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สตปัิฏฐาน ๔ 

หลวงพอ่สิงหท์อง ธมฺมวโร 

เทศนว์นัท่ี ๒๙ ธ.ค. ๒๕๒๒ 

การพดูธรรมะ การฟังธรรมะ ทกุคนเคยไดย้ินไดฟั้งเรื่องการ

จะรกัษาจิตใจของตวันัน้ ในระยะท่ีท่านอบรมแนะสอนก็ตอ้ง

ตัง้ใจกาํหนดรกัษา ถือวา่การนั่งฟังนัน้ไม่มีหนา้ท่ีการงานอะไรท่ี

จะยุ่งเก่ียว ถือวา่เป็นการภาวนาในตวั ไม่เช่นนัน้จิตคิดปรุงยุ่ง

เก่ียวกบัเรื่องนอก เรื่องของกายท่ีเกิดเจ็บปวด เหน็ดเหน่ือย

เม่ือยหวิตา่งๆ จะไดร้บัผลจากการนั่งของตน การอบรมของตน 

ฉะนัน้ทกุคนจงระวงัรกัษาจติใจของตวั สว่นกาย วาจา ไม่มี

อะไรท่ีจะไปทาํ ไปพดู น่ิงเฉยอยู่แลว้ รกัษาแตใ่จภายใน ใจใคร่

คิดติดขอ้งกบัเรื่องขา้งนอก ธรรมะท่ีแนะสอนโดยสว่นใหญ่ก็

ไม่ไดแ้นะสอนไปจากกายจากใจของคน ผูส้อนก็เอากายเอาใจ

มาสอน ผูฟั้งก็เอากายเอาใจมาฟัง เรื่องกายใจนีเ้ป็นเรื่องสาํคญั  

พวกเราทา่นมนัหลงใหลในเรื่องของกายของใจ ไม่ทราบ

อะไรเป็นอะไรกนัแน ่ตอ้งอาศยัการฝึกอบรม การพินิจพิจารณา
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ดว้ยสติดว้ยปัญญาของตวั จงึจะทราบเรือ่งของกายตามเป็นจรงิ

ของมนั เรื่องของใจตามเป็นจรงิของมนั กายใจนัน้มนัอาศยักนั 

แตเ่ราก็ยดึถือวา่เป็นเรา ไม่ทราบวา่อะไรเป็นเรา ความคิดความ

นกึเป็นเราร ึเนือ้หนงัเอ็นกระดกูเป็นเรา เลยเหมาเอาหมด ไม่

เคยไดก้าํหนดพินิจพิจารณาแยกจากกนั เม่ือเป็นอยา่งนัน้ก็

ความหลงใหล ก็หลงใหลเรื่อยไป อะไรเกิดขึน้ทางกายก็ถือวา่

เราเป็นความคิดนกึไปตา่งๆ ก็ถือวา่เรานกึเราคิด มนัมีความลุม่

หลงของคนทั่วไป ลุม่หลงอยู่อย่างนัน้  

ผูท่ี้ฝึกปฏิบติัใจของท่านในทางภาวนา ท่านจงึกาํหนดเรือ่ง

ของกายใหแ้ยบคายเขา้ไป ตามทางท่ีพระพทุธเจา้ทา่นทรงสอน

เรื่องสติปัฏฐาน ๔ คือใหพ้ิจารณากายในกายของตวัวา่ไม่ใช่

สตัวบ์คุคลตวัตนเราเขา พิจารณาใหท้ั่วใหเ้ขา้ใจอย่างนัน้ เพราะ

กายอนันีท่ี้เราสมมติุกนัวา่กาย เคา้เองก็ไม่ทราบวา่เราสมมติุให้

เคา้ถกูตอ้งหรอืไม่ เคา้ไม่เคยตอ่วา่ตอ่ขาน จะสมมติุเป็นอะไร

เคา้ก็ไม่ถือสาคนสมมติุ หนา้ท่ีของเขาเป็นอย่างไร ก็เป็นไปตาม

หนา้ท่ีของเขา เขาไม่เคยลุม่หลงเพลิดเพลินไปตามจิตตามใจท่ี
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ลุม่หลงกบัเขา หนา้ท่ีจะแก่จะเฒา่ จะป่วยจะเป็น มนัก็เป็นไป

ตามหนา้ท่ีของเขา แลว้เขาก็ไม่เคยคิดนกึวา่ไม่ควรจะเป็นอย่าง

นัน้ ไม่ควรจะเป็นอย่างนี ้และไม่เคยหว่งเคยหวงวา่มนัเป็นอย่าง

นัน้ มนัเป็นอยา่งนี ้มนัไม่ดีไม่งาม มนัไม่เคยหงึเคยหวง มนั

เป็นไปตามเรือ่งของมนั  

น่ีคือเรื่องของกาย เรื่องของธาตขุองขนัธ ์พิจารณาใหจ้ติรู ้

เห็นตามเป็นจรงิของมนั วา่กายนีห้นา้ท่ีของมนัเป็นอยา่งนี ้ให้

ทราบดีในจิตในใจ อยา่ไปยดึวา่กายเป็นเรา เราเป็นกาย ผูไ้ป

เห็นจะรูเ้รื่องของกายนัน้ใหแ้ยกออกจากเรือ่งของกาย จะแยก

ออกนัน้ถา้หากจิตของเราไมล่ะเอียด ไม่เหน็จรงิ มนัก็แยกไม่

ออกได ้ท่ีมนัแยกออกไดต้อ้งจิตละเอียด จติเป็นเองของมนั มนั

เห็น เรือ่งของกายเป็นอยา่งนัน้ จิตเป็นอยา่งนี ้เม่ือกายมนัชาํรุด

ทรุดโทรมไป มีการป่วยไขมี้การแตกสลาย ถา้หากจิตเหน็เรื่อง

ของกายตามความเป็นจรงิของมนั ก็เหมือนกบับา้นของเราถกู

ไฟไหมห้รอืถกูพงัลงไป แตต่วัของเรานัน้ไมใ่ช่บา้น บา้นไม่ใช่เรา 

เขา้ใจชดัเจนอย่างนัน้ และไม่มีความเสียอกเสียใจอะไรกนั 
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เพราะเรื่องอนันีม้นัเกิดขึน้ มนัแปรปรวน มนัแตกสลายตาม

หนา้ท่ีของมนั ท่ีมนัจะอยูน่านไดก็้เพราะอาศยัปัจจยัคือกรรม

บาํรุงเอาไว ้ท่ีมนัพงัไปงา่ยก็เพราะอาศยัปัจจยัคือกรรมชั่วเสีย

ถกูตดัรอน ใหม้นัพงัมนัทลายง่าย ใหพ้ิจารณาทางธรรมะ 

พิจารณาใหแ้ยบคายลงไปอยา่งนัน้ เรยีกวา่เรามีสติอยู่ในกาย 

พิจารณากายเป็นเรื่องของกาย ไม่ใชห่ญิงไม่ใช่ชาย ไม่ใช่สตัว ์

ไม่ใช่บคุคล ผูม้ารูม้าเหน็เป็นอีกอนัหนึ่ง ส่ิงท่ีเรยีกวา่กายเป็นอีก

อนัหนึ่ง น่ีคือทางพิจารณาทางสติปัฏฐานท่ีพระพทุธเจา้สอนให้

นกัภาวนากาํหนดพิจารณา  

เวทนาความสขุทกุขเ์ฉยๆน่ีก็มีอยู่ทกุระยะ เวน้แตเ่ราจะมี

สติกาํหนดดแูลหรอืไม่ แตค่วามจรงิส่ิงเหลา่นีมี้อยู่ทกุระยะทกุ

เวลา ไม่วา่เราจะอยู่อิรยิาบทใด ความสขุ ความทกุข ์เฉยๆนัน้

มนัมีแตม่นัเปล่ียนหนา้ท่ีกนั บางทีทกุขเ์กิด สขุมนัก็หายไป สขุ

เกิด ทกุขม์นัก็หายไป เวลาไม่ทกุขไ์ม่สขุ เฉยๆมนัก็เกิด มนัมีอยู่

อย่างนีเ้รยีกวา่เวทนา เวทนานีก็้อาศยักายอาศยัจติ ถา้มีแคก่าย

ถ่ายเดียว เวทนามนัก็ไม่เกิดขึน้ มีแตจ่ิตถ่ายเดียว เวทนาก็ไม่
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เกิดขึน้ เหมือนกนักบัเสียงตอ้งอาศยัมีสองอย่างกระทบกนั เสียง

จงึเกิดขึน้ ถา้มีอย่างเดียวเหมือนเราปรบมือขา้งเดียว เสียงดงั

มนัก็ไม่เกิดขึน้ ถา้เอารบักนัหละ เสียงดงัมนัเกิดขึน้ เสียงนัน้

เหมือนกนักบัเวทนา มีจิตมีกายอยู ่เวทนาจะตอ้งมี ไม่สขุก็ทกุข ์

ไม่อย่างนัน้ก็เฉยๆ มนัมีอยูอ่ย่างนี ้ 

แตเ่วทนานีก็้เป็นแตส่กัเวทนา ไม่ใช่วา่เรา ไม่ใช่วา่สตัว ์มนั

เป็นมาแตไ่หนแตไ่ร สตัวท่ี์มนัพดูไม่รูภ้าษา ไม่เขา้ใจภาษาของ

มนั มนัก็มีเหมือนกนักบัมนษุยเ์รา เรยีกวา่เวทนา แตเ่วทนานัน้

โดยสว่นใหญ่ ทกุขไ์ม่วา่คนวา่สตัวไ์ม่ปรารถนา ชอบสขุ ยินดีใน

สขุ อยากจะใหส้ขุ อยากจะใหส้บายอย่างนัน้อยา่งนี ้แตธ่รรมะ

ของพระพทุธเจา้ท่ีท่านสอนก็สอนความจรงิ ไม่วา่สขุ ไม่วา่ทกุข์

หรอืเฉยๆเกิดขึน้ มนัตอ้งแปรไป เปล่ียนไป ดบัไปตามหนา้ท่ีของ

มนั ไม่ใชว่า่มนัจะคงทนอยู่เรื่อยไป มนัเป็นหนา้ท่ีของมนัเป็นอยู่

อย่างนัน้ แตเ่ราไม่เหน็ตามเป็นจรงิ จงึเกิดความดีใจเสียใจในส่ิง

เหลา่นี ้ทัง้ๆท่ีส่ิงเหลา่นีไ้ม่รูอิ้โหน่อิเหน่อะไรท่ีเราไปหลงใหลรกั

มนั ชอบมนั หรอืไปเกลียดมนั มนัก็ไม่ไดเ้สียใจ น่ีคือเวทนา มนั
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มีอยู่ทกุรูปทกุนาม คนจะประพฤติปฏิบติัตามอรรถตามธรรมก็

ตาม คนท่ีจะไม่ประพฤติปฏิบติัอะไรก็ตาม เวทนานัน้มีอยู่

ดว้ยกนัทกุถว้นหนา้ ถา้เกิดมาแลว้เวทนาตอ้งมี มีกายมีจิต น่ีคือ

การพนิิจพจิารณาเรื่องเวทนา เรยีกวา่พิจารณาสติปัฏฐาน  

นอกจากนัน้พจิารณาจิต ความนกึคิด นกึคิดอย่างนัน้ นกึ

คิดอย่างนี ้บางทีก็ไปในทางชั่วท่ีนกัปราชญท์ั่วไปตาํหนินินทา 

คือคิดไปทางกิเลสตณัหา ทางโลภ ทางโกรธ ทางหลง บางทีก็

คิดไปในทางดี ทางสจุรติ บางทีก็คิดไปในแง่ท่ีจะแกไ้ขจิตใจของ

ตนใหพ้น้ทกุข ์มนัคิดไปไดท้กุแง่ทกุมมุ เรื่องของจิต จิตนีก็้สกัแต่

วา่จิต คือนกึคิดเทา่นัน้ คิดดี คิดชั่ว คิดผิด คิดถกู เป็นเรื่องของ

จิต มนัคิดไดป้รุงได ้แตเ่ราก็คอยดีใจเสียใจในความคิดของตวั 

เพราะสติปัญญาของเราไม่เขา้ใจเรื่องความนกึคิดวา่มนัเป็นตวั

ของตวั ถา้หากเราเขา้ใจวา่ความนกึคิดนีก็้เพียงแตค่วามนกึคิด 

เพียงแตจ่ิตปรุงทางสติปัฏฐานท่านเรยีกวา่จิต ถา้หากพดูถึง

เรื่องของขนัธท์่านเรยีกวา่สงัขาร ความปรุงคิด แลว้แตจ่ะสมมติุ

มนั จะวา่อะไรนัน้มนัก็ไม่ดีใจเสียใจ น่ีมนัมีอยู่ดว้ยกนัทัง้นกับวช
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ทัง้ฆราวาส ความนกึคิดเรยีกวา่จิตตานปัุสนา คือพิจารณาจิต

ตามสติปัฏฐาน  

นอกจากนัน้ธรรมคือความดีชั่ว จะกศุลธรรม อกศุลธรรม 

หรอืความเป็นกลางๆเรยีกวา่อพัยากฤตธรรม เราก็คิดไปได ้

พิจารณาไปได ้น่ีสติปัฏฐานทัง้ ๔ ถา้หากแยกออกไป มนัเป็น

อย่างนัน้ รวมแลว้ก็คือกายคือใจของเรา ไม่ไดมี้อยู่ท่ีอ่ืน ผูท่ี้

กาํหนดอยูนี่พ้จิารณาใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจตามเป็นจรงิของมนั ท่านวา่

เจรญิสติปัฏฐาน คือพิจารณาคิดอา่นเรือ่งของกายของใจใหรู้ใ้ห้

เขา้ใจใหป้ระจกัษ ์อยา่ไปยดึทัง้ชั่วทัง้ดี ใหท้ราบตามเป็นจรงิ

ของมนัแลว้ปลอ่ยวางในส่ิงนัน้ๆตามเป็นจรงิของมนั อย่าใหจ้ิต

ไปยดึไปถือ ไปแบกไปหาม ถา้หากฝึกปฏิบติัมนัจะเห็นเอง 

ความติดขอ้งละถอนของจติ เคยยดึเคยถือ เคยสาํคญัมั่นหมาย 

แตม่าพิจารณาในธรรมะแยบคายลงไป มนัจะถอดจะถอนเรื่อง

ความยดึถือนัน้ๆ เพราะเห็นตามเป็นจรงิของมนั  

ผูท่ี้พนิิจพจิารณาในสติปัฏฐาน ๔ ตัง้หนา้ตัง้ตากาํหนด

รกัษาดแูลเรื่องของจิต ไม่ใหคิ้ดไปขา้งนอกจากสติปัฏฐาน เบื่อ
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ในการพิจารณากาย ก็มากาํหนดพิจารณาเวทนา พิจารณาจิต 

พิจารณาธรรม เบื่ออนัหนึ่งมาพิจารณาอนัหนึ่ง วกไปวนมา 

พิจารณาอยู่ในสติปัฏฐาน ไม่ใหอ้อกไปขา้งนอก คนนัน้

พระพทุธเจา้รบัรองวา่อยา่งชา้ท่ีสดุไม่เลย ๗ ปีจะมีคติเป็นสอง 

คือจะเป็น…พระอนาคา กบัพระอรหนัต ์โสดากบัสกิทาคานัน้

ท่านไม่พดู คือมนัตํ่าเกินไป จะตอ้งเป็นพระอนาคากบัพระ

อรหนัต ์อยา่งชา้ท่ีสดุเพียง ๗ ปีเทา่นัน้ บางท่านบางคนไม่ถึง ๗ 

ปี หกปีหา้ปีจนเจ็ดเดือนเจด็วนัจะเป็นไปได ้ 

น่ีพวกเราท่านก็เคยพิจารณากนัแตม่นัไมติ่ดตอ่ให ้โดยสว่น

ใหญ่พอกาํหนดนิดๆหน่อยๆแลว้ก็ออกไปคิดปรุงอนัใหม ่

สติปัญญาไม่มีท่ีจะกาํหนดพิจารณาในกายในเวทนาในจิตใน

ธรรม ปลอ่ยใหเ้ท่ียวไปตามความอยากของใจ ทัง้ๆท่ีเป็นนกับวช

ก็เหมือนกนั เหตนุัน้คณุคา่สาระของอรรถของธรรมจงึไม่เกิดขึน้

ถึงบวชมาระยะยาวนานก็ตาม ถา้หากคมุรกัษาเอาไว ้ติดตอ่กนั

ไปมนัก็เป็นไปได ้กิเลสตณัหาหนา้ไหน มนัจะมายั่วยจุิตใจใหลุ้ม่

หลง ถา้หากพจิารณาตามธรรมะ มนัไม่มีทางท่ีจะเขา้ได ้เพราะ
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ธรรมะรกัษาเอาไว ้จิตมีสติ จิตมีปัญญา อะไรผ่านมาทราบ มนั

แวบ้ออกไปจากกาย จากเวทนา จากจิต จากธรรม ถา้รกัษา

เอาไวไ้ม่ใหม้นัแวบ้ออกไป ใจอยู่ในวงของอรรถของธรรมจรงิจงั

แน่นอนอย่างนัน้ ความรูท่ี้เป็นอรรถเป็นธรรมจะเกิดขึน้ วา่อนันี ้

เป็นอนันัน้ อนันัน้เป็นอนันีช้ดัเจนขึน้  

และเม่ือจิตไม่ยดึถือกาย เวทนา จิต ธรรมแลว้ มนัจะเป็น

อย่างไร เราก็พอทราบไดว้า่มนัไม่มีอะไรในโลกนีท่ี้จะทาํใหจ้ิต

หลงใหล ทาํใหจ้ิตขอ้งติดในส่ิงทั่วไป เพราะเรื่องของกายหรอื

เวทนานีเ้ป็นปัญหาใหญ่ ทกุคนลุม่หลงกนั เรื่องหยาบๆ พอเรา

ไม่เคยเหน็ของละเอียด เหน็แตข่องหยาบๆ มนัก็ติดแตข่อง

หยาบๆ กายน่ีมนัของหยาบ ถา้หากพิจารณากายของตวัหยาบๆ

นี ้ทั่วถงึจรงิจงัแลว้ ส่ิงภายนอกท่ีเป็นรูปเหมือนกนั มนัก็

เหมือนกนัหมด กายของเรามนัมีหนา้ท่ีแปรปรวนเปล่ียนแปลง

อย่างไร รูปอ่ืน สตัวอ่ื์น คนอ่ืน ในอดีตอนาคตมนัก็เหมือนเรา

กาํหนดอยู่ในปัจจบุนั มนัไมอ่ะไรกนัท่ีจะทาํใหลุ้ม่หลง เพราะ

ปัจจบุนัเห็นประจกัษอ์ยู่อยา่งนัน้ มนัแปรปรวนไปอย่างไร เรา
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ติดขอ้งในรูปของเราก็ติดขอ้งส่ิงของวตัถตุา่งๆเรื่อยไป เม่ือเรา

เขา้ใจรูปของเรา กายของเราแยบคายเท่าไร จนใจปลอ่ยเรื่อง

ของกาย เห็นเป็นตามสภาพของมนัแลว้ ส่ิงอ่ืนทั่วไปนัน้ ไม่ตอ้ง

ไปละไปถอนมนั มนัเขา้ใจ เพราะมนัเป็นรูปเหมือนกนั มนัจงึไม่

มีอะไรท่ีจะสงสยั 

น่ีการพิจารณาตามสติปัฏฐานมีคณุคา่อยา่งนัน้ ความสขุ

ทกุขเ์ฉยๆเรื่องเวทนานัน้ก็ทาํนองเดียวกนั ถา้หากมนัไมมี่การ

สลายตวัมนัไป เราเคยทกุขห์นกัๆก็เคยทกุขม์า ถา้หากมนัเป็น

อย่างนัน้อยู่ ไม่มีการสลายไป เป็นอย่างไรยงัคงอยู่อย่างนัน้ เรา

ก็อยู่ไม่ได ้ตายไปนานแลว้เพราะเวลามนัทกุขม์ากๆ เราจะนั่ง 

จะยืน จะหลบั จะนอนอยู่อิรยิาบถใดมนัทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา 

อยากรบัประทานมนัก็รบัประทานไม่ได ้จะหลบันอน มนัก็ไม่

หลบัใหเ้พราะทกุข ์แตม่นัดบัไป มนัเกิดขึน้แลว้มนัดบัไป สขุก็

เหมือนกนับางทีมนัสขุเอาจรงิๆจงัๆ มนัเคยประสบพวกท่ีไม่เคย

ภาวนาอยู่ในทางโลกก็เคยลุม่หลงเพลิดเพลิน สขุเพราะเรื่องของ

โลก มนัก็เคยประสบมา แตส่ิ่งเหลา่นัน้มนัก็หมดไป หายไปของ
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มนั ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตามอรรถธรรมภาวนานัน้ก็เคยประสบ

พบเหน็อีกเหมือนกนั ความสขุความสงบของใจ สขุอย่างไรนัน้ผู้

เห็นจะทราบ จะเขา้ใจในตวัเอง แตส่ิ่งเหลา่นัน้มนัตัง้มั่นหรอืไม ่

หรอืมนัเกิดแลว้มนัแปรปรวนแลว้แตกสลายไป มนัก็พอทราบได้

วา่อะไรทกุอยา่งท่ีมีการเกิดขึน้ จะตอ้งมีการแปรปรวนและแตก

สลาย หนา้ท่ีของมนัเป็นอยู่อย่างนัน้  

แตจ่ิตใจของพวกเราท่านมนัไปยดึ เม่ือสขุก็อยากจะใหส้ขุ

อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา กายก็อยากจะใหม้นัหนุม่มนัสาวอยู่

อย่างนัน้ ไม่อยากใหมี้โรคภยัไขเ้จ็บอะไรมาเบียดเบียน มนั

ปรารถนาอย่างนัน้ ปรารถนาส่ิงท่ีมนัไมมี่ ปรารถนาส่ิงท่ีมนัเป็น

ไม่ได ้จะปรารถนาเทา่ไรก็ปรารถนาไป ผิดหวงัอยู่ตลอดชีวิต 

ความผิดหวงันั่นแหละทาํใหจ้ิตของเราเศรา้หมอง ทาํใหจ้ิตของ

เราเดือดรอ้นเป็นทกุขเ์พราะมนัไม่สมปรารถนาให ้มนัฝ่าฝืน

ความจรงิ มนัจงึเป็นอย่างนัน้ การพิจารณาอบรมธรรมะ ปฏิบติั

ใจของตวันัน้เพ่ือใหเ้ห็นส่ิงตา่งๆตามเป็นจรงิของมนั เม่ือเห็น 

เม่ือเขา้ใจส่ิงตา่งๆตามเป็นจรงิ มนัจะไม่มีทางสงสยั มนัจะละ 
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จะถอน จะปลอ่ย จะวางความยดึถือท่ีเคยฝังในจิตในใจของตวั

มา น่ีคือการภาวนา การละถอนเรื่องกิเลสท่ีเคยขอ้งติดคิดแวะ  

ทกุคนมีหนา้ท่ีท่ีจะฝึกอบรม ไม่อย่างนัน้ก็ไม่มีวนัเวลาท่ีจะ

สงบได ้เพราะโลกอนันีม้นัมีอยู ่ไม่วา่ตัง้แตส่ิ่งขา้งนอกมายั่วย ุ

ในตวัของเรามนัก็ยั่วยอุยู่เรือ่ย เป็นอยู่เรื่อย เพราะกายมนัมีอยูนี่ ้

ใจมนัมีอยูนี่ ้มนัหลงอนันี ้จงึจาํเป็นตอ้งพิจารณา น่ีคือ

การศกึษาธรรมะ การภาวนาละกิเลส ไม่ไดมี้อยู่ท่ีอ่ืน ทกุคนมี

กายมีใจท่ีจะประพฤติปฏิบติั ท่ีจะรกัษาละถอนส่ิงท่ีชั่วเสียตา่งๆ 

ไม่ใช่วา่จะไปหาท่ีนูน้ก่อน ท่ีนีก้่อน เพราะธรรมเด๋ียวนีไ้ม่มี 

รูปธรรม นามธรรมมนัมี ส่ิงท่ีเป็นรูปมนัก็มีอยู่ในเรา ส่ิงท่ีเป็น

นามเช่น เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มนัก็มีอยู่ในเรา ตวั

ของเราจงึครบทกุส่ิงทกุอย่าง เรื่องของธรรมไม่วา่รูปธรรม 

นามธรรม ถา้พิจารณาลงไปในนีใ้หเ้หน็ตามเป็นจรงิ อยา่เอา

กิเลสตณัหาเป็นศาสดา ใหเ้อาธรรมะ เอาของจรงิอรยิสจัเขา้

ตดัสิน จิตมนัจะเหน็ ไม่ต่ืนเตน้เยน็สบายเพราะมนัไม่หลงรูป
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กาย ไม่หลงนามธรรม ส่ิงเหลา่นัน้มนัเป็นอย่างไร ผูไ้ปรูไ้ปเห็น

ไม่ไดเ้ป็นอย่างนัน้  

ถา้หากจิตของเราฝึกอบรมปฏิบติัแยกออกจากรูปจากนาม

สว่นนัน้ได ้คือเขา้ใจในตวัของตวัเอง แตก่่อนเคยเป็นอย่างนัน้ๆ 

แตม่าประพฤติปฏิบติัเห็นรู ้มนัเป็นอย่างนี ้ๆ  มนัก็ทราบ มนัจงึไม่

มีอะไรท่ีจะสงสยั น่ีคือการปฏิบติั ทกุคนมุง่ความสขุความสงบ

แตไ่ม่ทราบวา่จะไปหาท่ีไหน ความสงบภายนอกมนัพอหาได ้

แตค่วามสงบภายในไม่รูจ้กัจะปฏิบติัรกัษาตวัเอง ถงึขา้งนอกจะ

สงบขนาดไหน แตข่า้งในมนัไม่สงบให ้มนัก็ไม่มีคณุคา่สาระ

อะไร ตอ้งใหส้งบขา้งใน คือจิตใจสงบรูเ้หน็ตามเป็นจรงิในอรรถ

ในธรรม สว่นขา้งนอกนัน้มนับงัคบับญัชาไม่ได ้เราไม่ชอบ เคา้

ชอบ มนัก็หาเรื่องมาใหไ้ม่สงบได ้เพราะรูปเสียงมนัมีอยู่ในโลก

แตไ่หนแตไ่รมา เคา้ชอบ เคา้ปรารถนาเคา้ก็หามาเลน่มาดกูนั 

แตเ่ราไม่มีปัญญา ไม่มีธรรมะ พอกระทบส่ิงเหลา่นัน้ เราก็เกิด

เดือดรอ้น ถา้หากส่ิงท่ีเราชอบเรายินดี เราก็สขุก็สบาย ถา้ส่ิงท่ี
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เราไม่ชอบไม่ยินดี เราก็ทกุขร์อ้นในจิตในใจของเรา น่ีคือจิต คือ

ใจภายในมนัเป็นอย่างนัน้  

แตค่วามจรงิความชอบก็ดี ความไม่ชอบก็ดี มนัเป็นสองฝ่ัง

ทาง กลางทางมนัไม่เดิน อยูดี่ๆสบายๆมนัไม่เอา วิ่งไปหาส่ิงนัน้ 

วิ่งไปหาส่ิงนี ้ความสงบมนัจงึไม่มี ถา้หากรูจ้กัรกัษาความสงบ

ของตวั อารมณส์ญัญาตา่งๆนานา ท่ีมนัเกิดขึน้ผ่านมายั่วย ุไม่

ตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัมนั ส่ิงเหลา่นีม้นัมีมาแตไ่หนแตไ่ร เราอยู่เฉย

ในความสงบ แลว้ก็ดส่ิูงท่ีมนัปรุงคิดตา่งๆ เพียงแตด่ ูอยา่ไปเป็น

คนเลน่ มนัจะตอ้งเหน็ ถา้ไปเลน่กบัมนัหละมนัทกุข ์น่ีคือจิตของ

ผูป้ระพฤติปฏิบติั ท่านน่ิงไดท้ัง้ๆท่ีรูปเสียงเรื่องนอกมนัมี ท่านก็

น่ิงได ้ท่านไม่ไปยุ่งเก่ียว ไปลุม่หลงกบัเรื่องเหลา่นัน้ พยายามฝึก

ใหม้นัเป็นอยา่งนัน้ ใหม้นัสงบอยู่ตลอดเวลา ไม่ตอ้งมีการออก

การเขา้ ใหม้นับรสิทุธ์ิ อยา่ไปยุ่งเก่ียวพวัพนักบัส่ิงตา่งๆ ความ

จรงิมนัเป็นอยา่งไร ใหเ้หน็จรงิในจิตในใจ อย่าไปกัน้กางหกัหา้ม 

อยากอยา่งนัน้ อยากอยา่งนี ้ทัง้ๆส่ิงเหลา่นัน้มนัเป็นจรงิอย่าง
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นัน้ เราจะใหม้นัเป็นไปตามความตอ้งการของเรา มนัจงึเกิด

ลาํบากเกิดทกุขเ์กิดโทษ ใหพ้ิจารณา  

เรื่องของกายของใจนัน้มนัมีดว้ยกนัทกุคน ไม่วา่จะนั่ง จะ

ยืน จะเดิน จะนอน มนัมีกาํหนดดอูยูน่ัน้ เม่ือจิตไม่หลงกาย ไม่

หลงตวัของตวัแลว้ ไม่หลงจติของตวัแลว้ มนัสขุมนัสงบอย่างไร

นัน้ ไม่ตอ้งไปถามถงึ ตวัของตวัจะทราบเอง ความสงบความสขุ

ท่ีเราเคยลุม่หลงติดขอ้งมากอ่น กบัความถอดความถอนความรู้

ตามเป็นจรงิในส่ิงตา่งๆ แลว้จิตปลอ่ยวางอยู่สงบนัน้ มนัมี

คณุคา่สาระตา่งกนัอยา่งไร ผูป้ระพฤติปฏิบติัจะทราบจะเขา้ใจ 

ถา้ไม่พิจารณาภายในอย่างนี ้มนัไม่มีทางท่ีจะแกไ้ข ไมมี่ทางท่ี

จะสงบได ้ไปโนน้ก็เป็นอย่างนัน้ ไปนัน้ก็เป็นอย่างนี ้เพราะจิต

ของเราเองไปยุ่งเก่ียว ไปสมมติุ ไปผกูพนั ไปยดึถือ ถา้หาก

ทราบเรื่องของตวัตามเป็นจรงิแลว้ ส่ิงภายนอกมนัเป็นอย่างไร

นัน้ เราไม่เห็น ไม่ไดย้ิน มนัก็เป็นอยู่อยา่งนัน้ เราไปชอบกบัมนั 

ไปตาํหนิมนั มนัเกิดรกัความดีความวิเศษอะไรจากการไปชมไป
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ตาํหนิ มนัก็จะทราบอีก เม่ือมนัทราบทกุอย่างอย่างนัน้ มนัก็ไม่

ไปขอ้งแวะไปยดึถือ พยายามพินิจพิจารณากาํหนดรกัษา  

โอกาสเวลาท่ีจะฝึกอบรมไดก็้เม่ือเรายงัไมต่าย คือกายกบั

จิตมนัอยู่ดว้ยกนั เม่ือตายไปแลว้ถึงกายจะมีอยู่ทกุชิน้ทกุสว่น 

ไม่วา่แขง้ขา ตาหอูะไรมีอยู ่แตส่ิ่งเหลา่นีม้นัทาํอะไรไม่ได ้แลว้

มนัก็ไม่โกรธใคร ไม่ชอบใคร ไปทิง้ไวท่ี้ไหน จะหนาวขนาดไหน 

ไม่หาผา้ห่มไปให ้มนัก็ไม่เคยบน่ น่ีคือจิตไม่อยู่ในกาย คนตาย

จะรอ้นขนาดไหน ทิง้ไวใ้นไฟก็ไมเ่คยบน่ ฝังดินไวม้นัก็ไมอ่ดึอดั

หายใจไม่ได ้มนัก็ไม่วา่ น่ีคือคนตาย หมดคณุคา่ จะทาํบญุทาํ

บาปก็ไม่ได ้จะทาํดีทาํชั่วอะไรไม่เป็น ไม่วา่คนตายสตัวต์าย มนั

เป็นอยา่งนัน้ มนัหมดคณุคา่ แตค่นตายนัน้ไม่มีคณุคา่เท่าสตัว์

ตาย สตัวต์ายถา้เป็นววัเป็นควาย หนงัมนัก็ขายได ้เขามนัก็ขาย

ได ้กระดกูเนือ้มนัก็ขายได ้แตค่นตายนี ้ไมมี่ใครนิยมชมชอบกนั 

มีแตเ่อาไปเผาไปฝังเท่านัน้ คณุคา่ไม่มี  

แตเ่ม่ือยงัมีชีวติอยู่ ไม่มีอะไรท่ีจะมีคณุคา่เหนือคน คนมี

คณุคา่มาก สามารถท่ีจะสรา้งอะไรตอ่อะไรใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่
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โลกได ้และสามารถท่ีจะละจะบาํเพญ็ความชั่วความดีในกายใน

ใจของตวัได ้สามารถเป็นท่ีตัง้ของมรรคของผลได ้สตัวถ์งึหนงั

เขามนัจะมีราคา เนือ้มนัจะมีราคา แตส่ตัวเ์หลา่นัน้ไม่สามารถท่ี

จะชาํระจิตใจของเขาใหบ้รสิทุธ์ิ เป็นอภพัพสตัว ์พระพทุธเจา้จะ

มาตรสัรูแ้นะสอนขนาดไหน สตัวเ์หลา่นัน้ก็ไม่สามารถท่ีจะได้

มรรคผลให ้แตม่นษุยน่ี์เป็นภพัพสตัว ์ถา้หากตัง้ใจตัง้จติปฏิบติั

จรงิจงัตามธรรมะของพระพทุธเจา้ พินิจพจิารณาใชส้ติปัญญา 

บงัคบักายวาจาใจของตวัใหอ้ยู่ในขอบเขตของธรรมะท่ี

พระพทุธเจา้สอน ส่ิงท่ีชั่วท่ีผิดตา่งๆ ทา่นหกัหา้มก็ระวงั อย่าไป

แตะตอ้งไปทาํ ส่ิงท่ีทา่นวา่เกิดประโยชนถ์า้ทาํไปก็พยายาม

บงัคบักายบงัคบัใจของตวัทาํ รกัษาอารมณส์ญัญาตา่งๆท่ีเป็น

พิษเป็นภยัไม่ใหเ้กิดขึน้ ท่ีมีอยู่แลว้กาํจดัขบัไลไ่ป น่ีคือการ

ปฏิบติัตามธรรมะของพระพทุธเจา้  

ผูป้ฏิบติัอย่างนัน้ก็สามารถท่ีจะรูเ้หน็ในมรรคในผล ท่านจงึ

เรยีกวา่ภพัพสตัว ์คือสตัวท่ี์ควรตรสัรู ้ควรมีมรรคมีผลขึน้ในจิต

ในใจของตน ผิดกนักบัสตัว ์สตัวอ่ื์นไม่มีทาง พระพทุธเจา้จงึ
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สอนมนษุยเ์ป็นสาํคญั ตวัของพระองคก็์เป็นมนษุย ์แลว้ก็มา

สอนมนษุยท่ี์ลุม่หลงติดขอ้งยุ่งเก่ียวกบัเรื่องตา่งๆ สอนก็ไม่เอา

อะไรมาสอน เอาส่ิงท่ีมนัเป็นจรงิในพระทยัของพระองค ์ตอนท่ี

ยงัไม่ไดบ้าํเพญ็ธรรมะ ไม่มีตปธรรมเผากิเลสตณัหา พระองค์

เองก็เคยเป็นอย่างนัน้ เม่ือพระองคไ์ดบ้าํเพ็ญตปธรรมแผดเผา

กิเลสดว้ยสติดว้ยปัญญาพินิจพิจารณาอยา่งนัน้ๆ ความปลอ่ย

วางถอดถอนของใจเป็นอยา่งไรๆ พระองคก็์เอาอนันัน้นะ่มา

สอนพวกเรา ไม่ไดเ้อามาจากท่ีอ่ืน  

เช่นนัน้คาํสอนของพระองคจ์งึมีอยูท่กุกาลทกุเวลา ถา้หาก

สตัวย์งัมีอยู่ คนยงัมีอยู่ โลกยงัมีอยู ่คาํสอนก็ยงัมีอยู ่แตค่นนัน้

จะฉลาด นาํคาํสอนมาชาํระกายวาจาใจของตวัท่ีชั่วท่ีเนา่ท่ี

เหมน็ออกไปนัน้ แลว้แตผู่ฉ้ลาดจะนาํมาประดบัชาํระ ถา้ไม่

ฉลาด คาํสอนจะมีอยู่ก็ไม่เกิดคณุคา่สาระให ้เพราะไม่ฉลาด 

ความจรงิมนัมีธรรมะ แตอ่าศยัความฉลาดของบคุคลท่ีจะนาํมา

ฝึกฝนปฏิบติัตวั ถา้ไม่ฉลาดถึงส่ิงนัน้มนัจะมีอยู่ขนาดไหน มนัก็

ใชป้ระโยชนไ์ม่ได ้เหมือนกนักบัไมม้นัมีเต็มดงเต็มป่า แตไ่ม่
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ฉลาดท่ีจะนาํมาปลกูบา้นปลกูเรอืน มนัก็อยู่ในป่า ลมพดัใบ

อย่างนัน้ เวลาฝนตกแดดออกจะพึง่พาอาศยัใหส้ขุใหส้บาย มนั

ก็พึ่งพาอาศยัไม่ได ้เพราะเราไม่ไดม้าทาํ แปรรูปมาทาํเป็นบา้น

เป็นเรอืนให ้ 

น่ีธรรมะมีอยู่ในโลกก็ทาํนองเดียวกนั รูปธรรม นามธรรม 

แตเ่ราไม่นาํมาสอนใจของเรา พจิารณาแกไ้ขใหใ้จเห็นจรงิ มนั

จงึไม่เกิดประโยชนใ์ห ้เคา้พดูอะไรหรอืเห็นอะไรก็พลอยแตจ่ะ

หลงจะเช่ือไปในส่ิงนัน้ๆ ถา้หากเราฉลาด นาํส่ิงนัน้ๆมากาํหนด

พิจารณาเพ่ือการละการถอนในความยดึความถือของตน จน

จิตใจเห็นจรงิ มนัก็ปลอ่ยวางไปได ้ถึงรูปเสียง เรื่องราวของโลก

จะมีอยู ่ท่านก็ไม่ขอ้งติด ถา้หากทา่นรูท้า่นเหน็ในอรรถในธรรม

จรงิจงัอยา่งนัน้ เหมือนกนักบัใบบวัท่ีมนัอยู่ในนํา้ มนัก็ไม่ได้

เปียกชุ่มไปดว้ยนํา้ ตกหยดหยาดลงมา นํา้คา้งมนัก็ไหลหนี น่ี

จิตใจของพระอรยิเจา้ผูฝึ้กปฏิบติัจรงิจงั ทา่นมีความสงบเย็น

อย่างนัน้ ท่านจงึนาํมาสอนพวกเราทา่นท่ีลุม่หลง ใหร้บี

ประพฤติปฏิบติั เพราะชีวิตนีเ้ป็นของไม่แน่นอน ไมท่ราบวา่วนั
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ใดคืนใดเดือนใดปีใด มนัจะหลดุรว่งไป ถา้ไม่รบีกระทาํคณุงาม

ความดีเอาไว ้ไม่ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั มนัก็ลุม่หลงเรื่อยไป ชาติ

ใหม่จะเกิดเป็นอะไรก็สงสยั เพราะใจไม่สวา่งไสว ใจไม่เห็นไม่รู ้ 

ถา้ใจเห็นใจรู ้มนัก็ไม่มีความสงสยัอะไร จากนีไ้ปจะไปไหน

เรารูจ้กัทิศทางอยู่แลว้ เราก็ไปถกู ถา้เราไม่รูจ้กัวา่จะไปทิศใด

ทางใด มนัก็ตอ้งสงสยั ตอ้งถามคนอ่ืน แลว้หนกัใจไม่ทราบวา่

จะไปอย่างไรจงึจะไปถงึจดุหมายปลายทางได ้น่ีคือคนไม่รูจ้กั

ทาง คนมืดคนบอด ถา้คนมีตาสวา่งไสวรูจ้กัทาง จะไปทางไหน 

กาํลงัของกายท่ีจะพอไปได ้ก็ไปถกูจดุหมายปลายทางให ้น่ี

การศกึษา การปฏิบติัธรรมะก็เพ่ือใหใ้จของเรารูจ้กัส่ิงท่ีถกูผิดดี

ชั่ว ภพชาติท่ีจะไป หมายถงึผูท่ี้ขอ้งติดอยู่ในวฏัฏะ ยงัออกจาก

วฏัฏะไมไ่ด ้ถา้ออกจากวฏัฏะได ้มนัก็ไมมี่ปัญหาอะไรท่ีจะ

สงสยั จะไปท่ีไหน ภพชาติจะมีหรอืไม่ พอมนับอกเสรจ็ อยู่ใน

การประพฤติปฏิบติั อยู่ในใจของตวั จงึไมมี่ขอ้สงสยัจะไปไต่

ถามคนอ่ืน  
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น่ีการปฏิบติัธรรมะ มนัรูภ้ายในถงึจะไม่มีความรูภ้ายนอกก็

ตาม ภายในมนัรู ้มนัรูอ้ยู่เฉพาะในจิตในใจของผูป้ระพฤติปฏิบติั 

ถึงจะไม่รู ้ไม่มีประกาศนียบตัรเหมือนทางโลกก็ตาม แต่

ความสขุความสบาย ความละความถอนของท่าน ท่านทราบ 

ท่านเขา้ใจ ความสขุอะไรท่ีจะวเิศษยิ่งกวา่การละกิเลสตณัหาไม่

มี ความสงบของใจนัน้มนัสงบได ้เม่ือมนัถงึความสงบ ปลอ่ย

วางทกุส่ิงทกุอย่างตามเป็นจรงิของมนั ทา่นจงึวา่ นตัถิ สนัติ ปะ

รงั สขุงั สขุยิ่งกวา่ความสงบไม่มี ความสขุอ่ืนจะยิ่งกวา่ความ

สงบ คือไม่ติดขอ้ง ไม่ต่ืนเตน้ในส่ิงใดๆ สงบอยู่ตลอดกาลตลอด

สมยั ไม่มีอะไรท่ีสงสยัวา่ควรละควรบาํเพญ็ เพราะไดก้ระทาํมา

ทกุอยา่งจนถงึท่ีสดุคือวิมตุติ ความพน้จากโลกไปแลว้ น่ี

เป็นนตัถิ สนัติ ปะรงั สขุงั คือสขุยิ่งสขุประเสรฐิ ไม่มีสขุอะไรท่ีจะ

เทียมถึง  

แตค่วามสงบอยา่งนัน้ ถา้หากจิตไม่สงบ โลกอนันีม้นัก็มีอยู่

อย่างนี ้รูป เสียง กล่ิน รส หนาวรอ้นตา่งๆ มนัจะสงบมาจากท่ี

ไหนถา้จิตไม่สงบ จิตสงบส่ิงเหลา่นีม้นัมีอยู ่แตจ่ิตไม่ติดขอ้ง ไม่
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ยดึถือ ทราบตามเป็นจรงิของมนั นั่นท่านจงึวา่ นตัถิ สนัติ คือ

สงบจรงิ สงบตัง้แตเ่พียงจิตของตวัไม่มีดีมีชั่ว ไม่มีติดมีขอ้ง ไม่มี

ลุม่มีหลงกบัอะไร เพียงเทา่เนีย้ ส่ิงอ่ืนมนัจะเป็นอยา่งไรนัน้ 

ทราบตามเป็นจรงิของมนั แลว้จิตไม่หวั่นไหว จิตไม่ยดึเก่ียวใน

ส่ิงตา่งๆเรยีกวา่ สนัติ คือสงบทกุระยะ ทกุเวลา ไม่มีการออก

การเขา้ อยู่ก็สงบ ไปก็สงบ แมแ้ตต่ายก็ยงัสงบ ทกุขม์นัจะเกิด

ขึน้มาขนาดไหนก็ทราบวา่เรือ่งของทกุขเ์ป็นเวทนา ไม่ใช่ความ

บรสิทุธ์ิของใจ ไม่ใช่ความสงบท่ีวา่ นตัถิ สนัติ ความสงบ นตัถิ 

สนัติเป็นอยา่งไร ใจของท่านท่ีบรสิทุธ์ินัน้ เวทนาจะเป็นเรื่องของ

เวทนา ความบรสิทุธ์ินัน้จะไม่มีเวทนาหนา้ไหนมาเก่ียวขอ้งกบั

ความบรสิทุธ์ินัน้ๆ ไม่มีทางสงสยัวา่ทาํไมจิตใจของเราจงึเป็น

อย่างนี ้เม่ือเกิดเวทนาทกุขโ์ทษขึน้มา มนัไม่มีทางสงสยั ความ

สงบ ความบรสิทุธ์ินัน้เป็นอย่างไร ท่านประทบัในจิตของท่าน  

น่ีคือเรื่องการประพฤติปฏิบติัเม่ือชาํระจิตใจถึงความบรสิทุธ์ิ

อย่างนัน้ จงึไดช่ื้อวา่เป็นผูถ้งึความสขุอนัแน่นอนแทจ้รงิ ไม่มี

ความสขุอ่ืนจะยิ่งไปกวา่ จะอยู่ไปอีกแสนปีก็ไม่มีความสขุหนา้
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ไหนจะมีมาอีก ตายไปในวนันีก็้ไม่มีความทกุขค์วามเสียหาย

อะไรท่ีจะเขา้มาทบัถมความบรสิทุธ์ินัน้ น่ีคือการประพฤติปฏิบติั

ตามอรรถธรรมท่ีพระพทุธเจา้สอน กาํหนดสติปัฏฐานคือ กาย 

เวทนา จิต ธรรม จะเขา้ไปถงึความเป็นจรงิคือความบรสิทุธ์ิ สงบ

ตลอดกาลตลอดเวลา ถา้หากเรารกัษา เราประพฤติปฏิบติัได ้

มนัเห็นอานิสงสอ์ย่างนัน้ อยา่ไปยุ่ง ไปเก่ียว ไปติด ไปขอ้ง ไปเพ

ลิด ไปเพลินจนลืมวนัเวลา ลืมชีวิตของตวั  

เม่ือส่ิงท่ีเรายดึถือเก่ียวขอ้งเพลิดเพลินนัน้ ถงึกาลถงึสมยักนั

จรงิจงั มนัพ่ีงพาอาศยัไม่ได ้ไม่เหมือนธรรมะท่ีเราฝึกปฏิบติั

ศกึษา มนัไม่มีวนัมีเวลาท่ีจะกอ่กวนใหเ้กิดทกุขอ์นันัน้ เด๋ียวมนั

ก็หายไป เด๋ียวมนัก็มีใหม ่มนัเป็นอยู่อย่างนัน้เรื่องของโลก แตก็่

หลงกนัเพลินกนัอยู ่ไม่ทราบวา่อะไรเป็นอะไรกนัแน ่จงพากนั

พินิจพิจารณาศกึษา ตัง้หนา้ปฏิบติั โอกาสเวลาท่ีจะไดก้ระทาํ

บาํเพ็ญของเรามนัมีนอ้ย ไมท่ราบวา่จะลม้หายตายไปเม่ือไร ถา้

หากทกุคนตัง้จิตตัง้ใจกาํหนดพินิจพิจารณาชาํระกิเลสตณัหาให้

ตกใหห้ลน่ออกไป ใจก็จะมีความสวา่งไสว สงบเยือกเยน็  
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การอธิบายธรรมะเหน็วา่พอสมควร เสียเวลา ขอยติุเพียง

เท่านี ้เอวงั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/bqN9sQolXSI 
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