั่วทาํ

เสีย หนีไปอยา่งนัน้  

กลุธิดาท่ีชอบโจรก็เหมือนกนั ทัง้ๆท่ีมีอปุนิสยัท่ีจะเป็นพระ

อรหนัตใ์นชาตินัน้ ช่ือกณุฑลเถรหีรอือะไร (พระกณุฑลเกสีเถร)ี 

เม่ือสาํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์คือคนนีก็้ชอบโจรคือโจรคนนัน้

ประพฤติชั่วเสีย เคา้จบัได ้เคา้จะนาํไปฆา่ แลว้เคา้ก็แห่ใหค้นด ู

ในถนนหนทางตา่งๆ นางคนนัน้มองเหน็ก็ชอบใจ ถา้ไม่ไดจ้ะกิน

ยาตาย จะฆา่ตวัตาย ถึงอยา่งไรก็จะตอ้งใหไ้ดโ้จรคนนี ้มาเป็น

สามีใหไ้ด ้น่ีความคิดในจิตในใจ คิดแรงขนาดนัน้ จนทนไม่ไหว

ออกปาก ออ้นวอนบิดามารดาใหน้าํโจรมาให ้ทัง้โจรคนนัน้ชั่ว

เสียขนาดไหน เคา้จะเอาไปฆา่ แตแ่กก็ชอบยินดี จะเอามาเป็น

สามีของแก ดว้ยอาํนาจเงนิทองของเขา เขาเป็นเศรษฐี บิดาก็

กลวัลกูสาวของตวัจะตาย ถา้ไม่ไดเ้คา้ก็จะฆา่ตวัตายจรงิๆ ก็

เลยติดตาม ไปพดูกบัพระราชาเจา้นายผูใ้หญ่ จะใหค้า่ตวัของ
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เขาเทา่นัน้เท่านี ้จนพวกนัน้ตกลงใจไม่ฆา่ มอบโจรคนนัน้มา

ใหแ้ก่หญิงคนนัน้ แก่ลกูสาวของเศรษฐีคนนัน้ น่ีแสดงวา่ราคะ

ตณัหาของเขาแรงกลา้จนสามารถ ไม่ไดจ้ะฆา่ตวัตาย  

เราทัง้หลายยงัไม่เคยตกลงใจแบบนัน้ ถา้หากจะวา่เรา

อาภพัเอาวาสนา มีราคะแรงกลา้ เขาเหลา่นัน้ทัง้ๆท่ีมีอปุนิสยัจะ

เป็นพระอรหตัอรหนัต ์ก็ยงัแรงกลา้ขนาดนัน้ มนัเป็นไปได ้เราจงึ

ไม่ควรตดัสินใจเอาดว้ยตวัเองวา่เราอาภพัเอาวาสนา เม่ือเวลา

มนัฟุง้มนัปรุงมนัคิดท่ีขอ้งมนัก็เป็นไป เรื่องใจท่ียงัแกไ้ขตวัเองยงั

ไม่ตก แตถ่ึงอย่างไรก็ดีจะตอ้งสูพ้นิิจพิจารณาศกึษาปฏิบติั 

เพราะถา้ไม่มีความชั่วเสียเหลา่นี ้เราก็ไมมี่ทางท่ีจะแกไ้ขจิตใจ

ของเรา มนัชั่วมนัติด มนัคิดมนัปรุง มนัยุ่งมนัเก่ียวกบัเรื่องอะไร 

เราจะตอ้งนาํเรื่องอนันัน้มาพินิจพิจารณาเพ่ือแกไ้ข ใหใ้จมนั

ถอดมนัถอน มนัหลดุมนัรว่งออกไปจากความติดขอ้งของใจ 

เพราะถา้เก็บเอาไวก็้เรื่องนัน้แหละ มนัจะมายุ่งเก่ียวอยู่เรือ่ย ทาํ

ใหเ้ราเดือดรอ้นวุน่วาย เพราะความยดึถือ ท่านจงึใหน้าํมาพนิิจ

พิจารณาดว้ยอรรถดว้ยธรรม เพ่ือแกไ้ขขบัไลใ่จท่ีติดขอ้งเศรา้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 5 
 

หมองเดือดรอ้นวุน่วายตา่งๆใหส้งบ ใหข้าดไปจากจิตจากใจของ

ตวั  

เรือ่งเหลา่นีมี้มาในสมยัพทุธกาล หรอืสมยัปัจจบุนั ทา่นทาํ

กนัอยา่งนัน้ ไม่ไดแ้กท่ี้อ่ืน แกท่ี้มนัติดมนัขอ้ง ท่ีมนัผกูมนัมดั แก้

จิตแกใ้จของตวั แตว่ิธีแกก้บัวิธีท่ีผกูมดัมนัผิดกนั อยา่งราคะ

กาํเรบิ ผูท่ี้จะแกก็้จะตอ้งพินิจพิจารณาใจท่ีมนัไพลคิ่ดติดขอ้ง

กาํหนดัยนิดีในรูปนัน้ๆ นาํรูปนัน้มาพินิจพจิารณา แตไ่ม่

พิจารณาไปในทางเสรมิราคะ พิจารณาเพ่ือชาํระจิตใจท่ีคายรูป

นัน้ออกไป จะพิจารณาเป็นธาต ุ๔ หรอืจะพิจารณาเป็นขนัธ ์๕ 

ก็แลว้แตค่วามถนดัของใจ อย่าพิจารณาสง่เสรมิราคะ วา่มนั

สวยอยา่งนัน้ มนังามอยา่งนี ้น่าจบูอย่างนัน้ นา่กอดอยา่งนี ้

อย่าไปคิดไปในแง่นัน้ ถา้คิดไปในแง่นัน้ก็เหมือนกนักบัเอาเชือ้

ของไฟไปเพิ่มไฟขึน้ เปลวมนัก็ยิ่งลกุสงูขึน้ ความรอ้นก็รอ้นเผา

ออกไปไกล น่ีจิตใจก็ทาํนองเดียวกนั มนัยุง่ มนัเก่ียว มนัติด มนั

ขอ้ง มนัคิด มนัปรุงในเรื่องของรูปจนเกิดราคะตณัหา เราจะตอ้ง

นาํรูปนั่นมาพจิารณา  
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ในความจรงิของรูปอย่างกรรมฐาน ๕ ท่ีอปัุชฌายท์า่นสอน

นั่นก็เป็นเรื่องท่ีจะถอดถอนราคะตณัหา ถา้หากพจิารณาตามมู

ละกรรมฐานท่ีอปัุชฌายอ์าจารยใ์ห ้คือพิจารณาใหม้นัเหน็เป็น

ปฏิกลูตามเรื่องของมนั อยา่ไปสง่เสรมิวา่มนัสวยอย่างนัน้ มนั

งามอย่างนี ้เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท่ีท่านกลา่วเอาไว ้น่ีคือ

กรรมฐาน ๕ ก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณร จะบวชเป็นภิกษุ ทกุ

องคเ์คยเรยีนมาแตไ่ม่ไดน้าํเอาอาวธุสว่นนีม้าปราบปรามกิเลส

ตณัหา จิตใจจงึเกิดราคะ เกิดความกาํหนดัยินดี ชอบใจติดขอ้ง

ในรูปตา่งๆท่ีทางกิเลส ทางตณัหาถือวา่มนัสวยมนังาม  

แตถ่า้นาํอรรถธรรมหรอืกรรมฐานท่ีอปัุชฌายอ์าจารยท์่าน

ใหม้าพิจารณาแลว้ พิจารณาตามท่ีทา่นสอน ผม มนัมีอยู่บน

ศีรษะ จากทา้ยทอยจนถงึหนา้ผาก หมวกหทูัง้สองขา้ง มนัมี

ดว้ยกนัทกุคนผมนี ้มนัเกิดขึน้ไดจ้ากของสกปรก เหมือนหญา้ท่ี

เกิดขึน้ตามหอ้งนํา้ หรอืท่ีสกปรกตา่งๆ มนังอกงามขึน้ไดเ้พราะ

อาศยัปุ๋ ย อาศยัของสกปรกเหลา่นัน้ มนัจงึงอกงามขึน้มา ผม

ของเราก็ทาํนองเดียวกนั มนัดดูเอาพวกนํา้เลือด นํา้เหลืองหลอ่
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เลีย้งมนัจงึงอกงามขึน้มา ไม่ใช่มนัสวยงามอะไร เรื่องของผม ถา้

หากไม่ตกแตง่ชะลา้ง ผมนีป้ลอ่ยเอาไวก้ล่ินของมนัก็จะ

เหมน็สาป เหม็นคุง้ขึน้ เพราะมนัเป็นของสกปรก ถอดถอน

ออกมาดก็ูพอทราบวา่ผมนีไ้ม่มีอะไรท่ีจะนา่เล่ือมใสศรทัธา ยิ่ง

ตกหลน่ไปใสภ่าชนะนํา้ด่ืมก็ตาม อาหารท่ีเราใสใ่นถว้ยในจาน

หรอืในหมอ้ในชามของเรา ถา้หากหลายๆเสน้ตกลงไป คน

เหลา่นัน้โดยสว่นใหญ่เคา้จะไม่รบัประทานกนั เพราะถือวา่ของ

สกปรก มีคนเอาไปทิง้ใสก็่จะทะเลาะเบาะแวง้กนั ถิดเถียงกนั 

หรอืฆา่ตีกนั  

ถา้หากผมมนัเป็นของสวยงาม เป็นของสะอาด เป็นของดิบ

ของดี ทาํไมจงึไม่ชอบ ทาํไมจงึเกิดทะเลาะเบาะแวง้กนั แตข่อง

อ่ืนถา้หากเป็นอาหารเขาเอาไปใสใ่นถว้ยในจาน ไม่เห็นดดุา่วา่

กลา่วกนั ไม่เหน็จิตใจมนัรงัเกียจตาํหนิ แตผ่มคนนีถ้า้เอาไปใส่

ใหเ้คา้เห็น จะตอ้งมีการดดุา่วา่กลา่วกนั ทะเลาะกนัเป็นแน่นอน 

และผมมนัก็ไม่คงท่ีเหมือนกนั เพราะเป็นรูป รูปัง อนิจจงั เริม่ตน้

มนัก็เป็นอยา่งหนึง่ ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมนัก็เป็นไปอีกอย่าง
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หนึง่ เม่ือแก่มามนัก็เป็นอีกอย่างหนึง่ เปล่ียนสีไป ถา้หากสีมนั

ขาวปกติ สีของผมชอบกนั ในสีดาํ ถา้มนัเปล่ียนไปเป็นขาวไป

แลว้ ไม่ชอบกนั ยอ้มกนัหรอืรกัษาเอาไว ้ไม่อยากจะใหม้นัขาว 

แตม่นัก็ขาวไป ท่ีมนัขาวไปก็ยอ้มเอาไว ้แตม่นังอกขึน้มาใหม่ 

มนัก็ยิ่งน่ารงัเกียจอีกเพราะท่ียอ้มมนัดาํ ท่ีมนังอกมาใหม่มนั

ขาว มนัไม่นา่ด ูตอ้งยอ้มอยูเ่รื่อยๆ น่ีคนรกัษาผมเพ่ือความ

สวยงาม ท่ีรกัษาอยา่งนัน้ก็เพราะเรื่องของกามะกิเลส ราคะ

ตณัหา อยากจะใหม้นัคงเสน้คงวา อยากจะใหเ้ขาวา่มนัสวยมนั

งาม ความจรงิมนัไม่สวยไม่งามท่ีไหน  

เรื่องของผม มนัเป็นอยู่อย่างนัน้ แลว้มนัก็ไม่หลงวา่มนัสวย

มนังาม มนัเกิดขึน้ ตัง้อยู ่หรอืหลดุรว่งไป เป็นหนา้ท่ีของมนั มนั

ไม่เคยยินดีกบัคนท่ีไปรกัมนัชอบมนั แลว้มนัก็ไม่เคยเสียใจ

เพราะคนอ่ืนตาํหนิมนั ผมมนัมีหนา้ท่ีอยา่งไร มนัก็เป็นไปตาม

หนา้ท่ีของมนัอย่างนัน้ แตจ่ติใจของพวกเราท่านไม่ไดพ้จิารณา

อย่างนี ้จงึไปหลงวา่มนัดีมนัสวยมนังาม เคา้ดดั เคา้แปรงอย่าง

นัน้อยา่งนี ้ทาํใหลุ้ม่ใหห้ลงใหเ้พลิดใหเ้พลินในผม คนไมมี่ผม
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ศีรษะลา้น ถา้เป็นผูห้ญิงก็ตามผูช้ายก็ตาม ถา้มนัไม่มีเสียเลย

แลว้ก็คนนัน้โลกเคา้ไม่คอ่ยสนใจกนั เพราะถือวา่ไม่มีผม น่ีเรื่อง

ของโลกเป็นอย่างนัน้ แตม่นัก็รว่งไปได ้ผมงอกขึน้มาใหมแ่ทน 

ยงัเป็นเด็กเป็นเลก็ก็เป็นคนท่ีมีผมดกเต็มศีรษะ พอแก่มาหลดุ

รว่งไปอย่างนัน้ก็มี บางคนก็มีมาแตก่าํเนิดไม่มีผมสมบรูณ ์มนั

เป็นไปไดต้ามอาํนาจของกรรม  

เรื่องของขนก็เหมือนกนั งอกขึน้จากของสกปรกโสโครก 

ไม่ใช่ของสวยของงาม ขนถา้ไม่มีก็ถือวา่ไม่ดีไม่งามอีก สาํหรบั

โลก สาํหรบัสมมติุถือกนัอยา่งนัน้ คนท่ีไมมี่ขนตา ขนคิว้ คน

อย่างนีก็้จะตอ้งละอายเพ่ือนบา้นเขา คนทั่วไปท่ีเคา้มีราคะ

ตณัหา เคา้ก็ไม่ชอบใจเพราะไม่มีขน แตข่นนีก็้เป็นอย่างเดียวกนั

กบัผม แตม่นัเกิดในท่ีอ่ืนเรยีกวา่ขน ความจรงิแลว้ก็เป็นอย่าง

เดียวกบัผม เป็นของท่ีสกปรกเกิดขึน้จากนํา้เลือดนํา้เหลือง 

ไม่ใช่เกิดขึน้จากท่ีอ่ืน เกิดขึน้จากเนือ้จากหนงัท่ีสกปรกปฏิกลู 

งอกมาตามหนา้ท่ีของมนั ตัง้อยู่ หลดุไป ตามหนา้ท่ีของมนั

เหมือนกนั ยิ่งขนในรม่ผา้ มีคนถอนออกมาทิง้ใสใ่นถว้ยในจาน
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ในอาหารกาํลงับรโิภค จะตอ้งฆา่กนัเพราะถือวา่เป็นของสกปรก 

ของน่าเกลียดไม่น่าด ูน่ีเราทัง้หลายไม่ไดพ้จิารณาตามความ

เป็นจรงิของมนั จงึหลงใหลใฝ่ฝันวา่มนัสวยอยา่งนัน้ มนังาม

อย่างนี ้ 

เลบ็ก็ดีอาศยัการตบการแตง่อยู่เรื่อย การตดั การแคะ 

ไม่อย่างนัน้ปลอ่ยเอาไวต้ัง้แตว่นัเกิดแลว้แตม่นัจะเป็นไปเหมือน

เลบ็หมเูลบ็หมา เลบ็มนษุยเ์ราก็ไม่นา่ดเูอาเหลือเกิน ถา้หากไม่

ตกไม่แตง่ไม่รกัษา แตว่นัเกิดมาจนอายย่ีุสิบปี สามสิบปีแลว้ มนั

จะยาวขนาดไหน มนัจะเป็นอย่างไร น่ีตกแตง่อยู่เรื่อย ตดัอยู่

เรื่อย มนัจงึพอดกูนัได ้แลว้เลบ็ท่ีเราถือวา่มนัสวยมนังามอย่าง

นัน้อยา่งนี ้ใหแ้กะออกมามาผดัมาทอด จะทานไดม้ัย้ หากวา่

มนัสวยมนังาม มนัดิบมนัดี มนัก็ไม่มีทางอีก เพราะถือวา่เป็น

ของสกปรก  

ฟันก็เหมือนกนั อาศยัแปรงอยู่เรื่อย ชาํระอยู่เรื่อย แตถ่ึง

กระนัน้ก็ยงัมีกล่ิน ยงัมีมลูฟันติดอยู่ ถา้หากตกออกมา หลดุ

ออกมาใสภ่าชนะอาหารก็อีกหละ ไม่มีใครกลา้รบัทานกนั แตอ่ยู่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 
 

ในปากก็ถือวา่มนัสวยมนังาม เพราะเคา้ตกเคา้แตง่ เคา้แปรงให้

สะอาด แตถ่ึงกระนัน้ก็ยงัมีกล่ินใหเ้รารูเ้ราเขา้ใจอยู่ ของเรา

อย่างไรของเคา้ก็อยา่งนัน้ มนัไม่ผิดแผกแตกตา่งกนั น่ีเรือ่งของ

ฟัน 

เรื่องของหนงัหละ ก็ทาํนองเดียวกนั หนงันีเ้ป็นส่ิงสาํคญั ถา้

ไม่มีหนงัซะอยา่งเท่านัน้ คนท่ีชอบ ท่ีมีราคะตณัหาแรงกลา้

ขนาดไหน ก็ไม่มีใครท่ีจะไปใครกลา้แตะตอ้งเอาไปทิง้ไวใ้นท่ีอยู่

ท่ีอาศยั ถา้คนไม่มีหนงัเดินผ่านไปในหมู่บา้นเท่านัน้ คนในบา้น

จะตอ้งแตกฮือกนั เคา้ไม่ถือวา่คน  วา่ผีเพราะไม่มีหนงั แตเ่ดิน

ได ้ยงัไม่ตาย เพียงเราขดูหนงัออกนิดๆหนอ่ยๆเท่านัน้ มนัก็ไม่

น่าดกูนั แตห่นงันัน้มนัเทียบเอาไวนิ้ดหนอ่ยเทา่นัน้ ผิวบางๆนิด

เดียวท่ีทาํใหเ้ราลุม่หลง จนขดูเกลาออกไปทั่วตวัก็ไม่ได ้ขนาด

หวัแม่มือส่ิงท่ีปิดบงัสติปัญญาของเราใหเ้ราเกิดราคะตณัหา ขดู

ออกนิดเดียวเท่านัน้ นํา้เลือด นํา้เหลืองมนัจะเยิม้ออกมา มนัไม่

มีอะไรท่ีนา่อยากได ้นา่ยนิดี  
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น่ีคือทางพนิิจพิจารณาชาํระใจ เม่ือมนัเกิดราคะตณัหา

จะตอ้งหาทางพิจารณาแกไ้ข ใจมนัหลง มนัไม่รูต้ามเป็นจรงิ มนั

จงึเกิดราคะตณัหาอยา่งนัน้ เรื่องของกายจรงิจงัแลว้ มนัไม่มี

อะไร มนัเกิดขึน้ตัง้อยู่ดบัไปตามหนา้ท่ีของมนั ไม่วา่ใครทัง้หมด

เหมือนกนั ใจเท่านัน้ท่ีมนัไปลุม่ไปหลง แลว้ใจลุม่หลงไปไดอ้ะไร

นอกจากความทกุขข์องใจเท่านัน้ ไม่มีอนัอ่ืนท่ีไดม้า หลงเทา่ไร 

ชอบเท่าไรก็ทาํใหเ้ดือดรอ้น ทาํใหเ้กิดความทกุขเ์ท่านัน้  

ถา้หากมาพิจารณาทราบสาเหตขุองจรงิมนัวา่กายนีไ้ม่มี

หญิงมีชาย ไมมี่หนุม่มีแก่ กายอนันีเ้ป็นธาตทุัง้ ๔ คือ ดิน นํา้ 

ลม ไฟเหมือนกนัหมด เราอย่างไรเคา้อยา่งนัน้ ไม่มีอะไรท่ีแปลก

แตกตา่งกนั จะไปกาํหนดัทาํไม จะไปยนิดีทาํไม ตวัของเราเป็น

อย่างไร เคา้ก็เป็นอย่างนัน้ เราไปหลงในหนงั หนงัของเราก็มีอยู่

จะไปหลงทาํไม หนงัของเราเป็นอยา่งไร หนงัของเขาก็เป็นอย่าง

นัน้ เม่ือเอ็นกระดกูมนัก็ทาํนองเดียวกนั เป็นธาตขุองดินท่ีขน้

แข็ง มนัไม่มีอะไรเป็นของดีของวิเศษ  
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ธาตนุํา้ท่ีหลดุรว่งออกมา ไมว่า่นํา้ห ูนํา้ตา นํา้มกู นํา้เสลด 

นํา้หนอง นํา้เลือด ท่ีมนัหลดุออกมา ตกออกมาจากกาย มนัก็

พอทราบไดว้า่นํา้เหลา่นีม้นัเป็นของปฏิกลู อยู่ขา้งนอกก็พอด่ืม

พออาบได ้ถา้หากเขา้มาขา้งใน ออกจากทางจมกูก็ตาม ออก

จากทางปากก็ตาม ออกจากทวารเบาก็ตาม หรอืออกตาม

รา่งกายก็ตาม เราจะอาบไดม้ัย้ เราจะด่ืมไดม้ัย้ นํา้ออกจากกาย

ของบคุคล ก็มนัสกปรก มนัไม่ใช่ของสะอาด ความจรงิของมนั

เป็นอยา่งนัน้ แตเ่ราก็หลงใหลใฝ่ฝันยดึถือวา่มนัสวยอย่างนัน้ 

มนังามอยา่งนี ้หนา้มนัแดงๆก็เลือดท่ีทาํใหม้นัแดง ถา้ไม่มีเลือด

มนัก็ไม่แดงให ้แลว้เลือดท่ีมนัมีอยู่ในกายท่ีหนงัหุม้อยู ่ถา้หาก

เอามีด เอาขวานมาสบัมาฟันใหม้นัไหลออกมา มนัแดงยิ่งกวา่

อยู่ในหนา้ เราชอบมัย้เอามาทาตามเนือ้ตามตวัไดม้ัย้ มาด่ืม มา

กินไดม้ัย้ ก็ควรจะพิจารณาหาทางแกไ้ขใจท่ีมนัติดขอ้ง  

น่ีคือเรื่องการพิจารณาชาํระราคะตณัหา ความอยาก ความ

กาํหนดัของใจ พิจารณาจนใหม้นัทราบ มนัเขา้ใจความเป็นจรงิ

ของมนั รูปมีอยู่ในโลก จะเป็นรูปหญิงก็ตาม รูปชายก็ตาม รูป
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วตัถขุา้วของก็ตาม มนัสภาพเหมือนกนัหมด มนัไม่ไดห้ลงใหล

ใฝ่ฝัน มนัไม่ไดย้ินดีพอใจ ไม่ไ◌ด้ใ้สร่า้ยปา้ยสีใคร หนา้ท่ีของมนั

เป็นอยา่งไร ก็เกิดขึน้ แปรปรวน และแตกสลาย เหมือนกนัหมด 

อะไรหละไปหลง หลงในส่ิงเหลา่นัน้ เรื่องของใจเทา่นัน้ มนัก็จะ

เห็นโทษของใจวา่มนับา้มนับอ มนัยดึมนัถือ ทัง้ๆท่ีส่ิงเหลา่นัน้

เคา้ไม่รูไ้ม่เขา้ใจอะไรแตเ่ราก็บา้บอ ยินดี ใฝ่ฝันอยากได ้ปรุงคิด 

มนัจะไดม้าทราบเรื่องจิตใจของตวัเอง  

เม่ือมนัมาทราบเรื่องของใจตามเป็นจรงิของมนัวา่รูป

เหลา่นัน้ หรอืเรื่องเหลา่นัน้ มนัเป็นอยู่อยา่งนัน้ เรื่องของใจ

เท่านัน้ท่ีไปลุม่หลง เรื่องท่ีจะติดในรูป จะเป็นสภุะ คือรูปงาม 

หรอือสภุะคือรูปไม่งามก็ตาม มนัตกไปหมด พิจารณารูปมนัไม่

เอา เพราะรูปไม่มีความหมายอะไร ใจเทา่นัน้ท่ีมีความหมาย ท่ี

มนัขอ้งติด มนัจะไดว้กเขา้มาพิจารณาเรื่องของใจ ทาํไมมนัจงึ

ไปติด ไปคิดไปปรุงอย่างนัน้ น่ีมนัเขา้มาภายใน แลว้เรื่องใจจะ

ไปเกิดราคะตณัหา ไปชอบติดอย่างนัน้อย่างนี ้มนัไม่มีอีก  
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ถา้หากพิจารณาพอของมนั น่ีคือเรื่องวางกาย วางรูป ใจ

จะตอ้งอดเขา้มาภายใน มาพิจารณาเรื่องภายในของตวั จิต

ระยะนัน้มนัจะละเอียด ละเอียดเอาจรงิๆจงัๆ ทนัทกุระยะทกุ

เวลาท่ีมนัปรุงมนัคิด เลยช่ือจิตทนัเรื่องของสงัขาร ทัง้ๆท่ีไม่เคย

เป็นเคยเห็นมาก่อน มนัคิดอะไร มนัปรุงอะไร ทราบอยูท่กุระยะ 

ยิ่งออกไปแวบออกไปทางอกศุล มนัสะเทือนหนกั ทราบได ้และ

ก็ไม่ตอ้งวิตกวจิารในเรื่องนัน้อีก มนัก็ตกไปเองของมนัเพราะ

ทราบมาแลว้ พิจารณามาแลว้ เรื่องของรูป เรื่องของราคะ

ตณัหามนัจงึไม่มีอะไรในจิตในใจท่ีจะไปยุง่เก่ียวกบัรูป ท่ีจะ

พิจารณาเพ่ือแกไ้ขจิตใจใหม้าละถอนอีก เพราะรูปถา้เขา้ใจตาม

เป็นจรงิของมนั เวทนา สญัญาความมั่นหมายมนัยงัมีอยู่ก็

พยายามแกไ้ข ก็พยายามพิจารณามนั มนัปรุงอย่างไรขึน้มา มนั

หมายอะไร น่ีมนัเขา้มาภายใน เขา้มาเรื่องของนามธรรม  

ผูป้ระพฤติปฏิบติัถา้ถงึขัน้นีจ้ะทราบดีในตวัของตวัอยูท่กุ

ระยะทกุเวลา ไปสถานท่ีใดมนัเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลา คือ

จิตใจมนัทนักบัสงัขารท่ีมนัปรุงขึน้ มนัไมมี่เวลาเผลอ ท่ีจะใหม้นั
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แวบ้ออกไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องอนัอ่ืน มนัปรุงอะไร ทราบทกุขณะ

ทกุระยะของจรงิ เรื่องท่ีมนัเคยติดเคยขอ้ง เราจะทดลองปรุงแตง่

ใหม้นัคิด มนัไม่ไปเพราะมนัทราบดีแลว้วา่มนัไม่มีอะไรเรื่องขา้ง

นอก นอกจากเรื่องขา้งในหรอืเรื่องนามธรรมเท่านัน้ มนัก็มาคน้

คิดพิจารณาเรือ่งในอยู่ตลอดไป จนมนัรูม้นัเขา้ใจเรื่องของขนัธ์

ตามเป็นจรงิของมนั  

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนันีเ้ป็นขนัธ ์ส่ิงนี ้

พระพทุธเจา้ทา่นหรอืสาวกอรหนัต ์ท่านสาํเรจ็เป็นผูว้เิศษแลว้ 

ส่ิงเหลา่นีย้งัมี ถา้หากจิตไม่ลุม่หลงส่ิงเหลา่นี ้มนัก็ไม่เป็นกิเลส

ตณัหา ถา้หากจิตลุม่หลงในส่ิงเหลา่นี ้ยดึมั่นในส่ิงเหลา่นี ้มนัก็

เกิดราคะตณัหา เกิดภพเกิดชาติได ้ถา้แยกออกไดพ้ิจารณาเหน็

ชดัเจนในจิตในใจ ผูม้าเหน็ส่ิงเหลา่นีคื้อใคร เราจะทราบส่ิง

เหลา่นี ้มนัเป็นอย่างไรเราก็ทราบ เม่ือเป็นอย่างนัน้ มนัก็สมมติุ

กบัวิมตุติมนัไม่สะสมคละเคลา้กนั ผูบ้รสิทุธ์ิบรสิทุธ์ิอยู่อย่างนัน้ 

ธาตขุนัธห์นา้ท่ีของมนัเป็นอย่างไรก็ทราบเรื่องของมนั ธาตขุนัธ์
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ไม่ใช่ตวักิเลสตณัหา ผูรู้คื้อจิตใจตา่งหากท่ีเกิดราคะตณัหาส่ิง

เหลา่นี ้มนัเป็นไปตามหนา้ท่ีของมนั  

ถา้หากท่านสิน้กิเลส ธาตขุนัธข์องท่านดบัไป ก็พระพทุธเจา้

เอาอะไรไปสอนโลก ก็รูปของทา่นยงัมีอยู่ไม่ใช่หรอื เวทนา 

ความสขุทกุขเ์ฉยๆ สญัญาความจาํส่ิงนัน้ส่ิงนี ้สงัขารความปรุง

คิดในจิตในใจ วิญญาณความรบัรูจ้ากตาหจูมกูลิน้กายใจ ยงัมี

อยู่ แตท่่านไมมี่กิเลส เพราะจิตของท่านไมเ่ป็นกิเลส ถา้จติยงั

เป็นกิเลสแลว้ส่ิงเหลา่นีก็้เป็นกิเลส น่ีคือการประพฤติปฏิบติั 

ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปจะรูจ้ะเขา้ใจตามเป็นจรงิของมนั 

จนหมดเรื่องท่ีจะละจะบาํเพญ็มนัก็ทราบ ทกุคนมีหนา้ท่ีท่ีจะ

ประพฤติปฏิบติัอย่างนัน้  

อย่าไปเช่ือเรื่องราคะตณัหา เรื่องอวิชชาอปุาทานของใจ วา่

เราอาภพัอบัวาสนา ประพฤติปฏิบติัมาขนาดนีย้งัไม่รูไ้ม่เห็น ยงั

ไม่ดีไม่เดน่อะไร ทัง้ๆท่ีเคยประพฤติปฏิบติั เคยไดย้ิน ไดฟั้งครู

อาจารยแ์นะสอน แตจ่ิตใจก็ไม่เป็นไปให ้มนัยงัไมถ่ึงกาลถึงสมยั 

เราตอ้งตัง้ใจกระทาํบาํเพญ็เรื่อยไป มนัจะเกิดขึน้ขนาดไหน 
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ตอ่สู ้เรามนันกัสู ้ถา้สูม้นัธรรมดาไม่ไหว เราจะตอ้งตดัเรื่องตา่งๆ

ใหม้นัหมดหนทางท่ีจะรบกวนเรา  

เรื่องราคะตณัหาตา่งๆนัน้ มนัเกิดขึน้จากเรื่องของกายก็มี 

เกิดขึน้จากเรื่องของใจก็มี กายนีเ้หมือนกนักบัอาวธุ ใจนัน้

เหมือนกนักบัโจร โจรมีอาวธุมนัสามารถท่ีจะปลน้จีฆ้า่ตี มนัไม่

กลวัอะไรเพราะมนัมีอาวธุ มนัถือวา่อาวธุมนัดี ถา้หากตดัอาวธุ

ของมนัออกไป มนัก็ไม่กลา้ อาวธุของกิเลสตณัหาก็คือการกิน 

การนอน เป็นอาวธุสาํคญัอนัหนึ่ง รา่งกายมนัมีเรี่ยวแรงคิดทาง

ใจ ทางกายมนัก็เป็นไปตามความคิดของตวั คือกาํหนดัยินดี

ทางใจแลว้ กายมนัก็เป็นไปไดต้ามความกาํหนดัของใจ ถา้หาก

เราตดัการนอนเขา้ ไม่ใหม้นัพกัผ่อน ไม่ใหม้นัหลบันอน ตดั

อาหารเขา้ ไมใ่หม้นักิน มนัเหน็ด มนัเหน่ือย มนัเม่ือย มนัหวิ 

พยายามพนิิจพิจารณา มนัยงัหว่งยงัอาลยั ยงัยนิดีเล่ือมใสอยู่

กบักิเลสตณัหามัย้ ถา้มนัยงัอยู่เราจะตดัทอนมนัเรื่อยไป มนั

กลวัตายมัย้ มนัเหน็มัย้ทกุข ์มนัจะตอ้งมีทางสงบไดถ้า้ตัง้ใจทาํ

จรงิจงั  
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คนท่ีไม่ตัง้ใจทาํจรงิจงัน่ะ เลยถือวา่เราอาภพัอบัวาสนา คือ

ทาํไม่ถงึขัน้ถึงตอนท่ีจะแกไ้ขใจของตวัใหส้งบได ้ใหเ้ห็นตามเป็น

จรงิได ้มนัจงึเกิดความลงัเลสงสยัวา่จะผ่านไปไดม้ัย้หรอืจะเป็น

อย่างไร ถา้ทาํจรงิจงัแลว้ ไมเ่หลือวิสยั เพราะธรรมสามารถท่ีขบั

ไลร่าคะตณัหาออกจากใจ ถา้ทาํจรงิทาํจงั มนัสูค้วามเพียรไม่ได ้

เรื่องกิเลสตณัหา ทา่นจงึวา่ วิรเิยน ทกฺุขมจฺเจติ คนจะพน้ทกุขไ์ป

ไดเ้พราะความเพียร เพียรไปพยายายามไป อย่าไปทอ้ถอย มนั

เกิดขึน้ขนาดไหนเราจะไม่เช่ือมนั จะไม่ตามมนั จะพยายามฝ่า

ฟัน พยายามบงัคบัใจใหอ้ยูใ่นอรรถในธรรมใหไ้ด ้น่ีคือผูมี้ความ

เพียร พยายามแกไ้ข พยายามขบัไลเ่รื่องความชั่วเสียตา่งๆ ท่ีมี

อยู่ในกายในใจของตวั  

ถา้ทาํจรงิแลว้ ความจรงิมนัจะเกิดขึน้ ถา้ทาํเลน่ๆ มนัไม่เห็น

ผลให ้กิเลสในจิตในใจมนัก็เหมือนกนักบัพืชพนัธุธ์ญัญาหาร

ตา่งๆ เหมือนกนักบัป่าไม ้เราไปตดัไปฟัน จะไม่ขดุไม่คน้ตน้ตอ

ของมนัออกไป แตม่นัก็งอกขึน้มาอีกได ้หรอืพืชพนัธุอ์นัอ่ืนมนัก็

เกิดขึน้ จะตอ้งอาศยัคนผูท้าํนัน้ขดุคน้ตน้ตอของมนัขึน้มาเผา
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เสีย ตน้นัน้มนัจะไม่เกิดขึน้อีก หญา้ท่ีมนัเกิดขึน้มาก็พยายาม

ดายออกไป ฆา่มนัเรื่อยไป ถา้ไปถากไปถางเอาไว ้สิบปี ย่ีสิบปีก็

ไม่ไปด ูไม่เก่ียวขอ้ง มนัก็เกิดขึน้อีก น่ีคือมนัยงัไม่ถึงขัน้ตอนของ

มนัท่ีมนัจะดบัจรงิจงั มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้หากมนัถงึขัน้ท่ีมนั

หมดเรื่องของมนัจรงิจงั มนัก็ไม่ไดท้าํอะไรอีก เพราะมนั

หมดแลว้ ถึงกายมีอยู่ใจมีอยู่ กิเลสตณัหา ส่ิงท่ีเคยรบกวน เรา

ฆา่ตายแลว้ ถอดถอนหมดแลว้ มนัก็ไม่มีอะไรรบกวน  

เรือ่งรกัษากายวาจาตามศีลตามธรรมนัน้ ท่านก็รกัษา 

เพราะเหตใุด เพราะเกิดโลกวชัชะ โลกเคา้ตาํหนินินทา เคา้จะ

เกิดบาปกรรมแก่ท่าน ท่านก็รกัษาไป แตค่วามจรงิของทา่นไม่มี

อะไร ไม่รกัษาจะเป็นบา้หรอื ก็ไม่เป็นบา้ ทา่นทราบดีวา่ท่านไม่

มีบา้ รกัษาอยู ่มนัเป็นโทษหรอืจงึรกัษา ทา่นก็ทราบวา่มนัไม่มี

โทษมีภยัอะไร ความบรสิทุธ์ินัน้มนัไม่อยู่ในเรื่องของสมมติุ แตก็่

ตอ้งทาํไปในเรื่องของโลก ทางศาสนา ทางธรรมะถือวา่โลก

วชัชะ อย่าใหเ้ป็นโทษแตค่วามบรสิทุธ์ิของท่านนัน้มนัไมมี่วนัท่ี

จะเป็นไปได ้ 
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น่ีเราทัง้หลายมนัไม่เป็นอย่างนัน้ พอสงบนิดๆหน่อย ถอด

ถอนขึน้มา ก็เกิดราคะตณัหา จะหาความสงบเยน็อีก ไม่สงบให ้

ทาํกนัจรงิๆจงัๆจงึคอ่ยสงบลงไปอีก น่ีมนัอยู่ในขัน้ท่ีจะตอ้ง

รกัษาเอาใจใส ่ตัง้ใจปฏิบติั เพราะมนัยงัเส่ือม ยงัเจรญิ คือมนั

ยงัไม่ถงึท่ีสดุของมนั จะตอ้งตัง้ใจเอาใจใสจ่รงิจงั แตถ่งึอย่างไร

ถา้หากนกัภาวนา นกัสงัเกตจิตใจของตวัเองมนัไม่ต่ืนเตน้ 

หนา้ท่ีมีอย่างไรทาํไป ความพากความเพียร มนัเจรญิก็คือ

อาการของจิต มนัเส่ือมก็คืออาการของจิต มนัเกิดมนัตอ้งดบั ไม่

วา่ทางเส่ือมหรอืทางเจรญิ มนัเป็นอยู่อยา่งนี ้น่ีคือผูท่ี้ฝึกปฏิบติั

จรงิจงั ทราบเรื่องของจิต ถา้มนัชอบใจมนัยินดี มนัก็ถือวา่มนั

เจรญิ ถา้มนัไม่ชอบใจ อยากใหเ้ป็นอย่างนัน้อยา่งนี ้มนัไม่

เป็นไปใหก็้ถือวา่มนัเส่ือม ไอผู้ไ้ปถือคือใคร ผูไ้ปสมมติุคือใคร 

มนัยงัไม่ทราบ มนัเหน็แตอ่าการเทา่นัน้ ถา้มนัไปเหน็ตวัจรงิของ

มนั เรื่องเหลา่นีจ้งึไม่เป็นปัญหาอะไร หนา้ท่ีท่ีจะปฏิบติั ปฏิบติั

เรื่อยไป ไม่ต่ืนเตน้ในการเส่ือมการเจรญิของจิต แตเ่รื่องความ
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เพียรนัน้ไม่เคยละเคยถอน พิจารณาเรื่อยไป แกไ้ขเรื่อยไปส่ิงท่ี

ควรแกไ้ข  

น่ีการประพฤติปฏิบติัของพวกเราท่านมนัก็ไม่มีอะไรนอกไป

จากกายจากใจ รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสัภายนอก มนัก็มีตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย ใจ ท่ีไปรบัเอามาวา่มนัดีมนัชั่วอย่างนัน้อยา่งนี ้

ถา้หากพิจารณาลงนี ้รูปมนัก็มีอยู่ในตวั เสียงมนัก็มีอยูใ่นตวั 

กล่ินรสสมัผสัมนัมีอยู่ในตวัทัง้นัน้ พิจารณาตวัทั่วถงึเท่านัน้ 

เขา้ใจชดัเจนเท่านัน้ โลกทัง้โลกไม่วา่อดีตอนาคต มนัก็เหมือน

ปัจจบุนั มนัไมมี่อะไรท่ีจะสงสยัเขา้ใจในตวัของตวัทั่วถงึ ก็เขา้ใจ

ในโลกทั่วถงึ ทัง้อดีต อนาคต ปัจจบุนั ทา่นจงึวา่โลกะวทิรููแ้จง้ 

ไม่มีหลง เหน็ก็ตาม ไม่เหน็ก็ตาม ขึน้ช่ือวา่รูป มนัเหมือนกนั

หมด ขึน้ช่ือวา่เสียง มนัเหมือนกนัหมด ไม่วา่อดีตอนาคต น่ีคือ

ทราบโลกแจง้ชดั ไม่มีอะไรท่ีจะมาปิดบงัอาํพรางในจิตในใจของ

ตวั  

การพิจารณาจงึพิจารณาตวัเองเท่านัน้ ไม่ตอ้งไปพิจารณาท่ี

อ่ืน เพราะราคะตณัหามนัเกิดขึน้จากนี ้อวชิชาอปุาทานมนัมีอยู่
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นี ้มนัไม่มีอยู่ตน้ไมภ้เูขาท่ีไหน แกไ้ขจงึแกไ้ขอยู่นี ้เม่ือแกไ้ข

ถกูตอ้งหมดจดบรสิทุธ์ิแลว้ มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะเป็นปัญหาให้

จิตใจสงสยั ใหจ้ติใจเดือดรอ้น จงึควรพนิิจพิจารณา ควรแนะ

ควรสอน ควรกาํหนดรกัษาธรรมะท่ีพระพทุธเจา้สอน สอนคนมี

กิเลส คนไม่มีกิเลส ไม่จาํเป็นท่ีจะสอน พวกเรามีกิเลสจงึไม่ควร

มองขา้ม จงึควรนาํมาศกึษา ควรนาํมาพนิิจพิจารณากาย วาจา 

ใจของตวัตามทางท่ีพระพทุธเจา้สอน ถา้หากเรากระทาํตาม

โอวาทของทา่น พิจารณาอยู่เรื่อยไป มีสติมีปัญญา มีศรทัธา

ความเพียรตัง้มั่น ทกุคนก็จะมีผลเหมือนกนั คือถงึความบรสิทุธ์ิ  

ฉะนัน้เราทกุคนเม่ือมุง่ความบรสิทุธ์ิ อยา่ไปมองขา้มวา่ตวั

เป็นคนอาภพัอบัวาสนา อยา่ไปเหมาตวั ตีตวัตายกอ่นไข ้ใหร้บี

นาํธรรมะมาแกไ้ข มาศกึษา มาพนิิจพิจารณา จิตใจท่ีเคยมืด

บอดลุม่หลงตา่งๆ ก็คอ่ยจะสวา่งไสวขึน้ ความสขุความเจรญิท่ี

เราไม่เคยประสบพบมา ก็จะเกิดประทบัจติประทบัใจของตวั น่ี

คือเรื่องธรรมะท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัจะตอ้งเหน็ตอ้งเป็นในตวัของ

ตวั ฉะนัน้เราทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะประพฤติปฏิบติัไดอ้ย่างนัน้ อย่า
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ไปถือวา่เราอาภพัอบัวาสนา จงตัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติัทกุ

ท่าน 

ท่ีมา: https://youtu.be/Ibsoc6BW9fY 
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