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บัดนี้ เปนโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะไดมีการอบรมธรรมปฏิบตัิกัน พระบรมศาสดา
ทานกลาวถึงการปฏิบัติไววา บุคคลที่ยังไมไดรับการอบรมปฏบิัติก็จะไมเขาใจในธรรม
ไมเขาใจในธรรมชาติทีม่ันเปนอยู หรือในสัญชาตญาณที่คูกับเราแตเกิด ธรรมชาติอันนี้
หรือสัญชาติญาณอันนี้มันเกี่ยวของกันกับชัวิตของเราตลอดเวลา เราจะเรียกวาของที่มัน
เปนอยูก็ได เรียกวาสัญชาติญาณก็ได มันมีความเฉลียวฉลาดอยูในนั้น ซึ่งชวยปองกัน
รักษาตัวมันเองมาตลอด สัตวทุกจําพวกเมื่อเกิดมันตองรักษามันแหละ การรักษาตัว 
ปกปองชีวิต ปองกันอันตรายทั้งหลาย แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิต นี้เหมือนกันหมด เชน 
สัตวเดรัจฉาน มันก็กลัวอันตราย แสวงหาความสุข เหมือนกันกับสัญชาตญาณมนุษยเรา 
อันนี้ทานเรียกวาเปนธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ จะมารักษาตัวมันตลอดเวลา ธรรมชาติ
นั่นเอง ธรรมชาติเรื่องกายหรือเรื่องจิตใจ 
     เราจะตองมารับการอบรมใหม เปลี่ยนใหม 
     ถาหากวาเรายังไมไดรับการอบรมบมนิสัย ก็คือยังเปนของที่ไมสะอาด ยังเปนของที่
สกปรก เปนจิตใจที่เศราหมองเหมือนกันกับตนไมในปา ซึ่งมันเกิดมามันก็เปนธรรมชาติ 
ถาหากวามนุษยเราตองการจะเอามาทําประโยชนดกีวานั้น ก็ตองมาดัดแปลง สะสาง 
ธรรมชาติอันนี้ใหเปนของที่ใชได เชนโตะนี้ หรือบานเรือนของเรานั้น เกิดจากเรา
สามารถเอาธรรมชาติมาทําเปนที่อยูอาศัย เปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติอันนั้นมา 
มนุษยชาตินี้ก็เหมือนกัน ตองมาปรับเปลี่ยนใหม ในทางพุทธศาสนานี้เรียกวา พุทธ
ศาสตร 
      พุทธศาสตร คือความรูทางพุทธศาสนา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรูสึกของพวก
เราทั้งหลาย ซึ่งมันติดแนนอยูในอันใดอันหนึ่ง เชน เราเกิดมามีชื่อเสียงเรียงนามมาตั้งแต
วันเกิด เชนวา เรียกวาตน ตัวเรา ของเรา นี้สมมุติกันขึ้นมาวารางกายของเรา จิตใจของเรา 
ซึ่งสมมุติชื่อข้ึนมาจากธรรมชาตินั่นเอง พวกเราทั้งหลายก็ติดแนนอยูในตัวเรา หรือใน
ของของเรา เปนอุปาทานโดยที่ไมรูเนื้อรูตัว เปนอยางนี้ในทางพุทธศาสนานั้นทานสอน
ใหรูยิ่งเขาไปกวานั้นอีก ทําจิตใจใหสงบใหรูยิ่งเขาไป ยิ่งกวาธรรมชาติที่มันเปนอยู จน
เปนเหตุใหไมยึดมั่นถือมัน่ในอัตตาตัวตนอันนี้ พูดตามชาวโลกเราวาตัววาตน วาเราวา
เขา ทางพุทธศาสนานั้นทานเรียกวา ตัวตนเราเขาไมมี นี่คือมันแยงกัน มันแยงกันอยูอยาง



นี้ ตัวเราหรือของเราซึ่งพวกเราเขาใจกันตั้งแตเราเกิดมาจนรูเดียงสา จนเกิดเปนอุปาทาน
มาตลอดจนทุกวันนี้ อันนี้ก็เปนเครื่องปกปดธรรมอันแทจริง อันพวกเราทั้งหลายไมรู
เนื้อรูตัว ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาทานจึงใหมาอบรม 
     การอบรมในทางพุทธศาสนานั้น เบื้องแรกทานวาใหเปนคนซื่อสัตยสุจริต ตาม
บัญญัติทานเรียกวาใหพากันรักษา ศีล เปนเบื้องแรกเสียกอน นี่ขอประพฤติปฏิบัติจน
เปนเหตุไมใหเกิดโทษ ไมใหเกิดทุกขทางกายและทางวาจาของเรา อยางที่เราทั้งหลาย
อบรมกันอยู ใหอายและกลัว ทั้งอายทั้งกลัว อายตอความชั่วทั้งหลาย อายตอความผิด
ทั้งหลาย อายตอการกระทําบาปทั้งหลาย รักษาตัวกลัวบาป เมื่อจิตใจของเราพนจาก
ความชั่วทั้งหลาย พนจากความผิดทั้งหลาย ใจเราก็เยือกเย็น ใจเราก็สบาย ความสบาย
หรือความสงบอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติซึ่งไมมีโทษนั่นก็เปน สมาธ ิขั้นหนึ่ง 
ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานตรัสวา สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสสฺูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธานสาสนํ ทานวาเปนหัวใจของพุทธศาสนา 
      สพฺพปาปสฺส อกรณ ํการไมทําบาปทางกาย ทางวาจา คือ การไมทําผิดทําชั่ว ทางกาย
ทางวาจา อันนี้เปนตัวศาสนา เปนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือ เอตํ 
พุทธานสาสนํ  
      กุสลสฺสูปสมฺปทา เมื่อมาทําจิตของตนใหสงบ ระงับจากบาปแลว ก็เปนจิตที่มีกุศล
เกิดขึ้นมา เอตํ พุทธานสาสนํ อันนี้เปนคําสอนของทานหรือเปนหัวใจของพุทธศาสนา
เหมือนกัน 
      สจิตฺตปริโยทปนํ การมาทําจิตใจของตนใหผองใสขาวสะอาด เอตํ พุทธานสาสนํ อัน
นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือเปนหัวใจของพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง 
     ทั้งสามประการนี้เปนหัวใจของพุทธศาสนา ก็ประพฤติปฏบิตัิอันนี้ ซึ่งมันมีอยูในตัว
เราแลว กายก็มีอยู วาจาก็มีอยู จิตใจก็มีอยู องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานจึงให
ปฏิบัติ ใหพิจารณาตัวในตัว ในของตัว ซึ่งมันมีอยู ของทั้งหมดที่เราศึกษาเราเรียนกันนั้น 
มันจะมารูความเปนจริงที่ตัวของเรา ไมไปรูอยูที่อื่น 
     เบื้องแรกก็รูจากการไดฟงที่เรียกวา สุตมยปญญา การไดฟง การไดยินอันนี้ก็เปนเหตุ
ใหรู เปนเหตุใหเกิดปญญาเชนวา สมมติวาวันนี้เราเพิ่งไดยินวาสีขาว แตกอนนี้เราไมเคย
ไดยิน ที่นี้เมื่อเรารูวาสีขาวมันเปนเชนนี้ เราก็คิดไปอีก สีอ่ืนจะไมมีหรือ หรือสีขาวจะ
แปรเปนสีอ่ืนจะไดหรือไม เปนตนนี่เรียกวา จินตามยปญญา หรือวาเราคิดไป ก็ไปคิด



ลองดูเอาสีดํามาปนในสีขาว มันก็เกิดเปนสีอ่ืนขึ้นมาอีก เปนสีเทาอยางนี้เปนตน การที่
เราจะไดรูจักสีเทาตอไปนั้น ก็เพราะวาเรา คิด ปญญาเกิดจากการคิด การวิพากษวิจารณ 
เราเลยรูสูงขึ้นไปกวาสีขาว รูสีเทาเพิ่มขึ้นไปอีก ปญญาเกิดจากสิ่งทั้งสองนี้ 
      นี้เปนปญญาที่เปนโลกียวิสัย ซึ่งชาวโลกพากันเรียนอยูทั้งเมืองไทย จะไปเรียนนอก
มาก็ตาม มันก็คงอยูในสุตมยปญญา จินตามยปญญาเทานั้น อันนี้เปนโลกียวิสัย พนทุกข
ไมได พนทุกขไดยาก หรอืพนไมไดเลยทีเดียว เพราะเมื่อรูสีขาว สีเทาแลว ก็ไปยึดมั่น
(อุปาทาน) ในสีขาว สีเทาอันนั้น แลวจะปลอยวางไมได เชนวา เราเกิดอารมณขึ้นมา ได
ยินเขาวาเราไมดี เรียกวานินทา อดเสียใจไมได อดนอยใจไมได เขาไปยึดมั่นถือมั่น
(อุปาทาน) ในอารมณอันนั้น เปนเหตุใหเกิดทุกขขึ้นมาเพราะ อุปาทาน นี้เรียกวาการรู
หรือการเห็นจากการไดฟง มันจะพนทุกขไมได หรือวาเขาสรรเสริญเรา มันอดดีใจไมได 
แลวก็เขาไปยึดมั่นถือมั่นในความดีนั้นอีก ไมไดตามปรารถนาแลวก็ทุกขอีก สุขแลวก็
ทุกข ทุกขแลวก็สุข ดีแลวก็ชั่ว ชั่วแลวก็ดี เปนตัววัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไมจบ 
อันนี้เปนโลกียวิสัย เชนที่ปรากฏอยูในโลกทุกวันนี้เราเคยรูเคยเห็น จะเรียนไปถึงที่สุด
อะไรที่ไหนก็ตาม มันก็ยังทุกข เอาทุกขออกจากตัวไมไดนั่นเปนปญญาโลกีย ละทุกข
ไมได ไมพนจากทุกข ความร่ํารวยเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีที่อยูในโลกนี้มันกไ็มพนจาก
ความทุกข เพราะมันเปนโลกียวิสัย ปญญาทั้งสองประการนี้ทานยกใหโลก ปกครองกัน
อยูในโลก วุยวายกันอยูในโลก ไมมีทางจบ ถึงแมจะจนมันก็ทุกข ถึงแมจะรวยแลวมันก็
ยังทุกขอยูอีก ไมพนไปจากทุกข 
ปญญาโลกุตตระที่จะเกิดขึ้นมาตอไป เปนความรูของพุทธศาสนา ซึ่งเปนโลกุตตระ พน
จากทุกข พนจากวัฏฏสงสาร อันนี้ทานพูดถึงการอบรมจิตใจ (ภาวนา) ไมตองอาศัยการ
ฟง ไมตองอาศัยการคิด ถึงฟงมาแลวก็ดี ถึงคิดมาแลวก็ด ีเมื่อภาวนาทิ้งมัน ทิ้งการฟงไว 
ทิ้งการคิดเสียเก็บไวในตู แตมาทําจิต (ภาวนา) อยางที่พวกเรามาฝกกันอยูทุกวันนี้ หรือ
เรียกวาทํากรรมฐาน ที่โบราณาจารยทั้งหลายทานแยกประเภทสวนแหงการกระทํา แยก
ขอประพฤติ ปฏิบัติ เรียกวา สมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน 
     สมถวิปสสนาเปนแนวทางที่ใหพวกเราทั้งหลายปฏิบัติใหเปนโลกุตตรจิต ใหพน
จากวัฏฏสงสาร เชนวาเรานั่ง ไมตองฟง และไมตองคิด ตัดการฟง ตัดการคิดออกและยก
สวนใดสวนหนึ่งขึ้นพิจารณา เชน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ หรือเรายกอานาปานสติ 
คือ หายใจเขานึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ ในเวลาที่เราทํากรรมฐานอยูนั้นในเวลาที่



เรากําหนดลมอยูนั้น ทานไมใหสงจิตไปทางอื่น ใหกําหนดรูลมหายใจเขาออกอยางเดียว 
ออกไปแลวเขามา เขามาแลวก็ออกไป ไมตองอยากรูอะไรมาก ไมตองอยากเห็นอะไร
ตอไป ใหจิตของเรารูเฉพาะลมที่มันเขาหรือมันออก เรียกวาการกําหนดลม เปน อานา
ปานสติ 
     การกําหนดลมนี้บางคนกําหนดไมได การกําหนดลมเราจะตองเอาสภาวะที่มันเปนอยู 
หายใจเขา ยาว หายใจออก สั้น เทาไร อันนั้นไมเปนประมาณ เปนประมาณที่วามันสบาย
อยางไร หายใจแรงหรือมันคอย หรือมันยาว หรือมันสั้น เราจะตองทดลองหายใจดู มัน
ถูกจริตที่ตรงไหน มันสบายอยางไร ลมไมขัดของ จะกําหนดตามลมก็สบายสะดวก 
ตัวอยางเชน เราฝกเย็บผาดวยจักร เราก็ควรเอาจักรมาลองเอาเทาเราถีบจักรเขา ถีบจักร
เปลายังไมตองเย็บผา ใหมันชํานาญเสียกอน เมื่อเทาเราชํานาญพอสมควรแลวคอยเอาผา
มาใส เย็บไปพิจารณาไป 
     การกําหนดลมหายใจนี้ก็เหมือนกัน ก็หายใจเบาๆ เสียกอน ไมตองกําหนดอะไร มัน
ยาว มันสั้น มันหยาบ มันละเอียด มันสบายอยางไร อันนั้นเปนจริตของเรา ความพอดี
ของมันนั้น ไมยาว ไมสั้น พอดี เรากําหนดเอาอันนั้นเปนประมาณ นี้เรียกวาใหกรรมฐาน
ถูกจริต แลวคอยๆ ปลอยลมออกไป แลวก็สูดลมเขามา เราจะกําหนดวา เมื่อลมเขาตนลม
อยูปลายจมูก กลางลมอยูหทัย ปลายลมอยูสะดือ เมื่อเราหายใจออก ตนลมอยูสะดือ 
กลางลมอยูหทัย ปลายลมอยูจมูก ใหเรากําหนดอยางนี้เสียกอน แลวก็สูดลมเขาผาน
ปลายจมูก หทัย สะดือ เมื่อออกตั้งตน สะดือ หทัย ปลายจมูก เปนตน ทําอยูแตอยางนี้
แหละ ไมตองสนใจอื่น 
     เมื่อเวลาเราทํา (สมถ) กรรมฐาน คือกําหนดลมไมตองพิจารณาอะไร เอาสตปิระคอง
จิตของเรา ใหรูตามลมเขาออกเทานั้น ไมตองสนใจอยางอื่น ไมตองพิจารณาอยางอื่นลม
ก็สบายไมขัดของ ลมเขาก็สบาย ลมออกก็สบาย เอาความรูสึกที่เรียกวา สติ สติตามลม 
สวนสัมปชัญญะก็รูอยูวาสติเราตามลม ขณะที่เรากําลังทําอยูนั้น มีสติ แลวก็มีลมมีสติ
ตามลม เราจะมองดูในที่อันนั้น เราจะรูลม เห็นลม วามันยาวสั้นประการใด เห็นลมและมี
สติอยูวาเรารูลม แลวก็เหน็จิตของเราตามลม เห็นทั้งลม เห็นทัง้สติ เห็นทั้งจิต 3 ประการ
รวมกัน หายใจเขาก็รวม หายใจออกก็รวม รูสึกอยูอยางนี้ มันจะเปนอะไรบางตอไป อยา
คิดไป มันจะมีอะไรบางตอไป อยาคิดไป ทําอยางนี้มันจะดี จะเปนอยางไรตอไปไมตอง
คิด เรียกวากําหนดลมเขาออกสบาย 



 เมื่อหากวาจิตของเรากําหนดอารมณกับลมหายใจถูกแลว มันจะไมขัดของ ลมกไม
ขัดของ ผูรูก็ไมขัดของ ทุกอยางทุกสวนก็ไมขัดของ เราเพียงแตรูอันเดียวเทานั้นแหละ
คือรูแตเพียงลมหายใจเขาออก คือกําหนดรูวา ตนลมคือจมูกกลางลมคือหทัย ปลายลมคือ
สะดือ เมื่อลมมันถอนออกมาตนลมอยูสะดือ กลางลมอยูหทัย ปลายลมอยูจมูก 3 
ประการนี้เรานั่งพิจารณากําหนดรูอยูเชนนั้น ใหมันรูทั้ง 3 นี้เสมอเรียกวาเรามีสติเต็มที่
ของเรา มีผูรูควบคุมสติอันนั้นอยูเต็มที่เชนนี้เรียกวาเราทํา(สมถ) กรรมฐาน จนกวาจิตเรา
มันสงบ 
     เมื่อจิตเราสงบ กายมันก็เบา ใจมันก็เบา ลมมันก็ละเอียด เมื่อเรามีลมอันละเอียดแลว ก็
ไมตองตามลม เพราะการตามลมเขาไป มันเปนอารมณหยาบ เมื่อไมอยากจะตามเสียแลว 
เอาสติกําหนดที่ปลายจมูกของเรานี้ พอแตรูวามันเขา พอแตรูวามันออก เทานี้ก็พอแลว 
จิตสบาย กายก็เบาใจสงบ ลมกล็ะเอียด อันนี้จิตเปนสมาธิ รูตามลมอยางเดียวเมื่อมัน
ละเอียดเต็มที่เขาไปนั้น มันจะเกิดความละเอียดขึ้นมาใจใจของเราอีก ลมที่เรากําหนดอยู
นี้มันจะหายไป มันจะไมมีลม ที่จริงมนัมีอยูหรอกแตมันละเอียดที่สุดจนกําหนดไมได ก็
เลยเกิดเปนคนไมมีลม นั่งเฉยๆ อยู นึกวาไมมีลม 
     ตอนนี้พระโยคาวจรเจามักจะตกใจ กลัววาเราไมมีลมกลัววาเราจะเปนอะไรไป ถาลม
ไมมีแลวจะเอาอะไรเปนอารณตอไปอีก เราจะตองเอาความรูสึกวาลมไมมีนั่นแหละเปน
อารมณตอไป ไมเปนโทษ ไมเปนอันตราย เราทําจิตของเราใหรูวาไมมีลมเขาไป ถึงกาล
ถึงเวลาแลวเปนเอง อันนี้ไมตองกลัว ไมตองสะดุง จะเปนไปอยางไรก็ตาม ก็รู รูใจของ
เราที่มันเปนอยางไร กําหนดจิตเขาไปวารูอยางไร จะไมมีอันตรายแตอยางใด อันนี้เปน
อารมณของการกระทําจิตใหสงบ(สมถ)เบื้องแรก 
     พูดถึงความสงบ(สมถ) พอมันสงบแลวก็มีสวนที่มันไมสงบมาปะปนเขา เชนวา เรา
เพิ่งมาฝกจิตของเราเดือนหนึ่ง 10 วัน 5 วัน โดยมากมันก็ยังไมสงบ ถามันไมสงบนั้น ไม
ตองนอยใจ มันเปนเรื่องธรรมดาของมัน เรื่องจิตอันนี้มันจะอยูนิ่งๆ ในที่ของมันไมได
หรอก บางทีมันมีอาการคิดอยางโนนคิดอยางนี้ ในขณะอยูในที่สงบอันนั้นแหละบางคน
ก็จิตไมสงบ จิตฟุงซาน ใจก็ไมสบาย ใจเขาก็ไมดี เพราะวาจิตไมสงบ อันนี้เราตอง
พิจารณาดวยปญญาของเรา เรื่องไมสงบอันนั้นเพราะเราไมรูตามความเปนจริงของมัน
เทานั้นเองถาเรารูตามความเปนจริงของมันแลว อันนั้นสักแตวาอาการของจิต จริงๆ แลว
จิตมันไมฟุงไปอยางนั้น เชนวา เรารูความคิดแลววา บัดนี้เราคิดอิจฉาคน นี้เปนอาการ



ของจิตแตเปนของไมจริง มันไมเปนความจริง เรียกวาอาการของจิตมันมีตลอดเวลา ถา
หากคนไมรูตามความเปนจริงของมันแลวก็นอยใจวาจิตเราไมอยูนิ่ง จิตเราไมสงบ อันนี้
เราตองใชการพิจารณาอีกทีหนึ่งใหมันเขาใจ เรื่องของจิตนั้นนะ มันเปนเรื่องของอาการ
ของมัน แตที่สําคัญคือ มันรู รูดีมันก็รู รูชั่วมันกร็ู รูสงบมันก็รู รูไมสงบมันก็รู อันนี้คือตัว
รูพระพุทธเจาของเราทานใหตามรู ตามดูจิตของเรา 
     จิตนั้นคืออะไร จิตนั้นอยูที่ไหน ทุกคนที่นั่งอยูที่นี่เราก็คงรูตัวของเรา ความรูที่มันรูนี่
มันรูอยูที่ไหน จิตก็เหมือนกัน จิตนี้คืออะไร มันเปนธรรมชาติ หรือเปนสัญชาตญาณ
อันหนึ่งที่มันมีอยู อยางที่เราไดยินอยูเดี๋ยวนี้แหละ มันมีความรูอยู ความรูนี้มันอยูที่ไหน 
ในจิตนั้นมันเปนอยางไร ทั้งความรูก็ดี ทั้งจิตก็ดี เปนแตความรูสึก ผูที่รูสึกดีชั่ว เปนสัก
แตวาความรูสึก รูสึกดีหรอืชั่ว หรือรูสกึผิดหรือถูก คนที่รูสึกนั้นแหละเปนคนรูสึกตัว 
รูสึกตัวมันคืออะไร มันก็ไมคืออะไร ถาพูดตามสวนแลวมันเปนอยูอยางนี้ ถารูสึกผิดไป
ก็ไปทําผิดมัน รูสึกถูกก็ไปทําถูก ฉะนั้นทานจึงใหเกิดความรูสึกขึ้นมาเรื่องจิตของเรานั้น
มันเปนอาการของจิต เรื่องมันคิดมันคิดไปทั่ว แตผูรูคือปญญาของเราตามรู ตามรูอันนั้น
ตามเปนจริง 
ถาเราเห็นอารณตามเปนจริงของเราแลว มันก็เปลีย่นไปอีกประเภทหนึ่ง (วิปสสนา
กรรมฐาน) เชนวา เราไดยินวารถทับคนตายเปนตน เราก็เฉยๆ ความรูชนิดนี้มันก็มี แต
มันรูไมเห็น รูไมจริง รูดวยสัญญา (ความจํา) ขนาดนี้มันรูอยางนี้ ทีนี้ถาหากวาเดินไปดูซิ
รถมันทับคนตายที่ไหนไปเห็นรางกายคนนั้นมันเละหมดแลว อันความรูครั้งที่สองนี้
มันดีขึ้นเพราะมันไปเห็น เห็นอวัยวะที่ถูกรถทับ มันเกิดสลดเกิดสังเวช ความรูที่เห็นดวย
ตามันมีราคายิ่งกวาเขาวา 
     เมื่อเราไปเห็นทุกสิ่งอันนี้ มันเปนอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ไมแนไมนอน ในรางกายนี้ไม
เปนแกนเปนสาร ไมสดไมสวย ความรูสึกนึกคิดมนัคนในเวลานั้นมันก็เกิดปญญา 
(วิปสสนา) เปนเหตุใหถอนอุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) ออกได เรียกวาความรูสึกอันนี้
มันสูงขึ้น สูงขึ้น ๆตองพิจารณา เชนนี้ 
     การทํากรรมฐาน ถาไมรูจักแลวก็จะลําบาก บางคนก็ไมเคยทํา เมื่อมาทําวันสองวัน
สามวัน มันก็ไมสงบ มันก็เลยนึกวา เราทําไมได เราตองคิดวา เมื่อเราเกิดมาเคยถูกสอน
หรือยัง เราเคยทําความสงบหรือเปลา เราปลอยมานานแลว ไมเคยฝกเคยหัดมัน มาฝกมัน
ชั่วระยะหนึ่งอยากใหมันสงบอยางนั้นเหตุมันไมพอ ผลมันก็ไมมี เปนเรื่องของธรรมดา



เปนเรื่องอันตัวเราทานทั้งหลายจะหลุดพน ตองอดทน การอดทนเปนแมบทของการ
ประพฤติปฏบิัติ 
     ใหเห็นกาย ใหเห็นใจ เมื่อรูจักธรรมตามความเปนจริงแลวนั่น ความที่เรายึดมั่นถือมั่น 
(อุปาทาน) แตกอนๆ มันจึงจะผอนออก เห็นตามความเปนจริงของมันอุปาทานมั่นหมาย
ในความดี ความชั่วทั้งหลายมันจะคลายออก คลายออก เห็นวามันเปนอนิจจัง เปนทุกขัง 
เปนอนัตตา เปนของไมแนไมนอน 
     ที่มันเกิดมีในจิตของเรานี้นั้น ลองดูซิ ความรักมันแนไหม มันก็ไมแน ความเกลียดมัน
แนไหม ความสุขมันแนไหม มันก็ไมแน ความทุกขมันแนไหม มันก็ไมแน อันไมแนนั้น
เรียกวาของไมจริง เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่ออันนี้มันไมจริง ของจริงมันอยูที่ไหน 
ของจริงอยูที่มันเปนอยูอยางนั้น มันไมเที่ยงอยูอยางนั้น เปนทุกขอยูอยางนั้น มันจริงแต
สักวา มันเปนของมันอยูอยางนั้น อันนี้คือความจริง ความจริงอยูตรงที่มันไมจริง อัน
ความเที่ยงอยูตรงที่มันไมเที่ยง เหมือนกันกับของสกปรกมันเกิดมีขึ้นความสะอาดอยู
ตรงไหน มันอยูตรงที่สกปรกนั่นแหละ เอาสกปรกออกก็เห็นความสะอาดฉันใด จิตใจ
ของเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น 
การประพฤติปฏิบัตินี้ บางคนปญญามันนอยบางคนปญญามันมาก ไมทันกัน ไมเห็น
เหมือนกัน อยางเราไปพบวัตถุอันหนึ่ง 2 คนหรือ 3 คนไปพบแกวใบหนึ่งบางคนก็เห็น
วามันสวย บางคนจะเห็นวามันไมสวย บางคนจะเห็นวามันโตไป บางคนจะเห็นวามัน
เล็กไป นี่ ทั้งๆ ที่แกวใบเดียวกันนั่นเอง ทําไมไมเหมือนกัน แกวใบนั้นมันเหมือนของ
มันอยู แตความเห็นของเรามันไมเหมือนกัน มันเปนเชนนี้ฉะนั้นมันจึงไมเหมือนกันอยูที่
ตรงนี้ การประพฤติปฏิบตัิทางพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาทานสอน อยาให
มันชา อยาใหมันเร็ว ทําจิตใจใหพอด ีการประพฤติปฏิบัตินี่ไมตองเดือนรอน ถามัน
เดือดรอนเราก็ตองพิจารณา เชนวาเราจะปลูกตนไมตนหนึ่งขึ้นมา ตนไมที่จะปลูกนั้นก็มี
อยู ก็ขุดหลุม ก็ปลกู เอาตนไมมาวางลงหลุมนั้นก็เปนหนาที่ของเราจะมูนดิน จะใหปุย 
จะใหน้ํา จะรักษาแมลงตางๆ ก็เปนเรื่องของเรา เปนหนาที่ของเรา คนจะทําสวนตองทํา
อยางนี้ ทีนี้เรื่องตนไมมันจะโตเร็วโตชาของมันนั้นนะ มันไมใชเรื่องของเรามันเปนเรื่อง
ของตนไม ถาเราไมรูจักหนาที่การงานของตัวแลวมันก็ไปทํางานหนาที่ของตนไม มันก็
ทุกข ไมทํางานหนาที่ของเรา หนาที่ของเราก็ใหปุยมันไป ใหน้ํามันไป รักษาแมลงไมไป 
เทานี้ สวนตนไมจะโตเร็วโตชาเปนเรื่องของตนไม ถาเรารูจักหนาที่การงานของเราเชนนี้ 



ภาวนา(ฝกจิต) ก็สบายถาเราคิดเชนนี้การปฏิบัติของเราก็สบาย งาย สะดวก ไมดิ้นรน
กระวนกระวาย 
นั่งมันสงบก็ดูความสงบไป ที่มันไมสงบก็ดูความไมสงบไป ที่มันสงบนั้น มันก็เปนเรื่อง
ของจิต มันเปน อยางนั้น ที่มันไมสงบ มันก็เปนเรื่องของมันอยางนั้น ไมไดเปนอยางอื่น 
มันสงบแลว มันก็สงบไป ถาไมสงบก็ไมสงบไป เราจะไปทุกขเพราะมันไมสงบไมได 
เราจะไปดีใจเพราะจิตสงบมันก็ไมถูก เราจะไปเสียใจเพราะจิตมันไมสงบก็ไมถูก
เหมือนกัน เราจะไปทุกขกับตนไมไดหรือไปทุกขกับแดดไดหรือ ไปทุกขกบัฝนไดหรือ 
ไปทุกขกับอยางอื่นไดหรือ มันเปนเรื่องของมันอยูอยางนั้น 
     ถาเราเขาใจเชนนี้แลว การภาวนาของพระโยคาวจรนั้นก็สบายแลว เดินทางเรื่อยๆ ไป 
ปฏิบัติไป ทําธุระหนาที่ของเราไป เวลาพอสมควรเราก็ทําของเราไป สวนมันจะไดจะถึง
หรือมันสงบนั้น ก็เปนวาสนาบารมีของเรา เหมือนกับชาวสวนปลูกตนไม หนาที่ของเรา
ใสปุยก็ใสมนัไป รดน้ํากร็ดมันไป รักษาแมลงก็รักษามันไป เรื่องตนไมจะโตเร็วโตชา
ไมใชเรื่องของเราเปนเรื่องของตนไม ละปลอยทั้งสองอยางนี้ รูจักหนาที่ของเรารูจัก
หนาที่ของตนไม มันถึงเปนชาวสวนที่มีความสดชื่นดี ฉันใดผูมีปญญา ผูที่ภาวนาใน
พุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น พอจิตคิดเชนนี้ ความพอดีมันตั้งขึ้นมาเอง พอความ
พอดีมันตั้งขึ้นมาก็เลยเปนปฏิปทา ปฏิปทาที่พอดีเกิดขึ้นมา ความเหมาะสมมันก็เกิด
ขึ้นมา อารมณเหมาะสมมันก็เกิดขึ้นมา ความรูสึกนึกคิดเกิดขึ้นมาแลว มันเปนสิ่งที่
เหมาะสมแลว เปนสัมมาปฏิปทา ปฏิบัติไมหยอน ปฏิบัติไมตึง ปฏิบัติไมเรว็ ปฏิบัติไม
ชา จิตใจปลอยไปตามสภาวะของมนั อันนั้นคือภาวนาสงบแลว สบายแลว 
     ความรูสึกนึกคิดของเราไปมีอุปาทานมั่นหมายมันขึ้นเมื่อไร มันก็เปนทุกขเมื่อนั้น 
ฉะนั้น ในการประพฤติปฏิบัติ ทานจึงใหปลอยวาง เชนวา เราอยูดวยกันหลายๆ คนนี้นะ 
ตางบาน ตางตระกูล ตางตําบล ตางจังหวัด ที่มารวมๆ กันนี้ ถาเรารูคนในนี้ ในศาลานี้ก็
สงบแลว ภาวนาเราก็สบาย เรื่องคนนี้ก็ใหคนนี้ เรื่องคนนั้นก็ใหคนนั้น ใหคนละคนละ
คนไปเรื่อย ๆ ไป เราก็สบาย เรื่องทุกสิ่งทุกอยางก็ปลอยไป ไมตองไปวิพากษวิจัยเรื่อง
คนอื่น ไมตองไปวิพากษวิจัยเรื่องนอกกายนอกใจเราแลว มันก็เกิดความสงบความสบาย
ขึ้นมา เพราะความรูตามเปนจริงเกิดขึ้นมา 
     เราตองการธรรมไปทําไม ตองการธรรมไปเพื่อรูตามความเปนจริงเทานั้นเอง ถึงแม
มันจะจน ถึงแมมันจะรวย ถึงแมมันจะเปนโรค ถึงแมมันจะปราศจากโรค จิตก็อยูอยาง



นั้นเอง เชนวา วันหนึ่งตัวเรามันไมสบายขึ้นมาจะเห็นชัดในจิตของเราวา มันก็นึกกลัว
ตาย กลัวมันจะไมหายใจก็ไมสบายเกิดขึ้นมาแลว ความไมสบายเกิดขึ้นมาแลว คือไม
อยากจะตาย อยากใหมันหาย อันนี้เห็นแงเดียว ตามธรรมชาติของมันแลว ถามันเกิดปวย
ขึ้นมา เกิดอาพาธขึ้นมาเราก็รูวา เปนก็เปน ตายก็ตาย หายก็หาย ไมหายก็ไมหาย ถาเราคิด
ไดเชนนี้มันเปนธรรม เอาท้ังสองอยางนั่นแหละ หายก็เอามัน ไมหายก็เอามัน เปนก็เอา
มัน ตายก็เอามัน 
อันนี้ถูก แตวามันจะมีสักกี่คน นั่งฟงธรรมอยูนี่มันมีกี่คนปวยมาแลว ตายก็ตาย หายก็
หาย มีกี่คนก็ไมรู ที่มันอยากจะหาย ไมอยากจะตาย อันนี้มันคิดผิด เพราะมันกลัวเพราะ
มันไมเห็นธรรม มันจึงทุกข ถาเห็นสังขารรางกายแลวไมวามันละ หายก็หาย ตายก็ตาย 
เอาทั้งสองอยาง ไมเอามันก็ตองไดอะไรสักอยางจนได 
     เมื่อเรารูจักธรรมเชนนี ้รูจักสังขารเชนนี้ เราก็พิจารณาตามสังขารวามันเปนอยางนั้น 
นี่กรรมฐานมันตั้งขึ้นมาแลว มันพนทุกขอยางนี้เอง ไมใชวามันไมตาย ไมใชวามันไม
เจ็บ ไมใชวามันไมไข อันเรื่องเจ็บเรื่องไขมันเปนเรื่องของสังขาร เปนไปตามเรื่องของ
มัน ถึงคราวมันจะตาย ไมอยากตายเทาไหร มันก็ตาย ถึงคราวมันจะหาย ไมอยากจะให
หาย มันก็หาย อันนี้มันไมใชธุระหนาที่ของเราแลว มันเปนธุระหนาที่ของสังขาร ถาเรา
ภาวนาเห็นเชนนี้ จิตมีอารมณเห็นเชนนี้ทุกขณะ จิตก็ปลอยวางสบาย 
      การภาวนานั้นไมใชวานั่งหลับตาภาวนาอยางเดียวการภาวนานั้นตลอดเวลา การยืน 
การเดนิ การนั่ง การนอน ใหมีสติ ประคับประคองอยูเสมอเลยทีเดียว 
     บัดนี้มีความทุกขเกิดขึ้นมาแลว ก็ทวนดูซิ อันนี้มันก็ไมแนนอนหรอก เรือ่งมันไมจริง
ทั้งนั้นนะ เราตองเตือนอยูเชนนี้เมื่อมันมีสุขเกิดขึ้นมาแลว สุขนี้มันก็ไมแนเหมือนกันนั่น
แหละเคยสุขมาแลวมันก็เปนอยางนั้นแหละ เดี๋ยวมันก็ทุกข เดี๋ยวมันก็สุข เปนของไม
แนนอนทั้งนั้น ถาเราเห็นอารมณเมื่อใดถูกอารมณขึ้นมาเมื่อใด มันจะดีใจ เราก็ตองบอก
มัน เตือนมัน วาความดีใจมันก็ไมแนนอนหรอก เปนแตความไมจริงทั้งนั้นแหละ มัน
หลอกลวงทั้งนั้น เมื่อความทุกขเกิดขึ้นมา ก็วามันไมแนนอน เปนสิ่งที่หลอกลวงทั้งนั้น
แหละ เปนความรูสึกเทานั้นแหละ 
     ความเปนจริงแลว ความสุขหรือความทุกขนั้นไมมี มันมแีตความรูสึก รูสึกวาสุข รูสึก
วาทุกข ถามีความชอบใจก็รูสึกวาสุข ไมชอบใจก็รูสึกวาทุกข ตัวสุขตัวทุกขจริงๆ มันไม
มี มันเปนแตเพียงความรูสึก ถาเราคิดไดเชนนี้ เราก็เห็นของปลอมตลอดเวลา รูจัก



อารมณ อารมณอันนี้ก็ไมตองวาไปสอบอารมณ การภาวนาไมตองไปสอบอารมณ เมื่อ
เรามีสติตลอดเวลา ทุกวันทุกนาที มนัจะรูจักอารมณเมื่อเราทาํผูรูใหตื่นอยูเสมอแลว มนั
จะเห็นความสุขหรือทุกข ชอบไมชอบ จะเห็นอยูตลอดเวลา มนัจะทวนลงไปทีเดียว วา
มันไมแน 
     สุขเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ไมแนนอนเหมือนกัน อยาไปหมายมั่นมันเลย ทุกขเกิดขึ้นมาเราก็
วาเลยวา อันนี้มันก็ไมแนเหมือนกันนะ มันแนอยูตรงไหนเลา มนัแนอยูตรงที่มันไมแน 
มันเปนอยูอยางนั้นเอง อันนี้เปนเหตุใหสุขทุกขและอารมณทั้งหลายเหลานี้ไมมีกําลัง 
เสื่อม เมื่อสิ่งทั้งหลายนี้มนัเสื่อมไป อุปาทาน(ความยึดมั่น) ของเราก็นอย ก็ปลอยวาง นี่
เปนเรื่องของธรรมชาติ เรือ่งของธรรมดาเชนนี้ 
ฉะนั้นจิตใจของเรา มันจะไดมาก็เปนเรื่องธรรมดาของมัน มันจะเสียหายไปก็เปนเรื่อง
ของมัน มันจะสุขก็เปนเรื่องของมัน มันจะทุกขก็เปนเรื่องของมัน เรื่องของสังขารมัน
เปนอยูอยางนั้น อันนี้เปนสักแตวาเรารูสึกเทานั้น อ่ืนนั้นก็ไมมี ฉะนั้นทานจึงสอนใหโอ
ปนยิโก คือใหนอมเขามาใสตัวอยานอมออกไป นอมเขามาใหเห็นดวยตัวของเรานี้ 
      ทางที่ดีสําหรับคนที่อานที่ศกึษามามากแลว จะมาอยูมาภาวนาเพียงสองสัปดาหเทานี้
นะ อาตมาเห็นวาไมตองดูไมตองอาน หนังสือเอาเขาตูเสีย ถึงเวลาเราทํากรรมฐาน นัง่
สมาธิของเรา เราก็ทําไป อานปานสติทําไปเรื่อยๆ ขณะที่เราเดินจงกรม เราก็เดิน ใหรูจิต
ของเราเทานั้นแหละ รักษาจิตของเรา บางทีความหวาด ความสะดุงมันเกิดขึ้นมา เราก็
ทวนมันอีก อันนี้เปนของไมแนนอนเรื่องความกลาหาญเกิดขึ้นมา อันนี้มันก็ไมแนนอน
เหมือนกันไมแนทั้งหมดนั่นแหละ ไมรูจะจับอะไร นี่ทําปญญาใหเกิดเลยทีเดียว ทํา
ปญญาใหเกิด ไมใชรูตามสัญญา(ความจํา) รูจิตของเราที่มันคิดมันนึกอยูนี้ มันคิดนึก
ทั้งหมดเกิดขึ้นมาในใจของเรานี้แหละ จะดีหรือชั่ว จะถูกหรือผิด รับรูมันไว อยาไป
หมายมั่นมัน เออ...ทุกขมนัก็เทานั้นแหละ สุขมันก็เทานั้นแหละ มันเปนของหลอกลวง
ทั้งนั้นแหละ เรายืนตัวอยูเชนนี้เลยยืนตัวอยูเสมอเชนนี้ ไมว่ิงไปกับมัน ไมว่ิงไปกับสุข 
ไมว่ิงไปกับทุกข รูอยู รูแลวก็วาง อันนี้ปญญาจะเกิด ทวนจิตเขาไปเรื่อยๆ 
     เวลาเรามีไมมาก เรามาฝกจิตก็ตองดูจิต ดูอาการของจิต ลองดูจิต ใหเห็นจิตเรา อยา
ไปยึดมั่นถือมั่นถือมั่นก็เห็นสุขเปนของจริง สุขเปนเรา สุขเปนของเราทุกขเปนเรา ทุกข
เปนของเรา มันคิดเชนนี้ แตความเปนจริงนี้สุขสักแตวาสุข ไมใชเราไมใชเขา ไมใชสัตว
บุคคล ตัวตนเราเขา ทุกขนี้ก็ไมใชเราไมใชเขา ตัวคนที่รูทุกขหรือสุขนี้ก็ไมใชเราไมใช



เขา ถาเราเห็นเชนนี้ก็ไมมีอะไรจะเกาะ เกิดสุขขึ้นมา สุขก็เกาะเราไมได เกิดทุกขขึ้นมา 
ทุกขก็เกาะเราไมได ทําไมไมได เพราะวามันไมแน เปนของปลอมทั้งนั้น เปนของไม
แนนอน ถาเราคิดเชนนี้ จะภาวนาไดเร็ว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมา ทุกอยาง
จิตกําหนดอยูเสมอ ใหรู มีอารมณมันเขามา ตาเห็นรูป หูไดยนิเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้ม
รสอะไรตางๆ นี ้มันจะเกิดความชอบไมชอบขึ้นมาทันที มันจะเกิดสุขเกิดทุกขขึ้นมา
ทันทีอันนี้เราเรียกวาอานดูจิต มันจะเห็นจิต เพราะมันเกิดจากจิตดวงเดียวเทานี้ มันจะให
สุข มันใหทุกขทุกอยางเกิดจากจิต ถาเราตามดูจิตของเราอยูเชนนี้ มันจะเห็นกิเลส มันจะ
เห็นจิตของเราสม่ําเสมอเลยทีเดียว อันนี้แหละคืออาการภาวนา 
     บางคนเมื่อมาภาวนา ตอนเย็นก็นั่งสมาธิ เดินจงกรม ก็นึกวาเขาไดภาวนาแลว ยัง
ไมใชเทานี้ ความเปนจริงการภาวนาคือสติติดตอกัน ใหเปนวงกลม ตลอดเวลาใหมีสติ
อยูสม่ําเสมอ ใหรูใหเห็น ใหเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเรา เห็นเกิดขึ้นมา อยา
ไปยึดมั่น อยาไปหมายมั่น ปลอยมัน วางมันไวเชนนี้ ปฏิบัติเชนนี้ เร็วเร็วมาก มีแตเห็น
อารมณเทานั้นแหละ อารมณที่ชอบ อารมณที่ไมชอบ 
     ทุกวันนี้เราทุกคนนะไมรูจักกิเลสตัณหา มีคนๆเดียวนั่นละที่มันหลอกตัวอยูวันยังค่ํา 
ดูซิ เราเกิดมามีอะไรไหม ก็คนๆ เดียวนั่นแหละมันพาใหเราหัวเราะอยูที่นี่ รองไหอยูที่นี่ 
โศกเศราอยูที่นี่ วุนวายอยูนี่แหละ มนัก็่คือคนๆเดียวกันถาเราไมพิจารณา ไมตามดูแลว 
ยิ่งไมรูจักมัน มันก็เกิดทุกขอยูตลอดเวลา ไดมาก็เคยเสียอยู เสียแลวก็เคยไดมาอยู ก็พลอย
สุขกับมันทุกขกับมัน ยึดมั่นหมายมั่นกับมันตลอดเวลาอยูเชนนี้ เพราะไมดูมัน ไม
พิจารณา ของทั้งหลายนี้ไมไดอยูที่อ่ืน มันอยูที่ตัวเรา ถาเราพิจารณาที่ตัวเราอยูเชนนี้ เรา
จะไดฟงธรรมของพระพุทธเจาของเรา 
 ตนไมทุกตนเปรียบเหมือนมนุษย กอนหินทุกกอนเปรียบเหมือนมนุษย สัตวทุกสัตวใน
ปาในทุงก็ดี มันก็เหมือนกับเรา ไมแปลกกับเรา มีสภาวะอันนี้อันเดียวกัน มีความเกิดขึ้น
เปนเบื้องตน แลวก็มีความแปรในทามกลาง แลวก็มีความดับไปในที่สุด เหมือนกัน
ทั้งนั้น ฉะนั้นเราไมควรยึดมั่นหรือถอืมั่นอะไรทั้งหลาย แตวาเราตองใชมันอยู เชน 
กระติกน้ําใบนี้ เขาเรียกวากระติก เราก็เรียกวากระติกกับเขา เพราะวาเราจะมีความ
เกี่ยวของกับกระติกน้ําอยูตลอดเวลา เขาเรียกกระติกก็เรียกกับเขา เขาเรียกกระโถนก็
เรียกกับเขา เขาเรียกจานก็เรียกกับเขา เขาเรียกถวยก็เรียกกับเขา แตเราไมติดอยูกับถวย 
ไมติดอยูกับจาน ไมติดอยูกับกระโถน ไมยึดมั่นถอืมั่นอยูในนั้น นี่เรียกวาเราภาวนา รูจัก



ตัวเราและรูจักของของเรา 
     รูจักตัวเราแลวก็ไมทุกขเพราะตัวเรา รูจักของของเราแลวก็ไมทุกขกับของของเรา อัน
นี้เพราะเราทํากรรมฐาน ปญญามันจะเกิดขึ้นอยางนี้ มันจะเห็นไปตามสภาวะมันเองทุกๆ 
อยาง อันนี้เปน โลกุตตรปญญา ปญญาเกิดจากการภาวนา (ภาวนามยปญญา) มันพนจาก
โลกียวิสัย เมื่อจิตสงบรวมกําลังจิตตรงที่นั้น เกิดรู เกิดเปนญาณขึ้นมา เปนความรูโลกุต
ตระอันนั้น  
     ความรูโลกุตตระอันนี้ พูดใหก็ไมรูเรื่อง อกฺขาตาโรตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผู
บอก คือพระพุทธเจาบอกใหได แตวาทําใหไมได เรื่องการประพฤติปฏิบัติมันเปน
เชนนั้นฉะนั้น อดทนแลวก็เพียร สอบอารมณเรื่อยๆ ไป ถึงคราวเราทําความเพียร เราก็ทํา
ไป ทําสมาธิเราก็ทําไป ออกจากสมาธิก็พิจารณา เห็นมดก็พิจารณา เห็นสัตวอะไรก็
พิจารณาเห็นตนไมก็พิจารณา ทุกอยางเหมือนเรา ทุกอยางนอมเขามาหาตัวเรา เหมือนเรา
ทั้งนั้น อยางใบไมมันจะหลนเองไป ใบไมมันจะขึ้นมาใหม ตนไมมันจะใหญ ตนไมมัน
จะเล็กอะไรทั้งหลายเหลานี้มันลวนแตเกิดปญญาทั้งนั้น ไมควรยึดมั่นถือมัน่อะไรทั้งนั้น 
เมื่อจิตเรารูจักการปลอยวางเชนนี้แลวก็จะเกิดความสงบ ความงบไมใชสุขไมใชทุกข มนั
สงบ เรียกวา ไดความพอดี เหมาะสม ดวยความรูสึกนึกคิดของเรานั้น เรียกวา เปนธรรม 
     ผูที่ฝกแลวก็จะพอมองเห็น ผูที่ยังไมเคยฝกนี้ มันก็เปนของที่ลําบากสักนิดหนึ่งเราอยา
ไปนอยใจมัน อยาไปตกใจมัน มันก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละ เพิ่งเขาโรงเรียนจะใหเขียน
หนังสือไดอานหนังสือได เขียนหนังสือใหมันสวยงามมันก็ไมได อาศัยการฝก อาศัยการ
กระทํา อาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติ แลวมนัก็เปนไป 
การตั้งไวในใจของผูประพฤติปฏิบัตินี้ ใหเอาชนะตัวเอง ไมตองเอาชนะคนอื่น ใหสอน
ตัวเอง ไมตองพยายามสอนคนอื่นใหมากท่ีสุด เดินไปก็ใหสอนตัวเองทั้งนั้น นั่งก็ให
สอนตัวเองได ทุกอยางใหมีในตัวของเราอยูเสมอเรียกวา สติ สตินั่นแหละเปนแมบท
ของผูเจริญกรรมฐานสติอันนั้นเมื่อมันมีความรูสึกขึ้นปญญาก็จะวิ่งมา ถาสติไมมีปญญา
ก็เลิก ไมมี ฉะนั้นจงพากันตั้งใจ ถึงแมวาเราจะมีเวลานอยก็ชางมัน เวลานอยก็ยังเปน
อุปนิสัย ยังเปนปจจัยอยางอื่นจะหาเปนที่พ่ึงอยางพุทธศาสนานี่ไมมี มันจบอยูตรงนี้ไป
ไหนก็ไมจบ แตพุทธศาสนาทําใหมันจบอยูตรงนี้ 
     ถาเราไมเห็นเดี๋ยวนี้ ตอไปก็ตองเห็น ถาเราพิจารณาเชนนี้ตอๆไป ยังเปนคนใหม 
ประพฤติใหมปฏิบัติใหมก็ยังไมเห็น ก็เหมือนกับเราเปนเด็ก เรายังไมเห็นสภาพของคน



แกทําไมไมเห็นละ ฟนเราก็ยังดีอยู ตาเราก็ยังดีอยู หูเราก็ยังดีอยูรางกายเราก็ยังดีอยู ไม
รูจักคนแก แตตอไปเมื่อเราเปนคนแกเราจะรูจัก ใครจะบอก สังขารมันจะบอก ฟนมันจะ
โยก นี่แกแลว ตามันจะไมสวาง หูมันจะตึง สภาวะรางกายมันจะเจ็บปวดไปหมด นี้คน
แกมันเปนอยางนี้ ใครมาบอก สังขารนี้บอกเอง ถาเราพิจารณาอยู คือสัญชาตญาณมันมี
อยู เชนพวกปลวกหรือแมผ้ึง ผ้ึงใครไปสอนมัน เมื่อมันทํารัง มันมีลูก มันทาํรังกันสวยๆ 
ถามันแกมันก็ออกไปเปนรังใหม ลูกๆ ผ้ึงมันก็ไปทํารังกันใหม ใครไปสอนมัน มันทํารัง
กันสวยๆ 
     นกก็เหมือนกัน ตามปานะ โดยเฉพาะนกกระจาบนกกระจอก มันทํารังกันสวยๆ ใคร
ไปบอกมัน เมื่อมันโตมันก็บินจากพอแมมันไป มันก็ไปทํารังเหมอืนพอแมกัน ใครจะไป
บอกมัน ปลวกก็เหมือนกัน ใครจะไปบอกมัน สญัชาตญาณมันมี มันทําของมันเอง 
สัญชาตญาณอันนี้ที่มีอยูในใจของเรานี้ เราก็ไมรูตัวเรา ถาเราไมมาเรียนรูธรรมก็ไมรูจัก
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ความเปนจริง คนทุกๆ คนมันอยากจะมีความสุข และมันอยากจะดี
ทุกๆ คนนั่นแหละ แตมันทําดีไมเหมือนกัน มันตามหาความสุขไมเหมือนกัน มันตางกัน
เพราะปญญา 
     สัญชาตญาณที่มันมีอยูในใจเรานั้น เราไมรูจักมันมันปกปดอยางสนิท อยางชนิดไมรู
ไมเห็น เมื่อธรรมชี้ไปมันจึงจะเห็น เชนวา เรานั่งอยูนี่ รางกายของเราทุกสวนนี่โดย
สภาพแลว พระพุทธเจาทานวา ไมมีชิน้ไมมีอะไรมันจะสวยมันจะสะอาดเลย ทานตรัส
อยางนี้ ไมสวยไมสะอาด และไมเปนแกนเปนสารดวย เราก็ยังไมเห็น เรานึกวาอันนี้มัน
สวยอยูอันนี้มันสะอาดอยู อันนี้มันดีอยู ทําไมมันเปนอยางนั้นเลา ของไมสวยแตในเห็น
วาสวย ของไมสะอาดทําไมมันเห็นวาสะอาดของไมเปนแกนสาร ของนี้ไมใชตัวของเรา 
ทําไมจึงเขาใจวาเปนตัวของเรา อันนี้มันก็มืดอยูพอแลว มันนาจะเห็นนี่ 
ธรรมชาติอันนี้มันก็ไมใชตัวใชตนเราจริงๆ มันจะเจ็บจะไขเมื่อไหรก็เจ็บก็ไข มันจะตาย
เมื่อไหรมันก็ตาย มันไมหวงเราทั้งนั้นแหละ อันนี้เราก็ยังไมเห็นมัน มันนาจะเห็น ทําไม
ไมเห็นละ นี้มันก็มืดพออยูแลว ที่มันไมเห็นนี่นะ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของ
เรา ไดแยกสิ่งทั้งหลายเหลานี้ออกมาจนจิตของทานเห็นวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ เปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เห็นจริง ๆ ชัดๆ ไมใชสัญญา(ความจํา) สังขารรางกาย
มันจะเปนอยางไร ก็ใหมันเปนไปตามเรื่องของมัน ทานเห็นเชนนั้น 
     การกําหนดพิจารณา เรียกวา ภาวนากรรมฐาน เพื่อใหมันเห็น ขนาดนั้นมันยังไมคอย



จะเห็น อันใดมันไมสวยก็เห็นวาสวย อันใดมันไมเปนแกนเปนสาร มันก็เห็นวาเปนแกน
เปนสาร นี่จิตมันไมยอม มันจึงไมเห็น ทานก็วาเยาวคือจิตมันเปนเด็กอยู จิตมันยังเยาวอยู 
จิตมันยังไมเติบ จิตมันยังไมโต เชนนัน้ พระพุทธศาสนานี้ทานสอนสวนจิต ใหจิตเปน
คนเห็น ถาจิตมันเห็นแลวจิตมันรูของมันแลว ไมตองเปนหวง เรียกวา การภาวนาเปน 
     ฉะนั้นจึงคอยๆ ทํา คอยๆ ประพฤติปฏิบัติ ไมใชวาจะเอาวันสองวันสามวันใหไดให
เห็น เมื่อวานซืนนี่มีนักศึกษาไดมาปรึกษา จะไปนั่งภาวนากรรมฐาน นั่งสมาธิ มันไม
สบาย มันไมสงบ มาหาหลวงพอ ชารจแบตเตอรี่ใหไมได หรือ นี่อันนี้มันตองพากัน
พยายาม พยายามทํากันไปเรื่อยๆ คนอื่นบอกมันไมรูจัก มันจะตองไปพบดวยตนเอง ไม
ตองเอาทีละมากหรอก เอานอยๆ แตเอาทุกวัน นั่งสมาธิทุกวัน แลวก็เดินจงกรมทุกวัน 
มันจะมากหรือนอยเราก็ทําทุกๆ วัน แลวก็เปนคนที่พูดนอย แลวก็ดูจิตของตัวเอง
ตลอดเวลา เมื่อดูจิตของตัวเอง อะไรมันจะเกิดขึ้นมา แลวมันจะสุขหรือมันจะทุกขอะไร
เหลานี้ ก็บอกปดปฏิเสธมันเสีย วาเปนของไมแนนอน เปนของหลอกลวงทั้งนั้น 
     ผูที่เรียน ศึกษามากๆ นั้นนะ มันเปนดวยสัญญาไมใชปญญา สัญญาเปนความจํา 
ปญญาเปนความรูเทาทันมันไมเหมือนกัน มันตางกันบางคนจําสัญญาเปนปญญา ถา
ปญญาแลวไมสุขกับใคร ไมทุกขกับใคร ไมเดือดรอนกับใคร ไมเปนทุกขเปนรอนกับจิต
ที่มันสงบหรือไมสงบ ถาสัญญาไมใชอยางนั้นนะ มันเกิดความยึดมั่นถือมั่น เปนทุกข
เปนรอนไปตามอารมณทั้งหลายเหลานั้น 

สมถวิปสสนา 

ในการทํากรรมฐานนั้น มีอารมณอยูสองอยางอารมณอยางที่หนึ่งที่เรียกวา ใหเรามีความ
สงบ อยางที่สองเรียกวา ใหเราเกิดปญญา แลวกส็งบทีหลัง อารมณที่ใหเรามีความมสงบ
นั้น ไมยากอะไรหรอก เหมือนเด็กๆ มันไมนอนนะเราก็ไปจับกระเชา(เปล) แกวงไปมา
เรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็หลับอารมณอันนี้เรียกวา สมถกรรมฐานมีหลายอยาง บางคนไปจับเอา
อานาปานสติบาง พุทโธบาง ธัมโมบาง สังโฆบาง สารพัดอยาง ตองหาความสงบนี้เปน
เบื้องแรก 
     แตวาความสงบอันนี้มันยังมีอะไรไปเจือปนมันอยูสงบเพราะวาของมันมีอยู เราไม
รูจักมัน มันก็สงบ เชนวาผาเช็ดเทาที่ผมเหยียบอยูเดี๋ยวนี้ มันมีงูตัวหนึ่งอาศัยอยูตรงนี้ผม
ก็เอาเทาเหยียบลงไป ผมไมรูสึกกลัวอะไรเลย เพราะผมไมเห็นงู แตความจริงนี้งูอสรพิษ



นี้อยูตรงนี้แตผมไมคิด ผมก็สบายใจ ไมคิดกลัวอะไรตอะไร ที่ผมไมกลัว ก็เพราะไมรูวา
งูอสรพิษนี้อยูตรงนี้ นี่คือ สมถะ ทําจิตใหสงบ กิเลสมีอยูก็ชางมัน เวลานี้ฉันสงบ นี่
เรียกวาสงบจิต ไมใชสงบกิเลส พูดตามภาษาอันนี้ เรียกวา สมถะ การฝกทําจิตใหสงบ แต
มันเปนไวพจนซึ่งกันและกันหรอก เพื่อจะทําใหกิเลสสงบตอไป 
     เรื่องทําใหกิเลสสงบตอไปนั้น เปนเรื่องของปญญา เรื่องของปญญานี้ก็มีเรื่องสําคัญ
อยางหนึ่ง ที่จะใหปญญาเกิดขึ้น ตองเจริญอันนี้มากๆ ไมเกิดเดีย๋วนั้น ตอไปมันก็จะเกิด 
ถาเจริญไมหยุด ปญญามนัจะเกิดไมหยุดตอไป ผมก็พูดบอย แตวาคนก็ไมคอยเอาใจใส
หรืออยางไรก็ไมรูสังเกตดู มันถึงไดเปนทุกขกันอยูเสมอ 
     เรื่องทําจิตใหสงบ เพื่อใหกิเลสสงบนั้นนะ ที่ผมวาอารมณของ วิปสสนา คือ เรื่อง
อะไรบาง? คือ เรื่องอนิจจัง เรื่องทุกขัง เรื่องอนัตตา 3 อยางเทานี้แหละ มันเปนเหตุให
ปญญาเราเกิด เราจะถูกอารมณดีใจที่สุดก็ตาม เสียใจที่สุดก็ตาม รักที่สุดกช็างเถอะ 
เกลียดที่สุดกช็างเถอะ อยาลืม ขบปญหานี้ใหแตก อยาลืม มันจะเกลียดขนาดไหน จะรัก
ขนาดไหน จะเสียใจขนาดไหน จะดีใจขนาดไหนก็ตามเถอะ ซึ่งมันเกิดขึ้นมาแลว เรา
ควรบอกมันใหเขาใจวา “อันนี้มันไมแน” ทุกครั้งไมใชพูดออกทางปาก แตพูดทางใจ
เสมอ “อันนี้มันไมแน” อันนี้ที่จะพาเราพน ตอนนี้ปญญามันจะเกิด ถึงแมตอนนี้เราไม
เห็นตอไปมันก็เห็น 
     ถาเราไมทิ้งจุดนี้ จุดนี้เปนจุดที่สําคัญที่ใหปญญาเราเกิดทั่วถึง ใหรูจักทั่วถึง นี่เรียกวา 
ปลอยวางอารมณทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้น เห็นแตวา มันเกิดแลวดับไปจะเห็นอันนี้
ชัดเจน จิตเราจะสงบ เมื่อจิตสงบ กิเลสก็สงบดวย 
     ตรงนี้ ที่วาสมถะนั้น จิตมันสงบ กิเลสไมสงบตอนนี้จิตสงบดวย กิเลสสงบดวย 
เพราะมันเปนปญญาตรงนี้ใหเขาใจ มันจะอยูไปเฉยๆ ก็ได การยืน เดิน นั่ง นอน ก็ได ถา
มีอารมณวูบหนึ่งเกิดขึ้นมา มันดีใจเหลือเกินอยางนี้ ใหคอยๆ พิจารณา วาอันนี้มันไมแน 
มันก็แตกกัน มันไมรวมกลุมกันเสียแลว แตถาไปคิดวามันแนนะมันก็จะรวมกลุมกัน แต
ความมจริงแลวอันนี้มันไมแน ถารูความจริงอยางนี้ ความเห็นผิดมันคอยวางจางคลาย
ออกไปไมรวมกลุมกันละ 

บัว 4 เหลา 
ภายในโคลนนั่นนะ มีความเหม็นสาบเหม็นเนาสารพัดอยาง แตดอกอุบลทั้งหลายที่เกิด
ในที่นั้น ยิ่งสวย ยิ่งงาม ยิ่งตนใหญ ลําใหญ ดอกใหญ โคลนทั้งหลายนั้นเปนปุยของมัน 



บัวทั้งหลายมันชอบปุย ติณชาติทั้งหลายชอบปุย ไดปุยแลวมันงาม ปุยนั้นเปนของ
โสโครก เปนของสกปรกเปนของเหม็น กลิ่นสารพัดอยาง มันจะเหม็นเทาไรๆ สกปรก
เทาใดๆ บัวมันยิ่งชอบ ดอกมันยิ่งโต ลํามันใหญ ยิง่ยาวดอกบัวนั้นก็เปรียบกับจิตของเรา 
มันจมอยูในทุกสิ่งทุกอยาง คือ ราคะ โทสะ โมหะ สารพัดอยาง อันมันเปนโคลน ที่เปน
โคลนนี้ ทานจึงจดัวา ดอกบัวมันอยูในตม ที่มันอยูในโคลนนั้นนะ ทานบอกวา มันเปน
ดอกบัวที่เสี่ยงเสี่ยงเพราะอะไร มันอยูในโคลนยังไมมีหวังที่จะพนตมมาเลย มันจึงเปน
ดอกบัวที่เสี่ยงมากทีเดียว มันเปนเหตุที่วาเตามันก็จะกิน ปลามันก็จะกินได เพราะมันอยู
ในโคลน 
     จิตใจของเราก็เหมือนกันฉันนั้น ถามันหมกอยูใน ราคะ โทสะ โมหะ มนัเหมือนอยู
ในโคลน มัจจุราชตามเอาเปนอาหารหมดละ มันอยูในโคลน มันหนาแนน มันไมไดยิน 
มันไมไดฟง มันไมไดอบรม มันหนา มันแนน มันก็ยังมีที่หวังของมันจะเปนไดหลาย
อยาง จะเปนปุถุชน หรืออันธภาพชนทั้งหลาย เปนไดหลายอยาง แลวแตจิตของตน 
     อีกคนหนึ่งนั้น อีกจิตหนึ่งนั้น มันจะพนตมขึ้นมาแลว แตมันอยูในกลางน้ํา ดอกบัว
ดอกนี้ก็ยังจะเสี่ยงอยูเหมือนกัน นี่เพราะวามันจะเปนอาหารเตาหรือปลาอยูเสมอ ยังไม
พน 
     เหลาที่ 3 เสมอน้ํา พนตมแตยังเสมอน้ํา อันนี้ก็ยังเสี่ยงอยูเหมือนกัน ยังจะเปนอาหาร
ของปลา และเตาอยูทั้งนั้นอันนี้มันเกิดความรูสึกขึ้นมา มีญาณของพระพุทธเจาของเราที่
ทานหยั่งซึ้งลงไปวา สัตวโลกเปนอยางไร 
     เหลาที่ 4 นี้ เรียกวา พนโคน พนตม พนน้ํามาจะบานแลว บัว 4 เหลานี้คือ อุคฆฏิตัญู 
วิปจิตัญูเนยยะ ปทปรมะ นั่นแหละ 
     พระพุทธเจาของเราจึงมาตรัสเสียวา เออ มันเปนอยางนี้อยู โลกมันก็ตองเปนอยางนี้
อยู ไมใหมันเปนอยางนี้มันก็ไมเปนโลก จะตองทําอยางไร พระพุทธเจาทานรูแจงโลกนี้
ดี จึงทรงชื่อวา โลกวิท ูในจิตของทาน รูแจงโลกวา มันเปนอยางนี้ โลกมนัเปนอยางนี้ 
เหมือนบัวในตมในโคลนมันเหม็นสาบ ดอกบัวไปเกิดที่ตรงน้ํา มันโผลน้ําขึ้นมา มันมี
กลิ่นหอมนาทัศนาดูทุกสิ่งทุกอยาง ก็เพราะดอกบัวดอกนี้มันเกิดมาจากโคลนสกปรก 
จิตใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันสัตวโลกทั้งหลายก็เหมือนกัน มันปกปดอยูดวยอา
สวธรรมทั้งหลายทั้งนั้นแหละ 
     ถึงพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตสาวกก็ดี ก็ตองเกิดมาจากโคลนอยางนั้น มีราคะ 



โทสะ โมหะปกคลุมอยูทั้งนั้นแหละ หุมหออยูทั้งนั้นแหละ แตพระพุทธองคก็พนมาได 
สาวกทั้งหลายก็พนมาได ทานแยกกันอยูอยางนั้น ถาไมมีอันนั้นเปนเหตุ ผลมันก็เกิดขึ้น
ไมได 

ธาตุ 4 

จิตนี้มันคลายกับแผนดินหรือน้ําหรือลมหรือไฟ สมมติตัวเรานี้ ก็เปนดิน เปนน้ํา เปนไฟ 
เปนลม เทานั้นไมมีอะไร มันเปนอนัตตาไปเลย ไมใชกอนอัตตานี้แลว นี่ทานจึงวา ทําจิต
เปนดิน เปนน้ํา เปนไฟ เปนลม รางกายที่เรียกกันวา เราๆ เขา ๆ อันนี้มันกไ็มใช เราๆ 
เขาๆ 
     ตามธรรมดา ตามธรรมชาติ ความเปนจริงมันก็สักวา ธาตุนั่นแหละ คือเปน ธาตุดิน 
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม เทานั้นแหละ ดังนั้น ทานจึงวาอยางนี้ เราจะตองเปนธาตุเสีย ยอม
ใหมันเปนดินเสีย เปนน้ําเสีย เปนไฟเสีย เปนลมเสีย 
      ดิน ปกติเราจะเอาจอบไปขุดมันก็ไมมีอะไร จะเอาของเหม็นไปถายเทใส ดินก็อยู
อยางนั้น 
      ลม ก็เหมือนกัน ลมพัดไปมา เบื้องลาง เบื้องบน ของสกปรกรกรากทั้งหลายก็พัดไป 
เออ มันเปนเรื่องธรรมดามันก็เปนลม 
      ไฟ ก็เหมือนกัน ความอบอุนที่อยูในรางกายของเรานี้เปนไฟ ไฟธรรมดานี้ไปเผา
อะไรไดไหม ไฟเผาของเหม็นก็ไดของหอมก็ได สกปรกรกรากสารพัดอยาง ไฟไมมี
อะไร ไฟก็่คงเปนไฟอยูอยางนั้น 
      น้ํา ก็เหมือนกัน น้ําธรรมดาทุกวันนี้ นี่ก็พูดถึงน้ําใจของทานที่จะอุตสาหโปรดสัตว
โลก ก็เหมือนน้ําธรรมดาๆ จะทําเปนน้ําหอมก็ได น้ําเหม็นก็ได ลางของสกปรกก็ได จะ
ไปทําอะไรก็ได จะไปทําใหมันเย็นเปนกอนก็ได จะไปทําใหมันรอนเหมือนกับไฟอีกก็
ได แตมันก็เปนน้ําของมันอยู 
      ตกลงตัวทานก็เปนดิน เปนน้ํา เปนไฟ เปนลม มันจะถูกอิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ ชอบ
ใจ ไมชอบใจ มันสักแตวารู ไมมียึด เหมือนกับดิน กับน้ํา กับไฟ กับลม มันจึงไมยึดมั่น
ถือมั่นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น ตัวทานก็คงเปนเพียงธาตุ 4 

มรรค 8 



พวกเราทั้งหลายครอบครองทรัพยสมบัติภายนอกตัวมามากแลว จงเขามาเปลี่ยนเปน 
ทรัพยภายใน อันนี้จะพนจากอุทกภัย วาตภัย โจรภัย อะไรตางๆ ทรัพยอันนี้จะพนจาก
ขาศึกแลว น้ําทวม ลมพัด ไฟไหม อันตรายตางๆ ทั้งหลายเหลานี้ เขาไมถึงแลว เพราะวา
เขาถึงจุดมัน คือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝงไวในวิญญาณอันนี้ ดังนั้น
พระพุทธเจาของเราทานจึงไดวา บุญไมอยูภายนอก แตเขามาขางในเสียแลว ทานจึง
จัดเปน อริยทรัพย หรือทรัพยภายในซึ่งน้ําทวมไมได ไฟไหมไมได โจรลกัไปไมได 
สวนนี้โยมจะสบาย สวนที่บริจาคไปวันนี้เก็บบัญชีไวดีๆ แลวพนอันตรายสบายใจๆ อัน
นี้ไมมีโทษอะไร ฉะนั้นการบริจาคนี้เปนการปราบกิเลสสวนหนึ่ง ซึ่งเรียกวาตัว โลภะ ทํา
ใจเราใหมัวหมอง เมื่อจิตมัวหมองแลวทานจะไดทุกขไปตามอันนั้น การกระทําวันนี้ของ
ญาติโยมทั้งหลายเปนไปในทํานองอันนี้ 
     แตอยางไรก็ตาม ธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทานสอนวาการ 
ใหทาน การักษา ศีล การเจริญเมตตา ภาวนา นั้น รวมเขาไปหาจุดอันเดียว ๆ คืออันใดอยู
ที่ ไหน จุดอันเดียวเพื่อจะใหถึงความสงบ เมื่อสงบแลวเรียกวามันจบ กอนจะสงบนั้นนะ
เราจะรูเรื่องวา เราจะทําอยางไรใจเราจึงสงบ อยางนี้เปนตน เมื่อจิตเราไมสงบเราจะทํา
อยางไรมันถึงจะสงบ ถาเมื่อจิตสงบแลวก็ถึงจุดของพระผูมีพระภาคของเรานั้นนะที่ทาน
ตองการที่สุด 
     เรื่องที่จิตของเราที่ไมสงบนั้น เพราะวาจิตของเรานั้นนะไมเขาถึงธรรมะอันแทจริง 
ไมถึงจุดธรรมะอันแทจริง จิตเรายังโงอยู ยังไมฉลาด ไมมีปญญารูเทาตามความเปนจริง
ในสภาวธรรมทั้งหลาย นั้นเรียกวาปฏิบัติธรรม อะไรมันเปนธรรมะทุกอยาง สิ่งที่ไมเปน
ธรรมะไมมี คือของทุกสิ่งทุกอยางนั้นแหละ ทานเรียกวาธรรมะ จะเปนรูปที่เรามองเห็น
ดวยตาก็ตามจะเปนนามสิ่งที่เรามองเห็นดวยตาไมไดก็ตาม เปนธรรมกันทั้งหมดเลย
ทีเดียว นี่เรียกวา ธรรมะ เรียกวาสภาวะ คือความเปนอยูอยางนั้น มันเปนเองของมันอยู
อยางนั้น แมพระพุทธเจาจะบังเกิดขึ้นก็ตาม ไมบังเกดิขึ้นก็ตาม สภาวธรรมเปนอยูอยาง
นั้นเอง ไมแปรเปนไปอยางอื่น 
     ทีนี้ความไมสงบของเราทั้งหลายนั้น คือยังไมไดประพฤติธรรม ยังไมไดปฏิบัติธรรม 
เชนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทานวาใหเห็นอยางถูกตองเรียกวา 
สัมมาทิฏฐิ ตลอดไปจนถึง สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว 
สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ องคของมรรคมี 8 อยาง แตมรรคมีอันเดียว คือ เอ



กายนมรรคเปนมรรคอันเดียว และเปนของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียว ไปแตผูเดียว แต
วามีองค 8 ประการ 
     เมื่อเรามาเห็นชอบ ดําริมันก็ชอบ วาจามันก็ชอบ การงานก็ชอบ เลี้ยงชีวิตมันก็ชอบ 
พยายามก็ชอบ ตั้งสติมันก็ชอบ ตั้งใจก็ชอบ มันชอบที่ตรงไหน มันชอบอยูที่ใจของเรานี้
แหละ จะไปตรงไหนก็ชางมัน มันออกจากจิตดวงนี้ เห็นชอบออกจากจิต ดําริชอบมัน
ออกจากจิต เมื่อจิตมันตั้งไวชอบแลว มันจะชอบกันไปหมดนั้น และไมมีอะไรที่จะไม
ชอบมรรคทัง้หลายเหลานี้มันสามัคคีกันขึ้นที่จิตใจของเราเปนอันเดียว คือ ความสงบ จุด
นี้เปนทางที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทานตรัสวาใหเดินมรรคอันนี้เปน 
สัมมามรรค 
     ถาเราคิดใหจิตใจสงบ เชนวาเราถูกอารมณอันใดเกิดขึ้นมา ถาเราเปนสัมมาทิฏฐิ มี
ความเห็นชอบแลว ทุกอยางมันชอบทั้งนั้นแหละ ไมมีผิด เพราะธรรมะสั่งสอนในการ
ปลอยวาง ไมมีอะไร เมื่อมีควมสุขเกิดขึ้นมา อันความสุขนี้ทานก็สอนวาสักแตวาเปนสุข 
ทุกขเกิดขึ้นมานี้ พระพุทธเจาก็สอนวา อันนี้ก็สักแตวาเปนทุกข ไมมีใครสุข และไมมี
ใครทุกข เปนแตความรูสึกเกิดขึ้นมาเฉยๆ ทานจึงวา สักแตวาเปนสุข สักแตวาเปนทุกข 
ความสุขทุกขอันนี้มันก็เกิดขึ้นมามีอยู แตวาเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมแลว 
อาการของสุขนี้มันก็เกิดขึ้นมา แตวาหาเจาของสุขนั้นไมมี ไมมีใครเปนเจาของ บางที
ทุกขก็เกิดขึ้นมามีอยู แตวาทุกขนั้นมันเปนมาตามเรื่องของมัน เกิดมาตามกิริยาของมัน 
มันก็เปนอยูอยางนั้น ทานจึงบอกวา ถามีความสุขแลว ก็ใหรูตามความเปนจริงมันเสียวา 
สุขนี้ก็สักแตวาสุข ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา ถาทุกขเกิดขึ้นมาแลวทานก็ใหรับรู 
พิจารณามันวา ทุกขนี้ก็สักวาแตทุกข ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 
     การที่เราคิดเชนนี้แหละเปนสัมมาทิฏฐิ เราก็ไมไดเปนเจาของสุขนั้นและทุกขนั้น สุข
ทุกขอันนั้นเปนของที่ไมมีเจาของ ถาใครเขาไปยึดมั่นถือมั่นมัน ก็เขาไปเปนเจาของสิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้น เมื่อเขาไปเปนเจาของสิ่งทั้งหลายเหลานั้นมันก็ไมเพียงแตเปนทุกข มัน
ไหลไปเรื่อยๆ ไป บางทีมันก็หายไป บางทีมันก็ไมไดมา แลวก็ดีอกดีใจ แลวก็เสียใจ 
ตามสิ่งทั้งหลายเหลานั้น เพราะวาตัวมิจฉาทิฏฐิมันเขามาแทรกใหมีความเห็นผิดเชนนั้น 
เห็นผิดอะไร เราเขาไปเปนเจาของความสุข เราเขาไปเปนเจาของความทุกข เขาไปแบก
สุขทุกขอันนั้นอยู มันก็หนัก อันนี้มันเปนมิจฉาทิฏฐิ ในทํานองอยางนี้ 
     ถาเปนสัมมาทิฏฐิแลว เวทนานี้ก็สักแตเวทนา ลงสักวาอยางนี้ เวทนานั้นเปนความ



เสวยสุขหรือทุกข 2 ประการนั้นแหละ เวทนานี้ถามันเกิดขึ้นมา สุขก็จัดเปนสุขเวทนา 
ทุกขก็จัดเปนทุกขเวทนา ดังนั้นเกิดแลวมันดับไป เจาของสุขทุกขนั้นไมมี พระพุทธเจา
ทานใหพิจารณาอยางนี้ 
     เมื่อเราพิจารณาเขาไปเชนนี้บอยๆ เรียกจิตวาเขามาดูซิวา อันนี้คืออะไร สุขนี้คืออะไร 
ทุกขนี้มันคืออะไร มันเปนของแนนอนไหม มันเที่ยงไหม หรือมันเปนอยางไร พิจารณา
ตามมันเถอะ เราพอมองเห็นไหมวาสภาวะที่เปนอยูนั้นนะ เราเคยเปนสุขมาไหม “เคย” 
แลวมันหายไปมีไหม หายไปมันก็มีแลวทุกขเคยมีไหม เคยมีทุกขทุกคน แตวามันทุกข
ไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไป เราจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับสิ่งทั้งหลายเหลานี้ นี้
แหละเปนอารมณอยางนี้ พระพุทธเจาทานสอนอยางนี้ 
     เมื่อเรารูสิ่งทั้ง 2 ประการนี้ จิตเราก็สงบ ทําไมถึงสงบ เพราะเราไมเขาไปเปนเจาของ
อะไรทั้งนั้นแตวาเราใชสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไดสบาย ถวยโถโอชาม จะมีในบานของเรา
โตะเกาอี้อะไรที่มันมีอยูนั้นก็ไมใชของเราๆ ใชไปเพื่อไมใชของเรา แตเราใชมันตาม
สบายใจ โดยที่ไมตองทุกข ใชโดยผูมีปญญารอบคอบ ใหอยูเหนือสิ่งทั้งหลายเหลานั้น 
ใหรูเหนือสิ่งทั้งหลายเหลานั้น ถาไมอยูเหนือสิ่งทั้งหลายเหลานั้น เราก็แบกมันโดย
อุปาทานวา อันนี้ของเรา อันนั้นของเรา เรื่อยไปอันนี้แหละที่มันเปน มิจฉาทฏิฐ ิเปน
ความเห็นที่ผิดขึ้นมาเพราะทําใหเราเปนทุกข เปนทุกขเพราะอะไร ผิดหวัง อันนั้นเธอจง
เปนอยางนั้น อันนี้แกจงเปนอยางนี้ ไมไดตามปรารถนาของเรา  
     พระพุทธเจาทานสอน พุทธบริษัทเราทั้งหลายเพื่อใหพนจากวัฏฏสงสารทุกๆ คน แต
วาเราสัตวผูที่กิเลสหนาปญญาหยาบนั้นก็คดิไปอยางหนึ่ง ที่ฟงธรรมะแลว อะไรก็ไมใช
ของตนทั้งนั้น กลัวจะไมไดก็ไมสบายใจ ความเปนจริงนั้น ที่วาตน ที่เปนของตนนั้น 
เปนได แตวานั้น เปนของสมมติ มันไมเปนวิมุติ เราตองเรียนรูมันลืมทุกอยางนั้นแหละ 
มันเปนของสมมติ เชนตัวของเรานี้ ชื่อเรานี้ มันมีชื่อมาแตวันเราเกิดนะ เกิดมาแลวมาตั้ง
ชื่อใหม ชื่อเกานั้นไมมีเพราะมันไมมี ทําไมมันถึงไมมี มันวางอยูตรงนั้นแหละ ตรงที่
ไหนมันวาง ก็เอาอะไรไปวางตรงที่นั้นก็ได เอาไปวางตรงที่มันวางๆ เพราะวาสัตวเกิด
มามันวางไมมีชื่อ เราก็ตั้งชื่อใหมันเสีย ชื่อใหมนี้เอาไปใสใหม เปนสมมติขึ้นมา เปนนาย 
ก. นาย ข. นาย ค. ชื่อใหมสมมติที่ตรงนั้น ทําไมตองสมมติมัน เพราะตรงนั้นมันไมมี
อะไร จึงสมมติวาใหมันเปนนาย ก. นาย ข. เสีย นาย ก. นาย ข. จึงถูกสมมติขึ้นมา ไมใช
นาย ก จริง นาย ข จริง แตเปนนาย ก นาย ข สมมติ มันไมใชวิมุต ถาไปถามถึงแลว จรงิๆ 



มันจะไมมีอะไร เปนสภาวธรรมเทานั้น เกิดมาแลวตองดับไป ดับไปแลวเกิดขึ้นมา เกิดๆ 
ดับๆ อยูเชนนั้นสภาวะทั้งหลายเหลานี้ เมื่อเรานําเอาอันนี้ไปพิจารณาแลวจะไดรูแจงเห็น
จริงแกตัวเอง 
 
 
แหลงที่มา : http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Sections 
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