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คาํนํา 

บทธรรมเทศานาทีค่ดัมาเหล่านี้ ไดถ้อดคาํพดูมาจากคาํเทศนา

ต่างๆ ของพระอรยิสงฆ ์ทีไ่ดเ้ผยแพรใ่นรปูแบบวดีโีอในเวป็ไซดย์ทูบู 

Youtube.com ซึง่จุดประสงคข์องการรวบรวมธรรมเทศนาเล่มนี้ เพือ่

ตอ้งการเป็นสว่นรว่มในการปกปักษ์รกัษาคาํสอนของครบูาอาจารย์

ใหอ้ยูย่ ัง่ยนืนาน และเป็นการเสนอสือ่ทางเลอืกอกีอนัหนึ่ง สาํหรบัศา

สนิกชนผูท้ีช่อบรบัขอ้มลูจากการอา่นนอกเหนอืจากการรบัฟังจาก

วดีโีอ ผูจ้ดัทาํไดนํ้าบทอนตัตลกัขณสตูร พรอ้มคาํแปลมาใสใ่นภาค 

ผนวกเพือ่การอา้งองิ เนื่องจากหลวงปู่ เจีย๊ะไดก้ล่าวถงึพระสตูรนี้บ่อย 

ครัง้ในคาํเทศนาของทา่น  
ผูจ้ดัทาํตอ้งขอขอบพระคณุท่านผูแ้ผยแพรส่ือ่คาํเทศนาต่างใน 

เวป็ไซดย์ทูบูทีเ่ป็นเนื้อหาใจความของบทพมิพอ์นันี้ และขอขอบคณุ

กลัยาณมติรทัง้หลาย ทีไ่ดส้ละแรงมาชว่ยในการตรวจทานการถอด

เทปคาํสอนและจดัรปูเล่มจดัพมิพ ์ เนื่องจากวดีโีอบางบททีผู่จ้ดัทาํ

ถอดความมามกีารอดัเสยีงทีไ่มช่ดั ถา้มขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูจ้ดั

ตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย ถา้ท่านผูอ้่านมคีาํแนะนําประการใด 

สามารถสง่คาํแนะนํามาที ่Dharma.TreasureTrove@gmail.com 
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ดว้ยอานิสงสแ์หง่ธรรมทาน ผูจ้ดัทาํขอถวายเพือ่เป็นพทุธบชูา 

ธรรมบชูา สงัฆบชูา และอาจารยิบชูาแด่พอ่แม ่ครอูาจารย ์และขอให้

ทุกท่านไดโ้ปรดรว่มอนุโมทนาอานิสงสแ์หง่ธรรมทานนี้เพือ่ประโยชน์

และความสขุโดยถว้นหน้าทุกท่านทุกคนเทอญ 

 

คณะผูจ้ดัทาํ (ทมีงานกรุธรรม) 
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ชาดก เรือ่ง ตา ยาย 

(เทศนว์นัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๓๐) 

บรรดาพทุธบรษัิททัง้หลายพรอ้มทัง้ภิกษุและสามเณร เป็นวนัที่

เราควรระลกึถึง เรยีกวา่เป็นวนัสาํคญัแห่งพระบรมศาสดาสมัมาสมั

พทุธเจา้ จะพดูอย่างหนึ่งกเ็รยีกวา่ พดูตามภาษาโลกเรยีกเปรยีบ

เหมือนอย่างปู่ ย่าตายายของเรามีวยัอายสุงัขารแก่เฒ่าชราแลว้ กม็า

รูส้กึตวัวา่ตัง้แตนี่ไ้ปอีกสามเดือน เราก็จะพลดัพรากจากพวกท่านไป

แลว้ น่ีก็เหมือนปู่ ย่าตายายของเรามาเตือนอย่างนีแ้ลว้ เราจะไดเ้จียม

เนือ้เจียมตวัเจียม เจียมอฐับรขิาร เจียมทัง้ขา้วของเงนิทองท่ีจะไดเ้อาไว้

สาํหรบัทาํฌาปนกิจ ก็มีสิทธิอย่างนีพ้วกเรา พวกเราเป็นชาวพทุธ เม่ือ

มาถึงวนันีแ้ลว้ก็มาน่ีนาํดอกไมธู้ปเทียน ขา้วปลาอาหาร มาองัคาสภิกษุ

สามเณร แลว้กม็าบาํเพ็ญทานรกัษาศีล เจรญิภาวนา เม่ือประกอบ

ความดีใหเ้กิดกบัตวัของเรา เพราะความดีทัง้หลายบคุคลจะตอ้งสรา้ง

ขึน้เอง ไม่ใช่วา่ความดีทัง้หลายนัน้เราจะบนบานศาลกลา่ว บนเจา้ผีเจา้

ฟ้าเจา้อะไรทัง้หมดในโลกนี ้ เป็นจง้เป็นซอืผีพรหมอะไรตา่งๆนานา จะ

มาสรา้งความดีหรอืสรา้งบญุสรา้งกศุลใหเ้ราไม่ได ้ก็จาํเป็นตวัของเรานี ้

จาํเป็นจะตอ้งประกอบขึน้เองอย่างทาํทานรกัษาศีล เจรญิภาวนาอยา่ง
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นี ้ ทานก็ตอ้งหมายความวา่เอาขา้วเอานํา้ มีทรพัยส์ินเงินทองก็เอามา

บาํเพ็ญกบัสมณะชีพราหมณอ์ย่างนีเ้ป็นตน้ ขา้วนํา้ก็เอามาบาํเพ็ญบญุ

กศุล อนันีก้็เป็นเหตเุป็นปัจจยัที่จะเกือ้กลูไปสูย่งัสมัปรายภพ  

คาํวา่สมัปรายภพก็คือหมายถึงวา่ภพเบือ้งหนา้ท่ีเราจะตอ้งไปเกิด 

แก่ เจ็บ ตาย ในอีกหลายๆภพหลายๆชาติ เพราะยงัไม่ถึงที่สดุแห่งการ

ปฏิบติั แลว้ก็จาํเป็นจะตอ้งไปเกิด เม่ือบคุคลที่มีใจศรทัธาปสาทะ 

บาํเพ็ญทานกองการกศุล บรจิาคทรพัยส์ินเงินทองขา้วของ เอามาให้

ทานแก่ภิกษุสงฆผ์ูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบแลว้ เม่ือตายไปนัน้กค็วามดีตวั

นัน้แหละจะเกือ้กลูไปยงัสมัปรายภพคือภพภายหนา้ จะไปเกิดใหเ้ป็นผู้

มั่งมีศรสีขุ เกิดก็ไปเกิดในท่ีประเทศอนัสมบรูณบ์รบิรูณไ์ปดว้ย

โภชนาหารท่ีเรยีกวา่ขา้ว ขา้วปลาอาหารบรโิภคสมบรูณ ์ เกิดขึน้มาก็ไม่

อดไม่อยาก เกิดขึน้มาก็ไปเกิดในตระกลูท่ีดี ตระกลูท่ีมีเงินทองขา้วของ 

เกิดขึน้มาก็เคา้ทาํไวใ้หเ้สรจ็อย่างนีเ้ป็นตน้ อย่างท่ีเราสงัเกตดคูนบาง

คนที่ไปเกิดแตปั่จจยัที่สรา้งสมมาไม่เหมือนกนั บางคนก็เกิดในตระกลู

มั่งมีศรสีขุ เกิดขึน้มาก็พ่อแม่สรา้งเงินสรา้งทองไวใ้หเ้ป็นกอบเป็นกาํ 

สรา้งบา้นสรา้งช่องสรา้งตกึไวใ้หท่ี้อยู่ท่ีอาศยั แลว้ยงัใหเ้ป็นที่เช่าใหเ้ก็บ
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เงินเก็บทอง เอามากินจนกระทั่งแก่ตายก็ยงัไม่หมดอย่างนี ้ ใครๆก็

อยากจะไปเกิดอย่างตระกลูอย่างนัน้ แตปั่จจยัท่ีเราไม่ไดส้รา้งสมเอา

มา มนัก็ไม่พาไปเกิดในท่ีนัน้  

มีชาดกสองคนตา ยาย หนีจากอหิวาหต์กโรค เขา้มาพดัเพพเนจร

มาอาศยัอยูบ่า้นเศรษฐี อดขา้วมาสองสามวนัไม่ไดกิ้นขา้วเลย ก็มาถึง

บา้นนายโคบาล ก็มาขอขา้วใหกิ้น นายโคบาลก็เอาขา้วมาใหกิ้น แต่

บงัเอญินายโคบาลก็มีสนุขัอยู่ตวัหนึ่งกาํลงัทอ้งอยู ่ ก็เอาขา้วมาให้

หมาน่ะดีกวา่ใหท้านคนทัง้สองนัน้ สองคนตายายนัน้ สว่นภรรยาก็

สงสารสามีก็เลยเอาขา้วท่ีเคา้แบง่ใหเ้ราคนละห่อ ก็ใหส้ามีกินทัง้สอง

ห่อ สว่นกินเขา้ไปแลว้ตกมากลางคืน อาหารไม่ย่อย ทาํใหผ้ะอืดผะอม 

ผลท่ีสดุก็ถึงแก่ความตาย ความตายก็จะเขา้ไปเกิดก็เห็นระลกึถงึสนุขั

วา่เราแมจ้ะเกิดเป็นคน แมเ้ศรษฐีเอาขา้วมาใหเ้รากินก็ยงัดีสูข้า้วท่ีให้

สนุขัไม่ได ้ ใจตวันัน้ไปประหวดัไปเกิดเขา้ทอ้งสนุขัตวันัน้ พอตายแลว้ก็

ไปเขา้ทอ้งสนุขั สว่นภรรยาก็ยงัไม่ตายก็อยู่กบัเศรษฐีไปเรื่อยๆ เม่ือนาน

เขา้ สนุขัตวันัน้กอ็อกลกู เป็นเจา้โทนออกมาตวัเดียวก็เศรษฐีก็ตัง้ช่ือวา่

โฆสกะหรอือะไร เป็นสนุขัโทน  
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แตบ่งัเอิญในที่นัน้มีพระปัจเจกพระพทุธเจา้ไปอาศยัอยู่ในเขาของ

ท่านก็เจรญิภาวนาอยู่ที่นั่นแลว้ก็ไดม้าอาศยับิณฑบาตรที่บา้นเศรษฐี 

เจา้โทนยงัเลก็อยู ่ท่านก็มาบิณฑบาตรอยู่เรื่อย จนกระทั่งเจา้โทนโต พอ

รูภ้าษากต็ามเศรษฐีไปถวายอาหารกบัพระปัจเจกพระพทุธเจา้ดว้ย

ตลอดเวลา จนกระทั่งเป็นหนุ่มขนาดรุน่ๆเท่าไอย้่น โตมาเรื่อยๆ ก็ไปทกุ

วนั ทีหลงัน่ีไปจนกระทั่งคุน้โต ก็พาสนุขัไปทกุที ทีหลงัน่ีก็คุน้ดี เศรษฐีก็

ไม่ไดไ้ปนิมนตก์็เอาเขียนหนงัสอืใหเ้จา้โฆสกะเน่ียคาบไป ไปนิมนตพ์ระ

มาฉนัท่ีบา้น คุน้มากแลว้ พระปัจเจกพระพทุธเจา้ท่านกเ็วลาเจา้โฆสกะ

คาบหนงัสือไปท่านก็รบั ก็ตามมนัมาตามทางอย่างนี ้ก็แกลง้เดินไปในที่

ทาํใหผ้ิดทางซะ เจา้โฆสกะน่ีมนักค็าบสบงของท่านดงึมาทางนี ้ ดงึทาง

นี ้ก็แกลง้ดงึไวจ้ะไปทางนัน้ มนัก็ดงึไวก้็ตอ้งตามมนัมา สนุขัมนัรูจ้กั อยู่

มาเรื่อยๆจนกระทั่งคุน้ วนัไหนเศรษฐีไม่ไปก็ใหโ้ฆสกะไปนิมนต ์ กค็าบ

จดหมายไป แตว่า่ในระยะทางนัน้มนัเปลี่ยว มีพวกสิงสาราสตัว์

มากมาย แลว้เศรษฐีทาํอบุายไว ้ ไปถึงตรงนัน้กไ็ปตีพุ่มไมม้นัก็รอ้ง

ตะเพิดเอ็ดตะโลใหส้ตัวร์า้ยหนีไป เจา้โฆสกะเม่ือไปถึงตรงนัน้ก็เห่าหอน

ใหญ่ทีเดียว ฮุ่งฮั่งๆๆเลย ใหส้ตัวท์ัง้หลายมนัหนี แลว้ก็จงึคอ่ยไปหาพระ
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ปัจเจกพระพทุธเจา้ ก็คาบจดหมายไปท่านก็รบั ก็ตามมนัมา อย่างนัน้

เรื่อยมาๆ 

จนกระทั่งคงจะหลายปี ปีสองปี ตอ่มาก็เศรษฐีก็นิมนตท่์านมาอีก 

ก็มาฉนัท่ีบา้น กอ็อกพรรษาแลว้ ฉนัเสรจ็ท่านก็บอกวา่ถวายผา้ขาวไป

ตดัเป็นจีวร แลว้ท่านกบ็อกลาเศรษฐีบอกวา่ ดกูอ่น คหบดี อาตมภาค

เย็บจีวรองคเ์ดียวมนัก็ลาํบาก เพราะฉะนัน้จะตอ้งไปหาหมู่ช่วยเยบ็ 

เม่ือฉนัเสรจ็แลว้กบ็อกลา บอกลากม็าเดินอยู่ที่โน่น หนา้บา้นเศรษฐี คือ

มายืนอยู่หนา้บา้นเศรษฐี โฆสกะไอเ้จา้สนุขัตวันัน้มนัก็ตามไป เจา้โทน

ก็เรยีกวา่โฆสกะเทพบตุรทีหลงั ก็ตามเขา้ไปติดท่านเลย พอท่านบอกลา

เสรจ็ ท่านก็ยืนหนา้บา้นเศรษฐีเสรจ็ท่านก็เขา้ฌาณสมาบติัเหาะ เหาะ

ลอยขึน้ไปในอากาศ เจา้โฆสกะน่ีก็เคยความห่วงอาลยัท่าน ก็หอน

เห่ารอ้…งตามเสยีงของท่านจนกระทั่งขาดใจตายไปขณะนัน้  

พอขาดใจตายก็ไดไ้ปเกิดเป็นเทพ เทพบตุร เรยีกวา่โฆสกเทพบตุร 

สนุขัไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากคนมาเกิดเป็นสนุขั ตายจากสนุขัไดไ้ป

เกิดเป็นเทวดา น่ีก็เพราะไม่ไดบ้าํเพ็ญบญุ บาํเพ็ญทานอะไรกบัเคา้ เลย

อาศยัเสียงตวันัน้แลว้ก็ไดน้าํพาพระปัจเจกพระพทุธเจา้มาฉนัอาหาร
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บิณฑบาตรบอ่ยๆนัน้ อานิสงสท์ี่ไปอยู่ในบนสวรรคน์ัน้ พดูอย่างนีค้าํ

เดียวไดย้ินไป ๕๐๐ โยชนท์่านวา่ถึงในอานิสงสท์ี่ไดบ้าํเพ็ญทานกบัพระ

ปัจเจกพระพทุธเจา้ แลว้เม่ืออยู่ตอ่มา หมดบญุในสวรรคก์็มาเกิดกบั

สมยันัน้เรยีกวา่หญิงงามเมือง มาเกิดอยู่ในทอ้งหญิงงามเมือง เม่ือออก

เสรจ็อย่างนัน้นางก็เอาไปทิง้ผีป่าชา้ คนก็มาเจอะ พอดีพวกเลีย้งแกะ 

เลีย้งแพะเลีย้งแกะก็ไปเห็นวา่ทาํไมมีแกะตวัหนึ่งมนัไม่ไปไหน ไปยนื

ครอ่มอยู่ตรงนัน้ ก็เขา้ไปด ูอา้ว! ไปเจอะไอแ้กะตวัเมียแม่แกะตวันัน้เอา

นมใหเ้จา้โฆสกะนัน้กินอยู ่แลว้พวกเลีย้งแกะเห็นเคา้ก็เอาไปเลีย้ง 

แตท่ีนีม้นัก็มีเรื่องอีกดว้ย วนันัน้บงัเอิญเศรษฐีอีกคนหนึ่งเขา้ไปใน

เมือง ไปเจอะปโุรหิต เรยีกวา่ปโุรหิตหมอโหรทาํนายผูเ้ก่งกลา้ กบ็งัเอญิ

เดินสวนทางกนั เดินสวนทางกนัอย่างนัน้ ก็ไดถ้าม เศรษฐีก็เลยถามวา่ 

เออ้ ดกูอ่นท่านโหราศาสตร ์ วนันีจ้ะมีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้บา้ง 

โหราศาสตรค์นนัน้ก็บอกวา่ เออ้ วนันีก้็มีเหตกุารณอ์นัหนึ่ง คือเด็กที่ได้

เกิดวนันีจ้ะไดเ้ป็นเศรษฐีนะ ก็ทาย เศรษฐีคนหนึ่งที่ถามนัน้น่ะ ภรรยา

กาํลงัทอ้งครบ ก็มีบรุษเรว็ไปกบัตวัดว้ยก็เลยสง่ใหค้นรบีไปดวูา่ภรรยา

เราคลอดรยึงั ก็ปรากฏวา่ยงัไม่คลอด เม่ือปรากฏยงัไม่คลอดอย่างนัน้ก็
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ใหส้ง่บรุุษเรว็ของเราไปเท่ียวๆดตูามเมืองเนีย้ทั่วๆไป จะมีที่ใดบา้งมีเด็ก

ท่ีเกิดวนันี ้ ก็มีคนเคา้มาสง่ข่าววา่ เออ้ มีคนไปเจอะเด็กนอนใหน้ม ให้

แพะใหแ้กะใหกิ้นนมอยู่คนหนึ่งอยูใ่นผีป่าชา้ วา่งัน้ ป่าชา้ผีดิบ กเ็ลยไป

ซือ้มา ไปซือ้มาเอามาเลีย้ง แลว้บงัเอิญเป็นผูช้าย กม็าเลีย้งไว ้ตอ่มาก็

ลกูของตวัก็ออกมาเป็นผูช้ายเหมือนกนั ออกมาเป็นผูช้ายก็คิดวา่ไอเ้จา้

น่ี ไอเ้จา้โฆสกะน่ีเลีย้งไวไ้ม่ได ้ เพราะมนัเป็นผูช้ายมนัจะมาแย่ง

ตาํแหน่งเศรษฐีของลกูชายเรา ก็ตอ้งฆ่า  

แตโ่ฆสกะตวันีเ้คยสรา้งเวรกรรมเอาไว ้ สมยัหนึ่งไดห้นีมาจากนั่น

แลว้ก็มีลกูมาดว้ย ก็อุม้ลกูมา ก็ผลดักนัอุม้ไปอุม้มา มนัก็เหน่ือย ไม่

เหน่ือยกินขา้ว หนีอหิวาหต์กภยัมา ก็เอาลกูทิง้ ผลดักนัอุม้ไปอุม้มา ก็

หมดเรี่ยวหมดแรงก็วางไวเ้ลย เลยไม่ไดเ้อามา พอผลดัเวรกบัภรรยา

สองคนผลดักนั พอถึงเวรของตวัก็เหน่ือยเขา้ ก็เอาลกูวาง วางแลว้ก็เดิน

มาซะจนไก..ล ๊กภ็รรยาก็ถามมาทนัภรรยา ภรรยาก็ถามวา่ "เอ๊ะ เอาลกู

ไวไ้หนอะ้" "เออ้ เอาวางไวต้รงนูน้ ขา้เหน่ือยขา้" กลบัไปดกู็ลกูกเ็ลยตาย 

นั่นแหละกรรมตวันัน้มนัมาสนอง  
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ทีนีเ้ม่ือเศรษฐีเลีย้งโฆสกะไดแ้ลว้ ก็พยายามจะฆ่า ก็ลกูของตวั

ออกมาก็เอาไปทิง้ เรยีกวา่เอาไปทิง้ทางโคตา่ง พวกท่ีบรรทกุของตา่ง

ของแบบมีพวกเกวียนเอาววัไปนาํทาง ก็เอาไปทิง้ใหเ้กวียนทบั ใหน้าง

ทาสีเอาอุม้เด็กตวัเนีย้ไปทิง้ ไปทิง้ไวท้ี่ทาง ทางสาํหรบัที่เกวียน ที่จะ

ผ่าน พอไปถงึตรงนัน้ป๊ับ หวัหนา้โคที่นาํเป็นฝงูหนา้ไปทีเดียวไม่ยอมไป 

ไปยืนครอ่มเด็กไว ้ ตีเท่าไหรก่็ไม่ยอมหนี ยืนครอ่มเฉยอยูอ่ย่างนัน้ ไม่

ขยบัเขยือ้น ทาํยงัไงก็ไม่ไป เอ๊ะ! มนัเรื่องอะไรวะน่ี เอ ๋ทาํไมโคไม่เดิน มนั

เรื่องอะไร ก็ลงไปด ู ที่ไหนไดเ้ด็กนอนอยู่ใตเ้กวียน ก็เลยอุม้เขา้มา แต่

เศรษฐีก็บอกวา่ เธอคอยดนูะ มนัจะตายหรอืไม่ตาย แลว้มารายงานให้

เรา เม่ือเห็นคนเกบ็ไป นางทาสีก็รบีไปบอกเศรษฐีบอกวา่ เออ้ เอาเจา้

โฆสกะไปทิง้ไวแ้ลว้ ใตว้วัตา่งกาํลงัมา ววัตา่งกกครอ่มซะ ตวัอื่นเขา้มา

ไม่ได ้ไม่ไปไหน ตีเท่าไหรก่็ไม่เดิน เลยไม่ตาย เม่ือมารายงานอย่างนัน้ ก็

บอกเออ้ ไปไถ่มาอีก ไถ่มาพนักหาปณะ ก็ไปไถ่กลบัมา ทีท่ีหนึ่ง ทิง้ถงึ

เจ็ดที ครัง้สดุทา้ยท่ีสดุ ทีท่ีเจ็ด ก็ไปนดักบัเศรษฐี ไปนดักบันายช่างหมอ้ 

บอกวา่ เออ ขา้จะสง่บรุุษรุน่หนุ่มมาคนหนึ่งนะใหช้่างหมอ้ เธอจงฆ่าซะ

แลว้ก็โยนเขา้เตาเผาหมอ้ซะ  
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โฆสกะน่ีก็เชา้มาก็หนงัสือก็ไม่ไดเ้รยีน เพราะอะไร เพราะไม่ใหร้บั

การศกึษาอะไรทัง้หมด เรยีนแตจ่ะฆ่าใหต้าย ฆ่ามาหกทีก็ไม่ตาย ก็ทีนี ้

ก็ตอ้งเอาใหต้ายวา่งัน้ กส็ง่ไปบอกช่างหมอ้เสรจ็ กน็ดักนับอกวา่ เออ้ 

วนันัน้ขา้จะสง่บรุุษมาใหเ้ธอฆ่า แลว้ก็จะจา้งใหเ้งินนะ แตเ่ธอจงฆ่าซะ 

วนันัน้โฆสกะก็ไป เดินทางไป เหน็บหนงัสือไปดว้ยเลม่หนึ่ง ก็ไปถึงตาม

ทางก็ไปเจอะนอ้งชายลกูชายของเศรษฐี ก็รุน่ๆเหมือนกนัแลว้ สมยันัน้

ท่านเรยีกวา่เลน่สกา เลน่สกาแพเ้คา้ สูเ้คา้ไม่ได ้นอ้งชายของโฆสกะนั่น 

ก็เกิดทีหลงักเ็ลยเรยีกวา่เป็นนอ้งชาย ก็เลยเรยีกวา่ พ่ีๆ มาน่ีเถอะ หนู

เลน่สกาสูเ้คา้ไม่ได ้พ่ีมาเลน่แทนที โฆสกะก็บอกวา่ เฮย้ ไม่ไดส้ินอ้ง พ่อ

สั่งใหเ้ราไปธุระในบา้นนายช่างหมอ้ ลกูเศรษฐีก็ไม่ยอมบอกวา่ พ่ีตอ้ง

มาเลน่แทนหน ู มีธุระอะไรหนเูอาไปเอง ผลท่ีสดุกอ็อ้นวอนไปออ้นวอน

มาก็ใหจ้ดหมายใหล้กูชายเศรษฐีถือไป พอลกูชายเศรษฐีถือจดหมาย

ไปบา้นช่างหมอ้ ช่างหมอ้ไปถึงก็จบัหกัคอ เอามีดกรดีแทงใหต้าย โยน

เขา้เตาหมอ้เลย  

โฆสกะก็นั่งคอย...วา่นอ้งไปบา้นช่างหมอ้ ทาํไมตกเย็นแลว้ก็ไม่

กลบั กอ็าลยัอาวรณอ์ยูอ่ย่างนัน้น่ะ จนกระทั่งกลบัแลว้ก็ตอ้งกลบับา้น 
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กลบัไปก็ไปถึง เศรษฐีก็ตกใจ วา่ "ทาํไมโฆสกะ เราใชใ้หเ้จา้ไปช่างหมอ้ 

เธอไม่ไดไ้ปร"ึ "ผมก็จะไปอยู่พอดีไปเจอะนอ้ง นอ้งไปเลน่สกาแพเ้คา้

แลว้ก็ใหผ้มเลน่แทน แลว้นอ้งก็ไปแทน" เศรษฐีก็ตบอกผางเลย กเูสรจ็

แลว้ ลกูชายของตวัถกูฆ่าตาย น่ีเวรกรรมสรา้งขนาดอย่างนี ้ น่ีโฆสกะก็

มีเวรกรรมที่สรา้งไวช้าติก่อนท่ีเอาลกูไปทิง้ น่ีมนัครัง้ท่ีหก  อยู่ตอ่มา

เรื่อยๆ ก็ยงัไม่ตาย เศรษฐีกเ็ริ่มป่วยแลว้ ไม่คอ่ยสบาย ทีนีก้็มีเพ่ือนอกี

คน เศรษฐีก็ใหค้นไปบอกวา่ เราจะสง่บรุุษไปใหเ้ธอคนนงึ แลว้พอไปถึง

บา้นเธอ เธอจงฆา่นะ เพ่ือนมนัก็เป็นเศรษฐีเหมือนกนั กบ็อกวา่นดัแนะ

กนัเป็นท่ีถกูตอ้งเรยีบรอ้ยก็เป็นอนัวา่ตกลง เศรษฐีก็เขียนจดหมายให้

โฆสกะไปเลย บอกวา่เน่ียไอค้นท่ีเราสง่มา เพราะฉะนัน้เม่ือเธอไดร้บั

จดหมายแลว้ เธอจงฆ่า บอกไปในจดหมายเสรจ็ โฆสกะไม่ไดเ้รยีน

หนงัสือ พอใหถื้อไปกต็อ้งไป เป็นลกูเคา้ก็ตอ้งไป  

ไปถึงก็เดินทัง้วนัก็เหน่ือย ไปถึงบา้นเศรษฐีก็เห็นไมต้รงนัน้เย็นดีๆ

ก็เลยนอน นอนกห็ลบัไป พอดีลกูสาวเศรษฐีเป็นสาวอยู่คนหนึ่ง ไปใน

เมืองมา กลบัมาพอดีมาเห็นโฆสกะนอนอยู ่บพุเพกตบญุญตา บญุชาติ

ที่ก่อนๆท่ีมาเกิดในบา้นนายโคบาลนั่นน่ะ ไดส้รา้งทาํบญุใหท้านกบั
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พระปัจเจกพระพทุธเจา้ช่วยเศรษฐีทาํขา้วทาํของนั่นน่ะ ก็เลยไดอ้าศยั

บญุกศุลตวันัน้ก็เลยไดม้าเกิดเป็นลกูเศรษฐีเหมือนกนั เป็นลกูสาว

เศรษฐี พอดีมาเห็นโฆสกะก็เกิดปฏิพทัธ ์ เพราะเคยเป็นภรรยามาแต่

ชาติปางก่อน เห็นทีเดียวก็เกิดความรกั ขึน้ไปถึงที่ปราสาทของตวัแลว้ก็

บอกใหน้างสาวใชเ้รยีกวา่นางทาส ี "เธอไปดทูี่ตวับรุุษหนุ่มคนนัน้ซิ มี

อะไรบา้ง คอ่ยๆยอ่งไปใหดี้นะ กาํลงันอนหลบัอยู่ มีอะไรบา้ง ถา้มีอะไร

ก็เอามาใหช้ัน้นะ" นางทาสีก็คอ่ยๆย่องไปด ู ก็ไม่เหน็มีอะไร เห็นมีอยู่ที่

พก พกผา้อยู่ท่ีชายพกผา้อยู ่ มีจดหมายอยู่นิดหนึ่ง ก็เลยคอ่ยๆแกะเอา

ไปใหน้ายของตวั คือใหล้กูสาวเศรษฐี ในนัน้ใจความก็วา่เหมือนกนั ให้

เขียนในใจความนัน้บอกวา่ เม่ือมาถึงน่ีแลว้ก็ใหฆ้า่คนนีซ้ะ แตน่างก็

เขียนจดหมายใหม่ เขียนบอกวา่ใหเ้ศรษฐีจงจดัเครื่องวิวาหแ์ตง่งานลกู

สาวของขา้ยกใหบ้รุุษคนนี ้ลกูสาวเขียนสารใหโ้ฆสกะใหม่ แลว้ก็ใหน้าง

เนีย้เอาไปเหน็บแทน กาํลงัหลบัไม่รูต้วั ต่ืนขึน้มาเห็นก็มาเห็นจดหมาย

อยู่ดีๆกเ็อาไปใหเ้ศรษฐี เศรษฐีก็เลยจดัการ จดังานแตง่งานใหเ้ลย

เพราะเพ่ือนกนั นั่นแหละเรือ่งมีอยา่งนี ้เน่ียคนเรา 
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เพราะฉะนัน้การสรา้งความดีมนัก็ตอ้งสรา้งดว้ยตวัเองอย่าง

อธิบายถึงชาดกของโฆสกเทพบตุรเน่ีย เพราะฉะนัน้คนเราท่ีไดเ้กิด

ขึน้มาเป็นมนษุยท์่านจงึวา่เป็นผูท่ี้มีบญุอนัประเสรฐิ เกิดมาแลว้ก็เป็น

คนท่ีไม่ใบไ้ม่บา้ ไม่พิการตา่งๆนานา สงัขารรา่งกายอวยัวะ ๓๒ ครบ

บรบิรูณส์มบรูณ ์ เรยีกวา่เป็นผูท่ี้มีบญุมีกศุลสรา้งสมมาดี เป็นผูค้วรแก่

มรรคแก่ผลตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เน่ียเพราะฉะนัน้อย่างพวก

โยมท่ีมา เกิดมาเป็นคนแลว้ก็ไดม้าเจอะพทุธศาสนา ก็ไดม้าคบคา้ครู

บาอาจารยท่ี์ท่านแนะนาํใหส้ั่งสอนใหเ้จรญิเมตตาภาวนา อนันีเ้ป็นทาง

ท่ีถกูตอ้งตามหลกัการของพระพทุธศาสนา เรยีกวา่วางศีล สมาธิ 

ปัญญา ใหพ้ทุธบรษัิททัง้หลายประพฤติปฏิบติั เป็นประโยชน ์ เพราะ

การทาํจิตทาํใจ การบาํเพ็ญทานรกัษาศีลแคน่ัน้มนัก็ยงัไม่มีทางท่ีพน้

จากทกุข ์ตอ้งอาศยัการปฏิบติับาํเพ็ญสมาธิจนใหใ้จเกิดความสงบ แลว้

เราก็ไดม้าพินิจพิจารณาสจัธรรมในสงัเวคกถาท่านแสดงวา่ โยจะ พทุ

ธญัจะ ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ สะระณงั คะโต จตัตาริ อะริยะสจัจาน ิ น่ี

ท่านแสดงอย่างนัน้ เรามาถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้ก็ตอ้งมา

พิจารณาสจัธรรมทัง้สี่ คือความแก ่ ความเจ็บ ความตาย ใหด้ว้ยใจอนั
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สงบ เม่ือเราเป็นนกัปฏิบติัเกิดความสงบ เกิดขึน้จากใจของเราแลว้ ก็

ตอ้งนาํเอาความแก ่ความเจ็บ ความตาย สี่อย่างนีม้าพินิจพิจารณาที่ใจ

เรา 

ก็มานกึดวูา่ชีวิตสงัขารรา่งกาย มีหมีูตามีจมกูมีลิน้มีกาย อวยัวะ 

๓๒ ประการเนีย้ ตบัไตไสพ้งุ เม่ือใจมนัสงบแลว้ก็ถามมนัไป ไหนเป็นตวั

เรา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั ตบัไตไสพ้งุ อะไรเป็นเรา ไหนเป็นตวัของของ

เรา แลว้ทาํไมเจา้ เราวา่เป็นของเราแตท่าํไมเปลี่ยนแปลงยกัยา้ย ทอ้ง

เคยสบาย กินขา้วมากเขา้ไป ผิดอาหารเจ็บทอ้ง ปวดทอ้ง ขีร้ว่งขีไ้หลขี ้

แตกขีแ้ตนสารพดั ตาเคยดีๆก็มวัก็ไม่เห็น ตา่งๆนานาน่ี เหลือท่ีจะ

พรรณนา เนือ้หนงัมงัสงับางทีกเ็กิดเป็นฝีเป็นพองเป็นพขุึน้มา เน่าเป่ือย 

รกัษาเป็นเดือนๆก็ไม่หาย น่ี สารพดั เม่ือใจสงบแลว้ก็ตอ้งนอ้มสิ่ง

เหลา่นีแ้หละมาพินิจพิจารณา เพราะท่านเรยีกวา่สจัธรรม ของจรงิทัง้สี่

อย่าง โลกมนษุยเ์กิดขึน้มาเป็นคนแลว้ ไม่มีใครที่จะหลบหลกีพน้จาก

ความตายมจัจตุวันีไ้ปได ้ ตอ้งอาศยัการบาํเพ็ญสมาธิใหใ้จสงบ เม่ือใจ

สงบแลว้ก็นอ้ม ความเกิด ความแก ่ ความเจ็บ ความตาย ตวันีม้าพินิจ

พิจารณาดว้ยใจของเรา ใจตวันัน้ก็นกึคิดถึงแขง้ถึงขาถึงมือถึงตีน 
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อวยัวะตา่งๆนานาวา่ไหนนะเป็นของของเรา มองลงไปพิจารณาลงไป

อย่างนัน้ นั่นแหละเรยีกวา่ขนัธ ์ เรยีกวา่นามธรรม การท่ีไดร้ะลกึถงึ

ความแก่ความเจ็บความตาย ความพลดัพรากจากสิ่งที่รกัสิ่งท่ีชอบใจ 

แปรปรวนยกัยา้ยลงไป ตรงนีเ้รยีกวา่เป็นนามธรรม รูปธรรมก็หมายถึง

กาย มีตา มีห ูมีจมกู มีเนือ้มีหนงั มีกระดกู มีเสน้มีเอ็น มีผม น่ีเรยีกวา่

รูปนามธรรม อยา่งพวกเรยีนอภิธรรมก็เรยีกวา่ตอ้งแยกรูปแยกนาม น่ี

เป็นอย่างนัน้ 

แตรู่ปนามนั่นเคา้ไม่ไดว้า่อะไร รูปตวันัน้เคา้ไม่ไดว้่าอะไร 

นามธรรมตวันีเ้ป็นผูแ้ตง่วา่ตา วา่ห ูวา่จมกู วา่ลิน้ วา่ตบั ไต ไส ้พงุ แขง้

ขา เลบ็มือตีนตา่งๆนานา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั น่ี ปัจจยัเรยีกวา่

นามธรรม ตวันีเ้ป็นผูว้า่เป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก ่ น่ีตวันีเ้ป็น

สาํหรบัท่ีจะตอ้งรูส้กึสว่นรกัษาอวยัวะ เอาขา้วเอานํา้มาเลีย้งใหบ้รบิรูณ์

สมบรูณ ์เติบโตขึน้มาก็ตอ้งปัจจยัคือนามธรรมตวันีเ้ป็นเครื่องแตง่ แตที่

นีก้ารภาวนาเม่ือใจสงบแลว้ ตอ้งอาศยันามธรรมตวันีม้าระลกึถึงสว่น

ของกายตวันีต้า่งๆนานา พิจารณาลงไป พอพิจารณาลงไปจนใจนัน้มนั

ไม่วอกแวกไปในท่ีใด ระลกึอยูก่บักายกอ็ยูจ่าํเพาะกาย ระลกึถึงหวั หวั
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นัน้มีอะไร มีคิว้ขวา คิว้ซา้ย มีตาขวา ตาซา้ย จมกูขวา จมกูซา้ย มีแกม้

ขวา แกม้ซา้ย มีใบหขูวาหซูา้ย มีทา้ยทอย มีขา้งหลงั มีลกูกระเดือก มี

ลิน้ มีฟัน มีเพดาน มีลิน้ไก่ นั่นเรยีกวา่หวั ลงไปก็มีมือ มีนิว้หวั นิว้ชี ้

นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย มีขอ้ศอก มีไหปลารา้ มีหวัไหล ่ มีกลา้มเนือ้

ตา่งๆ น่ี 

ใจนัน้ที่เรยีกวา่เป็นนามธรรมก็ตอ้งเอามาคิดมาพิจารณาอย่างนี ้

เรยีกวา่นกึปรุงแตง่ไป ปรุงไปนั่นนะ เพราะลกัษณะปัญญาท่านจงึจดัวา่

เป็นปัญญา กต็อ้งใชน้ามตวันัน้มาระลกึมาพินิจพิจารณาคิดไปตาม

อวยัวะของเรา ทา่นเรยีกวา่เป็นการเจรญิปัญญา กายานปัุสสนา ท่าน

วา่อย่างนัน้ เม่ือพิจารณาลงไปอยา่งนัน้แลว้ ใจท่ีหยดุน่ิง หยดุน่ิงอยูใ่น

การคน้ควา้พินิจพิจารณา มนัก็ไม่คิดสา่ยไปในที่อื่น คิดแตเ่รื่องกาย

เรื่องเดียว น่ีท่านเรยีกวา่เป็นลกัษณะของปัญญา สมาธิประกอบ

ปัญญา ไม่ใหก้ระสบักระสา่ยไปในท่ีใด มีความคิดอยู่เรื่องนัน้เรื่องเดียว 

น่ีเรยีกวา่เป็นสมาธิ เรยีกวา่เป็นปัญญา  

เม่ือพิจารณาพอแลว้อย่างนัน้ ตามธรรมดา ธรรมชาติของใจ

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ เม่ือใจนัน้ไดคิ้ดไดพิ้จารณาดว้ยปัญญาอนัถึง
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ท่ีสดุลงไปแลว้ ใจตวันัน้จะรูส้กึเกิดปัญญาท่ีเรยีกวา่เกิดญาณขึน้ รูเ้ห็น

ใจอีกอนัหนึ่ง วา่ใจตวัท่ีคิดตวันัน้ นั่นแหละเป็นสิง่ที่ไม่แน่นอน

เหมือนกนั เรยีกวา่แปรปรวนอยูไ่ด ้ กายกแ็ปรปรวน นามธรรมก็

แปรปรวน ไม่แนน่อน ยกัยา้ยถ่ายเท มีญาณอนัหนึ่งท่ีรูส้ภาวะความ

เป็นจรงิเท่านัน้น่ะเรยีกวา่ปัญญา เพราะฉะนัน้ในแบบท่านจงึเรยีกวา่ 

ศีล สมาธิ ปัญญา วิมตุติ ความหลดุพน้ เม่ือใจตวันัน้ของบคุคลผูใ้ดมา

กาํหนดพินิจพิจารณาจนถึงท่ีสดุลงไปอย่างนัน้ ใจตวัท่ีขณะที่พิจารณา

อยูอ่ย่างนัน้มนัจะหยดุทนัที กาํลงัเพลินอยูอ่ย่างนัน้น่ะ ใจตวัท่ีคิดเพลิน

มนัจะหยดุ หยดุแลว้ใจตวันัน้จะสงบสวา่งใส ในชีวิตเราเกิดมาก็ไม่เคย

พบ วา่ทาํไมใจตวันีม้นัเป็นอย่างนี ้เป็นของแปลกของมหศัจรรย ์ 

เม่ือเป็นอย่างนัน้ป๊ับก็ไดม้าระลกึถงึคณุของพระพทุธเจา้วา่ โอ 

คณุของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ คณุของพระพทุธเจา้น่ีหาสิ่งที่จะ

เปรยีบไม่มีเลย สอนใหเ้ราประพฤติปฏิบติัธรรม จนใหไ้ดเ้กิดความ

มหศัจรรย ์ ใจท่ีขา้พเจา้ไม่เคยคิดที่จะมาพินิจพิจารณาเกิดความสงบ

สงัเวชใจอะไรอยา่งนี ้จนใหใ้จของขา้พเจา้ไดเ้กิดความสงบแนบแน่นถึง

ความจรงิอนันี ้ เห็นความจรงิของใจที่ไดว้างภาระลงไปทัง้หมด ไม่มี
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เก่ียวเกาะอะไรเลย แมส้งัขารรา่งกายก็ไม่ไดเ้ก่ียวเกาะ มีใจอนับรสิทุธ์ิ

อนัเดียวผอ่งใส น่ี เรยีกวา่บคุคลผูห้ยั่งลงถึงกระแสธรรมของ

พระพทุธเจา้ ท่านจดัตัง้แตพ่ระโสดาลงไป เบือ้งตน้ น่ีแหละ เจอะใจท่ี

บรสิทุธ์ิหมดจด ไม่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งอะไรทัง้หมด แมแ้ตส่งัขารรา่งกายตวั

นีก้็ไม่ใช่ของๆเรา รูช้ดัในขณะนัน้ เรยีกวา่สกักายทิฐิ วิจิกิจฉา ความ

สงสยัในขอ้ปฏิบติัท่ีเราไดก้ระทาํเรื่องบาํเพ็ญสมาธิรกัษาศีลเจรญิ

ภาวนาน่ี หมดความสงสยัในขอ้วตัรปฏิบติัของเราท่ีเรากระทาํ น่ีเรยีกวา่ 

สกักายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลพตปรามาส ไม่ลบูคลาํในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีครูบา

อาจารยท่์านสอน พระพทุธเจา้สั่งสอนไวอ้ย่างนี ้ หมดความสงสยัของ

ตวั น่ีเรยีกวา่เป็นผูห้ยั่งถึงกระแสธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ ใจเอิบอิ่ม ใจ

แนบแน่น สวา่งไสว ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา หลายวนัทเีดียว น่ีเรยีกวา่เป็น

ผูต้กกระแสของธรรม  

น่ีแหละเพราะฉะนัน้ทางอนัใดในโลกนี ้ ไม่มีทางที่จะประพฤติ

ปฏิบติัธรรมะใหไ้ดเ้กิดความรม่เย็นเท่าตามธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้...ไม่มี เราจะบนบานศาลเกลา่ เสยีหมเูสียเป็ดเสยีไก่เสีย

เงินเสียทอง เสยีอะไรตัง้หม่ืนตัง้แสนตัง้โกฏิตัง้ลา้นก็ทาํไม่ได ้ จาํเป็น
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จะตอ้งเอาตวัเราน่ีมาปฏิบติั เขา้มารกัษาศีลภาวนาเท่านัน้ มีทางนีท้าง

เดียวเท่านัน้เอง ถงึจะสาํเรจ็ได ้ก็ตอ้งตวัเราน่ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติั และตวัเราน่ี

ก็เกิดความสงบขึน้ แลว้ตวัเราก็ตอ้งคิด คิดจนใหเ้กิดความเบื่อความ

หน่าย แลว้จะตอ้งเกิดปัญญารูเ้ห็นตามสภาพความเป็นจรงิของใจที่

บรสิทุธ์ิ น่ี อนันีท่้านเรยีกวา่จิตบรสิทุธ์ิ  

ฉะนัน้ท่านจงึเทศนส์อนปัญจวคัคีย ์ วา่รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ เหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่ไม่เท่ียง ไม่เท่ียงแลว้ใช่ตวัเรามัย้ ปัญจวคัคียก์็

บอกวา่ไม่ใช ่ไม่ใช่แลว้ควรยดึถือมัย้ ไม่ควรยดึถือ วา่กนัไปเรื่อยจนสิ่งท่ี

เป็นอดีต สิ่งที่เป็นอนาคต สิ่งนัน้สิ่งนี ้ ควรจะเป็นของของเรารเึปลา่ ก็

ตอบอามะภนัเต อามะภนัเต ตลอดเวลา น่ี จนกระทั่งไปลงสดุทา้ย

คาถาก็บอกวา่ เอวะ เมตงั ยถา ภูตงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐพัพงั ใน

บาลีเคา้แปลไวม้นัก็ไม่คอ่ยเพราะ เคา้บอกวา่พงึรูด้ว้ยปัญญาอนัตาม

ความจรงิ น่ีมนัก็ถกูแลว้ เพราะแปลกนัตามตวัหนงัสือ ถา้เวลาพดูตาม

ศพัทใ์นใหอ้รอ่ยแลว้ ก็ตอ้งพดูวา่ ท่านทัง้หลายปัญจวคัคียน์ัน้น่ะ ควร

จะตอ้งรูเ้ห็นดว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิของตนในขณะที่เกิดขึน้

ในขณะนัน้ ในแบบเคา้ก็แปลวา่ใหรู้เ้ห็นดว้ยปัญญาอนัตามความเป็น
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จรงิ แลว้ใครหละเป็นคนไปรูไ้ปเห็น ก็ปัญจวคัคียน่ี์เอง เราก็ตอ้งสอนให้

มนัไพเราะ 

น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่พวกญาติโยมท่ีไดม้าคบคา้สมาคมครู

บาอาจารยผ์ูท่ี้ท่านประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แลว้ก็ไดม้าบาํเพ็ญ

ทานรกัษาศีลเจรญิภาวนา ท่านก็ไดแ้นะนาํใหไ้ดเ้จรญิสมาธิกรรมฐาน

อย่างนี ้ เม่ือเราเหน็ดีเห็นชอบแลว้กต็อ้งพากนัประพฤติปฏิบติั มองดใูน

โลกแมจ้ะเพลิดเพลินมีเงินมีทองมีขา้วมีของซกัปานใด มียศถาบรรดา 

ศกัดิข์นาดไหน มนัก็ไม่ติดตวัเราไปไดเ้ลย สูค้วามดีทางดา้นการธรรมะ

ปฏิบติัน่ีไม่มี ไม่มีที่จะเปรยีบ แลว้ก็ท่านเปรยีบวา่ โจรกล็กัไม่ได ้ นํา้ก็

เอาไปไม่ได ้ ไฟก็เอาไปไม่ได ้ โจรภยั อคัคีภยั วาตภยั ลมกเ็อาไปไม่ได้

ความดีตวันี ้ จะติดตวัเราไปจนตอ้งสมัปรายภพ คือภพปลายหนา้ เม่ือ

เราไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมะไดรู้ค้วามจรงิแลว้ แมท่ี้สดุไดพ้ระโสดาก็ไป

เกิดขัน้สคุติ  

น่ีแหละ เพราะฉะนัน้จงึวา่ขอใหโ้ยมเม่ือไดส้ดบัตบัฟังแลว้ก็พากนั

ตัง้อกตัง้ใจ อย่าประมาทชีวิต ความแก ่ความเจบ็ ความตายมนัเป็นสิ่ง

ที่ไม่แน่นอน เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งอตุสา่หพ์ากเพียรพยายามประพฤติ
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ปฏิบติัใหเ้กิดใหเ้ป็นใหมี้กบัตวัเรา สมกบัเราเป็นชาวพทุธศาสนาไดม้า

ประพฤติปฏิบติัศาสนธรรมแลว้ไดป้ระสบเห็นธรรมคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้ ก็ไดเ้ปรยีบประดจุเหมือนคนท่ีเกิดมาในโลกไดไ้ปเจอะ

หลมุทองคาํอนัที่มหาศาล กินจนแก่จนเฒ่าจนตายชั่วลกูชั่วหลาน ก่ี

กปัป์ก่ีกลัป์ก็ไม่มีหมดสิน้ เน่ียเหมือนบญุกศุลท่ีเราภาวนาแลว้ก็ไดพ้บ

ธรรมะคาํสอนพระพทุธเจา้อย่างท่ีกลา่วมานีแ้ลว้ ก็จะเป็นที่ปลืม้อก

ปลืม้ใจ ในชีวิตก็หาสิ่งใดจะเปรยีบไม่ได ้ น่ีแหละเพราะฉะนัน้ใหพ้ากนั

ตัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติัตามคาํสั่งสอนพระพทุธเจา้ สรา้งความดีให้

เกิดใหมี้ขึน้ในตน ตอ่นัน้ไปก็จะเกิดความสขุความเจรญิงอกงามในศา

สนธรรมคาํสั่งสอนพระพทุธเจา้ ดงัแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา เอา

หละ 

 

ท่ีมา : https://youtu.be/hT3aLG5F3_I:  

https://youtu.be/hT3aLG5F3_I
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ทาํอย่างไรใหใ้จสงบ 

(เทศนว์นัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔) 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญาของ

พทุธบรษัิททัง้หลาย บรรดาพวกญาติโยมทัง้หลายตา่งคนตา่งเขา้มาใน

วดัในวา เพราะว่าท่านหาความดีเป็นเครื่องประดบัหวัใจ ธรรมดาหวัใจ

เป็นสิ่งที่รกัษายากลาํบากกงัวลวุน่วาย เพราะฉะนัน้ก็จงึตอ้งใหมี้สิง่ที่

รกัษา เรยีกกนัซํา้ๆซากๆก็เรยีกวา่สติปัญญา ครูบาอาจารยท่์านก็ให้

บรกิรรมพทุโธอยูอ่ย่างนี ้ก่ีทีก็พทุโธๆอยู่อย่างนี ้นกึๆแลว้กน่็าเบื่อ ทาํไม

ท่านจงึเนน้อย่างนัน้ น่ี เราก็น่าจะตอ้งคิดน่าจะตรกึตรอง ทาํไมจะตอ้ง

ใหว้า่พทุโธ เพราะเรื่องอะไร นะ การเขา้ทาํใจจะตอ้งใหว้า่พทุโธ ใหว้า่ไป

ทาํไม น่ี  

สิ่งนีก้็เคยพดูอยู ่ก่ีปีๆก็พทุโธๆ ตามธรรมดาของหวัใจเหมือนอย่าง

เด็กท่ีไม่รูจ้กัเดียงสา เม่ือเด็กท่ีไม่รูจ้กัเดียงสาเอาลงเปลนอนอย่างนีม้นั

ก็เกิดการรอ้งเขา้ กจ็าํเป็นจะตอ้งหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องลอ่ เหมือน

ใจตวัเราก็เหมือนกนั เพราะวา่ใจของเรายงัไม่เคยชินกบัสิ่งท่ีจะมา

ประคบัประคองใจใหส้งบ เพราะฉะนัน้ครูบาอาจารยท่ี์ท่านฉลาดจงึให้

แนะนาํคาํสอนอย่างนี ้ เพ่ือจะใหใ้จของเรานัน้เขา้มาอยู่กบัการบรกิรรม 
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แลว้ก็ตอ้งคิดทีหนึ่งวา่ทาํไมฉนัภาวนามาเกือบสามเดือน กเ็ขา้มาสอง

เดือนก็เขา้สองวนันีแ้ลว้ ทาํไมมนัไม่เกิดสงบ มนัเป็นเพราะเหตอุนัใด น่ี 

ตอ้งคิดตอ้งด ู ตอ้งมองด ู วนัหนึ่งเรานั่งสมาธิก่ีหน เรากงัวลไปเรื่องราว

มากมายนกั แลว้ใจจงึไม่เกิดความสงบ น่ีตอ้งคิดเชน่นัน้ เราเขา้มาวดั 

เราตอ้งการจะลบัใจใหเ้กิดความสงบ เราไม่ไดเ้อาเรื่องอยา่งอื่นมา

วุน่วายมากนกั ตอ้งคิดอย่างนัน้ เรือ่งทัง้หลายๆก็ตอ้งตดัออกไป อย่าให้

เขา้มา แลว้กอ็ยา่ไปกงัวลมาก ถา้กงัวลมากแลว้ เขา้ภาวนามนัก็มี

นิวรณ ์คือพอเขา้ภาวนาอย่างนีใ้จก็คิดไปแลว้ เออ้ ยงัไม่ไดห้ั่นหม ูหมยูงั

ไม่ไดร้วนอย่างนีเ้ป็นตน้ แกงก็ยงัไม่ไดร้วน นั่น มนัไปอย่างนัน้นะ น่ีไป

โดยท่ีวา่ มนัไดเ้วลาท่ีเรยีกวา่ เวลาท่ีเราจะทาํความดี มนัก็มาดงึไป

อย่างนัน้  

น่ีแหละ เพราะฉะนัน้สิง่นีเ้ป็นเรื่องสาํคญั เพราะฉะนัน้จงึใหมี้การ

บรกิรรมกาํกบัหวัใจไวคื้อไม่ตอ้งการใหใ้จนัน้สา่ยไปในอารมณอ์นันัน้ 

เอง ทีนีก้ารวา่อยา่งนัน้ ถา้เราวา่อย่างนัน้อยู ่ยงัคิดไปไดอ้ยู่ก็ตอ้งวางให้

เรว็ หลวงตาก็เคยวา่อย่างนีอ้ยู่เรือ่ยๆนะ ก็ตอ้งตามอารมณไ์ป แลว้มนั

จะไดผ้ลอย่างไร ฮือ้ ก็ตอ้งคิดด ู อย่างท่านเทศนอ์ย่างนี ้ แลว้มนัเกิด
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ประโยชนอ์ะไรบา้ง ทีหนึ่งก็ไม่ได ้ สองทีก็ไม่ได ้ พอไม่ไดม้นัก็ขีเ้กียจ 

เหมือนครูที่สอนโรงเรยีน สอนไปๆเขา้ไป นกัเรยีนก็ไม่ไดก้ กา ข ขา ก กิ 

ก กี ก็ไม่ไดซ้กัที ก็ไม่อยากสอน ไม่ไดอ้ยากเอาเงินเดือน เทศนน่ี์ก็

เหมือนกนัอย่างนัน้ เม่ือลกูศิษยไ์ม่ตัง้ใจ มนัก็ขีเ้กียจเทศน ์ ก็ไม่มีคาํ

เทศน ์ไม่มีเรื่องจะแจก เรยีน ก กา ไม่ขึน้สระอะ สระอซีกัที มนัก็ไม่มีเรื่อง

จะสอน พอมีขึน้ ก กะ กา ขึน้แลว้ มนัก็มีเรื่องสอน มนัเป็นอย่างนัน้  

เราทาํใจ มนัก็ตอ้งไดมี้การบรกิรรมใหม่เพ่ือรกัษาหวัใจใหเ้ป็น

อย่างนัน้ เม่ือกาํกบัอยูอ่ย่างนัน้แลว้ ใจก็จะดีตอ่เราอย่างไร เจา้จะดิน้รน

กระวนกระวายไปไหน อย่างนีม้นักต็อ้งอยู ่มนัหนีไปไม่พน้ ทีนีเ้ราไม่จรงิ 

เราทอ้แทเ้หลาะแหละ ใจไม่เด็ดเด่ียว มนัจงึใหส้ิ่งนัน้พาไปนะ น่ีเป็น

เช่นนัน้นะ ใหคิ้ดด ู มนัเป็นสิ่งเหลา่นัน้พาไป จงึใจจงึไม่สงบ ก็วา่พทุโธ 

อยูอ่ย่างนัน้ หรอืตายๆๆๆอยูอ่ย่างนัน้ตลอดเวลา เอามาเทศนอ์ย่างนี ้

ครึง่ชั่วโมง หฟัูงเทศนแ์ตใ่จนกึพทุโธอย่างนัน้ หรอืนกึถึงตายๆๆๆๆอยู่

ตลอดเวลา แลว้มนัไปท่ีไหนหละ ก็ไม่ไปส ิง่วงนอนก็ไม่ง่วง แน่ะ  

น่ี ตอ้งแกต้รงจดุนีแ้หละ ไอค้วามเขา้ทาํใจ มนัตอ้งแกต้รงนี ้ถา้เรา

แกต้รงนีไ้ม่จบ ภาวนาก็ไม่เป็น…ไม่เป็น ก่ีสิบปีมนัก็ไม่เป็น เพราะมนัไม่
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แกต้รงนี ้ จะไปกาํหนดอยู่เฉยๆ นั่นลกัษณะคนขีเ้กียจ ไม่ทาํงาน ไม่

ทาํงาน ผลมนักจ็ะไปรบัยงัไง ไม่ใช่เศรษฐี เน่ียตอ้งแกต้รงนี ้ การทาํใจ 

ถา้ไม่แกต้รงนี ้ ใจมนัไม่เกิดความสงบ แตบ่างทียงัทะลึง่เถียงอกีนะ ทีนี ้

ตอ้งเอาใหห้นกัละ บงัอาจทะลึง่ ชอบเถียง “แลว้อาจารยท์าํยงัไง” น่ี 

แลว้อย่าใหเ้ถียงอย่างนี ้ ไม่เขา้ใจแตย่งัเถียง ดือ้รัน้ เราวา่อย่างนัน้ เรา

ลองดซูกัที เราภาวนามาทาํไมมนัไม่สงบ มนัเป็นเพราะเหตอุนัใดตอ้ง

คิดอย่างนัน้ เพราะเราไม่เคยฟัง เคยฟังนิดๆหน่อยๆก็หยดุแลว้ น่ี ใจมนั

ไม่อิ่มเต็มท่ี คือเหมือนเรากินขา้วสองสามคาํแลว้กจ็ะใหม้นัอิ่ม มนัจะ

อิ่มไดอ้ย่างไร น่ี ตอ้งคิดอย่างนัน้ พอไดฟั้งอยู่อย่างนัน้ ใจจะสงบมนัไม่

สงบไม่ตอ้งไปหมาย เอาอยูอ่ย่างนัน้ ใหม้นัมากเขา้ไป ทาํใหม้นัออกครึง่

ชั่วโมง หรอืตัง้ชั่วโมงอย่างนี ้วา่มนัอย่างนัน้ มนัตอ้งสงบใหเ้รา น่ีเรากไ็ม่

เขา้ใจวา่มนัตอ้งเกิดความสงบ เพราะฉะนัน้จงึวา่อนันีต้อ้งแกต้รงนี ้ ถา้

ไม่แกต้รงนี ้นกัภาวนาภาวนาไม่เป็น  

เน่ียหลวงตาวา่อย่างเนีย้ ตอ้งบรกิรรมใหอ้ยู่อย่างนัน้ ใหม้นัเกาะ

อยู่กบัจิต แลว้ดซูวิา่มนัจะไปอย่างไร ใจนัน้จะดิน้รนไปอย่างไร อย่างนัน้

เราวา่เรว็ๆ บางทีก็ยงัลืมออกไป เม่ือลืมออกไปก็ตอ้งหวนกลบัมา
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บรกิรรมอีกอย่างนัน้ เอาใหม้นัจรงิ นั่งใหม้นัทน นั่งใหม้นันานๆอย่างนัน้ 

มนัตอ้งรวมเรา หนีไปไม่พน้ มนัอยูท่ี่เรา ไม่ไดอ้ยู่ที่อื่น ไม่ไดอ้ยู่ท่ีครูบา

อาจารย ์ อยู่ท่ีเราน่ี ใจไม่เขม้แข็ง ใจไม่เด็ดเด่ียว เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึบอกวา่มีวิรยิะ มีขนัติ มีสจัจะ แน่ะ อนันีเ้ป็นเพ่ือกาํราบ

หวัใจของเรา ใหเ้กิดความสงบมีความเขม้แข็งตอ่สูก้บัสิ่งเหลา่นี ้ น่ี 

เพราะเอาสิ่งเหลา่นีเ้องเป็นเหต ุ และเม่ือเราเอาเหตอุนันัน้มามากเขา้ๆ 

ใจของเรากระทาํตามอย่างนัน้อดทนเขา้กาํหนดพทุโธเขา้อย่างนัน้ ใจ

มนัก็ตอ้งเกิดความสงบ น่ี เพราะเราไม่แกเ้กมอย่างนีม้นัก็ไม่เกิดความ

สงบ แลว้ก็เป็นอย่างนัน้ ความสงบ ความสปัหงกงว่งเหงาหาวนอนก็มา

ขึน้มายาก เพราะบรกิรรมอยู่น่ี อย่างท่ีมนัสปัหงกสปัเงยน่ี มนัไม่บริ

กรรม กาํหนดใจอยู่เฉยๆมนัก็สปัหงกสปัเงยส ิน่ี มนัตอ้งแกอ้ย่างนี ้ลอง

ด ูเจ็ดวนัสิบวนัครึง่เดือน ถา้ไม่ไดผ้ลก็เลกิ แน่ะ มนัก็ไม่ไดเ้สียหาย ตอ้ง

ลองด ูไม่ลองดไูม่รู ้ตอ้งอย่าเช่ือตาํรามากไป ตอ้งพยายามแกไ้ข ของเรา

จะเอาอย่างไรมนัถงึจะเกิดความสงบ เม่ือสงบแลว้จะตอ้งทาํอย่างไร 

คืนตอ่ไปก็ตอ้งทาํอย่างนัน้ สงบแลว้มนัก็มีความสขุ แคค่วามสขุเท่านัน้ 

เพราะมนัเป็นสมาธิ วางเฉยใจนัน้เป็นปกติไม่คิดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ 
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อย่างนัน้จงึเรยีกวา่เป็นสมาธิ ฝึกอย่างนัน้มากๆเขา้เม่ือใจเกิดสงบจน

ชาํนิชาํนาญหลายๆวนัก็ตอ้งพิจารณา ไม่ใช่นั่งเสวยแตค่วามสขุอยู่

อย่างนัน้ นานเขา้ๆมนัก็เสื่อม สมาธิมนัเสื่อม เกิดคลกุคลีวุน่วายกบัสิง่

ตา่งๆเขา้ไป สมาธิก็เสื่อมอกี ตอ้งไปทาํอย่างนัน้อีกจงึจะเกิดความสงบ 

เม่ือเกิดความสงบไดอ้ย่างนัน้จนเรารูว้า่เราน่ีทาํความสงบไดท้กุ

คืน ไม่ใช่แตจ่ะเสวยแตค่วามสขุอย่างนัน้จะตอ้งพิจารณาคน้ควา้ 

คน้ควา้ลงไป เราติดอะไร เราติดรา่งกายของเรา เราก็ตอ้งพิจารณากาย

ของเรา น่ี พิจารณาแบบนี ้ คน้ควา้ลงไปใหม้นัเห็น กาํหนดอย่างนัน้ 

พิจารณาสว่นนัน้ๆๆ แยกแยะไปตา่งๆนานา น่ี อยา่ใหจ้ิตมนัอยู่นิ่ง คือ

ใหจ้ิตหดัทาํงานบา้ง เพราะลกัษณะของสมาธิมนัหยดุนิ่ง ทีนีล้กัษณะ

ของปัญญาตอ้งใชค้วามคิด คิดคน้ควา้พิจารณารา่งกายของเรา อยา่ง

หลวงตาก็เคยวา่ ตดัมือตดัตีนตดัแขง้ตดัขาตดัหตูดัจมกูตดัลงไป นกึๆ

ไปอย่างนัน้ คือใหจ้ิตมนัรูจ้กัวาระของการเดินจิต การเขา้ไปคิด

พิจารณาอย่างนัน้เพ่ือประสงคส์ิ่งใด น่ี ปัญหาสาํคญั  

เม่ือจิตที่มนัสงบอย่างนัน้ เม่ือการยกจิตขึน้ไปพินิจพิจารณาสิ่ง

ตา่งๆอนันัน้ ใจขณะที่เคลื่อนไปอย่างนัน้ มนัตอ้งมีสติที่เขา้ไปคมุอยู่
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ตลอดเวลา เม่ือยกไปในท่ีใดความรูก้เ็ขา้ไปครอบอยูท่ี่นั่น ไม่เคลื่อนไป

ในสว่นอื่น สมมติุวา่นกึไปถึงหวั ไปท่ีหนา้ผากอย่างนี ้ ใจก็อยู่เฉพาะท่ี

นั่น พอเลื่อนจากหนา้ผากไปท่ีตาขวา มนักอ็ยูเ่ฉพาะท่ีตาขวา นกึตา

ขวาเสรจ็ก็มาแกม้ซา้ย แกม้ซา้ยเสรจ็ ก็มาแกม้ขวา นกึถึงหซูา้ยหขูวา

ตลอดอย่างนี ้เรยีกวา่ มาอีกถึงฟัน มีเขีย้ว เขีย้วเบือ้งบนสองเขีย้ว เขีย้ว

เบือ้งลา่งสองเขีย้ว นกึไปอย่างนัน้ แลว้ฟันทัง้หมดเบือ้งบนมีก่ีซี่ ฟัน

เบือ้งลา่งทัง้หมดมีก่ีซี่ นบัไปอย่างนี ้แกม้ภายใน ลิน้ ลกูกระเดือก ลิน้ไก ่

นกึไปอย่างนีใ้หต้ลอดก่อน  

แตล่กัษณะอย่างนีม้นัก็นกึยากนกั ไม่ใช่ทาํง่ายๆ ใจนัน้ถึงจะเป็น

สมาธิอย่างนีบ้างทีก็มนัมีดีดออกไป กายอนันีไ้ม่รูม้นัเป็นไงมนัหวงที่สดุ 

ไม่อยากใหพิ้จารณา หวงจรงิๆ ลกัษณะเป็นอย่างนัน้ สมาธิดีๆอย่างนี ้

พอนอ้มเขา้มานิดหน่อยเท่านัน้มนัก็ถอนออกไป ตอ้งตัง้กนัใหม่แลว้ก็

ตอ้งเขา้มาพิจารณาอีกอย่างนัน้ จนกระทั่งบางทอียูไ่ปจนคลอ่ง ทีนีเ้ม่ือ

อยูอ่ย่างนัน้แลว้ตอ้งคน้ลงไปใหม้าก อย่าไดห้ยดุ น่ีเราจะมาสงัเกตได้

แลว้ เรากเ็ห็นเราเอง มนัมีสติเขา้ไปคมุอยู่ในระยะท่ีเรานกึไปอย่างนัน้ 

สติทาํใหเ้คลื่อนท่ี มีสติรอบไปอยู่อย่างนัน้ ยกจิตไปพิจารณาสิ่งใด มนัก็
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ไปสติก็คมุไปอยู่อย่างนี ้ น่ี อย่างนีจ้งึเรยีกวา่ภาวนาท่ีมีกาํลงั เขา้ของ

ลกัษณะของปัญญา  

เม่ือยิ่งพิจารณาเท่าไร ใจนัน้ยิ่งสวา่งไสว ใจยิ่งเบกิบานแจ่มแจง้

ชดั ไม่มีการกระสบักระสา่ยไปในท่ีใด วุน่วายไม่มี มีจาํเพาะความคิด

อยู่ในอนันัน้อนัเดียวตลอดกาลเวลาอย่างนัน้ น่ี เรยีกวา่สมาธิดีอย่างนี ้

ปัญญาก็ประกอบกนัอย่างนี ้ เม่ือพิจารณาอย่างนีแ้ลว้ น่ี ไม่ตอ้งไป

พิจารณาที่อื่น แลว้สิ่งทัง้หลายก็จะปรากฏขึน้เอาเอง รูข้ึน้เองในใจใน

ระยะของเป็นอย่างนัน้ แลว้ถา้เม่ีอเพียงพอถึงจดุอนัที่สาํคญัๆของเคา้

แลว้ พอแลว้ ท่านในแบบจงึกลา่ววา่ลกัษณะมรรคที่มนัจะสามคัคีเขา้ที่

ใดแลว้มนัจะตอ้งรวมลง หรอืพอลง วางในสิ่งท่ีพิจารณา น่ี เป็นเช่นนัน้ 

การกาํหนดพินิจพิจารณาอย่างนัน้ สติตามทนัอย่างนัน้ นั่นแหละ

เรยีกวา่เป็นปัญญา  

แลว้ทีนีเ้ราจะไปจบัอนัใดของการภาวนา ก็เราตอ้งการจบัเรื่องของ

หวัใจท่ีมนัดิน้รนกระวนกระวายอยูน่ั่นเอง ความคิดนกึปรุงแตง่นั่น

แหละที่เราเขา้ไปพิจารณาอย่างนัน้ก็ตอ้งการรูใ้นระยะของจิตท่ีคิดไป

อย่างนัน้ตลอดกาล น่ี และพอหายจากสมาธิใจมนัคิดมนัไป มนัจะได้
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ตามรูต้ามเห็น เออ้ น่ีมนัคิดอย่างนี ้ เม่ือตามรูต้ามเห็นอย่างนัน้แลว้ ใจ

มนัก็ไม่คิด มนัก็ไม่ดิน้รนกระวนกระวาย เอาสติเป็นเครือ่งควบคมุอยู่

แลว้ น่ีแหละ จดุกมี็ความสาํคญัอย่างนี ้แลว้จิตดีก็ตอ้งทาํอย่างนัน้ ตอ้ง

พิจารณาอย่างนัน้จงึเรยีกวา่รูจ้กัอบุายแกไ้ขดวงใจใหป้ลอดโปรง่ วาง

เสียซึง่อารมณท์ัง้ปวงใจก็เป็นปกติ  

น่ี ตอ้งใหม้นัอย่างนี ้ พิจารณาอย่างนี ้ ไม่ใช่เพียงแตจ่ะเสวยสมาธิ 

เม่ือใจเป็นสมาธิแลว้กไ็ปเสวยความสบายอยู่อย่างนัน้ นานๆเขา้ถีน

มิทธะก็เขา้มาครอบงาํ เสื่อม สมาธิเสื่อมอีกแลว้ คืนหนึ่งก็เสื่อมไป สอง

คืนก็เสื่อมไป หา้คืนก็เสื่อมไป สบิคืนก็เสื่อมไปอย่างนี ้ มนัก็พงั พอกนั

กบัเราไปคา้ขาย วนัหนึ่งก็ขาดทนุสองรอบ วนัหลงัก็หา้รอบ อีกวนักต็อ้ง

พนั อกีสองสามวนัหา้วนัสิบวนั สองพนั เอาเงินที่ไหนก็หมด หมดพงุ น่ี 

เหมือนกนักบัการภาวนา ถา้เม่ือวา่ทีหนึ่งก็สปัหงก สองทีก็สปัหงก สาม

ทีก็สปัหงก สิบคืนก็สปัหงก ใจวุน่วายกระวนกระวายอย่างนี ้เอ๊ะ มนัไม่

เห็นดีอะไรน่ี เกิดทอ้ถอย เราไม่มีบญุไม่มีวาสนา แน่ะ มนัเอามาแลว้ 

กิเลสมนัตามมาแลว้ มนัจะฆ่าเรา น่ะ เออ้ ไม่มีบญุแลว้ ไม่มีวาสนาแลว้ 

เป็นชีกอ็ยากจะสกึ สูไ้ปอยู่บา้นดีกวา่ เพราะอะไร มนัทาํไม่จรงิแลว้มนั
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ไม่เกิดไม่เห็น มนัก็เลยขีเ้กียจ นอนดีกวา่ ไม่อยากภาวนา น่ี เป็นเช่นนัน้ 

น่ีสิ่งนีม้นัตอ้งแก ้ 

ถา้มาแกส้ิ่งนีต้ก ใจก็มีกาํลงั ก่ีคืนๆก็เกิดความสงบ ก่ีคืนๆก็

พิจารณาได ้ อย่างนีต้วัเองก็ไดก้าํลงั การเจรญิภาวนาก็เจรญิขึน้เรื่อยๆ 

เม่ือเจรญิขึน้เรือ่ย มนัก็ไดเ้ป็นกอบเป็นกาํเหมือนคนคา้ขายอย่างท่ีวา่

ไปเม่ือกี ๊ เป็นชิน้เป็นอนั ใจจะเดินอยู่ รา่งกายจะเดินอยู่ ใจก็มีสติ นอ้ม

ธรรมะอนัใดมาพิจารณาตลอด เห็นใบไมต้กใบไมเ้ดียวหลน่ลงมาจาก

ตน้น่ี เออ้ ชีวิตของเราก็จะตอ้งแตกดบัอย่างนีน้ะเม่ือมนัแก่เฒ่าชรา หรอื

เกิดอนัใดขึน้เรากจ็ะตอ้งตายลงไป แน่ะ เหมือนอย่างใบไม ้ แน่ะ น่ี 

ปัญญาเกิดแคใ่บไม ้ เห็นมนัก็เกิดปัญญา เพราะใจมนัน่ะ ใจมนัมีสติ

บงัเกิดความสงบ มนัก็ตอ้งไดปั้ญญา น่ีใครจะทะเลาะกนั เราก็ยงัไม่ได้

มีสติ เคา้ทะเลาะกนัอย่างนี ้ เรากย็งัไลต่ามทนั “เออ้ ใจเอย้ เอง็อย่าไป

ทะเลากบัเคา้นะ” อย่างนีม้นัก็หยดุได ้ น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่มนั

จาํเป็นท่ีสดุจะตอ้งแกส้มาธิตวันีใ้หเ้กิดความสงบ  

เม่ือสงบแลว้ เราก็จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขการภาวนา คือใหค้น้ควา้

พิจารณา ถา้เรื่องสว่นละเอียด แตล่ะเอียดหรอืหยาบอนันัน้ไม่สาํคญั 
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ท่านวา่ใหพิ้จารณานามธรรม นั่นวา่ไปนั่น นกัธรรมเราวา่กาย…กายมนั

ไม่ละเอียดพอ แตล่องใหพิ้จารณากายใหพ้อเถอะ อย่าไปวา่มนัหยาบ 

ลองดสู ิซกัสามชั่วโมง ถา้ไม่สงบแลว้ เอา นะ ถา้มนัทลายหลวงตากจ็ะ

สู ้ แตใ่หจ้รงินะ สามชั่วโมงไม่สงบละก็มายนัหวัไดเ้ลย เอาตีนยนัหวัได้

เลย  

น่ีเราไม่พิจารณา พอเขา้ไปสงบไดนิ้ดเดียวก็จะไปเสวยแตค่วาม 

สขุเท่านัน้เอง มนังานมนัไม่ทาํ เม่ือมีความสขุมีมากเท่าไร ใจยิ่งขีเ้กียจ

ท่องสบา…ยอยู่อย่างนัน้ มนัขีเ้กียจทาํงาน ใจก็สบาย เม่ือใจสบายมาก

เขา้ๆๆ ถีนมิทธะกเ็ขา้มาครอบงาํส ิแน่ะ เพราะไม่มีงานทาํ ใจไม่ทาํงาน 

ใจมนัขาดสติเพราะไปเสวยความสขุ ความรูส้กึของผูรู้น้ัน้นอ้ยเขา้ๆๆ 

นอ้…ยจนมนัหมดพรบึสปัหงกเขา้มาครอบงาํ แน่ะ สมาธิเสื่อม น่ีพอ

รูส้กึเอาอีก แบบนัน้อีก เอาอีกแลว้ สปัหงกกลบัมาอกี น่ี อย่างนีท้กุคืนๆ 

มนัน่าจะเอาหวัเราปังกระดานใหม้นัแตกลงไป ตอ้งงดอย่างนัน้มั่งสิ น่ี

ไม่มีความเจ็บใจเรอะ ฮ!ึ แลว้ก็วา่ภาวนาไม่เป็น ภาวนาไม่เป็น แน่ะ ก็

ไม่แกไ้ขมนัจะเป็นไดอ้ย่างไร ถา้วา่กนัหยาบๆก็เรยีกวา่โง ่ โง่จนเทอะ! 

เทอะเพราะมนัไม่รูจ้กัภาษา แรงเขา้ แรงไปหนอ่ย น่ีตอ้งแกส้ิ ถา้เราไม่
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แกแ้ลว้มนัจะไดอ้ย่างไร พทุโธอยูอ่ย่างนัน้ อย่าไปถอยมนั แลว้ดซูิมนัจะ

มาสปัหงกจะมายงัไง ฟุ้งซา่นจะมายงัไง ฟุ้งซา่น แกล้งไปอย่างนัน้ลองด ู

สามคืนตอ้งรวมลง ไม่รวมจะมีเหรอ นั่งอยูอ่ย่างนัน้สามชั่วโมงสี่ชั่วโมง 

ไม่รวมไดเ้รอะ ทาํสามชั่วโมงไดก้็ตอ้งจรงิ จรงิแลว้ตอ้งรวมใจเด็ดขาด 

หนีไม่พน้หนีความจรงิไม่ได ้ สจัจะบารมีตัง้ลงไปอย่างนัน้ ไม่ไดส้าม

ชั่วโมงขา้พเจา้จะไม่ลกุ เจ็บแสบยงัไงก็ตอ้งสูก้นัอย่างนัน้ แลว้จะหนีเรา

ไปไหน ครูบาอาจารยท่์านทาํกนัท่านเอาเขา้ไปอยู่น่ีอดๆอยากๆ สูท้ัง้วนั

ทัง้คืนไม่เคยถอย จงึไดเ้อาธรรมะคาํสอนอนันัน้มาสอนพวกเรา  

อย่างท่านอาจารยน่ี์ดสู ิสอนจนตาย แน่ะ ตายยงัไม่ไดเ้ผาอีก หวง

กนัอีก แน่ะ เราลกูศิษยท์่านก็ตอ้งไวล้าย เหมือนอย่างลกูเสอื ถา้มนัเป็น

ลกูแมวมนัก็เสรจ็หมด ลกูเสือก็ตอ้งเป็นลกูเสอื รูจ้กัลา่คอ ลา่คอเนือ้ น่ี

ถา้มนัอยากอาหารมนัก็อดกิน กินแตอ่าหารเลก็ๆเหมือนแมว ก็เลยกิน

แตห่น ู ไม่ไดกิ้นควายกินววัซกัที ถา้เป็นเสอืมนัก็จะกินววักินควาย กิน

หมกิูนเป็ดกินไก่เพราะมนัฉลาดหากิน ทีเดียวอิ่มเลย น่ีเป็นเช่นนัน้ น่ีเรา

ก็เหมือนกนัตอ้งแกไ้ขปรบัแตง่ทาํไมไม่สงบมนัเป็นเพราะเหตอุนัใด ใจ

เจา้ขีเ้กียจเจา้ขีค้รา้น มนัดิน้รนกระวนกระวายไปหาอะไร น่ี ขนาดเขา้
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อย่างนีแ้ลว้มนัก็ตอ้งอยู่กบัเราสิ มนัจะไปไหน ทีนีไ้ม่เอาอย่างนัน้ ตาม

ลม ปลอ่ยตามลม ตามลมก็หมายความวา่ตามใจมนันะ มนัจะเอายงัไง

ก็เอาอย่างนัน้ทัง้วนัทัง้คืน ไปซะ มนักไ็ม่ไดค้วามพากความเพียร ไม่เกิด

ความสงบ น่ี ไม่ไดค้วามสงบ เน่ียเพราะฉะนัน้ตอ้งแกไ้ข เม่ือใจนัน้สงบ

แลว้ตอ้งพิจารณา  

ทีนีก้ลา่วถึงการพิจารณานามธรรม เราเคยเพลิดเพลนิในสิ่งใด เรา

ก็ตอ้งเอาเขา้ใจอนันัน้มาพิจารณา นกึสิ่งนัน้มาพิจารณาใครค่รวญตรกึ

ตรอง เพ่ือเป็นเครื่องกลอ่มใจของเราใหไ้ดอ้ยู่กบัสิง่เหลา่นัน้ เม่ือใจ

กลอ่มอยู่เลน่กบัสิง่เหลา่นัน้แลว้ เม่ือเบื่อจากสิ่งนัน้ก็ไปเอาสิ่งนัน้มา

พิจารณาอีก สมมติุเราติดรูป เราก็ตอ้งไปกาํหนดรูปมาพิจารณา ใหม้นั

แตกใหม้นัสละสลายไปตา่งๆนานาแลว้มนัสวยมนังามอย่างไร เม่ือแตก 

ดบัพงัมาหมดแลว้มนัมีอะไร รูปนัน้ หรอืสมบติัพสัถานเม่ือเราตายแลว้ 

เราไดอ้ะไรบา้ง เน่ีย มองดกูเ็ห็นอยู่ ไม่มีใครขนเงินเขา้ไปในโลงเผาไฟ

ใหห้มดเวลาตาย เวลาอยู่กข็องกูๆ  น่ี เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้สิ่งเหลา่ 

นี ้ธรรมะเม่ือใจสงบแลว้สามารถจะนอ้มมาพินิจพิจารณาไดท้ัง้หมด 
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ทีนีร้ะหวา่งพิจารณาอย่างนัน้ ใจมนัจะเดินอยู่อยา่งนัน้เพลินกบั

การพิจารณา เม่ือเห็นวา่เราพิจารณาเหน่ือยมากนกั หยดุพกัจิตใหอ้ยู่

จาํเพาะไม่ตอ้งทาํงาน เม่ือพกัพอสมควรอย่างนัน้แลว้ ใจก็ออกไป

พิจารณาทาํงานอีกอย่างนัน้ เดินอยู่อย่างนี ้ มนัใหมี้ความคลอ่งแคลว่

ชาํนิชาํนาญอยู่ตลอดเวลา เดินไปไหนก็ตอ้งมารูส้กึตวั ก็ตอ้งโอปนยโิก

นอ้มสิ่งตา่งๆนัน้เองมาคิดพิจารณาในใจอย่างนัน้ โดยไม่ใหใ้จถอยไป

ในท่ีอื่น ไม่ใหไ้ปกงัวลกบัที่อื่น คน้ควา้ตรกึตรองพินิจพิจารณาอยู่อย่าง

นัน้ ใจมนัก็ตอ้งรวมอยู ่ ใจก็ไม่ไปไหน ใจก็มาสงบหยดุนิ่ง อย่างนัน้

เรยีกวา่สมาธิประกอบไปดว้ยปัญญา เม่ือพิจารณาคน้ควา้มากเขา้ๆ

แลว้ สติก็สมบรูณ ์ปัญญากจ็ะคลอ่งแคลว่อยู่ตลอดเวลากบัการคน้ควา้

พิจารณาอย่างนัน้ เม่ือคืนนีห้มดเวลา คืนพรุง่นีเ้ม่ือเวลาเขา้จิตไดอ้ย่าง

นัน้ก็ตอ้งคน้อยู่อย่างนัน้ พิจารณาอย่างนัน้ คน้ลงไป กาํหนดลงไป 

พิจารณาถึงหไูปชอบเสยีง ลเิกลาํตดั มนัอาลยัไปเพลิดเพลินไปรา่เริง

กบัสิ่งเหลา่นัน้ เม่ือพิจารณาอย่างนัน้สติก็สมบรูณบ์รบิรูณอ์ยูอ่ย่างนัน้ 

จมกูมนัไดก้ลิ่นเหม็นกลิ่นหอม กลิน่สิ่งที่ยั่วยวนทาํใจใหเ้กิดเพลิน ก็ตอ้ง

เอาสิ่งนัน้มาพิจารณา พิจารณาอยูอ่ย่างนัน้ ไม่ถอย ใจไม่ถอย พอใจไม่
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ถอยพิจารณาอยูอ่ย่างนัน้ ถีนมิทธะจะมาท่ีไหนหละ ไม่มาสิ มนัก็ไม่มา 

ใจก็มีกาํลงัเพราะใจมีสมาธิ เราไม่เสวยความสขุมาก เหมือนอย่างคน

กินขา้วมากๆ อิ่มมากขีเ้กียจทาํงาน จะนอนทัง้วนัเลย เพราะอาหารมนั

บีบมนัทบั น่ีเปรยีบอย่างนัน้ เราอย่าไปเสวยมนัมากสมาธิ ผูใ้ดเจรญิ

มากมนักเ็สื่อม เสื่อมแลว้ก็ตอ้งมาแกใ้หม่ทวนใหม่ เหมือนเราแจวเรอื

เน่ีย ขึน้ไปถึงเรอืนะแทนที่จะขึน้ท่า เราไม่ขึน้ ปลอ่ยใหเ้รอืมนัลอย

กลบัมา ถา้ตอ้งแจวใหม่มนัก็แจวขึน้ไปอกี ไปถึงก็ปลอ่ยกลบัมาอกี 

พรุง่นีก้็ตอ้งแจวอกี น่ีเป็นอย่างนัน้น่ะ 

เพราะฉะนัน้เม่ือมนัมีสมาธิแลว้จาํเป็นตอ้งพิจารณาคน้ควา้ลงไป 

การคน้ควา้พินิจพิจารณาแลว้ไปรูส้ิ่งใด น่ี อนันีเ้ป็นสิ่งที่ลาํบาก เป็นสิ่ง

ที่ฟังยาก ฟังไดเ้ขา้ถึงห ู แตไ่ม่เขา้ถงึใจ น่ี เป็นเช่นนีน้ะ เปรยีบเหมือน

นายช่างผูท้ี่แตง่อาหาร แตไ่ม่รูจ้กัชิมอาหารมนัก็ไม่เขา้ใจ ไดย้ินแตห่ ูมือ

ทาํเฉยๆแตล่ิน้ไม่ไดล้ิม้รส มนัก็ไม่เขา้ใจ เพราะฉะนัน้จงึวา่ความอยาก

ธรรมะ เพราะฉะนัน้มนัตอ้งปฏิบติัใหม้นัประจกัษข์ึน้เอาเองอยา่งนี ้แลว้

ก็ไม่ตอ้งถามใคร มนัก็ตดัสินใจเอาไดเ้องเพราะเราเห็นเอง เห็นอะไรเม่ือ

พิจารณาอย่างนัน้  
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น่ี ตรงนีฟั้งดีๆ ฟังใหเ้ขา้ใจ การคน้ควา้ เม่ือสติกบัปัญญาเขา้ไป

เนน้อยูอ่ย่างนัน้ สติกบัปัญญาเนน้อย่างนัน้ มนัมีทศันะอนัหนึ่งท่ีคอย

คมุอยู่เบือ้งหลงัของอนันัน้ เม่ือมนัพอลงเต็มที่แลว้ สติรูไ้ปตามความนกึ

คิดสิ่งที่เราพิจารณาอนันัน้ตลอดเวลา เม่ือเวลามนัพอเต็มท่ี สภาวะอนั

นัน้จะดบัรวมกนั เม่ือดบัลงไปอย่างนัน้ก็เหลอืสภาพความเป็นอยู่ของ

จิตดวงเดียวอย่างนัน้ น่ี สภาวะอนันีด้บัขนาดนัน้ บางทีในขณะนัน้ มนั

คลา้ยๆวา่จะมีสิ่งอนัใดคลา้ยๆเผลอ แตไ่ม่ใช่เผลอ เป็นธรรมชาติความ

เป็นอย่างนัน้ จิตในขณะที่ทาํงานอย่างนัน้รูส้กึวา่มนัจะเป็นสภาวะท่ี

หยดุทนัที เพราะมนัเต็มท่ี เต็มอิ่ม เต็มบรบิรูณข์องมนัอย่างนัน้ มนัหยดุ

ในขณะที่พิจารณาอย่างนัน้ ถอนตวัออกมาอยู่ในความสงบของใจนัน้ 

เม่ือรูส้กึตวัขึน้มา เออ้ อย่างนี ้ เม่ือใจอนันัน้จะนอ้มคิดไปในอารมณอ์นั

ใดมนัก็รูท้นั รูเ้ท่ารูท้นัอยู่ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอน ทาํกิจการอนัใด ใจ

ท่ีจะคิดกระสบักระสา่ยไปในท่ีใดก็มีสติควบคมุอยู่อย่างนัน้ แลว้นั่นก็

ผลจากการท่ีเรากระทาํท่ีเขา้ไปพิจารณานัน้เอง จงึไดรู้ร้ะยะของจรงิท่ี

มนัเคลื่อนไปๆอยา่งนัน้ น่ีมนัตามทนัอย่างนัน้ ผลไดร้บัเพราะเม่ือเราทาํ

อย่างนัน้แลว้มนักมี็ความชาํนิชาํนาญของปัญญากบัสติคอยควบคมุใจ
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ท่ีจะสา่ยออกไปหาเรื่องเขา้มาหาหวัใจใหดิ้น้รน น่ี เม่ือเป็นอย่างนัน้จะ

มาอะไรหละ น่ี พระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ทัง้หลายที่ท่านประพฤติปฏิบติั

ท่านก็ตอ้งพิจารณาอย่างนี ้ เห็นอย่างนี ้ เกิดขึน้อยา่งนี ้ แลว้ใจท่านก็ไม่

ดิน้รนกระวนกระวาย จะดิน้รนไปไดอ้ย่างไร กเ็พราะมีสติอนันัน้แก่กลา้

อยู่ตลอดเวลา ควบคมุความคิดนึกปรุงแตง่ของใจอย่างนัน้ นั่นจะเรยีก 

วา่ความสขุหรอืความอะไรก็แลว้แต ่ มนัเป็นอย่างนัน้แลว้ จะเรยีกมนั

เป็นอะไรก็ช่างมนัเถอะ น่ีเป็นเช่นนี ้

เพราะฉะนัน้จงึวา่การปฏิบติัน่ีตอ้งใชปั้ญญาคน้ควา้พินิจ

พิจารณา ถา้ไม่คน้ควา้พินิจพิจารณาแลว้ ความกา้วหนา้มนัจะไม่ถึงฝ่ัง 

น่ีหลวงตาอธิบายอย่างนี ้ พวกเรารูส้กึวา่บางคนก็อตุสา่หท์าํสมาธิไดดี้ 

สงัเกตดอูย่างนี ้แตว่า่การคน้ควา้พินิจพิจารณาน่ีรูส้กึเรยีกวา่ตํ่า น่ีอยา่ง

นัน้จงึไม่กา้วหนา้ ลองดสูิมาพิจารณาด ู แตว่า่การพิจารณาน่ีตอ้งรูจ้กั

ประมาณเหมือนกนั ไม่ใช่จะเอาตุย่ไปทีเดียวหรอืเรยีกวา่เอาอยูต่ลอด 

เวลา ก็ตอ้งมีเวลาพกัมีเวลาผ่อน เม่ือจิตนัน้มนัเหน่ือยมากมนักเ็ขา้พกั 

พอสมควรแลว้ก็ตอ้งออกมาพิจารณาอย่างนัน้ คน้ลงไป น่ีเป็นเช่นนัน้ 
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เพราะฉะนัน้จงึวา่การภาวนามนัสาํคญัอยู่ตรงนีน้ะ สาํคญัท่ีการคน้ควา้

พิจารณา สมาธิท่ีจะเจรญิคือตวัหลกัมนัก็ตอ้งใชปั้ญญา  

อย่างพระท่านบรรยายถึงอนตัตลกัขณสตูรเม่ือตะกี ๊ พระพทุธเจา้

ท่านถามปัญจวคัคียไ์ปถึงรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ แลว้ก็ไป

ลงบาททา้ยคาถาวา่ เอวะเมตงั ยถาภูตงั สมัมปัปัญญายะทฏัฐพัพงั 

ไม่ใช่วา่… ก็ตอ้งเอาเหตขุองรูป เวทนา สญัญา สงัขารนั่นเอง เป็น

อารมณเ์ป็นเครื่องพิจารณา แลว้พระพทุธเจา้ก็ถามอยูอ่ย่างนัน้ ถามวา่

อนันัน้เที่ยงมัย้…ไม่เที่ยง แน่ะ เราก็รูเ้ราเองเพราะเวทนาเม่ือมนัเกิด

เต็มที่แลว้มนัหายไปอย่างนี ้ เรากรู็ต้อ้งรู ้ ออ้ น่ีมนัไม่เท่ียง สญัญา

ความคิดนกึปรุงแตง่มนัก็ไม่เที่ยง ประเด๋ียวมนัก็ดบั แน่ะ เราก็ตอ้งรูเ้รา

เอง ไม่จรงิพระเจา้คะ่ แลว้เราบงัคบัไดม้ัย้…บงัคบัไม่ได ้ แสดงวา่เป็น

อนตัตาไม่ใช่เรา แลว้ทีนีท้่านจงึตรสัอีกทีวา่ เอวะเมตงั ยถาภูตงั สมัมปั

ปัญญายะทฏัฏพัพงั พงึรูด้ว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิ ก็คือหมาย 

ความวา่รูเ้ท่ารูท้นัความคิดนกึปรุงแตง่ของใจอนันัน้เอง ไม่ไดไ้ปรูท่ี้อื่น รู ้

การกระทาํอนันี ้ ไม่ไดรู้ท่ี้อื่น รูปั้ญจขนัธอ์นันี ้ ไม่ไดรู้ท่ี้อื่น เพราะฉะนัน้

ตอ้งคน้ตอ้งพิจารณาเขา้ไปใหม้นัเกิดความสงบ เม่ือสงบก็มาคน้ควา้
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พิจารณาน่ี อย่างนัน้ และเม่ือมนัเป็นอย่างนัน้แลว้ จิตมนัก็ตอ้งเจรญิ

งอกงามไพบลูย ์ เพราะฉะนัน้น่ี หลวงตาเทศน ์ มนัไม่มีเทศนแ์ลว้ หมด 

หมดพงุ เพราะฉะนัน้การแสดงธรรมคืนนี ้ ก็พอสมควรแก่กาลเวลา 

เพราะฉะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายไดส้ดบัตบัฟังธรรมะไดบ้รรยายมานีโ้ดย

ปกิณกะ เม่ือท่านทัง้หลายนอ้มไปตรกึตรองพินิจพิจารณาใครค่รวญ

เห็นดีเห็นชอบแลว้ลงมือประพฤติปฏิบติั ตอ่นัน้ไปก็จะไดเ้กิดความสขุ

ความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ ดงัไดแ้สดงมา ก็สมควรแก่กาลเวลาขอยติุแตเ่พียงเท่านี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/EWEl26FDuCc   

https://youtu.be/EWEl26FDuCc
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ธรรมะขั้นสูงเพือ่ความหลุดพ้น 

(เทศนท่ี์บา้นคณุสวิุทย ์หวั่งหลี วนัท่ี๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๑) 

สมัมาวายาโม สมัมาสต ิ สมัมาสมาธิ ตอ่แตนี่ไ้ปจะไดบ้รรยาย

ธรรมะคาํสั่งสอนของพระองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พอเป็น

เครื่องสดบัสติปัญญา พทุธบรษัิททัง้หลาย เพราะฉะนัน้การแสดงธรรม

นีอ้าตมาเป็นผูไ้ม่คอ่ยสนัทดัในสิ่งเหลา่นี ้ เพราะฉะนัน้ก็ไม่คอ่ยเขา้

ตาํรบัตาํราเขา้ในแบบแผนตาํรบัตาํรามากมาย พออาศยัการปฏิบติั

ของตวัเท่านัน้เองคือจะบรรยายใหพ้วกพทุธบรษัิทไดส้ดบัตบัฟัง 

เพราะฉะนัน้สิ่งอนัใดวิสชันาไปไม่เป็นที่ไพเราะก็ตอ้งขออภยัดว้ย  

ศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้เป็นสิ่งใหพ้ทุธบรษัิทและ

ภิกษุ สามเณร อบุาสกอบุสกิาเขา้มาประพฤติปฏิบติัธรรมะแลว้กย็อ่ม

ไดร้บัความสงบสขุสบาย เพราะวา่บรรดาผูเ้ป็นอบุาสก อบุาสกิาและ

ภิกษุสามเณรนัน้ไม่มีการเบียดเบียน ไม่มีการฉอ้ ไม่มีการโกหก

หลอกลวงซึง่กนัและกนั มีแตค่วามเป็นนํา้หนึ่งอนัเดียวอยู่ตลอดเวลา 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ศีลธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ เม่ือบคุคลใดมา

ประพฤติปฏิบติัแลว้ก็ย่อมประสบแตค่วามสขุ ความเจรญิ ไม่มีทางที่จะ

นาํไปสูท่างท่ีหายนะ หายนะคือเรยีกวา่นาํไปสูท่างเสื่อม ทางท่ีจะเป็น 



Page 44 of 106 
 

ไปเพ่ือความอบายมขุนัน้ กเ็ป็นอนัวา่คลา้ยๆวา่จะปิดไปเลย เพราะฉะ 

นัน้คาํสอนพระพทุธเจา้ก็มีสิ่งเหลา่นีเ้ป็นพยานหลกัฐาน เทิดทนูคาํสั่ง

สอนของพระพทุธเจา้ใหอ้ยู่จนทกุวนันีเ้ป็นเวลา ๒๐๐๐กวา่ปี ก็มีบรรดา

ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา สามเณร เหลา่นีส้ืบเน่ืองจนมาถึงพวกเราเป็น

เวลาตัง้๒๐๐๐กวา่ปีนีก้บันบัวา่ดีเป็นสิ่งท่ีดีท่ีประเสรฐิ  

แตที่นีธ้รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้นะ ถา้เราดเูผินๆเราดู

อย่างธรรมดาอยา่งนีเ้ราก็มองยากท่ีจะซึง้เขา้ไปยาก ตอ้งอาศยัการ

ปฏิบติัเน่ียเป็นหลกัสาํคญั เราปฏิบติัแคศี่ล ๕ เบือ้งตน้เท่านีก้็นบัวา่มี

ความสขุพอสมควรกบัชีวิตความเป็นอยู ่ บา้นใกลเ้รอืนเคียงสมยัเม่ือมี

ศีล ๕ ดว้ยกนัอยา่งนี ้ก็ไม่คอ่ยจะเบยีดเบียนก็ไม่มีการลกัไม่มีการขโมย 

อย่างนีเ้ป็นตน้ น่ีวา่ถึงวตัถภุายนอก และคราวนีถ้า้วา่ถึงวตัถภุายในก็

ทาํจิตใจของเราใหส้บายไม่เดือดรอ้นวุน่วา่ยเน่ีย เพราะฉะนัน้ศีลธรรม

คาํสอนพระพทุธเจา้ ประเทศเราน่ีก็นบัวา่เป็นผูท่ี้ถือพทุธศาสนาแตก่็ยงั

มีขโจรขโมยมากมายเหลือเกิน เพราะวา่พวกนัน้ไม่ตัง้อยู่ในศีลธรรมก็

จะมาก่อกวนใหพ้วกท่ีอยู่ในความสงบสขุนัน้ใหเ้ดือดรอ้นไปดว้ย ก็

เพราะผูท่ี้ไม่มีศีลธรรม น่ี เพราะฉะนัน้จงึวา่ธรรมะคาํสอนของพระพทุธ 
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เจา้นัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน ์ แตม่นษุยท์ัง้หลายท่ีไม่เคยเขา้มา

ประพฤติปฏิบติัแลว้ย่อมเขา้ใจวา่ศาสนาก็ศาสนาอยา่งนัน้เอง อย่าง

บรรดาภิกษุอย่างนีเ้ขา้ใจวา่เป็นนกับวชท่ีขีเ้กียจ ขีเ้กียจหาอยู่หากิน 

แลว้ก็เขา้มาบวชอาศยัศาสนา ประเภทนัน้ก็มีเหมือนกนัแตมี่บาง

ประเภทที่ท่านเหน็โทษ เห็นภยั เห็นทกุขใ์นวฏัสงสารแลว้ก็เขา้มาบวช

อย่างนีก้็มี  

แตที่นีค้าํสอนของพระพทุธเจา้นัน้เม่ือไดบ้รรพชาอปุสมบท ภิกษุ

บวชเขา้มาอย่างนีก้็ขอให ้ ใหห้าวิเวกคือความสงบ เรยีกวา่ รุกขมลู

เสนาสนะ อย่างนีเ้ป็นตน้ เรยีกวา่หดัทาํนิสยั ๔ ถือผา้บงัสกลุหรอืรุกข

มลูตน้ไมเ้หลา่นีเ้ป็นตน้ ทีนีผู้เ้หลา่นีก้็ยงัมีผูบ้าํเพ็ญประพฤติปฏิบติัอยู ่

แตที่นีก้ารบาํเพ็ญปฏิบติัธรรมะกอ็ย่างครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านสอน

กนัมา ญาติโยมก็คงไดย้ินกนัอยู่เป็นปกติอยู่ ใหบ้รกิรรมพทุโธ การ

บรกิรรมพทุโธอยา่งนีก้็เพ่ือตอ้งการอะไร ตอ่นีไ้ปจงึไดบ้รรยายถึงพิธีการ

ปฏิบติัสมาธิ  

การท่ีจะบรกิรรมใหใ้จเขา้ไปสูส่มาธิหรอืเรยีกวา่การบรกิรรมพทุโธ

นัน้น่ะเพ่ืออะไร แลว้มีประโยชนอ์ะไรกบัจิตใจของเรา ตวันี ้ คาํท่ีวา่การ
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บรกิรรมก็หมายความวา่ใหใ้จเรามายดึถืออยู่กบัพทุโธ เม่ือในขณะที่

ยดึถืออย่างนัน้ท่านก็เรยีกวา่ สมัมาวายาโม ใหมี้ความเพียรชอบ ให้

พยายามระลกึอยูอ่ย่างนัน้ตลอดเวลา อย่าใหใ้จนัน้กระสบักระสา่ยไป

อดีต อนาคต ใหมี้ปัจจบุนัธรรมคือพทุโธตวัเดียวอย่างนัน้อยู่ตลอดเวลา 

เม่ือบคุคลผูน้ัน้เพียรพยายามอยูอ่ยา่งนัน้ อยูอ่ย่างนัน้ตลอดเวลาอย่าง

นัน้แลว้ ไม่ใหจ้ิตของตนสา่ยไปในท่ีใด ใจนัน้อยู่แตก่บัพทุโธ ไม่วอกแวก

ออกไปอดีต อนาคต มีพทุโธอยู่เป็นปัจจบุนัธรรมเป็นเวลาตัง้ ๕ นาที

หรอื ๑๐ นาท ีมากยิ่งขึน้ไปกวา่นัน้ก็ยิ่งดีขึน้ไปตามลาํดบั ใจตวันัน้ไม่มี

สา่ยไปในอดีต อนาคต มีปัจจบุนั คือพทุโธอยู่อนัเดียว เม่ือเป็นอนัดบั

เช่นนัน้ ใจของบคุคลเราท่ีไม่เคยอบรมฝึกหดัไม่ไดก้ระทาํอย่างนัน้แลว้ 

เม่ือใจที่เพลินอยูอ่ย่างนัน้แลว้มนักย็่อมจะเกิดปีติ ปีตินีมี้ ๒ ชนิด คือปีติ

สาํหรบัใจ ใจท่ีไม่เคยระลกึอยู่กบัอารมณอ์นัใดอนัหนึ่งท่ีอยู่ไดเ้ป็น

เวลานานๆ เช่นนี ้ ก็ยอ่มจะเพลนิวา่ไปสบายสะดวก ใจอนันัน้เม่ือ

ลกัษณะของจิตมนัเพลินอยู่นัน้ ใจคลายตวันัน้มนัก็เริ่มเบาเขา้ไปเป็น

ลาํดบั ท่านจงึจดัวา่เป็นปีติ ลกัษณะเช่นนีเ้รยีกวา่จิตกาํลงัเดินเขา้ไปสู่

ความสงบ แตที่นีเ้ราก็ตอ้งจาํเป็นพยายามใหเ้กิดความสงบใหไ้ด ้ คือ
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เม่ือเกิดความเบาเกิดความสบายขึน้มาก เราก็อย่าเพ่ิงไปหยดุบรกิรรม

พทุโธ ใหบ้รกิรรมพทุโธอย่างนัน้ตลอดเวลา จนกระทั่งบางครัง้บางคราว

ใจตวันัน้ลืมพทุโธไปเลย ก็เขา้ไปอยู่ในความสงบวางเฉยเป็นอเุบกขา

อย่างนัน้ น่ีเรยีกวา่ อย่างนีเ้รยีกวา่เป็นสมาธิ  

ทีนีค้นเราบางคนเขา้ใจวา่เรานัน้มีงานมีการวุน่วายไปทกุอย่างทกุ

ประการเราทาํไม่ได ้ อย่าไปเขา้ใจอย่างนัน้ ถา้เขา้ใจอย่างนัน้ก็เป็นอนั 

วา่ปิดหนทางท่ีเราจะตอ้งเขา้หาความดีเขา้มาสูต่วัเรา เพราะใจเราทกุ

คนเน่ียสามารถท่ีจะดดัแปลงเขา้มาถึงความสงบหรอืเป็นสมาธิไดท้กุๆ

คน ไม่อา้งใครทัง้หมดนั่นแหละ แมส้มัมาสมัพทุธเจา้เองก็ไม่เคย สมยั

ยงัเป็นเด็ก ยงัไม่เป็นกษัตรยิอ์ยู่ก็ยงัไม่เคยประพฤติปฏิบติั ก็ไม่คอ่ยจะ

เช่ือสามารถเหมือนกนัวา่ใจเราจะมีความสามารถ เพราะฉะนัน้เม่ือถา้

เรามองใหซ้ึง้ หรอืถา้เรามาลองประพฤติปฏิบติัดแูลว้ใชค้วามเพียร

เรยีกวา่วิรยิะ ความพากความเพียร บรกิรรมอยูอ่ย่างนัน้ อย่าใหใ้จของ

เรากระสบักระสา่ยไปในท่ีๆใดแลว้มนัก็ตอ้งอยู่ได ้ตอ้งอยู่เรา ตอ้งลงเรา  

เพราะฉะนัน้ท่านจงึจดัวา่เป็นสมัมาวายาโม เพียรชอบ ระลกึให้

ชอบ ทาํใหม้ากเจรญิใหม้าก แลว้กจ็ะเป็นไปถงึความดบัสนิท ก็ดบัอะไร
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หละ ก็ดบัใจท่ีคิดวุน่วาย คิดถึงงานถึงการคิดถึงสิ่งนัน้สิ่งนีไ้ปนั่นเอง ใจ

ตวันัน้ดบัสนิทไม่ขาด ไม่มีอะไรความคิดอะไรเขา้มาเลย งานการทกุสิง่

ที่คั่งคา้งอยู่ ใจก็ไม่ไปพะวา้พะวง มีใจเป็นหนึ่งอยู่ดวงเดียวนัน้ น่ี 

เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่อาศยัสมัมาวายาโม เพียรชอบ ระลกึอยูอ่ย่างนัน้

ใหต้อ่เน่ือง อย่าใหข้าดสายออกไปจากใจเรา เม่ือขาดไป รูส้กึตวัก็

บรกิรรมอยูอ่ย่างนัน้ น่ี น่ีถา้แมน้เราเพียรอยู่อย่างนีแ้ลว้ ที๑ ที๒ ที๓ ที๔ 

ที๕ ถึงที๑๐ เรากต็อ้งรูจ้กัหวัใจของเราวา่ ออ๋ หวัใจเราน่ีเม่ือถกูทรมาน

มากเขา้แลว้กย็อ่มเกิดความสงบส ิ วางสิ่งที่เราเคยไม่เคยคิดก็จะวางได ้

ก็วางได ้น่ี ก็จะมาเห็นความอศัจรรยข์องใจ ถา้คนเรายงัไม่เคยทาํแลว้ก็

จะมองวา่ทาํไม่ได ้น่ี อย่าเขา้ใจเช่นนัน้  

ธรรมะคาํสอนพระพทธุเจา้นัน้สอนลงสูต่วับคุคลเรา ใหเ้รา

ประพฤติปฏิบติั วางศีล สมาธิ ปัญญาไวก้เ็พ่ือใหพ้ทุธบรษัิทเน่ียเป็นผู้

ปฏิบติั ไม่ใช่วางอยู่ในคมัภีรใ์บลานเฉยๆ เพราะฉะนัน้ เม่ือบคุคลใดเรา

ไม่เคยกระทาํแลว้ ก็ตอ้งอตุสา่หฝึ์กหดั โลกนีเ้ป็นชีวิตท่ีอยู่ได ้๗๐ ๘๐ปี 

อย่างนานขึน้ ๙๐ แลว้เราก็จะตอ้งหนีจากไป ก็ขอใหล้ะเอยีด พิจารณา

ใหล้ะเอียดดว้ยความสงบของสมาธิแลว้เราจะเห็นวา่โลกนี ้ มีแตเ่ต็มไป
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ดว้ยความวุน่วายเดือดรอ้น กระสบักระสา่ยอยูต่ลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

เม่ือหวัใจของเราไม่หยดุแลว้ มนัจะดิน้รนกระวนกระวายอยูอ่ย่างนัน้

ตลอดเวลา น่ี เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งอาศยัการทาํความสงบตวันี ้เพ่ือเป็นท่ี

จะดดัแปลงแกไ้ขใหใ้จนัน้ไม่เดือดรอ้นวุน่วายไปในท่ีตา่งๆน่ีแหละ  

เพราะฉะนัน้จงึวา่ตอ้งใหอ้ตุสาหะพยายาม เราอย่าไปเขา้ใจวา่เรา

ประพฤติปฏิบติัธรรมะไม่ได ้ หวัใจของเรายงัมีความโลภ ความโกรธ 

ความหลงอยู ่ ตราบใดแลว้เราก็ตอ้งทาํไดอ้ยูต่ลอดทกุเวลา เน่ีย 

เพราะฉะนัน้จงึใหญ้าติโยมตัง้ใจฝึกหดั อย่าไปวา่เรายงัหนุ่มยงัสาว ยงั

ไม่สมควรจะเขา้วดัเขา้วา การไม่เขา้วดัเขา้วาก็ได ้ อยูใ่นบา้นแตเ่รา

สรา้งเอาเอง ทาํเอาเองอย่างนี ้ ไดย้ินไดฟั้งจากครูบาอาจารยแ์ลว้ก็

อตุสา่หฝึ์กหดัประพฤติปฏิบติัไป เม่ือวนัหนึ่งได ้ วนัสองมนักจ็ะตอ้งได ้

บางคราวก็ไม่ไดข้ึน้มาก็มี เรากอ็ย่าไปเสียใจ แตเ่ราทาํไปทกุวนัๆ วนัใด

ท่ีเกิดความสงบแลว้ จนกระทั่งเราฝึกความสงบไดจ้นชาํนิชาํนาญเขา้

ไปตัง้อยู่เป็นเวลาครึง่ชั่วโมงหรอืบางคนนัน้ตัง้ชั่วโมง ใจนัน้ปลอดโปรง่

ไดท้กุวนัๆอย่างนี ้ ก็นอ้มมาพิจารณาโลกสงสารท่ีความเป็นอยูข่องเรา

นั่นเอง  
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นั่นแหละ เอาสิ่งเหลา่นัน้มาพินิจพิจารณา เรยีกวา่มาคน้ควา้ดว้ย

ปัญญา เราเหน่ือยเรายาก เราหาเงินหาทอง หาขา้วหาของ ทกุสิ่งทกุ

ประการแลว้เอามาทะนบุาํรุงรา่งกายสงัขารของเรานี ้ ปรนบาํเรอทกุ

อย่างทัง้เปรีย้ว ทัง้หวาน ทัง้เค็มใหท้านลงไปหมดทกุชนิด แตที่นีท้าํไม

เราบงัคบัเคา้ไม่ได ้ เกิดครัน้ถึงเวลาเราเจ็บป่วยไขม้าอย่างนี ้ เราบงัคบั

เคา้ไม่ได ้ น่ี เราก็ตอ้งวา่สิ่งเหลา่นีม้าพินิจพิจารณา แลว้เราปอ้นอาหาร

ดีๆใหกิ้น อาหารดีๆทกุอย่าง แตเ่วลาเธอเจบ็ทาํไมเธอเจ็บ เออ้ แลว้เวลา

ขดัทาํไมเธอขดั กต็อ้งเอาสิง่เหลา่นีม้าใครค่รวญ เพราะฉะนัน้พระพทุธ 

เจา้ทรงแสดงวา่ รูปัง อนจิจงั รูปตวันีไ้ม่เท่ียง แลว้เราก็เอาความคิด

ตวัเนีย้มาพิจารณาด ู ไหนทาํไมเราท่ีเลีย้งดเูคา้อยู่ทกุวนัๆแลว้เราวา่

เท่ียง แลว้ทาํไมพระพทุธเจา้วา่ไม่เท่ียง เรามาฟังดอูย่างนี ้ อา้ว เม่ือถงึ

คราวท่ีเคา้เจ็บเคา้ป่วย เราบอกใหห้ายเคา้ก็ไม่หาย เคา้ยงัเจ็บอยูก่็

แสดงวา่อย่างนีเ้ป็นสิ่งที่ไม่เท่ียง แลว้ท่านแสดงวา่ไม่ใช่ตวัตนเรา ก็นั่น

แหละถา้เป็นตวัของเราเราก็ตอ้งบอกวา่อย่าเจ็บ เจบ็แลว้เธอก็ตอ้งหาย

แบบนี ้ แตท่ีนีเ้จบ็แลว้ก็ไม่หาย เพราะเราบงัคบัไม่ได ้ น่ีคือสิ่งท่ีเรยีกวา่
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เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สมกบัท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ อนิจจงั แลว้ไม่

เท่ียง บงัคบับญัชาไม่ได ้น่ี ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนของเรา  

แตท่ีนีเ้ราก็พยายามบงัคบับญัชา หาเลีย้งดใูหอ้ย่างอิ่มหนาํ

สาํราญ แตถ่ึงเวลาที่จะวิบติัเป็นตา่งๆนานา มนัก็ตอ้งเป็นไปตาม

ยถากรรม แตท่นีีก้ารคน้ควา้พิจารณาดว้ยปัญญานัน้น่ะ มนัเป็นสิง่ท่ี

ยาก การใครค่รวญตวันีเ้ป็นสิ่งท่ียาก เพราะวา่เม่ือบคุคลท่ีมีใจอนัสงบ

และเม่ือจะเดินปัญญาขึน้มาอย่างนี ้ บัน้ตน้ลาํดบัที่จะยกจิตมา

พิจารณาอย่างนี ้ ไปไดซ้กั ๒-๓ ที มนัก็จะมีอารมณห์นนุเน่ืองเขา้มาไป

ใหญ่ทีเดียว เราก็ตอ้งสงัเกต คือการที่จะสงัเกตอย่างนัน้ก็หมายความ

วา่ เรานกึในอารมณต์วันีม้าพิจารณา แตมี่อารมณต์วัอื่นเขา้มาแทรก

บอ่ยๆอย่างนีแ้สดงวา่นั่นจิตของเรา สมาธิไม่แข็งเต็มที่ เม่ือเรายกตวันัน้

ขึน้มาพิจารณาแลว้ก็ไม่มีอารมณอ์ื่นมาแทรกเขา้มา มีเฉพาะมี

ความคิดของเราตวันัน้ตวัเดียว นั่น ท่านวา่เป็นอยา่งนัน้เรยีกวา่ สมาธิดี 

พรอ้มดว้ยสรรพปัญญา ใหล้งมือคน้ควา้ลงไปใหม้ากๆ ท่านจงึตรสัวา่ 

ภาวโิต พาหลุกีโต เจรญิใหม้าก ทาํใหม้ากแลว้กจ็ะเป็นไปเพ่ือความ

อภิญญายะ จะเป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้ น่ี เป็นอยา่งนัน้  
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ความรูแ้จง้รูท่ี้ไหน รูอ้ยู่ท่ีตวัของเรา คาํท่ีวา่แจง้ ลองฟังใหดี้ๆนะที

เนีย้ คาํท่ีวา่รูแ้จง้รูอ้ย่างไร รูต้รงไหน รูก้็เพราะคาํท่ีวา่รูต้วันัน้ก็รูท่ี้พดูน่ี

ไปวา่ ไอท่ี้วา่อารมณอ์นัหนึ่ง คือเรยีกวา่เป็นอารมณห์รอืความคิด

อนัหนึ่ง ท่ีวา่ขาเจบ็ มือเจ็บ อนันัน้เจ็บ หวัเจ็บ อย่างนัน้อย่างนี ้ รูก้็ตอ้ง

รูต้วันี ้ไม่ใช่รูต้วัที่อื่น รูต้วักิรยิาของใจคือคิดนกึตวันีเ้อง คือเรยีกวา่รูด้ว้ย

ปัญญา เม่ือรูอ้ย่างนัน้แลว้ มนักแ็จง้ชดั มนัก็วาง อารมณต์วันัน้ก็ดบัไป 

ถึงแมจ้ะเกิดขึน้มา ถา้เรามีความรูมี้ปัญญาแรงกลา้แลว้ ตวันัน้ก็ไม่

สามารถจะมาทาํ ทาํลายจิตใจของเราใหเ้ศรา้หมองขุ่นมวั น่ี  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัธรรมะก็ตอ้งอาศยัการคน้ควา้พินิจ

พิจารณาใหม้ากๆ อนัใดเป็นของๆเรา อนัใดที่เราวา่สิ่งท่ีรกั สิ่งที่ชอบใจ

ก็ตอ้งเอาสิ่งนัน้มาคน้ บา้นชอ่งขา้วของเงินทองแลว้ก็มาใครค่รวญด ูไอ้

เหลา่นัน้เคา้ก็ไม่ไดบ้อก เราน่ีจะเอา...เป็นผูเ้อาใจไปขวกัไขวพ่ะวา้กงัวล 

ความขวกัไขว ่ ความกงัวลตวันัน้แหละท่านวา่เป็นสมทุยั ทาํใหใ้จของ

เรานัน้หลงเพลิดเพลิน เป็นห่วงเป็นอาลยัอาวรณอ์ยู่อย่างนัน้ หายไปก็

ราํพงึราํพนัอยู่อยา่งนัน้ตลอดเวลา เน่ีย เพราะฉะนัน้ท่านจงึวา่ตวันัน้

นาํมาซึง่ตวัของสมทุยั นาํมาซึง่ทกุข ์เพราะฉะนัน้กอ็ยา่งเทศนอ์ย่างนี ้ก็
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เทศนไ์วๆเรว็ๆอยา่งนี ้มนัก็นั่น …แตเ่วลาเอาเขา้จรงิ มนัก็ตอ้งเป็นเวลา

หลายๆปีนะโยม ตอ้งสูก้นันานๆ พิจารณาตวัเนีย้เป็นสิ่งท่ียาก การ

คน้ควา้พิจารณาเน่ียเป็นสิ่งที่คนไม่คอ่ยชอบ บคุคลผูท่ี้ทาํสมาธิเม่ือเกิด

ความสงบแลว้ ชอบเขา้ไปอยู่เฉพาะศาสตรค์วามสงบตวันัน้ ไปอาศยั

สมาธิตวันัน้ นานเขา้ นานเขา้มนัก็เสื่อม เสื่อมคือเรยีกวา่ ตัง้จิตเขา้

อย่างเดิมไม่ได ้ อย่างถา้แมน้เราตัง้จิตเขา้อย่างเดิมไม่ไดต้วันัน้ เราก็

ตอ้งมาแกใ้หม่ดว้ยวิธีอะไร ทีนีจ้ะมาอธิบายใหฟั้ง  

ก็เม่ือมนัเป็นอย่างนัน้ก็ตอ้งมาแกก้นัดว้ยการบรกิรรมนั่นแหละ 

เพราะจิตมนัตก จิตตกก็ตอ้งมาบรกิรรมอย่างนัน้อยูต่ลอดเวลา อย่างที่

เราเคยไดเ้กิดความสงบอย่างนัน้ อย่าไดทิ้ง้ตวันัน้ วา่อย่างนัน้ เราไม่

ตอ้งไปหมายใหจ้ติจะสงบหรอืไม่สงบ แตข่อใหส้งัวธัยาย คือเรยีกวา่ให้

บรกิรรมพทุโธนัน้ใหอ้ยู่ตลอดเวลา แลว้ใจนัน้เม่ือไดก้ระทาํอย่างนัน้

มากเขา้ๆก็เกิดความสงบเองโดยท่ีเราไม่ตอ้งสงสยั เน่ีย เป็นสิ่งสาํคญั

เพราะนิวรณน์ัน้น่ะ สูค้วามจรงิไม่ได ้ เพราะนิวรณเ์กิดขึน้แลว้มนัย่อม

ดบัไปแตใ่จของเราน่ีคือความรูค้วามฉลาดท่ีมีความเขม้แข็งตอ่สู ้ 
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พระพทุธเจา้จงึแสดงวา่ ขนัติ พากเพียรพยายามอย่างนัน้แลว้ ใจ

ตวันัน้ก็ตอ้งเกิดความสงบ น่ี เม่ือเกิดความสงบแลว้ เราก็ตอ้งอาศยัการ

พินิจพิจารณา การพินิจพิจารณานีก้็ตอ้งดอูะไรรูอ้ะไร รูอ้ะไร รูคื้อรูใ้จที่

คิดที่นกึปรุงแตง่ตวันัน้เอง เรยีกวา่รู ้ เรยีกวา่รูจ้กัสมทุยั สมมติุๆ เพราะ

ใจที่มนัไปติดอนันัน้อนันีว้า่รูปแดง รูปขาว รูปเขียว รูปเหลอืง ตวัเนีย้ท่ี

ไปปรุงไป เม่ือเรามาตามรูม้าพิจารณาตวันีล้งไปแลว้ เม่ือเห็นสภาวะสิง่

เหลา่นีเ้ป็นเครื่องหลอกลวง เป็นเครื่องทาํของใจเราใหเ้กิดความลุม่หลง

ตา่งหาก ใจตวันัน้ก็จะแยกออกมา น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ 

หลกัการพทุธศาสนากต็อ้งอาศยัตวันีแ้หละตวัปัญญาน่ีเป็นสาํคญั 

คน้ควา้พินิจพิจารณา  

แตท่ีนีถ้า้เห็นจรงิลงไปอย่างนัน้นะ ก็ไปเห็นตวัท่ีพิจารณานัน้เอง 

ตวัท่ีวา่ ขน ผม เลบ็ ฟัน หนงั เห็นตวันัน้เอง เห็นอย่างกระชัน้ ทาํไมจงึวา่

เห็นอย่างนัน้ ก็ไปเห็นไอค้วามคิดนกึปรุงแตง่ตวันัน้สิ ท่ีวา่เป็นของ เป็น

เลบ็ เป็นหนงั เป็นกระดกูเป็นตบัไตไสพ้งุตวันัน้ ตวันัน้เป็นตวัผูว้า่ แลว้

ผูว้า่ตวันัน้มนัก็ไม่จรงิ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจา้จงึวา่ ศีลเป็นบาทของ

สมาธิ สมาธิเป็นบาทของปัญญา อา้ว แลว้ทีน่ีปัญญาเป็นบาทของ
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วิมตุติ ฟังใหดี้นะ ปัญญาเป็นบาทของวิมตุติ เพราะความหลดุพน้ 

ความปลอ่ยวางของใจ ความปลอ่ยวางของใจ ใจท่ีปลอ่ยวางในอารมณ์

ทัง้หลายนัน้น่ะ มนัตา่งกนักบัใจที่มีอารมณ ์ เพราะใจท่ีไม่มีอารมณน์ัน้

มนัอยู่ดว้ยความสงบ แตส่งบดว้ยธรรมชาติท่ีมีใจท่ีรูอ้ยู่อย่างนัน้โดยไม่

เก่ียวเกาะกบัอะไรทัง้หมด  

น่ีการปฏิบติัธรรมะ ก็ตอ้งอาศยัจิตตวันีเ้ป็นสิ่งสาํคญั เพราะฉะนัน้

อย่างพระองคพ์ระพทุธองคส์มัมสมัพทุธเจา้อดขา้วอดปลา จนกระทั่ง

บาํเพ็ญเกือบเป็นเกือบตายเพ่ือจะไดต้รสัรูธ้รรมะของพระองค ์แลว้ก็มา

พร ํ่าสอนพวกเราจนกระทั่งถงึทกุวนัเนีย้ ก็นบัวา่พวกเราเป็นผูมี้ลาภ 

ลาภประเสรฐิมา เกิดขึน้มาพบปะพทุธศาสนา เรยีกวา่เป็นลาภานจุรยิะ 

เป็นลาภอนัประเสรฐิสงูสดุของมนษุยพ์วกเราทัง้ปวงน่ีแหละ เพราะ 

ฉะนัน้อาตมาแสดงธรรมก็เอายอ่ๆ วนันีร้า่งกายไม่คอ่ยสบายเลย 

เพราะฉะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายไดส้ดบัตบัฟัง ฟังธรรมะบรรยายพอยอ่ๆ

พอเป็นพิธีแลว้ จงึโอปนยโิก นอ้มไปพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดที่จะเป็น

ประโยชนแ์ก่ชีวิตจิตใจของเรา จะสรา้งความรุง่เรืองใหอ้นาคตของเรา

ขึน้มาในสมัปรายภพ แลว้จงนาํธรรมะท่ีอาตมาแสดงนีเ้อาไปใครค่รวญ
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ตรกึตรองพินิจพิจารณา เม่ือเห็นดีเห็นชอบแลว้ จงลงมือประพฤติ

ปฏิบติั ตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิดความสขุความเจรญิงอกงาม ดว้ยศาสน

ธรรมคาํสั่งสอนพระองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ดงัแสดงมาก็

สมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้เอาละ ยอ่ๆ 

 

ท่ีมา:  https://youtu.be/AmhilQj_lbo  
  

https://youtu.be/AmhilQj_lbo
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นึกถงึแต่คาํบรกิรรมพุทโธ 

ตอ่นีไ้ปจะไดบ้รรยายธรรมะก็เป็นเครื่องประดบัสติปัญญาพทุธ

บรษัิททัง้หลาย เราเกิดมาทกุคนลว้นแตเ่ป็นผูท่ี้ไดส้รา้งกศุล บญุกศุล

ขึน้มาแลว้ มีรูปรา่งก็สมบรูณบ์รบิรูณไ์ม่เป็นง่อยเป็นเปลีย้ไม่เป็นใบเ้ป็น

บา้พิการตา่งๆ อย่างนีน้บัวา่เป็นบญุของเราประการหนึ่ง บคุคลท่ีสรา้ง

บาปสรา้งกรรมไว ้ เกิดขึน้มากป็ากแหวง่หหูนวกเป็นใบเ้ป็นบา้เสยีจติ

ผิดมนษุยธ์รรมดา เดินก็ก๊อกๆแก๊กๆขาแขง้ก็ไม่คอ่ยจะสมบรูณ ์ตา่งกนั

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึสมกบัภาษิตยกย่องตนวา่ บพุเพกตปญุญตา 

บญุที่สั่งสมดีแลว้ อนันี ้ เราไดส้ั่งสมมาดีก็ไดม้าเกิดในเมืองไทยพบปะ

พระพทุธศาสนา มีการไดท้าํบญุ บาํเพ็ญทาน ถือศีล รกัษาอโุบสถแลว้

ยงัไดเ้จรญิสมาธิกรรมฐานเหลา่นี ้เป็นสิ่งที่ทาํยาก  

โลก มนัเพลินอยูก่บัโลก มนัเพลินอยู่กบัสงสาร ทาํใหใ้จนัน้วุน่วาย

เดือดรอ้น แตว่า่เรากไ็ม่ไดม้องถึงสิ่งท่ีเป็นภยัเป็นทกุขก์ระวนกระวาย

ของเราเหลา่นัน้ ไม่ไดน้อ้มเขา้มาพินิจพิจารณาจงึไม่เกิดความเบื่อ

ความหน่าย เพราะฉะนัน้อย่างการเขา้มาภาวนาน่ีก็เหมือนกนั ตา่งคนก็

ตา่งมุ่งมาดปรารถนาความสงบของใจ บางคนก็ไดส้งบนอ้ย บางคนก็
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ไดส้งบมาก แตค่วามสงบมาก ความสงบนอ้ยนัน้ เราก็ตอ้งสงัเกตความ

ชาํนิชาํนาญของใจเรา ในขณะที่เราจะภาวนาอย่างนัน้ เราทาํอย่างไร

จงึเป็นใหใ้จของเรานัน้สงบ แลว้สงบไปไดเ้วลานานสกัปานใด น่ีก็ตอ้ง

สงัเกตอย่างนี ้ไม่ใช่สกัแตว่า่ทาํก็ทาํไป ไดห้รอืเสียกไ็ม่รู ้เห็นเคา้ทาํกท็าํ

อย่างนี ้ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัก็รูส้กึวา่ มีจาํนวนนอ้ย เพราะฉะนัน้ตอ้ง

อาศยัความใครค่รวญพินิจพิจารณาตวันีเ้ป็นสิ่งสาํคญัของการปฏิบติั  

บคุคลผูท่ี้มีใจอนัสงบ มีใจอนัเยอืกเย็น มองสิ่งใดก็เป็นคณุเป็น

ประโยชนเ์ป็นโทษของใจ เรานกัภาวนาก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ความฉลาด

ของมนษุย ์ แมแ้ตส่ตัวเ์ดรจัฉาน นกอีแออ้ย่างนีมี้แตข่าสองขามีปาก

หนึ่งอนักบัมีปีกอย่างนี ้ความฉลาดของนกที่จะหาเหยื่อมาเลีย้งปอ้นตวั

วนัหนึ่งๆ มองๆดแูลว้นกอีแอก้็ฉลาด บินเอาปีกสองปีกนัน้บินพบุๆพบัๆ 

พบุๆพบัๆไลเ่ขา้ไปในป่าแลว้ก็นกเหยื่อ สตัวท์ัง้หลายก็บินออกมา นกอี

แอก้จ็บักิน อืม้…ดูๆ ก็ชอบกล ความฉลาดของนกก็มีอยู่ท่ีปีก อยู่ที่

ปัญญาความคิดจะไดส้ตัวเ์ขา้มาเลีย้งปากเลีย้งทอ้งของตวั น่ีเป็นอย่าง

นัน้ น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่อยา่งเราก็เหมือนกนั อย่างเราภาวนา

อย่างนี ้วา่ก็วา่ซ ํา้วา่ซาก วา่กนัอยูอ่ย่างนีเ้อง แลว้ฟังก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ ฟัง
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ไม่เขา้ใจน่ีมนัเป็นสิ่งท่ียาก หวัใจมนัทบึ หวัใจมนัหนา หวัใจเหมือน

เหลก็กน้เตาที่ช่างเคา้ไม่เอาแลว้ เศษท่ีมนัไปลงอยู่ในกน้สวะอนันัน้ น่ี

มนัเป็นอย่างนัน้ ฟังไม่เขา้ใจ เม่ือฟังไม่เขา้ใจคนเทศนก์็ไม่มีอะไรจะ

เทศน ์ เป็นอยา่งนัน้ หาสิ่งที่จะเทศนก์็ไม่คอ่ยจะมี หวัใจมนัไม่เปิด มนั

ปิดอยู่ตลอดเวลา เป็นอย่างนัน้ น่ีเพราะฉะนัน้จงึวา่การกระทาํใจน่ีเป็น

สิ่งสาํคญั ถา้เราไม่ใครค่รวญพินิจพิจารณา ใหว้นัคืนลว่งไปๆอยู่ทกุวนั 

ทาํสิ่งนัน้ทาํสิ่งนีเ้อาความกงัวลตวันัน้เขา้มาบงัหนา้อย่างนี ้ ทาํใหเ้วลา

ของเราเน่ินชา้จากการปฏิบติั  

เพราะฉะนัน้จะตอ้งฝึกหดัตวัเรา ถึงเวลาเท่านัน้จะตอ้งนั่งสมาธิ

กรรมฐาน กาํหนดเวลาเท่าไรก็ตอ้งนั่งไดต้ามกาํหนดอย่างนัน้ อยา่ง

นกับวชอย่างนีก้็จาํเป็นท่ีสดุ พวกแม่ชงแม่ชีก็เหมือนกนั อย่าใหเ้วลา

ลว่งไปเปลา่ๆ ลว่งไปท่านเปรยีบเหมือนช่างหกูที่ทอไปเน่ียมีแตว่นั

ขา้งหนา้สัน้เขา้มา ชีวิตของเราเม่ือเกิดขึน้มาแลว้ ก็มีแตว่นัสัน้เขา้ไป สัน้

เขา้ไป ไม่รูจ้ะตายวนัไหน เพราะฉะนัน้จงพากนัตัง้อกตัง้ใจ พรรษาหนึ่ง

ก็เป็นอย่างนัน้ สองพรรษาก็เป็นอย่างนัน้ วา่ก็วา่ หลวงตาดา่ วา่ก็ตอ้ง

วา่กนั เทศนก์็ตอ้งเทศนเ์พ่ือใหดี้ใหเ้ป็นประโยชนข์ึน้มา ไม่ไดเ้ทศนเ์พ่ือ
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หวงัเงินหวงัทอง หวงัลาภสกัการะอะไรตา่งๆ ไม่ไดห้วงัสิ่งเหลา่นัน้ 

เทศนก์็เป็นการที่ชกัจงูเรือ่งการภาวนาของเรา หลวงตาก็เทศนก์็ไม่คอ่ย

จะเป็นแตว่า่บวชมาแก่มานานเขา้ เคา้ก็วา่เป็นอาจารยอ์าวโุส ก็จาํเป็น

ที่ตอ้งแสดงไปอยา่งนัน้ ความสนัทดัในกรณีแบบแผนตาํรบัตาํราไม่

คอ่ยไดศ้กึษาเลา่เรยีน เพราะฉะนัน้การเทศนจ์ะเอาไพเราะเสนาะโสต

จรงิๆก็เป็นสิ่งที่ยาก เพราะฉะนัน้จงึวา่การภาวนาน่ีหละ น่ี มนักจ็ะเขา้

มาเดือนหนึ่งแลว้ วนันีก้็วนัโกน ปลงหวัขึน้มาอกีแลว้ เน่ียเป็นอย่างนัน้ 

เดือนหนึ่ง เราชั่งดตูวัเราส ิ เราทาํภาวนาขึน้มาตัง้แตเ่ดือนหนึ่งแลว้ได้

อะไรบา้ง มองดตูวัเรา มองอยูห่วัใจเรา อย่าไปมองโทษของคนอื่น 

มองดท่ีูตวัของเรา เราภาวนาเป็นบา้งมัย้ จิตสงบวนัไหนคืนไหนเวลา

เท่าไหร ่สงบลงไปอย่างนัน้ไดน้านเท่าไร แลว้เกิดมีอะไรปรากฏ มีนิมิตมี

ภาพมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึน้ในใจบา้ง แลว้ทาํใจใหเ้ยือกเย็นบา้ง อย่าง

นีก้็ตอ้งชั่งพินิจพิจารณาอยู่วา่เรากระทาํเป็นไปอย่างไร กาํไรหรือ

ขาดทนุ ไม่ใช่สกัแตว่า่ทาํไปๆไม่รูไ้ดรู้เ้สีย เป็นอย่างไรก็ไม่รูเ้รื่องเลย

อย่างนีก้แ็ยเ่หมือนกนั การปฏิบติัของเรา อย่างนีเ้รยีกวา่เน่ินชา้ ตายก็

ตายเปลา่ๆ เพราะฉะนัน้ตอ้งอตุสา่หข์มกัเขมน้  
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การกระทาํอนันีเ้ป็นการกระทาํท่ียาก แตเ่ม่ือเราตัง้อกตัง้ใจลงไป

จรงิๆแลว้มนัก็ไม่หนีความจรงิได ้ เพราะมนัขาดความพากความเพียร

ความพยายามตวันัน้เป็นสิ่งสาํคญั ความอตุสาหะ นั่งใหน้าน บรกิรรม

ใหเ้รว็ นกึใหเ้รว็ ตอ้งการใหต้ดัอารมณอ์ย่าเขา้มาสูใ่จของเรา ใหใ้จของ

เราอยู่กบัคาํบรกิรรมบทใดบทหนึ่งอยูอ่ย่างนัน้ จะเป็นอรหงั พทุโธ อิติปิ

โส ภควา, หรอื อรหงั สมัมา, พทุโธ, สงัโฆ อนัใดอนัหนึ่ง ตาย ไม่เที่ยง 

เป็นทกุข ์ ทกุข์ๆ กไ็ด ้ เจ็บๆ อย่างนีก้็ได ้ อนัใดอนัหนึง่ เน่ียเราภาวนาก็

ตอ้งสงัเกตอย่างนัน้  

อย่างเรากาํหนดจติอยู่เฉยๆ เวลาเขา้ภาวนากช็อบกาํหนดจิต

เฉยๆ น่ีอย่างหนึง่ อย่างนีท้ี่มกัเกิดถนีมทิธะ ง่วงเหงาหาวนอน ตวัเนีย้

นาํเขา้มา เพราะอะไร เพราะความขีเ้กียจของใจ ไม่อยากคิด ไม่อยาก

นกึ ไม่อยากการบรกิรรม นั่น โกสชัชะ มนัเขา้มาทบัหวัใจ อสัม ิความถือ

ตวัถือตนวา่เราดีเราเก่ง เราวิเศษเราวิโส ไม่ตอ้งการบรกิรรมพิจารณา

อะไรเลย กาํหนดเขา้ไปอย่างนัน้ นั่น อนันีท้บัหวัใจเรา ทาํใหก้ารปฏิบติั

ไม่กา้วหนา้ อย่างท่านพดูไว ้ก็เคยพดูบอ่ยๆ อย่างจะเขา้ฌาณสมาบติั ก็

จาํเป็นจะตอ้งเขา้ไปตัง้แตป่ฐมฌาณ ปฐมฌาณก็ตอ้งมีวติกวจิาร วิตก
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ก็คืออะไร การระลกึถึงการบรกิรรมนั่นเอง ก็ตอ้งการใหจ้ิตมนัมาเลน่กบั

สิ่งเหลา่นีซ้กัพกัหนึ่ง แลว้จงึคอ่ยๆทวนเขา้ไป เม่ือทวนเขา้ไปอย่างนัน้ 

วิตกวิจาร พอเม่ือมนัพอของมนัเขา้ไปแลว้ กปี็ติ ความสบายของกาย 

ความสบายของใจที่ระลกึอยู่กบัสิ่งนัน้อนัเดียว ใจไม่กระสบักระสา่ยไป

ในอดีตอนาคต ไม่กระสบักระสา่ยไปหนา้ไปหลงั ไม่ห่วงนู่นห่วงน่ี คิดไป

อย่างนัน้อย่างนี ้ ใจระลกึอยู่ในคาํบรกิรรมอนัเดียวอย่างนัน้เรยีกวา่ปีติ

เกิดขึน้แลว้ ใจอย่างนัน้สบาย กายก็ทาํใหก้ายก็สบาย กายก็เบา ใจก็

เบา เบายงัไง นกึก็สบายคลอ่งแคลว่สะดวก ไม่ขดัไม่ขอ้ง เป็นไปดว้ย

ความเพลิดเพลินของใจอย่างนัน้ นั่นหละ โยมไม่ถนดัเขา้ไปกส็ปัหงก

แลว้ อา้ เป็นอย่างนัน้ ภาวนาไม่เป็น! มนัก็ตอ้งใหพิ้จารณา อย่าใหม้นั

สปัหงก! สปัหงกมนัเสีย มนัไม่ไดเ้รื่อง! เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่

เทศนอ์ย่างนี ้ เราจะมากาํหนดอยูแ่ตใ่จอย่างเดียวมนัไม่ได ้ มนัตอ้งแก้

มนั ถีนมิทธะตวันัน้มนัจะเขา้มา มนัเริ่มเขา้มาอย่างนี ้มนัขาดความรูส้กึ 

ขาดสติ ขาดสมัปะชญัญะ ไม่รูต้วัเลย สมาธิเสยี ไม่ไดส้มาธิ น่ี 

เพราะฉะนัน้เรานั่งลงไปตอ้งบรกิรรมอยูอ่ย่างนัน้ ถีนมิทธะมนัจะดีกวา่

ขา้เรอะ หรอืหมาที่ไหน! ไอขี้เ้กียจ! มาจากไหน นั่น เอามนัเขา้ไปอย่าง
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นัน้ มนัจะมาไดอ้ย่างไร เออ้ เม่ือเราถึงมนัอย่างนัน้ กาํป้ันขวากาํป้ันซา้ย

ใสเ่ขา้ไป มนัจะอยู่เหรอ มงึอยู่ไดเ้หรอ ไอขี้เ้กียจขีค้รา้นง่วงเหงา

หาวนอน มนัจะอยู่ไดอ้ย่างไร น่ีมนัขีเ้กียจ น่ีมนัไม่เอา ทาํอะไรก็ไม่เอา 

กาํหนดแตใ่จอย่างเดียว มนัก็สปัหงกท่าเดียว มนัก็ไม่ไดเ้รื่อง! ไม่ได้

เรื่องซกัที! สามปี หา้ปี สิบปีก็เป็นอยู่อย่างนัน้ ภาวนาไม่เป็น! เป็นอยา่ง

นัน้ เพราะฉะนัน้มนัตอ้งแกต้รงนี ้ แกต้รงนีไ้ม่ได ้ ภาวนาไม่เป็น น่ีเป็น

อย่างนัน้ วา่กนัชดัๆ วา่กนัแน่ๆ วา่กนัตรงๆ ขวานผ่าเขา้ไปเลย เป็น

อย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้เราตัง้ใจภาวนา ตอ้งการบรกิรรมส ิ อย่าไปวา่ใคร

เทศน ์ พระพทุธเจา้ก็บอกมาอย่างนัน้ ครูบาอาจารยข์องเราก็บอกมา

อย่างนัน้ ท่านบอกไม่ผิดทาง เป็นอย่างนัน้ หลวงตาก็จาํๆเคา้มาก็วา่ไป

ตามเรื่อง เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้เราเทศนก์นัอยา่งนีก้็เพ่ือการจะเนน้

กนัใหม้นัดีขึน้มา แกส้ิ่งที่ไม่ดีของเรา เม่ือมนัเป็นถีนมิทธะอย่างนัน้เรา

จาํเป็นตอ้งแก ้ ถา้ไม่แกก้็ภาวนาไม่เป็น น่ีเป็นอย่างนัน้ เม่ือมนัแกจ้น

บรกิรรมอยูอ่ย่างนัน้จนจิตมนัแน่วแน่อยู่กบัการบรกิรรมอย่างนัน้ เท่ียง

ตรงจิบ๊ ไม่ไปไหนเลย ใจผอ่งแผว้ ใสสะอาดสวา่งปลอดโปรง่ แจม่ใส 
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กายก็เบา ใจกเ็บา เบาหมด เบาทกุชนิด นั่น จงึเป็นสมาธิอย่างนัน้ งว่ง

โงกง่วงเหงาหาวนอน อะไรมนัก็ไม่ตามเขา้มา ไม่มีเลย ในขณะนัน้ ใจ

ปลอดโปรง่ น่ี อย่างนัน้จงึเรยีกวา่เป็นสมาธิ น่ีเขา้ไปก็สปัหงก สองทกี็

สปัหงก นกึขึน้มาก็ตัง้ขึน้มาอีกก็สปัหงกอีก แลว้กนัๆ ใชไ้ม่ไดเ้ลย นก

ยางจะจิกปลาท่าเดียวก็ไม่ไหว เพราะฉะนัน้เราตอ้งแก ้ แกส้ิ่งเหลา่นีใ้ห้

มนัหาย เม่ือแกส้ิ่งเหลา่นีห้ายแลว้ ใจเป็นปกติแลว้ ก็ตอ้งนอ้มเขา้มา

พิจารณา พิจารณาวา่อย่างทกุครัง้ท่ีเราทาํไปทาํไมเป็นอย่างนัน้ เม่ือมา

กระทาํอย่างนีแ้ลว้ทาํไมไม่เป็น น่ี ทาํไมไม่เป็น มนัเป็นเพราะเหตอุะไร 

เราตอ้งใครค่รวญพิจารณา อ๋อ เราไดก้ระทาํอย่างนี ้ ถีนมิทธะจงึไม่

ครอบงาํ ความสปัหงกก็ไม่มี ใจกป็ลอดโปรง่ ใจก็เป็นสมาธิ แช่มช่ืน น่ี 

มนัก็ไดก้าํลงั เม่ือไดก้าํลงัอย่างนัน้ ก็ตอ้งทาํอย่างนัน้  

เวลาเขา้บัน้ตน้กต็อ้งเอาอย่างนัน้ เอาลงไปอย่างนัน้ ใหม้นัเขา้

อย่างนัน้ เม่ือเขา้อย่างนัน้ใจมนัเป็นสมาธิไดแ้ลว้ เราก็ตอ้งพิจารณา 

พิจารณาลงไป สิ่งใดมนัเพลิดเพลินโลกสงสาร เคยเสวยอยูก่บัโลก

สงสาร อะไรมนัเพลิดเพลิน เพลิดเพลินตรงไหน น่ี กต็อ้งเอาสิง่เหลา่นัน้

มาพิจารณา มาใครค่รวญ ดผูมเราซ ิ มนัเคยดาํ ทนีีท้าํไมมนัหงอกมนั
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ขาว แลว้มนัจรงิมัย้ น่ีมนัก็ตอ้งดอูยา่งนัน้ พิจารณาลงไป เน่ีย อย่างนีจ้งึ

เรยีกวา่ปัญญาใครค่รวญพิจารณา ไม่ใช่ดแูตผ่ม แลว้ใครเป็นคนไปวา่ 

ผม วา่ผมมนัหงอก ผมมนัขาว ผมมนัดาํ ผมมนัลา้น หวัมนัลา้น น่ี ใคร

วา่ ไอต้วัวา่ตวันีม้นัจรงิรเึปลา่ ไอธ้รรมชาติอนันัน้อยูท่ี่อย่างนัน้ ไอต้วัวา่

เน่ียมนัจรงิมัย้ ฟังตรงนีใ้หฟั้งจนเขา้ใจ ฟังเขา้ใจแลว้มนัรูจ้กัง่ายๆ เม่ือ

ใจสงบลงไปอย่างนัน้ คิดออกไปอยา่งนัน้ ความคิดนัน้จรงิรเึปลา่ มองดู

ใหม้นัชดัส ิใจท่ีมนัสงบกบัที่ความคิดเกิดขึน้ มนัตา่งมนัมัย้ น่ีอย่างนีจ้งึ

เรยีกวา่ปัญญา คน้ควา้พินิจพิจารณาอย่างนี ้ มาคน้ควา้พินิจพิจารณา

อย่างนัน้แลว้ เม่ือเห็นความจรงิแลว้ ใจนัน้มนัก็ปลอ่ยวาง วางสงัขาร

ธรรมท่ีในใจของเรา วางทัง้กายทัง้สงัขารของใจนั่น  

เม่ือวางอย่างนัน้ยงัมีอะไรตัง้อยู่ท่ีปรากฏอยู่กบัตวัเรา ท่ีมีความ

รูส้กึตวันัน้ เป็นความรูส้กึชนิดไหน เราก็ตอ้งสงัเกต ท่านจงึวา่ ธรรมฐีต ิ

ธรรมฐีติก็หมายถึงความสงบนั่นเอง ธรรมอนันัน้เป็นธรรมอนัสงบ ธรรม

อนัเยอืกเย็น เต็มไปดว้ยความต่ืนตวั ผอ่งใสปลอดโปรง่อย่างนัน้ น่ี จงึ

เรยีกวา่ปัญญา สิ่งอนัใดจะเขา้มาก็สามารถจะทนัหกัหา้ม ตดัฟันบั่น

ทอนลงไปทกุขณะ ไม่ใหเ้ขา้มาแทรกในหวัใจของเรา เม่ือไม่แทรกใน
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หวัใจของเราแลว้ใจเราก็ไม่เดือดรอ้น ใจเราก็ไม่ขุน่มวั ใจเราก็มีแต่

ความผ่องใส เป็นอย่างนัน้ น่ี เพราะฉะนัน้ การภาวนาก็ตอ้งการมุ่งมาด

ปรารถนาจดุตวันีใ้หเ้กิดปัญญา เกิดปัญญาก็ตอ้งอาศยัการคน้ควา้

พินิจพิจารณา ในระยะบัน้ตน้มนัก็ตอ้งจาํเป็นตอ้งเพลิดเพลินไปอย่าง

นัน้ในขณะพิจารณา  

เหมือนกนัการบรกิรรมก็อย่างนัน้ เม่ือในขณะท่ีบรกิรรมเพลินอยู่

อย่างนัน้ ใจยงัไม่วางอเุบกขา มนัก็เพลินกบัการวา่คลอ่งแคลว่

สะดวกสบายอย่างนัน้ นั่น ใจสบาย ความเจ็บความปวดความเม่ือย 

เจ็บหลงัเจ็บเอวเจ็บแขง้เจบ็ขาเจบ็เข่าเจ็บหนา้เจ็บหลงั ไม่มีเลย ใจ

เพลินอย่างนัน้ นั่นท่านเรยีกวา่ปีติเกิดขึน้แลว้ นั่น การภาวนาเกิดขึน้

แลว้ ตอ้งใหมี้ปีติ ถา้ไม่มีปีติมนัก็ไม่เพลิดเพลิน ทาํลงไปก็ขีเ้กียจขีค้รา้น 

วนัหนึ่งก็ไม่ได ้สองวนัก็ไม่ได ้หา้วนัก็ไม่ได ้เจ็ดวนัก็ไม่ได ้น่ีมนัปาเขา้มา

เดือนยงัไม่ไดซ้กัทีความสงบ แลว้มนัวุน่อะไร ถามมนัไวใ้นหวั วนันีก้็

โกนออกหมด มะเหงกกาํป้ันใสเ่ขา้ไป มงึขีเ้กียจแท ้ภาวนาก็ไม่เป็น กิน

ขา้วเสียขา้ว ดา่มนัเขา้ไป อย่างนัน้ อย่าใหม้นัเพลิน นั่งภาวนาใหม้ากๆ 

ทาํสมาธิใหเ้ก่งๆ เป็นอย่างนัน้ แลว้มนัก็จะรูจ้ะฉลาดขึน้เอง น่ีเป็นอย่าง
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นัน้ เอาแตค่วามมกัง่าย จะทาํอะไรก็ทาํ มนัก็ไม่เกิดซกัที ใจก็ไม่เป็น

สมาธิ มีแตเ่ดือดรอ้น วุน่วาย เพ่งออกไปนอกท่าเดียว น่ี มนัก็เลยวุน่วาย

ขดัขอ้งไม่เกิดความสงบ บวชเขา้มาก็สกัแตว่า่กายเขา้มาบวชเท่านัน้ ใจ

น่ีไม่ไดบ้วชซกัที ใจวุน่วายกระสบักระสา่ยดิน้รนกระวนกวายไปอนันัน้

อนันี ้มีแตค่วามรา่เรงิความสนกุสนานอย่างนี ้ขาดทนุ ใจเศรา้หมอง ใจ

เป็นอกศุลจิต ทบัใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี ้เพราะฉะนัน้ตอ้งแก ้ 

เม่ือใจของเราสงบแลว้ ตอ้งพิจารณาเหลา่นีแ้หละ ความมนัเพลิด

มนัเพลิน มนัเพลนิเพราะอะไร ไหนเพลินอะไร คน้ควา้พินิจพิจารณาลง

ไป ใครค่รวญลงไปใหม้ากๆ อย่าไดท้อ้ถอย พิจารณาท่าเดียว คน้ลงไป 

การคน้ควา้ก็ตอ้งมีบนัยะบนัยงั รูจ้กัประมาณการคน้ควา้ เม่ือคน้ไปๆ

จิตมนักาํเรบิ มีเรือ่งราวเขา้มามากมาย เรือ่งนัน้ยงัไม่ทนัเสรจ็เรื่องนีเ้ขา้

มา เพลินเรือ่งนัน้อีก อา้วเรือ่งนัน้ยงัไม่ทนัเสรจ็ เอา้! เรือ่งนีเ้ขา้มาอีก

แลว้ อย่างนีใ้ชไ้ม่ได ้ อย่างนีไ้ม่ใช่ลกัษณะของปัญญา ลกัษณะของ

ปัญญาจบัเรื่องใดก็ตอ้งอยูเ่รื่องนัน้ ไม่มีไปในท่ีไหน ไม่มีสิ่งอื่นเขา้มา

แทรกแซงในขณะที่พิจารณาอย่างนัน้ เม่ือพิจารณาอย่างนัน้แลว้ นั่น
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แหละ จะเป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้ จะเป็นไปเพ่ือความรูช้ดั น่ี จะเป็นไป

เพ่ือความสงบ น่ี เพราะฉะนัน้ปัญญาจงึวา่เป็นสิ่งสาํคญั  

อย่างท่ีพระบรรยายเม่ือกี๊วา่ เอวะเมตงั ยะถาภูตงั สมัมปัปัญญา

ยะ ทฏัฐพัพงั พงึรูเ้ห็นปัญจขนัธอ์นัตามเป็นจรงิดว้ยปัญญา แน่ะ! สิ่ง

อดีตอนาคตท่ีละเอียด ท่ีใกล ้ ท่ีไกล วา่หมดแสดงสวดเม่ือกี ้นั่นก็หมาย

ลงสดุทา้ยก็วา่ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะทฏัฐัพพงั พงึรู ้

เห็นดว้ยปัญญาอนัตามความเป็นจรงิของปัญจขนัธ ์ น่ีเป็นอย่างนัน้ เรา

ก็มีตวัมีตน เราก็ตอ้งพิจารณา ตวัเรามีแขง้มีขา พิจารณาลงไป ขาทาํไม

มนัเจ็บ ขาทาํไมมนัปวด เอวทาํไมมีเอวก็เจบ็มีปวด มีเจ็บในหเูจ็บในตา

เจ็บในจมกู เจบ็ไปสรรพางคร์า่งกาย ลาํไสเ้ลก็ลาํไสห้น่อย บางคนเป็น

น่ิวในดีก็มีเจ็บปวดอย่างนี ้ ตอ้งพิจารณาใหม้นัรอบลงไป คน้ลงไปให้

มากใหม้าย ก็คน้ลงไปอย่างนัน้ ใจก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลนิ ยิ่งสนกุสนาน นั่ง

อยู่ก็ไม่อยากจะลกุ พิจารณาอย่างนี ้ เพลินอยู่อย่างนี ้ นั่นแหละ เม่ือ

พิจารณาพอแลว้มนัก็เห็นความจรงิ เห็นความจรงิก็ ฐีติธรรมอย่างวา่

นั่นแหละ ธรรมฐีติ  



Page 69 of 106 
 

เม่ือพิจารณาพอลงไปแลว้ พอมาเห็นโทษของการพิจารณานั่นเอง 

ตวันัน้แหละ เห็นโทษตวัคิดนกึ ตวัท่ีปรุงท่ีแตง่ ตวัท่ีวา่อย่างนัน้อย่างนี ้

ไม่ไดเ้ห็นท่ีไหน เห็นทกุขเ์หมือนกนัก็ตอ้งเห็นตรงนี ้ไม่ใช่เห็นในกระดาษ 

สมทุยัอย่างนัน้ นโิรธอย่างนัน้ มรรคอย่างนัน้ น่ี มรรคสี่ ผลสี ่ นิพพาน 

หนึ่ง นั่นเป็นอย่างนัน้ นั่นมนัอยู่ในใบลาน เห็นตวัเราก็ตอ้งเห็นใจที่คิด

วุน่คิดวาย คิดกระสบักระสา่ย นั่น พิจารณาตวันีล้งไป ไม่ใหม้นั

กระสบักระสา่ย ไม่ใหม้นัเดือดรอ้น ไม่ใหม้นัวุน่วาย เห็นแจง้ชดัอย่างนี ้

แลว้มนัก็ปลอ่ยวาง ใจก็สงบ น่ี เป็นอย่างนี ้ เพราะฉะนัน้จงึวา่เม่ือ

ภาวนาก็ตอ้งคน้ควา้ใหม้ากๆ อย่าไดถ้อย  

โยมบางคนมาจากบา้น มาพดูใหฟั้ง ดีกวา่พวกโยมของเรา วา่กนั

ทีซกัหน่อย มาภาวนาไม่ก่ีวนัใจสงบ พิจารณารา่งกายไดเ้ลย เห็นหลดุ

ออกมาเป็นทอ่นๆๆๆอย่างนีก้เ็ป็น ดสู ิ แลว้เรามนัเป็นคนหรอืเป็นอะไร 

ทาํไมภาวนาไม่ได ้อยู่วดัดว้ย แน่! เอาแตขี่เ้กียจ ไม่ไดอ้ย่างเคา้ เคา้มนัดี

มาจากไหน มีแขง้มีขามีตีนมีมือ เราเป็นอะไร ทาํไม่ได ้ตอ้งสูส้!ิ ใจตอ้ง

นกัสู ้อย่าเป็นนกัแพต้ลอดเวลา เหมือนหมาจะกดักะเคา้ จกุตดูอยูเ่รื่อย 

ว่ิง เอะอะว่ิงหนี จกุตดูว่ิงหนี เสรจ็ แพอ้ยู่ทกุที! ไม่ไหว แย่เลย ตอ้งมี
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มานะ! มีความพากความเพียร เคา้ไม่เป็นเคา้เป็นได ้เราก็ตอ้งเป็นได ้ใจ

เหมือนกนั กินขา้วเหมือนกนั มีแขง้มีขามีตีนมีมือ เออ้ ทอ้ถอยทาํไม 

ตอ้งสูใ้หเ้ต็มท่ีส ิ น่ีนกัเสียสละก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ อย่าไปถอยมนั น่ี ถา้

เป็นอย่างนัน้แลว้ มีความพากความเพียรเขม้แข็งเต็มท่ีแลว้ มนัก็ตอ้ง

สงบใหเ้รา มนัจะหนีไปไหน ไม่สามวนัเจ็ดวนั ท่านจงึทาํนายไว ้บรรยาย

ไวว้า่บคุคลผูพิ้จารณา สามวนัเจ็ดวนั สิบหา้วนั หนึ่งเดือน สองเดือน 

สามเดือน สี่เดือน หา้เดือน เจ็ดเดือน หนึ่งปี สองปี สามปี สี่ปี เจด็ปี 

อย่างตํ่าไดส้าํเรจ็อนาคามิตา ในแบบวา่ไวอ้ย่างนัน้ เป็นความจรงิ

ทีเดียวอนันี ้เถียงไม่ได ้แตที่นีเ้ราทาํไม่เป็น เราไม่กระทาํ มนัก็ไม่เกิดขึน้ 

เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้ถา้เรากระทาํเขา้แลว้มนัก็ตอ้งเป็น แตท่าํใหเ้ป็น 

หมายความวา่ทาํสมาธิได ้ ก็ตอ้งใชก้ารคน้ควา้พินิจพิจารณา อยา่ง

บรรยายเม่ือกีน่ี้แหละ ถา้เรานั่งแตส่มาธิ จึง้…อยูแ่ตใ่นสมาธิอนัเดียว

อย่างนัน้ มนักไ็ปไม่ไหว มนัก็ไดแ้ค่นัน้ แตว่า่ยงัดีกวา่ไม่ได ้ตายไปอยา่ง

นัน้บางทียงัไดไ้ปพรหมโลก ไม่ไปนรกเพราะใจเป็นสมาธิ ถา้ใจที่วุน่วาย

เดือดรอ้น คิดห่วงนู่นห่วงน่ี ตายไปขณะนัน้กไ็ปนรก น่ี เป็นอย่างนัน้
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ตา่งกนั เพราะฉะนัน้อย่างเราเขา้มาเขา้วดัเขา้วา เอาความมุ่งมาด

ปรารถนาท่ีอบรมทาํจิตทาํใจของเราใหส้งบระงบั ก็ตอ้งอาศยัความ

พากความเพียร น่ีเป็นสิ่งสาํคญั เพราะฉะนัน้อย่าไดท้อ้ถอย  

น่ีแหละ ท่ีบรรยายธรรมะมาปกิณกะ ขอใหโ้ยมไดน้าํไปพินิจ

พิจารณา สิ่งอนัใดที่จะเป็นประโยชนก์บัเรา สิ่งนัน้ควรนอ้มไปพินิจ

พิจารณาแลว้ก็ลองปฏิบติัด ูตอ่นัน้ไปก็จะไดบ้งัเกิดความสขุความเจรญิ 

จะเห็นความอศัจรรยข์องคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่เป็นของจรงิแท ้

เป็นของไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่ของหลอกลวงโลก ธรรมะพระพทุธเจา้ถา้

ใครไดป้ฏิบติัแลว้ ไดส้งบจรงิๆ ไดร้บัความรูจ้รงิๆ น่ีเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เม่ือเป็นอย่างนัน้แลว้ตอ่นัน้ไปก็จะไดเ้กิดความสขุความ

เจรญิ น่ี ก็เท่ากนักบัวา่ ไดเ้ชิดชพูระพทุธศาสนาเม่ือเรารูธ้รรมะแลว้

อย่างนัน้ก็ไดน้าํไปพร ํ่าสอนบคุคลผูอ้ื่นท่ียงัไม่เขา้ใจใหป้ระพฤติปฏิบติั

ไปอย่างนัน้ ตามเราจนไดร้บัความรูค้วามฉลาดเกิดขึน้กบัเคา้ น่ีเรยีกวา่ 

เทอดทนูชกัจงูพทุธศาสนาใหรุ้ง่เรอืงถาวรพฒันาการ ดงัแสดงมาก็

สมควรแก่กาลเวลา ขอยติุลงเพียงเท่านี ้

ท่ีมา:https://youtu.be/HwoGxTVWB38   

https://youtu.be/HwoGxTVWB38
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รูป อนัตตา 

บดันีจ้ะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดบัสติปัญญาพทุธ

บรษัิททัง้หลาย ตา่งคนตา่งไดฟั้งจนชินห ู การเขา้มาปฏิบติัธรรมะเพ่ือ

ชาํระใจของตน ชาํระใจของตนใหเ้กิดความสงบ ใจหรอืวา่จิตอนันัน้มนั

ก็เหมือนอย่างเกิดความทกุขข์ึน้เราก็รู ้ เป็นสขุก็รู ้ เจ็บในรา่งกายอนัใด

อนัหนึ่งอย่างนีเ้ราก็รู ้ แตเ่ราไม่เห็นตวัรูอ้นันัน้ชดั อย่างท่ีเราเขา้มา

ปฏิบติัอย่างนี ้ กต็อ้งการจะตอ้งใหรู้ต้วัรูต้วันัน้เอง ทีนีท้่านจงึสอนให้

ภาวนาเพราะวา่ธรรมดาของใจมนัตอ้งใหส้งบ อย่างเราลองกาํหนด

หยดุลมหายใจแลว้ก็อย่านกึไปไหนอย่างนี ้ ใจคือผูรู้ห้รอืเรยีกวา่จิตอนั

นัน้จะตัง้อยู่ตามธรรมชาติอยา่งนัน้ จิตจะตัง้อยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มี

กิรยิาไปกิรยิามา มีหนา้ท่ีเรยีกวา่ ฐีต ิ ตัง้อยู่เฉยๆอย่างนัน้ของจิต มีอนั

ใดเกิดขึน้ก็รูอ้ย่างนัน้ ทีนีพิ้ธีที่จะฝึกหดัตอ้งการใหเ้ป็นอย่างนัน้ก็จงึวา่

ใหบ้รกิรรมพทุโธหรอืบรกิรรมความตายอนัใดอนัหนึ่ง ในขณะที่เรา

บรกิรรมอยา่งนัน้ ใจเรามนัก็รูว้า่เราวา่พทุโธ น่ี นั่นแหละ ตวันัน้ตวัท่ีอยู่

ขา้งหลงัคือตวัอยูท่ี่รูอ้ยู่อย่างนัน้ รูท่ี้เรานกึอยูก่บัพทุโธ อย่างนัน้เรยีกวา่

จิตแท ้ แตเ่รายงัจบัไม่ได ้ เรายงัไม่เห็น คือเห็นอนันัน้ท่านเรยีกวา่ทศันะ 
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ญาณะแปลวา่รู ้ รูว้า่จิตของเราอยู่กบัพทุโธแตท่ศันะอีกอนัหนึ่งยงัไม่

เกิดขึน้ น่ี มนัยงัไม่พรอ้ม คือ ญาณะ ญาณะทศันะในแบบท่านวา่อย่าง

นัน้ ทศันะตวันัน้เห็น เห็นวา่จิตอยู่ จิตอยู่เป็นปกติ จติอยู่กบัพทุโธ เรารู ้

อย่างนัน้แตย่งัไม่เห็น เพราะฉะนัน้มนัยงัไม่ชดั การเขา้มาฝึกหดัปฏิบติั

อย่างนีก้็ตอ้งการจะตอ้งใหเ้ห็นคือผูรู้ต้วันัน้เอง  

อย่างพระท่านสวด รูปัง อนตัตา แลว้ท่านก็ถามวา่รูปนีเ้ป็นสขุหรอื

เป็นทกุข ์ เป็นทกุขพ์ะเจา้คา่ กโ็อปนยโิกนอ้มมาสูเ่รา รูปของเราก็

เหมือนกนัอย่างนัน้ นั่งนานก็เจ็บหลงั เม่ือยกน้ นอนมากก็หลงัแข็ง น่ี 

มนัเปลี่ยนไปตา่งๆนานา แลว้ท่านถามวา่เม่ือรูปนัน้น่ะ เม่ือไม่เท่ียงแลว้

มนัเป็นสขุหรอืเป็นทกุขอ์ะ้ พระปัญจวคัคียอ์ย่างท่ีสวดเม่ือกี๊เคา้บอกวา่

เป็นทกุขพ์ะเจา้คะ่ พระพทุธเจา้ก็เทศนส์อนปัญจวคัคีย ์ แตที่นีเ้รานอ้ม

โอปนยิโก บทท่ีสวดนีเ้ป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นธรรมะอนัสงู สงูที่สดุ พอ

เทศนจ์บลงไปอยา่งนัน้ ปัญจวคัคียก์็ไดส้าํเรจ็สิน้อาสวกิเลส ถามลงไป

วา่ รูปเป็นสขุหรอืเป็นทกุข ์เป็นทกุข ์แลว้เที่ยงมัย้ กบ็อกวา่ไม่เท่ียง แลว้

มนัใช่ตวัเรามัย้ ก็บอกวา่ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ตวัเราควรยดึถือมัย้ ไม่ควร
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ยดึถือ ดซู ิ เน่ียในแบบท่านแปลไวล้ะเอยีดละออ หลวงตาไม่คอ่ยไดด้ ู

ฮือ้ คิดประมาณไปอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้จงึวา่น่าสรรเสรญิ ท่ีพระองคเ์อามาคิดเอามาเทศน์

สอนอย่างนี ้ ไม่ใช่นอกจากตวัของเรา อยู่ในตวัเราน่ีทัง้หมด เพราะ

พระองคก์็มีปัญจขนัธอ์ย่างพวกเราน่ี ท่านไดพิ้จารณาจนละเอยีดละออ

เรยีบรอ้ยลงไปทกุชนิดเป็นอย่างนัน้ พิจารณาจนกระทั่งไม่เที่ยงเป็น

ทกุข ์ แลว้อะไรมนัเท่ียง อะไรมนัเป็นทกุข ์ ทา่นพิจารณาคน้ควา้

ละเอยีดละออหมด รูปในอดีต รูปในท่ีใกล ้ รูปในที่ไกล รูปหยาบ รูป

ละเอยีด วา่น่ีพิจารณาแหลกหมดวา่อย่างนัน้เถอะ พิจารณาจนไดรู้ ้

ความจรงิอย่างนัน้วา่เป็นของไม่เท่ียงจรงิๆของเราอนันี ้ ประเด๋ียวก็

จะตอ้งแตกดบัทาํลายลงไป เน่ีย ท่านตรวจคน้จนละเอยีดละออจน

เรยีกวา่เป็นสพัพญั� ูเป็นผูรู้ ้ รูแ้จง้โลก โลกก็คือในมนษุยเ์ราเน่ียตวัเรา

เน่ียเป็นโลกอนัหนึ่ง   

เพราะฉะนัน้อย่างการภาวนาก็เหมือนกนั ใหค้น้ลงไปในกายของ

เราเน่ีย ไม่ตอ้งไปดท่ีูอื่น ความสขุความทกุขค์วามเดือดรอ้นความ

วุน่วายมนัอยู่ที่ไหน ไม่ไดอ้ยู่ที่อื่น อยู่ท่ีตวัเรา อยู่ที่หวัใจของเราท่ีมนัไม่
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เป็นปกติ มนัไม่รูต้วัอนันัน้ ตอ้งคน้ เม่ือใจมนัสงบแลว้มนัตอ้งคน้ลงไป 

คน้ลงไปอย่างนัน้ ทาํไมเจา้ไม่สงบ มนัเป็นเพราะเหตอุนัใด จงึเดือดรอ้น 

จงึวุน่วาย เราก็ตอ้งเอามาคน้เอามาคิด ก็ตอ้งนกึ ไม่ใช่ไม่นกึ แตพ่วก

ใหม่ที่มาฝึกใหม่ก็ไม่คอ่ยเขา้ใจ ทีนีพ้วกแก่ๆสิ มนัไม่ใช่แก่มะพรา้ว คน

แก่ฟักแก่แฟงมนัก็ไม่อรอ่ย เด๋ียวก็เน่า เพราะฉะนัน้ตอ้งสติ แก่ฟักแก่

แฟงมนัไม่มนั ไม่เหมือนมะพรา้วนะ โยม ทีนีต้อ้งมนัๆหน่อย เผ็ดๆหนอ่ย

มนัจงึแซบ เคา้วา่งัน้ 

เม่ือใจมนัสงบแลว้เราก็ตอ้งคน้ควา้พิจารณาใหล้ะเอยีดละออ ไหน

เราวา่ตวัเรา ตาร ึ คน้ลงไป หรู ึ จมกู ตรงไหนอะ้ แขง้ขามือตีน อวยัวะ

สว่นไหนเป็นของๆเรา น่ีอย่างนีต้อ้งคิดลงไป หวัรวึา่เรา หรู ึ อะไร 

พิจารณาลงอย่างนีเ้อง ไม่ตอ้งไปคน้อย่างอื่น เม่ือคน้อย่างนีแ้ลว้ ก็ถาม

ไปๆๆ คน้ไปอย่างนัน้ เม่ือใจมนัประกอบดว้ยสติปัญญาแลว้ มนัจะเป็น

หนึ่งอยูเ่ฉพาะในเรื่องอนันัน้อนัเดียว มนัไม่ไปท่ีอื่น คาํวา่หนึ่งในที่นัน้ที่

เดียวนัน้หมายความวา่นกึในสิ่งนัน้อยู่ไดอ้ย่างนัน้ แลว้กน็กึสว่นใดไป

อีกก็นกึไดอ้ย่างนัน้อยู่ตลอดเวลา คือจดุนัน้หรอืเรยีกวา่อารมณน์ัน้ไม่มี
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เขา้มาแทรกในขณะท่ีเรานกึอย่างนัน้ น่ีลกัษณะนีเ้รยีกวา่ ลกัษณะการ

ภาวนาท่ีเขา้เอง  

เม่ือเป็นอย่างนัน้แลว้ นั่นแหละเป็นแนวทางอนัที่จะนาํมาซึง่

ความรูแ้จง้รูช้ดั รูเ้พ่ือความดบัทกุข ์ อย่างท่านแสดงกบัปัญจวคัคีย์

อย่างเม่ือกี๊ที่สวดนัน้น่ะก็ลงบาทคาถา เม่ือถามหมดแลว้ พวกปัญจ

วคัคียก์็บอกวา่ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ของๆเรา แมใ้นที่อดีตที่ใกลท้ี่ไกล ท่ี

ละเอยีดหยาบ และสิ่งท่ีไม่เที่ยงนัน้เกิดขึน้และดบัไปทกุชนิด แลว้เม่ือ

ถามไปอย่างนัน้ ไม่ใช่ตวัเรางัน้ควรยดึถือมัย้ แน่ะ เอาหละ ไม่ควรพะ

เจา้คะ่ อย่างนัน้ไม่ควรยดึถือแลว้มนัใช่ตวัตนมัย้ ไม่ใช่ตวัเรา แน่ะ ไม่ใช่

ตวัเรามนัก็ตอ้งแตกดบัทาํลาย นั่น เอาเขา้ไปนั่น จนหมดที่จะตอบ 

เม่ือเหมือนอย่างเราก็เหมือนกนั คน้ลงไปจนหมดที่ไป คน้หมด ตา 

ห ูจมกู ลิน้ เคยเห็นรูปวา่สวยวา่งาม วา่อย่างนัน้อย่างนี ้ไดย้ินเสียงอนั

นัน้ไม่ดีอนันีดี้ อนันัน้ไพเราะ เราก็คน้ลงไปใครเป็นคนวา่ดีไม่ดี มนัเกิดที่

ไหน แลว้คนที่มนัวา่ดีไม่ดีนัน้มนัจริงมัย้ น่ี คน้ลงไปอย่างนัน้ พิจารณา

อย่างนัน้ ใจมนัตัง้แน่วอย่างนัน้แลว้ คน้ลงไปใหล้ะเอียดละออจนใหม้นั

สดุ ไม่มีความหมาย คน้จนหาตวัไม่เจอะ อย่างนัน้หละก็เอาละ อยา่ง
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นัน้น่ะดี คน้ใหม้ากๆ ใหไ้ม่ตอ้งถอย เพราะอย่างนัน้มนัเป็นลกัษณะของ

สมาธิประกอบไปดว้ยปัญญา เป็นแนวทางท่านเรยีกวา่มรรค มรรค

สมงัค ี จิตเดิมอยา่งนัน้ เป็นอย่างนัน้จะเป็นองคง์านที่จะใหเ้ขา้ไปสูก่าร

ตรสัรู ้ หรอืใหรู้แ้จง้ชดั เพราะวา่เม่ือพิจารณาอยูอ่ย่างนัน้ จิตมนักว่ิ็ง

โดยรอบ อยู่ตามลาํดบัท่ีเรานกึทกุสว่น ไม่แยกแยะไปในท่ีใด อยูใ่นกาย

นี ้คิดพิจารณาตัง้แตเ่บือ้งบน ลงไปเบือ้งลา่ง มนักอ็ยูอ่ย่างนัน้ พิจารณา

เบือ้งลา่งขึน้มาเบือ้งบนก็อยู่อย่างนัน้ ขยายไปหนา้ไปหลงัมนักอ็ยูอ่ยา่ง

นัน้ น่ีลกัษณะที่ภาวนาเป็นตอ้งเป็นอย่างนี ้ อย่างเนีย้จงึเรยีกวา่ภาวนา

เขา้ใจ แลว้เม่ือตอ่ไปวนัหลงัเราจะเขา้จิต เราจะทาํสมาธิก็ตอ้งเขา้คน้

อย่างนัน้ คน้จนใหช้าํนาญอย่างนัน้ มีความคลอ่งแคลว่มีความชาํนิ

ชาํนาญ ในแบบท่านจงึเรยีกวา่ชาํนาญในวสีทัง้ ๕ การตัง้จิตหนึ่ง การ

พิจารณา การออก การเขา้ การพิจารณาท่านเรยีกวา่ปัจจเวกขณะ น่ี 

อย่างนี ้การเขา้ การออก การพิจารณา สี่หา้อย่าง หา้อย่าง หลวงตาก็จาํ

ไม่คอ่ยจะได ้ก็เรยีกวา่ทาํงานตลอดเวลา เหมือนอยา่งเราเดินไปอย่างนี ้

คนเดียวไม่ไดค้ยุกนัหรอืเดินไปหลายๆคนไม่ไดค้ยุกนัอย่างนี ้ เราก็

พิจารณาได ้นกึในใจไปซี่ อย่างนัน้  
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แตว่า่ถา้พิจารณาเรื่อยๆอย่างนัน้ ในขณะจิตมนัจะมีสภาวะอนัท่ี

เกิดขึน้เองโดยที่เราไม่ตอ้งปรุงแตง่อนันัน้ มนัเกิดความเบื่อ เบื่อใน

สงัขารรา่งกายของเรานีข้ึน้มาเอง โดยท่ีเราไม่ตอ้งไปคิดนกึปรุงแตง่

อะไรทัง้หมด ลกัษณะที่เป็นอย่างนัน้ในภาวะที่กาํลงัพิจารณาอย่างนัน้

มนัจะเปลี่ยน เปลี่ยนหยดุจากการพิจารณามาเกิดความเบื่อหน่ายและ

เกิดความสงัเวชสลดใจในขณะนัน้ น่ี จิตอนันัน้เปลี่ยน เม่ือเรารูต้วัวา่จิต

เปลี่ยนเกิดความสงัเวชสลดใจอย่างนัน้แลว้ก็ตอ้งถอยกลบัไปพิจารณา

อีก อย่าไปหยดุ ถา้หยดุแคน่ัน้ มนักไ็ปพกัสมาธิ คน้ลงไปอีก คน้ลงไปให้

มาก จนกระทั่งจติมนัเดินอยู่อย่างนัน้ น่ีแหละไอล้กัษณะท่านจงึเรยีกวา่ 

นพิพนิทงั วริชัชะต ิที่มนัเบื่อหน่ายอย่างนัน้นั่นมนัเกิดนพิพทิทาแลว้ จติ

โดยธรรมชาติมนัเกิดเองเพราะอาศยัเหตทุี่เราเขา้ไปคน้พินิจพิจารณา

อย่างนัน้มนัจงึเกิดนิพพิททา เรยีกวา่เกิดความเบื่อหน่ายในรา่งกายของ

เรา ในแบบท่านมีอนัหนึ่ง ภิกษุทัง้หลายเจรญิกรรมฐานมากเขา้ๆแลว้ก็

เกิดธรรมะขอ้หนึง่เรยีกวา่ อะไรหลวงตาก็จาํไม่ได ้มาพิจารณาถึงความ

ตาย แลว้เกิดอยากตา…ยจนไม่มีอนัใดที่จะประมาณ ไม่มีสิ่งอะไรท่ีจะ

ประมาณ อยากตายเหลือเกิน มนัเกิดความสงัเวชสลดใจอย่างนัน้ ใน
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สภาวะของจิตมนัตกไปสภาวะอย่างนัน้ แตส่ภาวะอย่างนีย้งัไม่ใช่วา่

แน่นอน ตอ้งคน้ลงไปอีกจนกระทั่งมนัหายลงไป หายจากสภาวะท่ีเกิด

ความเบื่อหน่ายอย่างนัน้ มนัเป็นสภาวะอนัหนึ่ง ท่านจดัเป็น…จดัเป็น

อะไรไม่รู ้ หลวงตาก็ไม่คอ่ยเขา้ใจเหมือนกนั ตาํราไม่คอ่ยไดด้ ู เม่ือมนั

พิจารณาแลว้มนัเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างนัน้ มนัตกสภาวะอย่าง

นัน้ของมนัส ิ เพราะมนัก็เกิดจากความสงบนั่นเอง ดว้ยกาํลงัของ

สติปัญญามนัเขา้ไปคน้ควา้อย่างนัน้  

เม่ือคน้ควา้อย่างนัน้จนพอสมบรูณเ์ต็มท่ี ท่านก็เรยีกวา่มรรค

สมงัคี ธรรมชาติของจิตก็ตอ้งถอนตวักลบัเขา้มาโดยธรรมชาติเองอยา่ง

นัน้ โดยที่เรากาํลงัคน้ควา้พินิจพิจารณาอย่างนัน้ลงไป ก็ขาดก็แยกจาก

กนั การคน้ควา้อย่างนัน้ก็หยดุลงในปัจจบุนัทนัดว่นอย่างนัน้ พรบึ ทนัที

ลงไป แยกจากจิตเขา้มาตัง้ตวัอยู่เฉยโดยมีความรูเ้ห็นชดัอยูอ่ย่างนัน้ 

ใจนัน้ไม่เจือปนไปดว้ยอารมณ ์ อยู่เป็นเอกเทศอนัเดียวอย่างนัน้ เฉย 

รูอ้ยู่อย่างนัน้ แตรู่อ้นันัน้ไม่มีกิรยิาไปไม่มีกิรยิามา อยู่ตามสภาพอยา่ง

นัน้ น่ี เรยีกวา่มรรคสมงัคี อย่างนีถ้ึงผล ผลคือความท่ีเขา้ไปรูต้าม

ธรรมชาติอนัฐีติธรรมอนันัน้เอง ท่านจงึตรสัวา่ ญาณทศันะ ในอาทิตต
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ปรยิายสตูรก็แสดงวา่ นพิพนิทงั วริชัชะต ิวริาคา วมิจุจะต ิก็คลายความ

กาํหนดัยินดีในรูป วมิตุตสัมงิ มนัก็เกิดญาณความรูเ้กิดขึน้ เกิดญาณ

ความรูเ้กิดขึน้พรอ้มในขณะนัน้ เหมือนอย่างเราก็เหมือนกนั ถา้เม่ือได้

พิจารณาลงไปอยา่งนัน้แลว้ มนัไปเห็นชดัอย่างนัน้จรงิๆ เราก็ตอ้งเช่ือวา่

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีพระองคท์รงสอนมาโดยอย่างที่เรา

พิจารณาอย่างนีม้นัจะเห็นชดัอย่างนีแ้ลว้มนัจะสงสยัที่ไหน ก็ไม่สงสยั 

ความกงัขา ความสงสยัในการปฏิบติัเรยีกวา่ ศีลวตัร น่ีในการ

ปฏิบติัของเราอยา่งนีห้มดความสงสยัในเรื่องการทาํสมาธิ วิจิกิจฉาก็ไม่

สงสยัเลย สลีพัตปรามาสไม่ลบูคลาํเลย ในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีเรากระทาํ

อย่างนี ้ แลว้นั่นมนัจะอะไรหละ มนัถกูตอ้งตามธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ บคุคลผูน้ัน้ท่านก็แสดงแลว้วา่สคุติเป็นที่หวงั ถา้เม่ือ

บาํเพ็ญไปยงัไม่ถงึที่สดุแห่งอาสวะคือยงัไม่หมดกิเลส ก็ตอ้งไปเกิดอีก 

๗ ชาติ คือไดส้าํเรจ็บัน้ตน้ตัง้แตพ่ระโสดาขึน้ไปอย่างนีเ้ป็นตน้  

น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่ธรรมะท่ีพระองคท์รงแสดงอาทิตต

ปรยิายสตูร อนตัตลกัขณะสตูรอยา่งนี ้กแ็สดงอยู่ในตวัเรา แตที่นีเ้ราไม่

คน้ควา้ไม่พินิจพิจารณา มนัก็ไม่เกิดขึน้ เพียงแตท่าํสมาธิใหใ้จสงบอยู่
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เฉยๆอย่างนัน้ก็ยงัดีอยู ่แตว่า่ตอ้งอาศยัการคน้ควา้พินิจพิจารณาเพราะ

การคน้ควา้พินิจพิจารณามนัถกูตามหลกัที่พระพทุธเจา้ทรงตรสั เม่ือคืน

ท่ีแลว้ คืนกอ่นหลวงตาก็แสดงอยู่วา่ปัญญาเป็นหนา้ท่ีรอบรูใ้นกอง

สงัขาร เม่ือรอบรูใ้นกองสงัขารก็ตอ้งวางสงัขารอนันัน้ นั่นจงึเรยีกวา่

ปัญญาแท ้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสาร คิดอย่างสรา้งโลกสรา้ง

สงสาร อย่างนัน้ไม่ใช่ปัญญา เป็นโลกียะปัญญา เป็นปัญญาอย่างเจือ

ปนไปดว้ยทกุข ์ไม่ใช่ปัญญาอย่างคาํสอนพระพทุธเจา้  

คาํสอนพระพทุธเจา้ปัญญาเม่ือรูส้ิง่นัน้แลว้ก็ตอ้งทิง้สิ่งนัน้ ไม่จบั

สิ่งนัน้ เหมือนบคุคลผูท่ี้รูจ้กัวา่ไฟก็ไม่จบัไฟ เปรยีบเป็นอย่างเดียวกนั

อย่างนัน้ ไม่กลา้เอามือไปแอบเพราะมนัรอ้น เพราะลกัษณะของ

อารมณท์ี่ปรุงขึน้อย่างนัน้ ถา้เม่ือมีสติรูแ้ลว้มนักต็อ้งมี…มนัไม่เขา้ไป

จบั เพราะมนัเห็น ทัง้เห็นทัง้รูว้า่สิ่งนัน้เป็นโทษ มนักไ็ม่เขา้ไปจบัเลย จิต

ของผูท่ี้ปฏิบติัของท่านดีๆอยา่งนัน้แลว้มนัไม่เขา้ไปจบัไปเกือ้ แตท่่าน

จะเลน่ก็ไดเ้พราะท่านมีปัญญา ไฟท่านเอามาใชไ้ด ้ ใชด้ว้ยปัญญา เอา

มาหงุตม้หงุแกง ทาํอะไรก็ไดท้ัง้หมด เหมือนอย่างพวกเราท่ีมีความ

ฉลาด ไม่เหมือนอย่างเด็ก เด็กท่ีไม่รูจ้กัเดียงสากจ็ดุไฟมาเผาตวัเอง 
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รอ้งไหจี้ด๊ๆจ๊าดๆขึน้ แน่ะ เหมือนกนัอย่างนัน้ เหมือนเราที่ยงัไม่เคย

ประพฤติปฏิบติั ยงัไม่เขา้ใจ ก็เขา้ใจวา่อารมณเ์ป็นสิง่ที่สนกุสนานรา่เรงิ

เพลิดเพลิน กไ็ปยิ่งคิดยิ่งนกึยิ่งปรุงยิ่งแตง่ยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจ

อะไรแลว้ ก็นกึถึงสิ่งนัน้สิ่งนีเ้อามาเศรา้โศก กินไม่ไดน้อนไม่หลบั น่ี ไม่

เป็นอนักินอนันอน นอนก็ไม่หลบั น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ ใจมนัไม่มีธรรมะ 

ไม่มีสิ่งที่ระงบัดบัความคิดอนันัน้เอง น่ี  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติั…ท่ีเรามาปฏิบติัธรรมะก็ตอ้งการจะหาตวั

จดุสาํคญัอนัใหญ่อนันีท้ี่ตดัหรอืปลดเปลือ้งใจของเราที่มนัคิดวุน่วาย

เดือดรอ้นอยู่นั่น ตรงนีเ้องเป็นจดุสาํคญั เพราะฉะนัน้ธรรมะแสดงพอ

ย่อๆพอเป็นแนวทางที่ท่านทัง้หลายจะไดน้าํไปพิจารณาใครค่รวญ 

หลวงตาขีเ้กียจเทศนน์าน เอาเท่านีพ้อย่อๆ แลว้ตอ่นัน้ไปจะไดท้าํสมาธิ

กนั เพราะฉะนัน้เม่ือท่านทัง้หลายไดส้ดบัตบัฟังธรรมะดงัไดแ้สดง

บรรยายมาน่ีแลว้ สิ่งอนัใดที่จะเกิดประโยชนห์รอืสิ่งอนัใดที่มา

ใครค่รวญดแูลว้วา่ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เเพราะฉะนัน้อย่าง

ท่านเทศนอ์ย่างนีค้วรเอาไปพิจารณาและก็ไปปฏิบติั อย่าไดน่ิ้งนอนอก

นอนใจ วนัเดือนคืนปีลว่งไปๆ ท่านเปรยีบเหมือนอย่างหกูที่ทออย่างนัน้ 
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มีแตว่นัหนา้สัน้เขา้ไปทกุที ชีวิตเราก็เหมือนกนัอยา่งนัน้ มีแตว่นัที่

แตกดบัลงไปเรือ่ยๆๆ วนัคืนลว่งไปๆ นั่นแหละมนัคอยเวลาตายอยู่

เสมอ เพราะฉะนัน้ยงัมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนีค้วรเรง่ประพฤติปฏิบติัธรรมะ

ใหม้นัเกิดขึน้กบัใจของเรา แลว้ตอ่นัน้ก็จะบงัเกิดความสขุความเจรญิ

งอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ดงัแสดงมาก็สมควรแกก่าลเวลา ตอ่นัน้ก็จะไดท้าํความสงบ เอาหละ 

ท่ีมา:https://youtu.be/EQ3vy14bmls  

  

https://youtu.be/EQ3vy14bmls
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แสงสว่างเหนือปัญญาไม่มี 

(เทศนว์นัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖) 

ลาํดบัตอ่ไปจะไดบ้รรยายธรรมะพอเป็นเครือ่งประดบัสติปัญญา

พทุธบรษัิททัง้หลาย บรรดาพวกท่านทัง้หลายไดเ้ขา้มาประชมุสนันิบาต

ในท่ีนีเ้พ่ืออบรมทาํจิตทาํใจของตนใหห้มดจดผ่องใส เพราะฉะนัน้วนันี ้

เป็นวนัโอกาสของอาตมาที่จะตอ้งมาปจุฉาวิสชัชนาใหท้่านทัง้หลายฟัง 

หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผูส้นัทดัในกรณีเหลา่นี ้ เพราะไม่คอ่ยไดส้นัทดัใน

แบบแผนตาํรบัตาํรา เพราะฉะนัน้วา่ไปบางทีก็เขา้เหตเุขา้ผล บางทีก็

นอกลูน่อกรอยไม่เขา้ทิศเขา้ทาง เพราะฉะนัน้กฟั็งหไูวห้ ูเม่ือสิ่งใดที่เป็น

ประโยชนข์องตนแลว้ก็จงเก็บไปประพฤติปฏิบติั 

บรรดาเราทกุคนท่ีเขา้มาในท่ีนี ้ ความมุ่งมาดปรารถนาของใจ

ตอ้งการชาํระใจของตน อนันัน้เป็นจดุใหญ่ เพราะเรามองดหูรอืเราได้

พิจารณาถึงภยัในวฏัสงสาร คือความเกิดแก่เจบ็ตายในโลกนี ้ อนันีเ้ป็น

ภยัใหญ่หลวงท่ีจะนาํมาถึงเรา แลว้เราก็ไม่สามารถจะหนีขา้มจากมจัจุ

คือความตายตวันีไ้ปได ้ เม่ือมามองเห็นภยัในวฏัสงสารตวันีอ้ย่างนัน้

แลว้ ความบากบั่นความเรง่พินิจพิจารณาใครค่รวญถึงการปฏิบติั เรา

ตอ้งชั่งดเูรา  
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ในระยะเขา้พรรษามาสิบสี่ สิบหา้วนัอย่างนีเ้ป็นตน้ การทาํใจของ

เราวนัหนึ่งเราทาํก่ีครัง้ แลว้เกิดความสงบมนั แลว้นั่งนานขนาดไหน น่ี

อนันีค้วรจะตอ้งคิด ควรที่จะตอ้งพิจารณาในตวัเรา คือสมกบับาลีท่ี

ท่านยกวา่ นตัถ ิ ปัญญา สมา อาภา แสงสวา่งทัง้หลายเสมอดว้ย

ปัญญาไม่มี น่ี เป็นอย่างนี ้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ใหเ้ราใครค่รวญพินิจ

พิจารณา ระหวา่งสิบสี่สิบหา้วนันีท่ี้เราเขา้พรรษา ไดท้าํจิตทาํใจในเวลา

กลางคํ่ากลางคืนเป็นอย่างไรบา้ง แลว้มีความรวมลงไปหรอืเกิดความ

สงบอย่างไร เป็นแบบไหน ใหใ้ครค่รวญชั่งดจูิตดใูจของเราอย่างนีเ้ป็น

ตน้ น่ีเป็นการทวนถึงวาระท่ีเราจะตอ้งมาพิจารณาอย่างนัน้ แลว้เม่ือ

เป็นอย่างนัน้ สมมติุวา่ใจไม่สงบ แลว้เราทาํอย่างไร ใจจงึไม่สงบ น่ี อกี

อย่างหนึ่ง แลว้ทาํอย่างไรใจจงึจะสงบเยือกเย็น ตัง้อยูเ่ฉพาะใจ 

ปราศจากนิวรณธรรมออกไปจากใจ น่ีประการท่ีสอง อนันีต้อ้งชั่งดู

พิจารณาดตูวัของเราท่ีเราประพฤติปฏิบติัอย่างนัน้ ตอ้งตรวจตราลงไป 

เพ่งพินิจพิจารณาลงไป เม่ือสิ่งใดที่มนัยงับกพรอ่ง สมมติุเราทาํมาซกั

สิบกวา่วนัอย่างนี ้มนัก็ไม่ไดร้บัความสงบ น่ี ทาํไมเป็นอย่างนัน้ แลว้เรา

ทาํอย่างไร ตัง้จิตไวอ้ย่างไร พิจารณาอะไรจงึใจนัน้ไม่สงบ  
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น่ีเราก็ตอ้งทวนด ู มองดเูขา้มาขา้งใน อย่ามองดขูา้งนอก มองดู

ขา้งนอกมนัไม่คอ่ยสวย มองเขา้มาขา้งใน ขา้งในตวัเราแลว้ มนักจ็ะ

สวยงาม น่าดนู่าชม มองดใูนนี ้เต็มไปดว้ยสรรีะ มีหมเูป็ดเห็ดไก่สารพดั 

หน่อไม ้สารพดั มนัอยู่ในนีเ้ต็มที่ไปหมด เพราะฉะนัน้กินเขา้ไปปอ้นเขา้

ไปทกุวนัๆ มนัเสยีไปเปลา่ๆ ถ่ายออกไป เพราะฉะนัน้ตอ้งใหมี้ประโยชน์

อย่างนี ้ ไหนๆชีวิตจะตอ้งตายจากพลดัพลากจากไปแลว้ เราก็ตอ้ง

แสวงหาความดี คือการทาํใจน่ีเป็นสิ่งสาํคญั เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้

จงึมาใหมี้ขนัต ิ วริิยะ มีสจัจะ เหลา่นีเ้ป็นตน้ เป็นเครื่องทรมานใจ เป็น

เครื่องบงัคบัใจ เป็นเครื่องดดักิเลสของเรา อย่าใหม้นัดิน้รนกระวน

กระวาย วนัหนึ่งอย่างในพรรษาอย่างนี ้ ฉนัจะขึน้ศาลาทกุวนั นั่งสมาธิ

ทกุวนั น่ีนั่งลงไปตัง้แตพ่ระท่านเทศนก์็ประมาณราวๆชั่วโมงครึง่ หรอืไม่

ถึงดี อย่างนัน้เป็นตน้ บางองคท์่านก็เทศนน์าน แตห่ลวงตาไม่คอ่ยมี

ปฏิภาณ วา่นิดๆหน่อยๆ ครึง่ชั่วโมงก็หมดแลว้ หมดพงุเป็นอย่างนัน้ ไม่

มีพงุจะเทศน ์ ขา้วมนันอ้ย พงุไม่พอเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ก็

ตอ้งพดูกนัตรงไปตรงมาวา่อย่างนัน้เถิด ไม่ตอ้งออ้มคอ้มเลน่ลกูไมม้าก
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มนัก็ลาํบาก คนบางคนก็มีนิสยัอย่างนัน้ บางคนก็มีนสิยัไม่อย่างนัน้ มนั

ตา่งกนัเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้อย่างการกระทาํใจของเราน่ีเราตอ้งตรวจดทูกุๆวนั 

ก่อนจะเขา้มาภาวนา วนันีก้่อนขึน้ศาลา เม่ือตอนกลางวนัเรานั่งภาวนา

รเึปลา่ เราตรวจดอูยา่งนี ้เราไม่ไดน้ั่ง ทาํอะไรอยู ่แน่ะ ตอ้งติตวัเรา อยา่

ไปกงัวลอย่างอื่น เขา้พรรษาหาสิ่งท่ีเป็นประโยชนก์บัตวัเรา หรอืตัง้จิต

ตัง้ใจใหน้ั่งสมาธิ วนัหนึ่งเอาซกัสองที อย่างนี ้ เหมาะๆก็ครัง้ละครึง่

ชั่วโมง หรอืชั่วโมงหนึ่งอย่างนี ้ เวลาเลิกจากทาํวดัทาํวา หรอืกอ่นขึน้ทาํ

วดัทาํวาบา่ยโมงเม่ือจาํวดัแลว้ ไม่ใช่จะจาํวดัทัง้วนัอย่างนีก้็ไม่ไหว มนัก็

แย่ เลน่เป็นหมนูอนอย่างนัน้ก็ไม่ไหว ครดืๆๆอยู่เรือ่ย เพราะฉะนัน้เน่ีย

การเทศนอ์ย่างนีก้็เป็นการเตือนหรอืเกิดการใหส้ติ ก็หนกัไปบา้ง อยา่ง

นัน้ก็ตอ้งขออภยั อย่าใหเ้ป็นบาปเป็นกรรม เรากินขา้วหมอ้เดียวกนั 

กระทะเดียวกนั แกงก็หมอ้เดียวกนั มีสิ่งใดไม่ดีก็ตอ้งตกัเตือนกนัเพ่ือให้

เป็นประโยชนก์บัหมู่คณะ หรอืบคุคลผูน้ัน้จะไดป้ระโยชนข์ึน้มา ผูเ้ตือน

นัน้เป็นผูท้ี่หวงัดีถงึ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต ์ ไม่ใช่วา่จะไปหยิบยก เอาแตโ่ทษ

เหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนัน้ ก็ความเตือนนัน้ก็เตือนเพราะ
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หวงัใหดี้ ใหเ้กิดประโยชนก์บัผูน้ัน้ เม่ือไม่ไดป้ระโยชนผ์ูเ้ตือนเคา้ก็ตอ้ง

วางอเุบกขา มนัเป็นอย่างนัน้ เม่ือไม่ไดอ้ยา่งนัน้แลว้ก็จะไปโกรธกริว้ใคร

เคา้ก็ไม่ถกูหลกัถกูการ น่ีเป็นอย่างนัน้ วา่ถึงใจจรงิของบคุคลผูท้ี่เต็มไป

ดว้ยความเมตตาจะเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้การทาํใจก็ไดบ้รรยายมาเหลือซาก เหลือท่ีจะฟังเป็น

อย่างนัน้ ไม่รูจ้ะหยิบยกอะไรมาพดู เป็นอย่างนัน้ พดูไปก่ีทีๆกเ็ขา้มาอยู่

ท่ีตวัเรา ไม่ไดอ้อกไปท่ีอื่น ธรรมะ กสุาธมัมา อกสุลาธมัมา กศุลก็ดี 

อกศุลก็ดี ตวัของเราเป็นผูก้ระทาํไม่ใช่บาปอนันัน้จะเขา้มาหาเรา อย่าง

จะไปฆ่ากนัฟันกนั ฆ่ากนัอย่างนี ้เราก็ตอ้งไปสรา้งขึน้ ไม่ใช่เคา้มาสรา้ง

ใหเ้รา บางทีเคา้มาฆ่าเราก็มี อย่างนี ้มนักอ็ีกเรือ่งหนึ่ง เราไม่ไดฆ้่าเคา้ 

น่ี มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้จงึวา่ กสุลา ก็ดี อกสุลา ก็ดี เราตอ้งไป

ทาํขึน้ บญุกศุลที่จะเจรญิเมตตาภาวนาก็เหมือนกนั เราน่ีตอ้งเป็นคน

เอาใจใส ่ตัง้ใจจรงิๆแลว้ก็กระทาํจรงิๆ น่ี ทาํไมคนอื่นเคา้ทาํไดส้งบ แลว้

เราทาํไมทาํถึงไม่ไดส้งบ น่ี ตอ้งมีมานะ เรยีกวา่อตุสาหะ มานะ 

อตุสาหะ พากเพียรพยายามตัง้จิตตัง้ใจลงไปใหมันัแน่วแน่ลงไป น่ี เป็น

อย่างนัน้ เตือนอย่างนีก้็เป็นสิ่งที่ดี ใหเ้ขา้ไปถงึหถูนดัๆ อย่าใหเ้ป็นหู



Page 89 of 106 
 

จอบ หบูุง้ก๋ีไปหมด แลว้ก็ไม่คอ่ยไดเ้รื่องเลย มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้เป็นหู

จอบ หบูุง้ก๋ีแลว้มนัก็ไม่รูส้กึ ไม่ไดซ้มึซาบ ดินจะไหลเขา้ไป นํา้จะเทเขา้

ไปเท่าไรมนัก็ไม่ซมึซาบ เป็นอยา่งนัน้ เพราะฉะนัน้การปฏิบติันีก้็

เหมือนกนั เราเคยทาํมาอย่างนัน้เป็นอยู่อย่างนัน้ แลว้ก็ไม่เจรญิ 

กา้วหนา้ มีแตถ่อยหลงั เสื่อมดอ้ยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี ้ เราจะทาํ

อย่างไร น่ี อนันีเ้ราก็ตอ้งแกไ้ข  

ทาํอย่างไร ครูบาอาจารยก์็เทศนห์ลายองคห์ลายอย่างนัน้อย่างนี ้

พิธีพลิกแพลง น่ี อบุายอนัใดท่ีจะเป็นไปเพ่ือเกิดความสงัเวชสลดใจกบั

ใจของเราตวันัน้ ใหห้ยิบยกตวันัน้มาวา่กลา่วลงในใจของเราอย่างนัน้

อยู่ตลอดเวลา ถงึเวลาไม่ไดก้ระทาํ เดินไปไหนมาไหนนกึขึน้มาได ้ ก็

ตอ้งวา่สวดสงัวธัยายในใจของเราอยูอ่ย่างนัน้ตลอดเวลา ใจนัน้เม่ือถกู

บีบบงัคบัขู่เข็ญอย่างนัน้แลว้ มนักต็อ้งสงบ เหมือนอย่างเรานั่งภาวนาน่ี

ก็เหมือนกนั วา่บรกิรรมอยู่เรื่อยอยูต่ลอดเวลา ตามธรรมดาคนเราชอบ

สบาย ชอบความใจเฉยๆไม่คิดไม่นกึไม่ปรุงไม่แตง่ วา่กาํหนดแตรู่ ้ๆ อยู่

อย่างนัน้ ไม่ไดคิ้ดไม่ไดน้กึไม่ไดป้รุงไม่ไดแ้ตง่อะไร แลว้เม่ือเป็นอยา่ง

นัน้ เรากระทาํอย่างนัน้มาหลายๆวนัหลายๆเดือนหลายๆปี แลว้ทาํ
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อย่างนัน้มนัเกิดประโยชนข์ึน้หรอืมนัเสื่อมลง หรอืมนัเจรญิขึน้อย่างนี ้

เราตอ้งใครค่รวญ ตอ้งพิจารณาตวัเรา ตอ้งใครค่รวญตวัเราวา่มนัดีขึน้

หรอืมนัเป็นอย่างไร หรอืมนัยงัทรงอยู่เก่า 

เพราะฉะนัน้จงึวา่ปัญญาเป็นสิ่งสาํคญั จะตอ้งตรวจตรองพินิจ

พิจารณาใครค่รวญติตวัเราเป็นสิ่งสาํคญัท่ีสดุ เม่ือติไปอย่างนัน้แลว้ ใจ

มนัก็จะมีความเขม้แข็ง มีความอาจหาญ เราจะนั่งนอนกินอย่างนีเ้รอะ 

ภยัท่ีไฟไหมห้วัอยู ่รอ้นอย่างอะไรอยู่น่ีคือความตาย ความเกิดความแก่

ความเจ็บความตาย จะตอ้งมาครอบงาํเรา แลว้ไม่รูว้นัไหนลมเขา้แลว้

ไม่ออกก็ตาย ลมออกแลว้ไม่เขา้มนัก็ตาย มีอยู่เท่านัน้ชีวิตของเรา น่ี 

เพราะฉะนัน้เม่ือมาพิจารณาเห็นภยัอย่างนีแ้ลว้ก็ตัง้อกตัง้ใจ อย่างบาง

องคท่์านก็บอกใหบ้รกิรรมมากๆ วา่ใหเ้รว็ๆ เราก็ลองดซูกัเจ็ดวนัแปดวนั

อย่างนี ้ มนัคงเป็นผลหรอืไม่เป็นผลก็เลิกไป อย่างนี ้ มนักาํหนดแตรู่ ้

เฉยๆอยูอ่ย่างนัน้ ไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ประเด๋ียวก็สปัหงกสปัเงย แลว้ก็

เป็นอยู่อย่างนัน้กไ็ม่รูจ้กัจะแกไ้ข แลว้คนเทศนก์็ไม่รูจ้ะเอาอะไรมา

เทศน ์ วา่มากเคา้ก็วา่ดา่ อะ้ มนักเ็ป็นอย่างนัน้ น่ีเราตอ้งการจะแกก้นั 

เด๋ียวก็สปัหงกเขา้มาอีกแลว้ ก็มนัไม่แกไ้ขมนัก็เอาอย่างแบบเก่า 
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เหมือนเห็นเคา้กระโดดนํา้ลงไปตาย เราก็เห็นเขา้เรากอ็ยากตายก็

กระโดดเขา้ไปอกี มนัก็ตายอีกคน ก็จมไปเลยวา่ยนํา้ไม่เป็น นํา้กาํลงั

เช่ียว น่ีมนัเป็นอย่างนัน้ เราก็ตอ้งดตูวัเรา ทาํไมมนัช่างโง่เขลาเตา่ตุน่

อย่างนัน้ ไม่แกไ้ขแลว้จะทาํอย่างไร นั่น 

ปลอ่ยใหถี้นมิทธะเขา้ครอบงาํ ตวัถีนมิทธะที่ครอบงาํใจแลว้ ความ

เจรญิของการบาํเพ็ญไม่เกิดขึน้เพราะเขา้แกต้วันีไ้ม่ตก มนัไม่เจรญิ พอ

เขา้ไปก่ีทีๆ ใจนัน้ก็มนัก็ชกัอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนกึอยากคิด กาํหนด

ความรูอ้ยู่เฉยๆ แลว้ก็นอ้ยเขา้ๆๆก็หมดไป หมดความรูส้กึเม่ือไหร ่ ถีน

มิทธะตวันัน้ครอบเขา้มาทนัที อนันีเ้ป็นจดุสาํคญัที่สดุของนกัปฏิบติั ถา้

ไม่แกไ้ขตรงนี ้ ไปทกุคน ไปไม่รอด ไปไม่รอดเลย ตายแน่ ตายแน่ตาย

นอน ตายดว้ยความดีแตว่า่ไม่ตายอย่างท่ีเสียทางโลก ตายอยูอ่ย่างนีก้็

ยงัดีกวา่ไปสรา้งบาปสรา้งกรรมทางโลกทางสงสาร แตว่า่ก็ขาดมรรค

ขาดผล น่ีเป็นสิ่งสาํคญั เพราะฉะนัน้เม่ือเรารูอ้ย่างนัน้ ก็พยายามถอน

ขึน้มาพินิจพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่านเรยีกวา่ปัญญาการคน้ควา้พินิจ

พิจารณาใหรู้ค้วามจรงิ ปัญญาท่านทัง้หลายก็เขา้ใจอยู่แลว้ เป็น

ปัญญารอบรูก้องสงัขาร เม่ือรอบรูใ้นกองสงัขาร ก็จาํเป็นจะตอ้งวาง
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สงัขารตวันัน้ ไม่ใช่แบกทะลา่เหมือนแบกขวานอยู ่มนัก็หนกั น่ี รูต้าํราก็

ตอ้งรูห้วัใจดว้ย เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งพิจารณาลงไปในหวัใจ 

อนัใดเป็นปัญญา อนัใดเป็นอกศุล ตอ้งแกอ้กศุล ทาํลายอกศุลนัน้ให้

หมดไป หรอือย่างถีนมิทธะตวันีก้็จดัเป็นอกศุลเหมือนกนั แตอ่ย่างนีม้นั

บาดอยู่ขา้งใน บาดในตวัเราเองไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่น แคน่ัน้ แก้

ลงไปจนไม่มีถีนมิทธะ จิตใจนัน้กโ็ปรง่ จิตใจนัน้ก็เป็นหนึ่ง เป็นเอกเทศ

อยูอ่ย่างนัน้ เม่ือใจมนัเป็นเอกเทศอยูอ่ย่างนัน้กก็าํหนดพิจารณาลงไป

ท่ีรา่งกาย วนัหนึ่งขา้กินอะไรเขา้ไป ขา้ทานอะไร ทานปลา ทานกุง้ ทาน

หม ูราํพงึไป แลว้ออกมาเป็นอะไร ย่อยเขา้ไปแลว้ กเ็ป็นธาตดิุน ธาตนุํา้ 

ธาตลุม ธาตไุฟ เป็นเลอืดเป็นดินเป็นนํา้เป็นไฟไปอย่างนัน้ตา่งๆนานา 

พรรณนาไปอย่างนัน้ เม่ือพรรณนาอย่างนัน้ ไอถี้นมิทธะความง่วงเหงา

ที่ความขีเ้กียจขีค้รา้นอย่างนัน้มนักต็อ้งหายไป เพราะใจนัน้มนัเกิด

ความรา่เรงิบนัเทิงกบัไอส้ิง่ท่ีไปคน้ควา้พินิจพิจารณาอย่างนัน้  

ทีนีถ้า้มนัเขา้มาอยู่ไม่ได ้ มนัเป็นขา้ศกึกนั ถา้เม่ือความขีเ้กียจขี ้

ครา้นกาํหนดอยู่เฉยๆ ไม่คิดไม่นกึอย่างนี ้ ถีนมิทธะมนัยอ้นตามเขา้มา 

สว่นการคน้ควา้พินิจพิจารณาลงไปอย่างนัน้แลว้ ถีนมิทธะย่อมหายไป 
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น่ีเราตอ้งแกต้รงนีจ้ดุสาํคญั นกัปฏิบติัถา้ไม่แกต้รงนี ้ ตาย ไปไม่รอด 

ภาวนาไม่เป็นวา่ตรงๆ ไม่เป็นเลย เป็นยงัไงก็สปัหงก อย่าวา่เป็นแบบ

ไหน เป็นไม่ได ้ เป็นยงัไงแกถี้นมิทธะไม่ตกก็จะเป็นยงัไง นกัภาวนา น่ี

ตอ้งฟังใหดี้ๆนะ ฟังใหม้นัเขา้ถึงห ูหแูลว้ถึงหวัใจ อยา่งนัน้มนัถึงดี อยา่ง

อาจารยตื์อ้ท่านบอก หบูุง้ก๋ี หกูระทะ น่ี มนัไม่ไดร้สลิม้ หจูอบ ไม่ไดล้ิม้

รสอะไรเลย เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้วา่กนัอยา่งนีเ้พ่ือตอ้งการแกไ้ข

ตวันัน้ เป็นจดุสาํคญัของนกัปฏิบติั ยิ่งพระเราสาํคญัท่ีสดุ น่ีเป็นอยา่ง

นัน้  

คน้ลงไปซี่ อย่าใหอ้ยูอ่ย่างนัน้ อยูอ่ย่างนัน้มนัสปัหงก เราตอ้งคน้

ลงไป อนัใดท่ีเราตอ้งการจะคน้ เดินลมกเ็ดินเขา้ไป เพ่งจากหนา้ผากลง

ไปถึงปลายตีน เพ่งจากปลายตีนขึน้มาถึงหนา้ผาก ลงไปเบือ้งซา้ยลงไป

เบือ้งขวา เดินไปขา้งหนา้ เดินไปขา้งหลงั อย่างนีแ้ลว้จะง่วงอย่างไร ง่วง

ไม่ได ้ นกัอานาปาก็จาํเป็นจะตอ้งเอาแบบนี ้ มนัจะง่วงมายงัไงอะ้ 

สปัหงกจะเกิดขึน้อย่างไร ไม่มีเลย หลวงตาลองมาหมด ลองมา

เหมือนกนั ไม่ใช่วา่จะมาสอนแบบนี ้เพราะฉะนัน้เราตอ้งแกต้รงนีใ้หม้นั

ตก พดูอย่างนีเ้พ่ือตอ้งการใหพ้วกเราดี ไม่ใช่ติใหเ้สีย ดีแลว้ก็จะไปวา่



Page 94 of 106 
 

เสีย ไม่มีธรรมเนียมอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งแกต้รงนีเ้ป็นสิ่งสาํคญั 

อย่าน่ิงนอนใจอยู ่นอนใจอยู่ไม่ได ้วนัเวลามนัจะหมดไปๆๆทกุวนัๆ ชีวิต

เราน่ีดปูบุๆปับๆสบิหา้วนัแลว้ อีกสองเดือนครึง่กจ็ะออกพรรษา เพราะ 

ฉะนัน้การสรา้งความดีจะตอ้งบากบั่นเรง่ลงไปใหม้นัเต็มที่ อย่างใน

พทุธกาลอย่างนี ้ ท่านตัง้สจัจะอธิษฐานในพรรษาตอ้งบาํเพ็ญความ

พากความเพียรเต็มท่ี บางองคจ์นไดส้าํเรจ็ บางองคเ์ทา้แตก บางองค์

ตาแตกถือเนสชัชกิ อย่างจกัขบุาลอย่างนี ้ ตาแตก เป็นอย่างนัน้ เราก็

เหมือนกนัเม่ือจิตใจมนัยงัไม่ดีแลว้ จาํเป็นอย่างยิ่งก็ตอ้งเขม้แข็งตอ่สู้

กบัสิง่เหลา่นี ้ สิ่งใดที่มนัทบัตวัเราก็ตอ้งแกต้วันัน้ใหอ้อกไป น่ี มนัเป็น

อย่างนัน้ จงึเรยีกวา่เราเป็นผูไ้ดร้บัการศกึษาดี น่ี เป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เม่ือไม่มีอะไรก็คน้ในจิตในใจ ใจชอบเพลิดเพลินอะไรก็เอา

มาใครค่รวญ เพลิดเพลินรูปร ึ รูปตรงไหนมนัสวยตรงงามที่แกม้ที่หท่ีู

จมกูที่ลิน้ท่ีกายตรงไหนทกุสว่นทกุของรา่งกาย ตรงไหนมนัสวยมนังาม 

ซอ้มเขา้ไปอย่างนี ้อะไรมนัสวยมนังาม แลว้กท็วนกลบัมาใครเป็นคนวา่

สวยวา่งาม มนัเกิดจากที่ไหน  
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น่ี ลกัษณะของปัญญาตอ้งคน้อย่างนี ้ พิจารณาอยา่งนี ้ แตบ่าง

ท่านไม่เขา้ใจก็หาวา่ การคน้อย่างนีเ้ป็นลกัษณะของการฟุ้งซา่น แน่ะ ท่ี

พดูอย่างนัน้แสดงวา่ผูน้ัน้ไม่เป็นเลย! วา่เจ็บๆซกัท ีลกัษณะของปัญญา

จาํเป็นตอ้งคน้คิด คิดคน้อย่างละเอียดละออ คิดเต็มท่ี คิดซกัไซไ้ลเ่ลยีง

จนไม่มีอะไร ใจผูน้ัน้ไปวา่อนัใด เกิดที่ไหน กาํหนดดอูยู่ตลอดเวลาอยา่ง

นัน้ สภาวะธรรมอนัท่ีเป็นความเป็นบรสิทุธ์ินัน้ไม่มีเขยือ้นไปไหน อยู่

จาํเพาะท่ีอย่างนัน้ ลกัษณะตวัคน้ควา้พิจารณานัน้เป็นเพียงเหตเุท่านัน้ 

ก็จะนาํมาซึง่ความวิสทุธิธรรมของใจเท่านัน้เอง เม่ือพิจารณาตกลงไป

เต็มที่แลว้ ปลอ่ยวางหมดเรื่องการคน้ควา้พินิจพิจารณา ในนามธรรม

ตวันัน้ขาดจากหวัใจ ใจท่ีเป็นวิสทุธิธรรมนัน้แยกออกมาเต็มท่ี ไม่มีสิ่งใด

เจือปน น่ี เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้การปฏิบติัตอ้งอาศยัการคน้ควา้นี ้

เป็นหลกัสาํคญั ถา้ขาดการคน้ควา้แลว้ เป็นไปไม่ได ้มวัแตใ่หใ้จสงบอยู่

อย่างเดียวอย่างนัน้ นั่นหนกัไปในเรื่องสมาธิ เพราะฉะนัน้ตอ้งอาศยัการ

คน้ควา้พินิจพิจารณาน่ี เป็นหลกัสาํคญัที่สดุ  

เพราะฉะนัน้ในอนตัตลกัขณสตูร ท่านแสดงถึง รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ (ปัญจขนัธ ์ ๕) เท่ียงหรอืไม่เท่ียง…ไม่เที่ยง ใช่ตวัตน
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เรามัย้…ไม่ใช่ตวัตนเรา แลว้ไม่ใช่ตวัตนเรา ควรเขา้ไปยดึถือมัย้…ไม่

ควรยดึถือ ไลเ่รยีงลงไปทกุชิน้ทกุอนัจนกระทั่งจบของปัญจขนัธท์ัง้ ๕ 

แลว้ก็ไปลงบาททา้ยคาถาวา่อย่างไร แสดงวา่ เอวะ เมตงั ยถาภูตงั 

สมัมปัปัญญายะทฏัฐพัพงั พงึรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิดว้ยปัญญา นั่น 

ปัญจขนัธ ์ ก็มีหนา้ท่ีตัง้อยู่อย่างนัน้ ถา้ปัญญาเขา้ไปรูค้วามจรงิแลว้มนั

ก็แยกตวัออกมา ใจจะถึงวิสทุธิธรรม ใจก็เหลอืเฉพาะใจดวงเดียว ขนัธก์็

สกัแตว่า่ขนัธ ์ น่ีเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ถา้พิจารณาใหจ้รงิแลว้ ยอ่ม

ประจกัษก์บัตวัเรา ไม่หนีไปท่ีอื่น ขอแตใ่หจ้รงิลงไปเท่านัน้ ไม่ตอ้งไปคน้

ในตาํรบัตาํราท่ีไหน คน้ในตวัของเราน่ีใหแ้จง้ชดัไว ้ บรสิทุธ์ิอยู่ที่ใจตวันี ้

เป็นสิ่งสาํคญัที่สดุ ถา้ใจมนัไดเ้ห็นจรงิแลว้ ไปเปิดตาํรามนัก็ตรงเป๊ะ ไม่

มีผิดเลย แน่ะเป็นอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เน่ียวนันีแ้สดงธรรมพอเป็นคติไดน้อ้มนาํไปพินิจ

พิจารณา สิ่งใดที่เราบกพรอ่ง สิง่ใดที่ไม่ดีก็ตอ้งแกไ้ขในเรื่องการภาวนา

ของเราใหม้นัเจรญิรุง่เรอืงผอ่งใสขึน้มาในจิตในใจของเรา ตอ่นัน้ไปกจ็ะ

ไดบ้งัเกิดความสขุความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององค์
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สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ดงัไดแ้สดงมา สมควรแก่กาลเวลา เอวงัก็

มีดว้ยประการฉะนี ้

ท่ีมา:https://youtu.be/Dozb55KCiOg  

  

https://youtu.be/Dozb55KCiOg
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ภาคผนวก 

อนตัตลกัขณสตูร 

บทขัดอนัตตะลักขะณะสูตร 

ยนัตงั สตัเตหิ ทกุเขนะ เญยยงั อะนตัตะลกัขะณงั 

อตัตะวาทาตตะสญัญานงั สมัมะเทวะ วโิมจะนงั 

สมัพทุโธ ตงั ปะกาเสส ิทิฏฐะสจัจานะ โยคนิงั 

อตุตะรงิ ปะฏิเวธายะ ภาเวตงุ ญาณะมตุตะมงั 

ยนัเตสงั ทิฏฐะธมัมานงั ญาเณนปุะปะรกิขะตงั 

สพัพาสะเวหิ จติตานิ วิมจุจิงส ุอะเสสะโต 

ตะถา ญาณานสุาเรนะ สาสะนงั กาตมิุจฉะตงั 

สาธูนงั อตัถะสิทธตัถงั ตงั สตุตนัตงั ภะณามะ เส 

 

บทสวด อนัตตลักขณสูตร 

เอวมัเม สตุงั เอกงั สะมะยงั ภะคะวา พาราณะสิยงั วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทะเยฯ 

ตตัร๎ะ โข ภะคะวา ปัญจะวคัคิเย ภิกข ูอามนัเตสิ ฯ 

 

รูปัง ภิกขะเว อะนตัตา ฯ รูปัญจะหิทงั ภิกขะเว อตัตา อะภะวิสสะ นะยิทงั รูปัง อาพาธายะ 

สงัวตัเตยยะ ลพัเภถะ จะ รูเป เอวงั เม รูปัง โหต ุเอวงั เม รูปัง มา อะโหสีติฯ 

ยสัม๎า จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนตัตา ตสัม๎า รูปัง อาพาธายะ สงัวตัตะติ นะ จะ ลพัภะติ 

รูเป เอวงั เม รูปัง โหต ุเอวงั เม รูปัง มา อะโหสีติฯ 
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เวทะนา อะนตัตา ฯ เวทะนา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา อะภะวิสสะ นะยิทงั เวทะนา อาพาธายะ 

สงัวตัเตยยะ, ลพัเภถะ จะ เวทะนายะ เอวงั เม เวทะนา โหต ุเอวงั เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ 

ยสัม๎า จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนตัตา ตสัม๎า เวทะนา อาพาธายะ สงัวตัตะติ นะ จะ ลพัภะต ิ

เวทะนายะ เอวงั เม เวทะนา โหต ุเอวงั เม เวทะนา มา อะโหสีติฯ 

 

สญัญา อะนตัตาฯ สญัญา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา อะภะวิสสะ นะยิทงั สญัญา อาพาธายะ 

สงัวตัเตยยะ ลพัเภถะ จะ สญัญายะ เอวงั เม สญัญา โหต ุเอวงั เม สญัญา มา อะโหสีติ ฯ 

ยสัม๎า จะ โข ภิกขะเว สญัญา อะนตัตา ตสัม๎า สญัญา อาพาธายะ สงัวตัตะติ นะ จะ 

ลพัภะติ สญัญายะ เอวงั เม สญัญา โหต ุเอวงั เม สญัญา มา อะโหสีติ ฯ 

 

สงัขารา อะนตัตาฯ สงัขารา จะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา อะภะวิสสงัส ุนะยิทงั สงัขารา อาพาธายะ 

สงัวตัเตยยงุ ลพัเภถะ จะ สงัขาเรส ุเอวงั เม สงัขารา โหนต ุเอวงั เม สงัขารา มา อะเหสนุติฯ 

ยสัม๎า จะ โข ภิกขะเว สงัขารา อะนตัตา ตสัม๎า สงัขารา อาพาธายะ สงัวตัตนัติ นะ จะ ลพัภะติ 

สงัขาเรส ุเอวงั เม สงัขารา โหนต ุเอวงั เม สงัขารา มา อะเหสนุติ ฯ 

 

วิญญาณงั อะนตัตาฯ วิญญาณญัจะ หิทงั ภิกขะเว อตัตา อะภะวิสสะ นะยิทงั วิญญาณงั 

อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ ลพัเภถะ จะ วิญญาเณ เอวงั เม วิญญาณงั โหต ุเอวงั เม วิญญาณงั 

มา อะโหสีติฯ ยสัม๎า จะ โข ภิกขะเว วิญญาณงั อะนตัตา ตสัม๎า วิญญาณงั อาพาธายะ 

สงัวตัตะตินะ จะ ลพัภะติ วิญญาเณ เอวงั เม วิญญาณงั โหต ุเอวงั เม วิญญาณงั มา อะโหสีติ ฯ 

 

ตงั กิง มญัญะถะ ภิกขะเว รูปัง นิจจงั วา อะนิจจงั วาติ ฯ อะนิจจงั ภนัเต ฯ 

ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาติ ฯ ทกุขงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั 

วิปะรณิามะธมัมงั กลัลงั น ุตงั สะมะนปัุสสิตงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ 

เอโส เม อตัตาติ ฯ โน เหตงั ภนัเต ฯ 
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ตงั กิง มญัญะถะ ภิกขะเว เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภนัเต ฯ 

ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาติ ฯ ทกุขงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั 

วิปะรณิามะธมัมงั กลัลงั นตุงั สะมะนปัุสสิตงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ เอโส เม อตัตาติ ฯ 

โน เหตงั ภนัเต ฯ 

 

ตงั กิง มญัญะถะ ภิกขะเว สญัญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั 

ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาติ ฯ ทกุขงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั วิปะรณิามะธัมมงั กลัลงั นตุงั 

สะมะนปัุสสิตงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ เอโส เม อตัตาติ ฯ โน เหตงั ภนัเต ฯ 

 

ตงั กิง มญัญะถะ ภิกขะเว สงัขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ อะนิจจา ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั 

ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาติ ฯ ทกุขงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั วิปะรณิามะธัมมงั กลัลงั น ุตงั 

สะมะนปัุสสิตงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ เอโส เม อตัตาติ ฯ โน เหตงั ภนัเต ฯ 

 

ตงั กิง มญัญะถะ ภิกขะเว วิญญาณงั นิจจงั วา อะนิจจงั วาติ ฯ อะนิจจงั ภนัเต ฯ 

ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั วา ตงั สขุงั วาติ ฯ ทกุขงั ภนัเต ฯ ยมัปะนานิจจงั ทกุขงั 

วิปะรณิามะธมัมงั กลัลงั น ุตงั สะมะนปัุสสิตงุ เอตงั มะมะ เอโสหะมสัมิ๎ 

เอโส เมอตัตาติ ฯ โน เหตงั ภนัเต ฯ 

 

ตสัม๎าติหะ ภิกขะเว ยงักิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนงั อชัฌตัตงั วา พะหิทธา วา 

โอฬารกิงั วา สขุมุงั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา ยนัทเูร สนัติเก วา สพัพงั รูปัง เนตงั มะมะ 

เนโสหะมสัมิ๎ นะ เมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐัพพงั ฯ 
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ยา กาจิ เวทะนา อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนา อชัฌตัตา วา พะหิทธา วา โอฬารกิา วา 

สขุมุา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทเูร สนัติเก วา สพัพา เวทะนา เนตงั มะมะ เนโสหะมสัมิ๎ 

นะ เมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐัพพงั ฯ 

 

ยา กาจิ สญัญา อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนา อชัฌตัตา วา พะหิทธา วา โอฬารกิา วา 

สขุมุา วา หีนา วา ปะณีตา วา ยา ทเูร สนัติเก วา สพัพา สญัญา เนตงั มะมะ เนโสหะมสัมิ๎ 

นะ เมโส อตัตาติ ฯ เอวะ เมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐัพพงั ฯ 

 

เย เกจิ สงัขารา อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนา อชัฌตัตา วา พะหิทธา วา โอฬารกิา วา 

สขุมุา วาหีนา วา ปะณีตา วา เย ทเูร สนัติเก วา สพัเพ สงัขารา เนตงั มะมะ เนโสหะมสัมิ๎ 

นะ เมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐัพพงั ฯ 

 

ยงักิญจิ วิญญาณงั อะตีตานาคะตะปัจจปุปันนงั อชัฌตัตงั วา พะหิทธา วา โอฬารกิงั วา 

สขุมุงั วา หีนงั วา ปะณีตงั วา ยนัทเูร สนัติเก วา สพัพงั วิญญาณงั เนตงั มะมะ เนโสหะมสัมิ๎ 

นะเมโส อตัตาติ ฯ เอวะเมตงั ยะถาภตูงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐัพพงั ฯ 

 

เอวงั ปัสสงั ภิกขะเว สตุว๎า อะรยิะสาวะโก รูปัสมิ๎งปิ นิพพินทะติ เวทะนายะปิ นิพพินนะติ 

สญัญายะปิ นิพพินทะติ สงัขาเรสปิุ นิพพินทะติ วิญญาณสัมิ๎งปิ นิพพินทะติ ฯ 

นิพพินทงั วิรชัชะติ ฯ วิราคา วิมจุจะติ ฯ วิมตุตสัมิ๎ง วิมตุตะมีติ ญาณงั โหติ ขีณา 

ชาติ วสุิตงั พร๎หัม๎ะจะรยิงั กะตงั กะระณียงั นาปะรงั อิตถตัตายาติ ปะชานาตีติ ฯ 

 

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อตัตะมะนา ปัญจะวคัคิยา ภิกข ูภะคะวะโต ภาสิตงั อะภินนัทงุฯ 

อิมสัมิ๎ญจะ ปะนะ เวยยากะระณสัมิ๎ง ภญัญะมาเน ปัญจะวคัคิยานงั ภิกขนูงั อะนปุาทายะ 

อาสะเวหิ จิตตานิ วิมจุจิงสตูิ ฯ   
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ความหมาย บทอนัตตลักขณสูตร 

พระไตรปิฎก ฉบบับาลีสยามรฐั ( ภาษาไทย) เลม่ที่ ๔ 

พระวินยัปิฎก เลม่ที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ 

หนา้ที่ ๒๐ –๒๔ หวัขอ้ที่ ๒๐ - ๒๔ 

[ ๒๐] ครัง้นัน้ พระผูมี้พระภาครบัสั่งกะพระปัญจวคัคียว์่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย รูปเป็น

อนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถา้รูปนีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ รูปนีไ้ม่พงึเป็นเพ่ืออาพาธ และบคุคล

พงึไดใ้นรูปว่า รูปของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด รูปของเราอยา่ไดเ้ป็นอย่างนัน้เลย 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย กเ็พราะรูปเป็นอนตัตา ฉะนัน้รูปจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลยอ่ม

ไม่ไดใ้นรูปว่า รูปของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด รูปของเราอยา่ไดเ้ป็นอย่างนัน้เลย. เวทนาเป็น

อนตัตา 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถา้เวทนานีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ เวทนานีไ้ม่พงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ 

และบคุคลพงึไดใ้นเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด  เวทนาของเราจงอย่าไดเ้ป็น

อย่างนัน้เลย. ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะเวทนาเป็นอนตัตา ฉะนัน้ เวทนาจงึเป็นไปเพ่ือ

อาพาธ และบคุคลย่อมไม่ไดใ้นเวทนาว่า เวทนาของเรา จงเป็นอยา่งนัน้เถิด เวทนา ของเรา

อย่าไดเ้ป็นอย่างนัน้เลย. 

สญัญาเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถา้สญัญานีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ สญัญานีไ้ม่

พงึ เป็นไปเพ่ืออาพาธและบคุคลพงึไดใ้นสญัญาว่า สญัญาของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด สญัญา

ของเรา อย่าไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย. 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย กเ็พราะสญัญาเป็นอนตัตา ฉะนัน้ สญัญาจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ 

และบคุคลยอ่มไม่ไดใ้นสญัญาว่า สญัญาของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด สญัญาของเรา อย่าได้

เป็นอย่างนัน้เลย. 
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สงัขารทัง้หลายเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถา้สงัขารเหลา่นีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ 

สงัขารเหลา่นีไ้ม่พงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นสงัขารทัง้หลายว่า สงัขารทัง้หลาย

ของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด สงัขารทัง้หลายของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้เลย. 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย กเ็พราะ สงัขารทัง้หลายเป็นอนตัตา ฉะนัน้ สงัขารทัง้หลายจงึ

เป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลยอ่มไม่ได ้ในสงัขารทัง้หลายวา่ สงัขารทัง้หลายของเรา จงเป็น

อย่างนีเ้ถิด สงัขารทัง้หลายของเราอย่าได ้เป็นอย่างนัน้เลย. 

วิญญาณเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถา้วญิญาณนีจ้กัไดเ้ป็นอตัตาแลว้ วิญญาณ

นี ้ไม่พงึเป็นไปเพ่ืออาพาธและบคุคลพงึไดใ้นวญิญาณวา่ วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด 

วิญญาณของเราอย่าไดเ้ป็นอย่างนัน้เลย 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย กเ็พราะวิญญาณเป็นอนตัตา ฉะนัน้ วิญญาณจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ 

และบคุคลยอ่มไม่ไดใ้นวิญญาณว่า วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด วิญญาณของเรา

อย่าไดเ้ป็นอย่างนัน้เลย. 

 

ตรสัถามความเหน็ของพระปัญจวคัคีย ์

[ ๒๑] พระผูมี้พระภาคตรสัถามว่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย พวกเธอสาํคญัความนัน้เป็นไฉน รูป

เที่ยงหรอืไม่เที่ยง?  

พระปัญจวคัคียท์ลูว่า ไม่เที่ยง พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็สิ่ง นัน้ว่า นั่น

ของเรา นั่นเป็นเรา 

นั่นเป็นตนของเรา?  
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ป. ขอ้นัน้ ไม่ควรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. เวทนาเที่ยงหรอืไม่เที่ยง? 

ป. ไม่เที่ยง พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็สิ่ง นัน้ว่า นั่น

ของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา?  

ป. ขอ้นัน้ไม่ควรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. สญัญาเที่ยงหรอืไม่เที่ยง? 

ป. ไม่เที่ยง พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็สิ่งนัน้ ว่า นั่น

ของเรา นั่นเป็นเรา 

นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ขอ้นัน้ไม่ควรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. สงัขารทัง้หลายเที่ยงหรอืไม่เที่ยง? 

ป. ไม่เที่ยง พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็สิ่ง นัน้ว่า นั่น
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ของเรา นั่นเป็นเรา 

นั่นเป็นตนของเรา? 

ป. ขอ้นัน้ไม่ควรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. วิญญาณเที่ยงหรอืไม่เที่ยง? 

ป. ไม่เที่ยง พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้. 

ภ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรอืจะตามเหน็สิ่ง นัน้ว่า นั่น

ของเรา นั่นเป็นเรา 

นั่นเป็นตนของเรา?  

ป. ขอ้นัน้ไม่ควรเลย พระพทุธเจา้ขา้. 

 

ตรสัใหพิ้จารณาโดยยถาภตูญาณทสัสนะ 

[ ๒๒] พระผูมี้พระภาคตรสัว่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แล รูปอย่างใด อย่าง

หนึ่งที่เป็นอดตี อนาคตและปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอียด เลวหรอื 

ประณีต ไกลหรอืใกล ้ทัง้หมดกเ็ป็นแต่สกัว่ารูปเธอทัง้หลายพงึเห็นรูปนัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ 

ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

เวทนาอยา่งใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก หยาบ

หรอืละเอียด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลท้ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา เธอทัง้หลาย พงึเหน็

เวทนานัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอย่างนีว้่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่

ตนของเรา. 
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สญัญาอย่างใดอยา่งหนึ่งที่เป็นอดตี อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก หยาบ 

หรอืละเอียด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลท้ัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา เธอทัง้หลายพงึ เหน็

สญัญานัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอย่างนีว้่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่น 

ไม่ใช่ตนของเรา. 

สงัขารทัง้หลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรอื

ภายนอก หยาบหรอืละเอียด เลวหรอืประณีตไกลหรอืใกล ้ทัง้หมดก็เป็นแต่สกัว่าสงัขาร เธอ

ทัง้หลาย พงึเหน็สงัขารนัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอย่างนีว้่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่

เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก 

หยาบหรอืละเอียด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลท้ัง้หมดกเ็ป็นแตส่กัว่าวิญญาณ เธอ

ทัง้หลาย พงึเหน็วิญญาณนัน้ดว้ยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจรงิอยา่งนีว้่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่น

ไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตนของเรา. 

[ ๒๓] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดฟั้งแลว้ เห็นอยู่อยา่งนี ้ย่อมเบ่ือหน่ายแม ้ใน

รูปย่อมเบ่ือหน่ายแมใ้นเวทนา ย่อมเบ่ือหน่ายแมใ้นสญัญา ย่อมเบ่ือหน่ายแมใ้นสงัขาร 

ทัง้หลายยอ่มเบ่ือหนา่ยแมใ้นวิญญาณ เม่ือเบ่ือหน่าย ยอ่มสิน้กาํหนดั เพราะสิน้กาํหนดั จติ

ก็พน้ เม่ือจิตพน้แลว้ก็รูว้่าพน้แลว้ อรยิสาวกนัน้ทราบชดัว่า ชาตสิิน้แลว้ พรหมจรรยไ์ดอ้ยูจ่บ

แลว้ กิจที่ควรทาํไดท้าํเสรจ็แลว้ กิจอื่นอีกเพ่ือความเป็นอย่างนีมิ้ไดมี้. 

[ ๒๔] พระผูมี้พระภาคไดต้รสัพระสตูรนีแ้ลว้ พระปัญจวคัคียมี์ใจยินดี เพลิดเพลนิ 

ภาษิตของผูมี้พระภาค. ก็แลเม่ือพระผูมี้พระภาคตรสัไวยากรณภาษิตนีอ้ยู่ จิตของพระปัญจ

วคัคยี ์พน้แลว้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไม่ถือมั่น. 

อนตัตลกัขณสตูร จบ 
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