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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย   

กราบคุณแม่ชีนะครับ 

สวัสดีครับ ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ   

ตอนเร่ิมต้น  ก่อนท่ีจะได้ปฏิบัติธรรมก็ฟังธรรมซะก่อนนะครับ  สำหรับการปฏิบัติในคอร์สน้ี ก็เป็น

คอร์สส้ัน ๆ ช่ือคอร์สว่า “อริยสัจ” ทางท่านเจ้าภาพและท่านผู้จัดเป็นคนต้ังช่ือน้ีนะ ในการบรรยายก็จะเน้น

ตามช่ือท่ีท่านต้ังเอาไว้  ช่ือน้ีเป็นช่ือท่ีดีในแง่เป็นหลักการสำคัญตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมท่ี

พวกเราจะต้องรู้ต้องเห็น ท่ีเราปฏิบัติกันเยอะแยะมากมาย ก็เพ่ือจะรู้เห็นสัจจะน่ีแหละ เห็นสัจธรรม เห็นความ

เป็นจริง  การรู้การเห็นตามความเป็นจริงหรือเห็นอริยสัจน่ี  มีความจำเป็นมาก  เน่ืองจากว่า ท่ีเราปฏิบัติน้ี เรา

ต้องการจะถอนกิเลส ถ้าไม่เห็นอริยสัจ มันจะไม่ถอนกิเลส  จะไปเห็นอะไรอ่ืน  เห็นโน่น เห็นน่ี  เห็นรูป  เห็น

นาม  เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  จนกระท่ังเห็นเทวดา เห็นพรหม เห็นอะไรต่อมิอะไร  ก็ยังไม่ถอนกิเลส 

ความรู้ท่ีจะช่วยถอนกิเลสก็คือเห็นสัจจะ เห็นอริยสัจ ๔  มันจึงจะถอนกิเลสออกไปได้ และแน่นอนสำหรับ

พวกเราทุกคน คือถ้าถอนกิเลสออกไม่ได้  ส่ิงก่อกวนจิตใจก็ยังไม่หมด  ทุกข์ก็ยังไม่หมด  เพราะทุกข์มันเกิด

จากกิเลสน่ันเอง  ส่ิงท่ีกวนใจเรา ทำให้เราไม่เป็นสุข ไม่ปลอดโปร่ง ไม่สะดวก ไม่สบาย  เป็นส่ิงท่ีคอยท่ิมตำ 

ท่ิมแทง คอยจุดไฟเผาให้ใจเราร้อนรนอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีก็คือกิเลสน่ันเอง   

กิเลสทำให้เราไม่สบายอยู่จนทุกวันน้ี อยู่ไม่สบาย ไม่สะดวก  ติดขัดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีเยอะแยะมากมาย  

ไม่ใช่เพราะส่ิงต่าง ๆ มันเป็นอย่างน้ันของมันหรอก  ตัวท่ีทำให้เราติดขัด ขัดแย้ง ทำให้เราไม่สะดวก ไม่สบาย  

ก่อกวน  เผารนจิตใจ  ทำให้มืดมัว  ทำให้เครียด วิตกกังวล  ทำให้กลัวน่ันกลัวน่ี หว่ันใจเร่ืองโน้นเร่ืองน้ี  สงสัย

ลังเล ไม่รู้จะไปทางไหน ท้ังหมดท้ังปวงน่ีก็คือกิเลส  ถ้ากิเลสไม่ออกไป ต่อให้เราจะไปอยู่ท่ีไหนมันก็

เหมือนเดิมแหละ  เพราะว่ากิเลสมันอยู่กับจิตเรา ไปท่ีไหนมันก็กวนเราได้ตลอด  มันเป็นอย่างน้ัน  ต่อให้ข้ึน

ไปบนฟ้า มันก็กวนได้เหมือนกัน  อย่างท่านน่ังอยู่ข้างล่างน้ี  ท่านก็ง่วงนอนเหมือนกัน  บางท่านเคยข้ึน

เคร่ืองบิน  ก็ยังไปง่วงนอนบนเคร่ืองบิน  มันก็อย่างน้ันแหละ  อยู่ท่ีน่ีก็เครียด  อยู่ท่ีบ้านก็เครียด  เครียดเร่ือง

โน้นเร่ืองน้ี  คิดมากเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี  ไปวัดก็คิดมากอีกเหมือนกัน  คิดมากเร่ืองพระ  ไม่รู้ไปยุ่งกับพระทำไมก็ยัง

ไม่ทราบ  อยู่บ้านก็คิดมากเร่ืองสามี  เร่ืองลูก เร่ืองหมา เร่ืองแมว  ไปท่ีทำงานก็คิดมากเร่ืองงาน  เร่ืองลูกน้อง  

ไปท่ีวัดก็คิดมากเร่ืองพระสงฆ์องค์เจ้า อย่างน้ีทำนองน้ี  มันก็คิดมากท้ังน้ันแหละ   

ความคิดมากมันจึงไม่ข้ึนอยู่กับสถานท่ี  ไม่ข้ึนอยู่กับเวลา แต่มันอยู่กับกิเลส  มันกวนใจเราอยู่  ทำ

ให้ใจไม่สงบ  ไม่ปลอดโปร่ง  ไม่เป็นอิสระจากส่ิงต่าง ๆ อยู่ท่ีบ้านก็ไม่เป็นอิสระ รู้สึกว่าได้รับอิทธิพลจากรอบ

ด้าน  ถ้าเขาสุขเราก็สุขด้วย ถ้าเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วย ถ้าเขาดีเราก็พลอยดีด้วย ถ้าเขาไม่ดีเราก็พลอยไม่ดีไป
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ด้วย  อันน้ีเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง  ถูกผูกจากข้างนอก ความรู้สึกมันเป็นอย่างน้ัน  แต่จริง ๆ ตัวผูกมัน

ไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอก  มันอยู่ในใจของเรา  มันเป็นกิเลส  ของดี ๆ ก็ผูกเราไว้  ให้เราไปชอบมัน  ของไม่ดีก็ผูก

เราไว้  เราก็ไปเกลียดมัน  อันน้ีมันก็เป็นเคร่ืองผูก  เรียกว่ามันเป็นสังโยชน์  ของดีเราก็ชอบมัน  ก็เป็นกาม

ราคสังโยชน์  ของไม่ดีเราก็ไปเกลียดมัน  ก็เป็นปฏิฆสังโยชน์ มันก็เป็นอย่างน้ี กลับไปกลับมา หนีไปไหนก็ไม่

รอด  อยู่เมืองไทยก็เป็นอย่างน้ีแหละ อยู่เมืองนอกก็เป็นอย่างน้ี  อยู่บนดินก็เป็นอย่างน้ี  อยู่บนอากาศก็เป็น

อย่างน้ี  จนเกิดชาติใหม่ก็ยังเป็นอย่างน้ีอยู่  ความเป็นจริงคือมันไม่ได้อยู่กับข้างนอก  มันอยู่ในใจเรา มันมี

กิเลสอยู่ เราก็เลยต้องถอนกิเลสออกไป  

ตัวความรู้ท่ีจะถอนกิเลสออกได้  ก็มีความรู้เดียวเท่าน้ันท่ีจะถอนกิเลสออกได้  คือความรู้เร่ือง

อริยสัจ  จึงจำเป็นมากและสำคัญมากเร่ืองอริยสัจน้ี  หลายท่านท่ีได้สนใจทางธรรมะ  คงจะได้เรียนมาตาม

ตำราบ่อย ๆ อยู่แล้ว  คนท่ีจะเป็นพระอริยเจ้า จะต้องเห็นอริยสัจ  หลายท่านก็เรียนมาเป็นประจำ  แต่การ

ปฏิบัติน่ียังงง ๆ อยู่ว่ามันยังไงกันแน่  คราวน้ีผมจะมาพูดให้ฟัง  เข้าใจมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไร  จะพูดเน้น

เร่ืองน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองสำคัญมาก ท่านท่ีสนใจการปฏิบัติควรจะฟังให้ดี ๆ แล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้าใจ เข้าถึงสัจธรรม  

เร่ืองอริยสัจ ๔  เพราะความรู้เร่ืองน้ีจำเป็นมากสำหรับผู้ท่ีต้องการพ้นทุกข์  ต้องการท่ีจะถอนกิเลส  ความรู้

เร่ืองอ่ืนมันถอนกิเลสไม่ได้  มีความรู้เร่ืองเดียวเท่าน้ันท่ีจะถอนกิเลสได้จริง ทุกท่านก็ให้ต้ังใจฟังให้ดีแล้วก็เอา

ไปปฏิบัติ   

ทีน้ี กิเลสท่ีเราต้องถอนก่อนน่ีคืออะไร  กิเลสมันมีเยอะแยะไปหมดเลย  เราต้องถอนออกทุกตัวน่ัน

แหละ  และกิเลสทุกตัวก็ถอนออกได้ด้วยการรู้อริยสัจเหมือนกันหมด  แต่มีตัวไหนบ้างท่ีเราต้องเน้นก่อน  ถอน

ออกไปก่อน  ถ้าเราเน้นไม่ถูกตัว  มันก็จะถอนไม่ได้จริง  เพราะเราไปทำเกินศักยภาพหรือเกินความสามารถ

ของตนเอง  เรียกว่าทำเลยข้ันตอนไป  เหมือนเราข้ึนบันได เวลาข้ึนก็กระโดดข้ึนไปช้ันบนเลย มันก็จะกระโดด

ไม่ถึง  ทำท่าเหมือนจะถึง แต่กระโดดไม่ถึง มันก็หล่นลงมาได้ มันไม่เป็นลำดับ ไม่เป็นข้ันไม่เป็นตอน   

เราก็เลยต้องรู้จักข้ันตอนในการท่ีจะถอนกิเลส  แน่นอนว่าองค์ความรู้คือเราต้องรู้สัจจะ รู้ในแง่ท่ี

มุ่งเน้นเพ่ือจะถอนกิเลสให้ได้  เราก็ต้องรู้จักว่าเราจะถอนกิเลสตัวไหน  รู้อย่างไรจึงจะถอนกิเลสตัวน้ี  ถอน

กิเลสได้เยอะหรือยัง  อย่างน้ี  ต้องมาตรวจสอบตลอด ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่กลับมาตรวจสอบว่าเราถอนกิเลส

ได้หรือยัง การปฏิบัติธรรมน้ีถ้าทำถูกต้องกิเลสจะต้องลดลง บางท่านก็ว่า เอ.. ผมปฏิบัติกิเลสก็ลดลง

เหมือนกัน เช่น ราคะผมลดลง  โทสะผมลดลงอย่างน้ี ดูเหมือนจะถูกแต่ก็ผิดอยู่ดี เพราะว่ามันเกินข้ันตอนไป  

แน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมท่ีถูก กิเลสมันจะลด แต่ต้องลดให้ถูกตัว มันจึงจะได้ผลจริง ถ้าปฏิบัติแล้วก็ว่า กาม

ราคะมันลดลง  หรือโทสะลดลง  ฟังดูเหมือนดีทีเดียวนะ  แต่ว่าแท้ท่ีจริงแบบน้ันมันข้ามข้ันตอน  พอข้าม

ข้ันตอนมันก็ไม่ลดจริง  สักวันหน่ึงเราก็จะตกแอ้กลงมาเหมือนเดิม  โลภ โกรธ หลง เหมือนเดิม  เพราะเราข้าม

ข้ันตอนไป  เหมือนกับเรากระโดดจากข้ันท่ี ๑ ไปข้ันท่ี ๑๐ เลย มันข้ามข้ันพ้ืน ๆ และข้ันกลาง ๆ ไป   

เราก็เลยต้องรู้จักให้ดีว่า ท่ีว่าปฏิบัติธรรมแล้วละกิเลส ถอนกิเลสน้ี จะต้องถอนกิเลสตัวไหนก่อน  จึง

จะเป็นข้ันเป็นตอน ช่ือว่าถอนจริง ๆ เพราะบางทีเราปฏิบัติ น่ังสมาธิก็ดี ปฏิบัติธรรมก็ดี สนใจทางธรรมะ ดู
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เหมือนใจเย็นลง ดูเหมือนกิเลสลดลง ดูเหมือนนะ ดูเหมือนเราใจเย็นจริง ๆ ซะด้วย แต่จริง ๆ แล้ว กิเลสยังไม่

ลดนะ  เป็นเพราะมันรู้สึกว่า ตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องดูดี  มันก็เลยต้องทำเป็นใจเย็น จริง ๆ ข้างในก็

ร้อนเหมือนกัน  ร้อนรุ่มเหมือนคนอ่ืนเขาเลย  อยากตบมันเหมือนกัน  แต่ตบไม่ได้เน่ืองจากว่าหน้าตาของนัก

ปฏิบัติน้ีมันย่ิงใหญ่กว่ามาก  ต้องรักษาหน้านักปฏิบัติไว้  หรือบางทีก็ต้องรักษาหน้าอาจารย์  ถ้าเราไปตบคน

อ่ืนเด๋ียวอาจารย์จะเสียหน้า  จริง ๆ อาจารย์ไม่เก่ียวหรอก  ตัวเขาเองมีกิเลส อย่างน้ีมันมีปัญหาเยอะ

เหมือนกัน   

ปฏิบัติธรรมมันละกิเลสก็จริง ต้องละให้ถูกตัวนะ  ต้องละทีละ Step ไป  บางท่านไม่เข้าใจเร่ืองน้ี  ก็

จะดูเหมือนเป็นคนเงียบลง สงบลงไปเร่ือย แต่กิเลสจริง ๆ ไม่ลด  ข้างในก็คุกรุ่นอยู่อย่างน้ัน  กลายเป็นคนเก็บ

กด อย่างน้ันเรียกว่าเราปฏิบัติแบบไม่รู้ลำดับข้ันตอนของการละกิเลส  ทุกท่านก็เลยต้องรู้จัก  ลำดับข้ันตอนใน

การละกิเลส  การถอนกิเลสน่ีมันต้องถอนจากตัวท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ไล่ไปเร่ือย  ต้องถอนให้ถูกตัวมัน จึงจะถอนได้

จริง  เหมือนเราข้ึนบันไดก็ต้องข้ึนข้ัน ๑ ๒ ๓ ๔ ไล่ไปเร่ือยอย่างน้ีนะ  แม้แต่การเห็นอริยสัจแล้วไปถอนกิเลสน่ี  

ก็ต้องดูว่าถอนกิเลสถูกตัวหรือไม่  ขนาดปฏิบัติถูกแล้ว ก็ยังต้องดูว่าถอนกิเลสถูกตัวม้ัย เพราะถ้าถอนไม่ถูกตัว  

มันถอนไม่จริง  มันหลอกเราอยู่ กิเลสมันหลายช้ัน มันเหนือช้ันกว่าเราเยอะ เพราะเราเป็นลูกน้องมันมานาน   

เราก็เลยต้องพ่ึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน  ต้องมาฟังให้ดีและทำให้ถูกเท่าน้ัน  ถ้าจะพ่ึงความรู้

ตัวเองน่ี จบ.. จบต้ังแต่ยังไม่ปฏิบัติน่ันแหละ  เราเห็นอะไร  เราก็ดูไป รู้ไป อย่างน้ีจบต้ังแต่ยังไม่ต้องปฏิบัติเลย  

เพราะว่ากิเลสมันเหนือช้ันกว่าเราเยอะ  มันอยู่กับเรามานาน มันรู้นิสัยเราหมด  มันจะหลอกเรายังไง  มันรู้

วิถีทางหมด  เราก็เลยต้องฟังพระพุทธเจ้าให้ดี ๆ จำไว้ให้แม่น ๆ อย่าให้มันหลอก  แน่นอนมันจะต้องหลอกเรา

อยู่แล้วแหละ  อย่าให้มันหลอกนาน ต้องรีบแก้ไข  อาศัยการฟังธรรมมากำกับการปฏิบัติเสมอ อย่าไปยินดีแค่

รู้สึกว่าใจเย็นลง  อย่าไปยินดีแค่รู้สึกว่าเป็นคนดีข้ึน  อย่าไปยินดีแค่รู้สึกว่าสงบลง หรือดูเหมือนกิเลสลดลง  

ต้องมาตรวจสอบว่ามันถอนกิเลสตัวท่ีทรงสอนไว้ได้จริงหรือไม่  

หลายท่านมาปฏิบัติธรรมก็มักจะดีใจว่า เออ..เราก็ใจเย็นลงนะ  แค่น้ีก็ถือว่าดีแล้ว   ซ่ึงก็ดีจริง ๆ ซะ

ด้วย  แต่มันถอนกิเลสไม่ได้จริง  มันข้ามข้ันไปนะ  บางท่านก็มาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่า แหม..ความโกรธลดลง  

ซ่ึงก็ดีแล้ว แต่มันไม่ถูกจริงคือมันถอนไม่ได้จริง รอเวลา รอโอกาสคุกรุ่น  เด๋ียวมันมาใหม่ บางท่านมาปฏิบัติ

ธรรม  ดูเหมือนได้ธรรมะไปเยอะ  เป็นคนใจเย็น  เป็นคนดี เป็นหลายปีนะ  แต่พอเอาเข้าจริง  ตอนหลัง ๆ ก็

เลวคืนเหมือนเดิม  เลยงงอยู่ ไม่รู้จะเป็นยังไงแน่  มันคุ้มดีคุ้มร้าย  ช่วงคุ้มดีก็ดีใจไป ไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า

มันยังไงแน่   

ความรู้เร่ืองอริยสัจเลยจำเป็นมาก  เราต้องรู้อริยสัจให้ได้ แล้วก็ต้องถอนกิเลสให้ถูกตัวด้วย  กิเลสท่ี

เราต้องถอนก่อนมีอยู่ ๓ ตัว  ทุกท่านก็ต้องไปรีบถอนให้ได้ ๓ ตัวน้ี  ต้องรู้อริยสัจน่ันแหละ  เด๋ียวจะบอกวิธีรู้

อริยสัจอีกต่อหน่ึง  แต่ตอนน้ีให้สังเกตก่อนว่าเราถอนกิเลส ๓ ตัวน้ีได้หรือยัง  ยังไม่ต้องไปสนใจเร่ืองราคะ  

เร่ืองโทสะ  เร่ืองกิเลสอ่ืน ๆ ท่ีลึกซ้ึง หรือว่าต้องถอนในอนาคตต่อไป  แน่นอนว่ากิเลสทุกอันต้องถอนหมดเลย  

แต่ต้องถอน ๓ ตัวน้ีให้ได้ก่อนจึงจะได้จริง  ส่วนอันอ่ืนมันลดลงก็ดีแล้ว  ถ้าไม่ถอน ๓ ตัวน้ี ยังไงก็ละไม่ได้จริง  
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จึงพูดไว้ก่อน  ท่านจะได้ไม่ต้องไปดีใจแห้ง ๆ อยู่ คนอ่ืนท่ีเขาใจสงบกว่าเราจนเป็นพระพรหมมีเยอะแยะ  แต่

เขาก็ถอนกิเลสไม่ข้ึนเหมือนกัน  พวกเราทำแค่ก่อก ๆ แก่ก ๆ อย่าเพ่ิงดีใจ  ต้องดูว่ามันถูกลำดับม้ัย  ท่ีถูก

ลำดับก็คือต้องถอนกิเลส ๓ ตัวก่อน เรียกว่าถอนสังโยชน์หรือเคร่ืองผูกใจ ๓ ตัว    

ตัวท่ี ๑ สักกายทิฏฐิ  ตัวท่ี ๒ วิจิกิจฉา ตัวท่ี ๓ สีลัพพตปรามาส  ต้องเน้นถอน ๓ ตัวน้ีก่อนนะ 

อย่าไปเน้นถอนตัวอ่ืน  ตัวอ่ืนมันค่อย ๆ ลดก็ช่างมัน  ปล่อย ๆ ไว้ก่อน อย่าเพ่ิงดีใจ อย่าไปดีใจว่า เราโกรธ

ลดลง  เราเป็นคนดีข้ึน  พูดจาอ่อนหวานข้ึน  คะ.. ขา.. มากข้ึน  อย่าไปดีใจ  ให้ดู ๓ ตัวน้ีเป็นหลัก   

สักกายทิฏฐิ คือความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีอยู่จริง  สักกายะ คือส่ิงท่ีมีอยู่จริง  ทิฏฐิ คือความเห็นผิด ส่ิงท่ี

มีอยู่จริงก็มีเพียง รูปธรรม นามธรรม ขันธ์ ๕  เราถอนความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงได้หรือยัง  ส่ิงท่ีมีจริงเราเห็นว่า

เป็นส่ิงท่ีมีจริงหรือยัง  เห็นว่ามันเป็นอย่างน้ันหรือยัง เห็นตามท่ีมันเป็นหรือยัง  ถ้ายังไม่เห็นน่ี  เราจะเป็นคนดี

ขนาดไหนมันก็ไม่ดีจริงหรอก เด๋ียวมันกลับมาใหม่  ต้องเห็นส่ิงท่ีมีจริงเป็นส่ิงท่ีมีจริง    

ส่ิงท่ีมีจริงก็คือขันธ์ ๕ เร่ิมต้นจากรูปขันธ์ ได้แก่ ธาตุ ๔  ดิน น้ำ ไฟ ลม ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง พวกน้ี

เป็นปฐวีธาตุ เป็นธาตุดิน  ดี เสลด หนอง เลือด พวกน้ีเป็นธาตุน้ำ ความอบอุ่นและร้อน เป็นธาตุไฟ ความพัด

ไปมาและลมหายใจ เป็นธาตุลมเป็นต้น รู้จักรูปขันธ์ รูปขันธ์เป็นส่ิงท่ีมีจริง ให้เราเลิกเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงอย่าง

น้ี  คือเห็นรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์   เห็นเส้นผมเป็นเส้นผม  เห็นเส้นผมท่ีไม่เท่ียงว่าเส้นผมมันไม่เท่ียง  เห็นเส้นผม

ท่ีมันรู้จักหมดว่ามันรู้จักหมด  เป็นของส้ินไปหมดไป  ลมหายใจก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง  มันอยู่จริงในลักษณะท่ีมัน

รู้จักส้ิน คือมันส้ินลม  คนส้ินลมก็มีให้เราเห็นอยู่เป็นประจำ  มันเกิดดับก็มี  มันส้ินก็มี  ลมหายใจเข้าเกิดข้ึน  

ลมหายใจเข้าดับไป  ลมหายใจออกเกิดข้ึน  ลมหายใจออกดับไป  อันน้ีมันเกิดดับ แล้วมันส้ินก็มี  คือ

หายใจไม่เข้าก็มี  หายใจไม่ออกก็มี  มันมีท้ังเกิดดับ  มีท้ังส้ินไปอย่างน้ี  เราเดิน ยืน น่ัง นอน มีท้ังเกิดดับ  มี

ท้ังหมด คือมันเดินไม่ได้ มันมีอย่างน้ีแหละธรรมชาติมัน 

ให้เรารู้ตัวมันและรู้ความเป็นจริงของมัน รู้จักท้ังตัวมันว่ามันไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา  ไม่ใช่

ของเรา  ของเขา  รู้จักท้ังลักษณะของมัน  ท่ีมันเกิดมันดับ  รู้จักว่ามันรู้จักหมด  รู้จักส้ิน  มันสลายไปไม่เหลือ 

ถ้าสูงสุดคือรู้ว่ามันเป็นทุกขสัจน่ันเอง  รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์  ทุกข์คืออุปาทานขันธ์ ๕  ขันธ์ ๕ น้ีมันเป็นทุกข์  

มันเป็นส่ิงท่ีมีจริง  เลยเรียกว่ามันเป็นสัจจะ  เราจะต้องถอนความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงออกไป  ส่ิงท่ีมีจริงให้มัน

จริงอยู่อย่างน้ันของมัน  เรามองดูในโลกน่ีว่าถอนความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงออกมาหรือยัง  ยังเห็นเป็นคนอยู่ม้ัย

ในร่างของคนอ่ืน ถอนได้หรือยัง ถ้ายังไม่ถอนจะต้องรีบถอนตัวน้ี   

อย่าเพ่ิงไปถอนความโกรธ  ความโลภ  อย่าเพ่ิงไปถอนอะไรอ่ืน ๆ ให้ถอนตัวน้ีก่อน  มองดูตัวเราเอง

น่ี มันยังเห็นผิดอะไรในตัวเรา ในร่างกายเราก็มีแต่รูปธรรมนามธรรม  มันถอนออกมาหรือยังความเห็นผิด   

ต้องเห็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมให้ได้  ถ้าไม่เห็นอย่างน้ีคือมันเห็นผิดในรูปธรรม  เห็นว่ารูปเป็นเรา หรือเรามีรูป  

หรือรูปอยู่ในเรา หรือเราไปอยู่ในรูป  อันน้ีมันผิดหมดเลย  มันผิดนะ จะต้องเห็นรูปเป็นรูป  เห็นเวทนาเป็น

เวทนา  เห็นสุขเป็นสุข  เห็นทุกข์เป็นทุกข์ ต้องถอนความเห็นผิดออก  สุขมันมีอยู่จริง  ใคร ๆ ก็เคยได้รับ



๕ 

 

สุรีย ์ อตันญ์านติรัตน ์ /  ถอดคาํบรรยาย                                                                                                                ๒๔ ก.ย. ๖๑   

ความสุข  มันจึงมีอยู่จริง เราปฏิเสธไม่ได้  สุขมันเกิดดับ  แล้วมันก็ต้องหมดไป ส้ินไปไม่เหลือ  อันน้ีคือความ

เป็นจริงของความสุข  ทุกข์ก็เหมือนกัน ทุกคนก็เคยทุกข์ท้ังน้ันแหละ จะบอกว่าไม่มีไม่ได้ เพราะมันเป็นความ

จริง ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันจริง  

ส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ได้มันจึงเป็นสัจจะ  มันเป็นความจริงอย่างน้ัน  เราต้องถอนความเห็นผิดในสุข ทุกข์ 

ออกไป ทุกข์มีอยู่จริงและมันเป็นของเกิดเป็นของดับ  เป็นของรู้จักส้ินด้วย  ทุกข์น้ีมันเกิดมันดับ เกิดดับ ๆ ๆ 

ต่อเน่ืองกันอาจจะ ๕ นาที ๑๐ นาที  อันน้ีมันมีแต่ความเกิดดับต่อเน่ืองกัน และแน่นอนมันต้องส้ินด้วย  ความ

ทุกข์ท่ีมันเกิดดับต่อเน่ืองกัน ๑๐ นาทีน่ี มันจะหมด มันไม่เกิดอีก มันส้ินไปได้ด้วย มันหมดไปเหลือศูนย์  

เราต้องรู้จักท้ังความเกิดดับของมัน  มันไม่ใช่ตัวตน ท้ังเป็นของท่ีรู้จักหมด  รู้จักส้ินสลายไป  ไม่ว่า

อะไรก็ตามท่ีเกิด มันเกิดข้ึนแล้วก็ดับไป  เกิดข้ึนแล้วดับไปต่อเน่ืองกัน สักหน่อยมันก็จะหยุดความสืบต่อ หยุด

ความต่อเน่ือง  ก็เหมือนพวกเราน่ังอยู่น้ี  ก็ต่อเน่ืองมาต้ังแต่เด็ก เกิดดับ ๆ ต่อเน่ืองมา  สักหน่อยก็จะหยุด

ความสืบเน่ืองน้ี มันเป็นอย่างน้ี  ต้องรู้จักความจริงของมันด้วย คือ มันเป็นของเกิดดับและต่อเน่ืองกัน  เป็น

ของท่ีรู้จักหมดส้ิน เม่ือส้ินปัจจัยความสืบต่อของมันก็พังลง สูญสลายหมดเลย มันเป็นทุกข์น่ันเอง เป็นทุกขสัจ 

เป็นของท่ีว่างจากความเท่ียง  ว่างจากความสุข  ว่างจากอัตตาตัวตน  เราต้องเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง  เห็นแบบน้ี

เพ่ือถอนสักกายทิฏฐิน่ันเอง   

ทุกท่านต้องตรวจสอบว่า ถอนสักกายทิฏฐิออกไปหรือยัง  พยายามถอน  ถอนความเห็นผิดในส่ิงท่ีมี

จริง  ความคิดก็มีจริงเพราะทุกคนก็คิดเป็นท้ังน้ัน  เราไม่ได้ห้ามความคิด แต่จะถอนความเข้าใจผิดใน

ความคิด  เราไปเห็นผิดว่าน่ันเป็นเราคิดหรือเป็นความคิดของเรา  มีเราอยู่ในความคิด ถอนความเห็นผิด

ออกไป ให้เห็นความคิดเป็นความคิด  ความคิดเกิดดับต่อเน่ืองไปเป็นกระแส  จากเร่ืองหน่ึงไปสู่เร่ืองหน่ึง เกิด

ดับต่อเน่ืองกันไปเป็นกระบวนการ  เร่ืองน้ันท่ีมันต่อเน่ืองกันอยู่  มันจะต้องหมดส้ินหมดไป  ไม่ว่าจะคิดเร่ือง

ส้ันเร่ืองยาวขนาดไหน มันก็รู้จักหมดเหมือนกันน่ันแหละ ให้เรารู้จักแล้วก็เลิกสงสัยมัน เรียกว่าถอน

สักกายทิฏฐิ   

สักกายทิฏฐิมีอยู่ ๒๐ อย่าง  หลายท่านท่ีเรียนทางปริยัติมาก็คงจะทราบ  แต่หลักทางปฏิบัติ คือเอา

ความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงออกไป  ส่ิงท่ีมีจริงมันมีจริง  ให้เลิกเห็นผิด  เห็นส่ิงท่ีมีจริงอย่างน้ันว่ามันจริงอย่างน้ัน  

ถ้าเห็นอย่างน้ันว่ามันเป็นอย่างน้ันก็ถอนได้   ถ้ายังไม่เห็นก็เรียกว่าเห็นผิดอยู่  ต้องไปพิจารณาดูให้ดี ๆ เพ่ือจะ

ถอนตัวน้ีออกมา  ทุกท่านก็เลยต้องสังเกต  บางคนน่ีไปน่ังแต่สมาธิแล้วสงบ ก็นึกว่าดี  ไม่ได้ถอนความเห็นผิด

ในสมาธิน้ัน  สมาธิน้ีมันก็มีจริง จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้  สงบมันมีอยู่จริง  แต่ไม่มีตัวเราในความสงบน้ัน  ไม่ใช่

ความสงบของเรา  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและดับไปต่อเน่ืองกัน   และถึงแม้มันจะเกิดดับต่อเน่ืองกันไปเป็นกระแส

ระยะหน่ึง อาจจะเป็นเวลา ๑ วัน ๒ วัน ๓ วันก็จริง แต่สักหน่อยมันจะต้องสลายหมด ต้องส้ินหมด ต้องให้เห็น

จุดจบของมัน เห็นกระบวนการและเห็นจุดจบของมัน เรียกว่าเห็นสัจจะ  
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สักกายทิฏฐิมีอยู่ ๒๐ แยกตามขันธ์ ๕ ขันธ์ละ ๔ หลายท่านท่ีได้เรียนมาก็คงจะจำได้  ท่านไหนจำ

ไม่ได้ก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ไปจดเอา  แล้วก็ตรวจสอบตนเองว่า เราอุตส่าห์ปฏิบัติมาน้ี ถอนออกได้หมดหรือยัง  

ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  สักกายทิฏฐิก็ไปเห็นรูปโดยความเป็น

ตน เป็นตัวเรา เป็นตัวเขา เป็นตัวผู้หญิง ตัวผู้ชาย ตัวสัตว์ ตัวบุคคล  เห็นรูปโดยความเป็นตน  เห็นตนมีรูป  

เห็นรูปอยู่ในตน เห็นตนอยู่ในรูป  อย่างน้ีมันผิดอยู่  ต้องไปถอนออกไป  ให้เห็นรูปเป็นรูป  อย่าเห็นรูปว่าเป็น

ตน  อย่าเห็นรูปว่าเป็นสัตว์  เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นเขา เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย หรือเป็นหมาเป็นแมว ให้เห็น

รูปเป็นรูป  เห็นเส้นผมเป็นเส้นผม  เห็นกระดูกเป็นกระดูก  เห็นขนเป็นขน  เห็นกายเป็นกาย อย่าเห็นเป็นคน

เป็นสัตว์   

ความเห็นผิด เห็นเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ น่ันแหละ.. ต้องไปถอนตัวน้ันออก  มีหน้าท่ีต้องถอนตัวน้ันให้

ได้ อย่าไปมุ่งถอนตัวอ่ืน ให้ถอนตัวน้ี  อย่าไปเห็นรูปโดยความเป็นตน  อย่าไปเห็นตนว่ามีรูป  อย่าไปเห็นรูปอยู่

ในตน  หรืออย่าไปเห็นตนอยู่ในรูป  อย่าไปเห็นคนสิงอยู่ในรูป  อย่าไปเห็นสัตว์สิงอยู่ในรูปร่างทรวดทรงของ

มัน  ให้เห็นรูปร่างเป็นรูปร่าง  รูปร่างน่ีมันเกิดจากธาตุ ๔ ให้รู้จักว่าธาตุ ๔ มันเกิดดับต่อเน่ืองกันเป็นกระแส  

และแน่นอนว่า ส่ิงท่ีเป็นกระแสน่ี ต้องมีวันหน่ึงท่ีมันพังลงสลายลงแน่นอน  อย่าไปสงสัย  ถอนตัวน้ีก็คือถอน

ความเห็นผิดในส่ิงท่ีมีจริงน่ันแหละ  ส่ิงท่ีมีจริงมันเป็นของเกิดดับต่อเน่ืองกันไปเป็นกระแส  ท่ีมันยังอยู่น่ี  มัน

อยู่ตามกระแส  มันว่ิงต่อเน่ืองกันอยู่ วันหน่ึงกระแสน้ีมันต้องพังลง มันเป็นธรรมชาติมัน มันเป็นอย่างน้ันแหละ 

พวกเราจึงต้องรู้จัก   

ด้านเวทนาก็เหมือนกัน  อย่าไปเห็นผิดในเวทนา  ถ้าเห็นผิดก็เห็นเวทนาโดยความเป็นตน  เห็นตน

มีเวทนา  เห็นเวทนาอยู่ในตน  เห็นตนอยู่ในเวทนา  ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกอทุกขมสุข  อย่า

ไปเห็นว่าเป็นเราสุข  อย่าไปเห็นว่าเรามีความสุข  อย่าไปเห็นว่าความสุขมีอยู่ในตัวเรา  หรือมีตัวเราอยู่ใน

ความสุข  ให้รู้จักความสุขเป็นความสุข  รู้จักความทุกข์เป็นความทุกข์  มันเป็นเวทนา ไม่ใช่รูป ไม่ใช่สัญญา 

ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วิญญาณ  มันไม่ใช่เรา และไม่ใช่ของเรา  อาจจะสุขนานก็จริง ทุกข์นานก็จริง  มันเป็นแค่การ

เกิดดับท่ีต่อเน่ืองเท่าน้ันเอง  แน่นอนมันต้องหยุดลง  สลายหมดส้ินแน่นอน  น่ีคือสัจธรรมของมัน  

เราต้องเข้าใจให้จบ  เข้าใจให้ท่ัวถึงแล้วก็ถอนความเห็นผิดออกมา  ต้องเห็นบ่อย ๆ เห็นบ่อยเท่าไหร่  

เห็นจนมันถอนได้  ถ้าถอนไม่ได้ก็ต้องเห็นต่อไปเร่ือย ๆ จึงไม่มีประเด็นว่า จะเห็นบ่อยเท่าไหร่  เห็นกว้างขวาง

ขนาดไหน  ประเด็นคือต้องเห็นและต้องถอนสักกายทิฏฐิให้ได้  ถ้าถอนไม่ได้ก็ต้องเห็นต่อไปเร่ือย ๆ เห็นจนมัน

ถอน  จะเห็นเร่ืองไหนดี เห็นวิธีไหนดี เทคนิคไหนดี จึงจะดี  เทคนิคท่ีมันถอนกิเลสได้น่ะแหละมันดี  แล้วเรา

จะรู้ได้ยังไง ไม่รู้เหมือนกัน หาเอาเองก็แล้วกัน หลักการมันมีอยู่  เราก็ต้องไปหาเอานะ  ผู้ท่ีรู้ชัดเจนสมบูรณ์

ท่ีสุดก็มีแต่พระพุทธเจ้า  พระองค์จะทรงบอกว่า  ผู้น้ีจงไปพิจารณาเร่ืองน้ีนะ  ส่วนยุคน้ีไม่มีแล้ว อย่าไปหวัง

อะไรลม ๆ แล้ง ๆ  มันจะส้ินหวังไปซะเปล่า ให้ลงมือทำ ให้ทำอย่างมีหลักการ มีวิธีท่ีถูกต้อง   

ต้องเห็นรูป เห็นนาม เห็นขันธ์ ๕ น่ีแหละ  เห็นในลักษณะท่ีมันถอนสักกายทิฏฐิได้  อย่าเพ่ิงไปเอา

อันอ่ืน  อย่าเพ่ิงไปเอาสมาธิ ถึงมันจะได้ก็ช่างมัน  อย่าไปเอามัน ให้ถอนสักกายทิฏฐิไว้  อย่ามุ่งไปเอาความสุข  
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อย่ามุ่งไปเอาความรู้น่ัน รู้น่ี รู้โน่น ท่ีพวกเราปฏิบัติแล้วไม่ค่อยไปไหนก็เพราะว่าเรามุ่งจะเอาน่ันเอาน่ี  พอได้ดี

ข้ึนมาหน่อยก็คาอยู่ แล้วก็ดีจริง ๆ ซะด้วย แต่มันไม่ดีจริง  เพราะมันไม่ได้ถอนกิเลสตามลำดับข้ัน  บางท่านก็

เลยดูเหมือนจะเป็นคนโกรธไม่เป็นแล้ว โลภก็ไม่เป็นแล้ว  เด๋ียววันหลังกลับมาใหม่อีกแล้ว วนกลับไปกลับมา  

เพราะมันข้ามข้ันตอนไป  ทุกท่านเลยต้องสังเกตให้ดี  ท่ีไม่โกรธน่ะดีแล้ว  เป็นคนดีน่ะดีแล้ว  แต่ให้ดูข้ันตอน

ให้ดี  ข้ันตอนท่ี ๑ คือ ต้องละสักกายทิฏฐิให้ได้   

ด้านสัญญาก็เหมือนกัน  เห็นผิดคือสัญญาว่าเป็นตัวตน  เห็นตนมีสัญญา  เห็นสัญญาอยู่ในตน  

เห็นตนอยู่ในสัญญา  ต้องไปถอนออก  ตัวน้ีคือสักกายทิฏฐิ  อย่าไปเห็นสัญญาว่าเป็นตน ผู้หญิง ผู้ชาย สูง ต่ำ 

ดำ ขาว  สมมติบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเราต้ังข้ึนน่ี  มันไม่มีคนอะไรอยู่ในคำว่าคนน้ันหรอก  ไม่มีอาจารย์อยู่ใน

อาจารย์น้ันหรอก  มันเป็นแค่สัญญา  มันกำหนดหมายข้ึนเฉย ๆ ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้ทำให้มันเป็นอะไรข้ึนมา  

มันเป็นของเกิด ๆ ดับ ๆ เป็นของท่ีสืบต่อ  แล้วมันก็จะหยุดสืบต่อ  พังลงเท่าน้ันแหละ  มันไม่ได้มีอะไรพอจะ

ไปจริงจังหรือยึดถือได้  ท่ีไปยึดถือเป็นจริงเป็นจัง  ก็เพราะเห็นผิดน่ันแหละ  เห็นสัญญาว่าเป็นตน  เห็นตนมี

สัญญา  เห็นสัญญาอยู่ในตน  เห็นตนอยู่ในสัญญา   

สังขารท้ังหลาย บุญ บาป  กุศลธรรม  อกุศลธรรม ดีหรือช่ัว  สภาวะท่ีปรุงจิตให้มืดมัวหรือสว่างไสว 

เป็นสังขารท้ังน้ัน มีเจตนาเป็นตัวนำในการปรุงแต่ง  ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะ  อย่าไปเห็นผิด  ถ้าเห็นผิดใน

สังขารก็เห็นสังขารโดยความเป็นตน  เห็นตนมีสังขาร  เห็นสังขารอยู่ในตน  เห็นตนอยู่ในสังขาร น่ีมันผิด  

ต้องถอนตัวน้ีออกมา เห็นบุญเป็นบุญท่ีมันไม่เท่ียง  มันก็เกิดดับต่อเน่ืองกันไป  บุญก็อาจจะมีสักระยะหน่ึง 

อย่างท่านน่ังฟังธรรม  ต้ังใจดีก็เป็นบุญเกิดดับต่อเน่ือง  แต่บางท่านก็บุญส้ันนิดหน่อย  ฟังไปสัก ๑๐ นาทีก็

หลับแล้ว  กลายเป็นส้ินบุญเรียบร้อยแล้ว  อย่างน้ีพวกบุญส้ัน ไม่ใช่พวกบุญยาว  คุณบุญส้ัน ไม่ใช่คุณบุญยาว  

มันเป็นอย่างน้ัน เราก็ต้องรู้จัก รู้จักมันไม่ใช่เราหรอก  ถ้ารู้จักมันก็ถอนความเห็นผิดออกมาได้  ถ้าไม่รู้จักมันก็

ถอนไม่ได้  พอมีบุญ เราก็รัก ชอบเหลือเกิน  บุญมันดี  ติดของดี เป็นราคสังโยชน์  พอบุญดับไป บาปเกิดข้ึนก็

ไม่ชอบมัน เป็นปฏิฆสังโยชน์  มันก็ผูกเราได้ท้ัง ๒ อันน่ันแหละ  เราปฏิบัติน่ีเพ่ือถอนสังโยชน์  ถอนให้ถูกต้อง  

ถ้าถอนไม่ถูกมันจะถอนไม่ได้   

ต่อไปวิญญาณขันธ์  เห็นวิญญาณโดยความเป็นตน  เห็นตนมีวิญญาณ  เห็นวิญญาณอยู่ในตน 

เห็นตนอยู่ในวิญญาณ  อย่าไปเห็นผิดอย่างน้ัน  ให้ถอนออกมา ให้เห็นวิญญาณเป็นวิญญาณ  จักขุวิญญาณน่ี

มันทำหน้าท่ีเห็น  ไม่ใช่ใครมาทำหน้าท่ีเห็นหรอก  เป็นการมองเห็นของจักขุวิญญาณ   โสตวิญญาณมันทำ

หน้าท่ีได้ยิน  เป็นการได้ยินของโสตวิญญาณ  เป็นการรับรู้ของจิตมัน  เป็นการรับรู้เร่ืองต่าง ๆ ของมโน

วิญญาณ เป็นเร่ืองของจิตมัน ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของอะไรท้ังน้ันแหละ  ให้เรารู้จัก  รู้จักมันให้ดี  

อย่าไปเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน  อย่าไปเห็นตนมีวิญญาณ  อย่าไปเห็นวิญญาณอยู่ในตน  หรืออย่าไปเห็น

ตนอยู่ในวิญญาณ   

ให้เห็นขันธ์ ๕ เป็นขันธ์ ๕  พูดง่ายนะแต่ทำยาก  ทุกท่านก็เลยต้องไปฝึกทำ  จะเห็นขันธ์ ๕ 

แยกแยะอย่างน้ีได้  จิตจะต้องมีสมาธิพอสมควร  ทุกท่านก็เลยต้องไปฝึก  ฝึกท่าไหนก็ได้  ถ้าพูดถึงระดับ
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อริยสัจแล้ว  เราก็จะไม่พูดเร่ืองท่าแล้ว ไม่ต้องมีท่า  แต่ต้องมีสักท่าหน่อย  ไม่ง้ันจะเสียท่าให้กิเลสไป ก็ต้องมี

ท่าทางอะไรต่อมิอะไร อันน้ันเป็นเบ้ืองต้น  ตอนน้ีพูดระดับอริยสัจน่ีเรียกว่าระดับสูงแล้ว  ปฏิบัติท่าไหนก็ได้ 

ไม่ต้องมีท่า  ให้มีความรู้  ตัวความรู้ก็มาจากมรรคน่ันแหละ  มีความรู้  รู้จักรูปว่าเป็นรูป  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา 

ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา   

ทุกท่านเลยต้องหัดจำแนกแจกแจงหรือช้ีระบุลงไปว่า  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีมันเป็นจริง และความจริงท่ีมัน

เกิดข้ึนน้ีคืออะไร  เพ่ือจะสอนใจของเราให้มันถอนสักกายทิฏฐิ  เช่น น่ังฟังธรรมอยู่น่ี  เราก็ต้องถามตัวเองว่า

ใครน่ัง  ท่ีน่ังอยู่น่ีใคร ต้องถามตัวเองเพ่ือจะถอนมันออก  ผมน่ังอยู่ตรงน้ี  ท่านมองผมก็เป็นผมเลย  อันน้ีคือ

มันยังไม่ถอน  มันจึงเห็นคนเป็นคนได้  ท้ัง ๆ ท่ีไม่ต้องคิดอะไร  มันก็เห็นคนเป็นคนเลย  เห็นอาจารย์เป็น

อาจารย์เลย  เราก็เลยต้องถามตัวเอง ใครน่ัง.. ใครน่ัง ไม่มีใครหรอก.. ไม่มีคนด้วย  มีแต่รูปแต่นาม  มีแต่

รูปธรรมกับนามธรรมน่ังอยู่  ถูกท่ีสุดก็คือขันธ์ ๕ มันน่ัง  ลึกลงไปกว่าน้ันก็ทุกขสัจมันน่ังเท่าน้ันแหละ   

มันไม่มีอะไรท่ีจะเป็นอะไรข้ึนมา  ถ้าเราไม่ถอนมันก็จะเป็นคนโผล่มาน่ังอยู่  เป็นคนยืน เป็นคนทำ

โน่นทำน่ี  ทุกท่านก็เลยต้องสังเกต  สำเหนียกบ่อย ๆ พิจารณาบ่อย ๆ เวลาน่ังก็ให้หัดถามตัวเอง  น่ีใครน่ัง  

หรือทานอาหาร  อย่ามัวแต่มูมมามกินอยู่  ให้ต้ังสติให้ดี รู้จักพิจารณา... ใครกินเน่ีย ใครกินใคร กินทำไม ถ้า

พิจารณาโดยถูกต้องและมีปัญญา  ก็จะถอนสักกายทิฏฐิออกมาได้  เพราะจริง ๆ น้ัน ไม่มีใครกินนะ  ไม่มีคน

กิน แต่มีการกิน  ใครทำกิริยาอาการกินน้ัน  ก็ขันธ์ ๕ ทุกขสัจน่ันแหละ  ท่ีกินก็เพ่ือให้ทุกข์มันพอเป็นไปได้ สืบ

ต่อไปช่ัวระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน  ถ้าไม่กินมันพัง  มันสืบต่อไม่ได้เท่าน้ันแหละ  

อาหารก็ไว้หล่อเล้ียงร่างกายให้ร่างกายไปได้  ถ้าร่างกายไปได้  จิตมันก็ไปด้วยได้  ถ้าร่างกายพัง  จิต

มันก็ไปไม่ได้  มันก็มีเท่าน้ัน  มีแต่ขันธ์ ๕ มีแต่ทุกข์เท่าน้ันเองท่ีกินไป เดิน ยืน น่ัง นอน  น่ังก็ทุกข์ เป็นทุกขสัจ  

ยืนก็ทุกขสัจ  เดินก็ทุกขสัจ  กระท่ังไปนอนก็เป็นทุกขสัจ  มีคนม้ัย...ไม่มี...อันน้ีเรียกว่าถอน  ถอนสักกายทิฏฐิ  

แต่พวกเรากิน ก็เป็นเรากินใช่ม้ัย ไม่ใช่เราคนเดียว  คนอ่ืนก็กินด้วย ลองคิดดูมันคาอยู่ขนาดไหน  ทำไมไม่ถอน

ตัวน้ี  น่ีแหละต้องรีบถอนตัวน้ี ทุกท่านต้องต้ังสติให้ดี ๆ ต้ังสติ อย่าให้มีคนกิน หรือมีข้ึนมาก็ให้รู้จักว่า น่ีมัน

เห็นผิด  เราต้องแก้ตัวน้ี  ต้องต้ังสติแล้วก็ถามตัวเอง  ถามใจลงไป พิจารณาดู  มีใครกินบ้าง ไม่มีหรอก  มีขันธ์ 

๕ เท่าน้ันแหละ ขันธ์ ๕ น่ังซ้าย  ขันธ์ ๕ น่ังขวา  กินกันอยู่น่ี ไม่มีอะไรหรอก  ตัวถูกกินก็ไม่ใช่อะไร เป็นธาตุ ๔ 

ดิน น้ำ ไฟ ลม  เหมือนกันแหละ ไม่มีสัตว์ ไม่มีซากน่ันซากน่ีอะไรหรอก  มีแต่ขันธ์ ๕ มันกินธาตุเข้าไปเท่า

น้ันเอง ไม่มีอะไรเกินน้ี  ท้ังโลกมีเท่าน้ีแหละ และกิเลสของเราน้ีแหละ  เราต้องการถอนกิเลสออกไป  ถอน

ออกจากส่ิงท่ีมีจริง เพราะส่ิงท่ีมีจริงมันคือขันธ์ ๕ ในโลกน้ีมีแต่ขันธ์ ๕  

พระท่านจึงว่า  ในโลกมันมีแต่ทุกข์  แต่พวกเราเห็นว่า ในโลกมีแต่คน มันม่ัวอยู่ อันน้ีก็คือใจมันเต็ม

ไปด้วยสักกายทิฏฐิน่ันเอง  มันจึงเต็มไปด้วยคน  พระอริยเจ้าท่านว่า โลกเต็มไปด้วยทุกข์  อย่างน้ีพอเข้าใจม้ัย  

โลกเต็มไปด้วยของท่ีว่างจากความเท่ียง  ว่างจากความสุข  ว่างจากตัวตน  ส่วนพวกเราน้ีโลกเต็มไปด้วยหมู่คน  

เต็มไปด้วยความสุข  เต็มไปด้วยของของเราและของของใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย  อันน้ันของคนน้ี  อันน้ีของ

คนน้ัน  น่ันแหละคือสักกายทิฏฐิ  มันยังคาอยู่ในใจของเรา  เรียกว่ามันเห็นผิดในส่ิงท่ีมีอยู่จริง  เราก็เลยต้อง
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ถอนออก ถอนสักกายทิฏฐิ ๒๐ น่ีแหละ  หลายท่านเคยเรียนในหนังสือแล้ว  ท่านไหนไม่เคยเรียนก็ฟังไว้เป็น

เบ้ืองต้นแล้วก็ไปจดไว้  แล้วไปตรวจสอบตัวเองดูว่าหมดอันน้ีหรือยัง  ปฏิบัติให้ดูตัวน้ีเป็นหลักนะ ไม่ต้องดูว่า

ได้สงบม้ัย  สงบมันต้องได้บ้างแหละ  แต่อย่ามุ่งเอาตัวน้ัน  อย่ามุ่งว่าได้ดีม้ัย  ดีมันก็ต้องได้บ้างแหละนะ  เรา

อุตส่าห์มาปฏิบัติจะไม่ดีเลยก็เกินไปหน่อย  ดีต้ังแต่เร่ิมมาแล้ว มันต้องมีดีบ้าง  แต่อย่ามุ่งไปท่ีตัวน้ัน  ให้มุ่งทาง

น้ี ถอนความเห็นผิด  ดีมันเป็นความจริงอย่างหน่ึง  เราก็จะไปบอกปฏิเสธมันก็ไม่ได้  ช่ัวมันก็เป็นความจริง

อย่างหน่ึง เราจะปฏิเสธก็ไม่ได้  สงบมันก็เป็นความจริงอย่างหน่ึง  ฟุ้งซ่านมันก็เป็นความจริงอย่างหน่ึง  มันก็

ต้องได้บ้างแหละ  สงบมันก็ต้องได้บ้าง  เราอย่ามุ่งเอาความสงบ  อย่ามุ่งหนีฟุ้งซ่าน ไม่อย่างน้ันมันจะเป็น

สังโยชน์ผูกไว้ 

ถ้ามุ่งหนีความฟุ้งซ่าน มันก็จะเป็นสังโยชน์ตัวหน่ึงผูกเราไว้ให้ไม่ชอบมัน  พอรักสงบมันก็จะผูกเราไว้

อีก ผูกเราไว้ให้ไปรักมัน  รักหรือเกลียดมันก็เท่ากันแหละ  มันเป็นสังโยชน์ผูกเราไว้พอกันเลย  ผูกจิตเราไว้

เหมือนกัน  สงบหรือฟุ้งซ่านก็ผูกเราได้เท่ากัน  แต่ท่ีหนักกว่าน้ัน คือโดยมากคนจะนึกว่าสงบมันดีกว่า น่ัน

แหละท่ีมันผิดหนักกว่าเดิม  ดังน้ัน เป็นคนดีนักก็ไม่ดีเท่าไหร่  มันจะผิดหนักกว่าคนช่ัวด้วยซ้ำไป  เพราะคนช่ัว

อย่างน้อยก็พอรู้จักว่าตัวเองผิด  ส่วนคนดีบางทีไม่รู้ว่าตัวเองผิด  การไม่รู้ว่าตัวเองผิดน่ันแหละ มันผิดหนักกว่า

คนรู้ตัวเองอีก น่ีมันเป็นอย่างน้ี  พวกเราจึงต้องรู้จัก  การรู้จักน่ีสำคัญมาก อย่าทำอะไรแบบไม่รู้เร่ือง อย่าดี

แบบไม่รู้เร่ือง  และอย่าช่ัวแบบไม่รู้เร่ืองด้วยเหมือนกัน  ต้องรู้เร่ือง  รู้เร่ืองของตัวน้ัน  ตัวท่ีมันเป็นจริงและมี

จริงน้ัน   

การละความเห็นผิดในส่ิงมีจริง น้ีเรียกว่าละสักกายทิฏฐิ  สักกายะ แปลว่า ของท่ีมันมีจริง  กลุ่มของ

ส่ิงท่ีมีจริง  ส่ิงท่ีมีจริงในโลกก็มีเพียงขันธ์ ๕ เท่าน้ัน  ไม่มีวันเกินขันธ์ ๕ ไปได้หรอก  ถ้าเกินขันธ์ ๕ ก็เหนือ

โลกแล้วคือพระนิพพาน มีอยู่เท่าน้ีแหละ ไม่เกินน้ี  ทุกท่านต้องพยายามฝึก  ต่อไปก็ต้องช้ีบอกว่า อันท่ี

เกิดข้ึนในโลก มีอยู่ในท่ีต่าง ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีมันคืออะไรในขันธ์ ๕  ต้องช้ีบอกได้ ถอนสักกายทิฏฐิได้ ก็จะเห็น

ท้ังโลกก็คือขันธ์ ๕ คือทุกขสัจน่ันเอง  อย่าไปเห็นมันเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าเห็นเป็นอย่างอ่ืนมันผิดอยู่  

มีความคิดข้ึนมาก็ต้องบอกได้ว่าน่ีอะไร ใครเป็นคนคิด ไม่ใช่คนคิดหรอก  เป็นความคิด  ความคิดมัน

ก็เป็น ๑ ในขันธ์ ๕ น่ันแหละ  มันเป็นสังขารขันธ์ ง่วงนอนข้ึนมา  ใครง่วงนอน ก็ไม่มีใครอีกเหมือนกัน  มันก็

เป็นแค่สังขารขันธ์  เกิดแล้วมันก็ดับ  มันจะง่วงนอนนานหรือไม่นาน  เกิดดับต่อเน่ืองกัน เด๋ียวสักหน่อยมันก็

พังสลายลงไปเท่าน้ันแหละ  เพียงแต่อย่าง่วงนานเกินไปก็แล้วกัน  เด๋ียวมันจะไม่ได้รู้อะไรเลย มันจะงมโข่งอยู่

น่ัน  บางท่านอะไรก็ไม่รู้  งงไปหมด  มันไม่เข้าใจ  ต้องรู้จัก  ดีก็อย่าดีเกินไป  ช่ัวก็อย่าช่ัวเกินไป  เอาพอดี ๆ 

ให้มันกลาง ๆ ให้มันพอดี  ช่ัวก็ให้มันรู้  ดีก็ให้มันรู้  รู้จักช่ัวเราก็คงไม่ทำช่ัวเพราะมันช่ัว  รู้จักดีเราคงจะทำดี

เพราะมันดี  แต่อย่าไปถือ อย่าไปม่ันหมายมัน อย่าไปเห็นผิด จะละอะไร ก็ให้รู้จักส่ิงน้ันว่า มันเป็นของไม่ดี มัน

มีโทษ จึงละมัน   

ทำความเพียรก็จะเป็นความเพียรบริสุทธ์ิ  ไม่ใช่ความเพียรท่ีละกิเลสอะไรไม่ได้  มีแต่ความเพียรผูก  

ตัวเอง  ของไม่ดีเราก็เกลียดมัน  พยายามท่ีจะท้ิงมัน  อันน้ีก็เป็นความพยายามท่ีเปล่าประโยชน์  เพราะเป็น
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ความพยายามท่ีผูกรัดตัวเองว่า ตัวเองจะต้องอยู่ไกลจากความช่ัว อยู่ไกลจากโลกให้ได้ ต่อไปคงจะไปไหนไม่ได้  

ต้องไปอยู่ถ้ำ  อยู่ถ้ำไม่ได้ก็โน่นไปอยู่ในทะเลโน่นแหละ  อยู่ทะเลไม่ได้ก็คงแทรกไปอยู่ในอากาศ  มุมไหนก็ยัง

ไม่ทราบเลย  หนีตลอด  น่ีก็ผูกตัวเองจนไม่มีท่ีอยู่เลย แบบน้ีตายพอดี  ถ้าฝ่ายดีก็ผูกไป ๆ ฝ่ายไม่ดีก็ผูกไป

อย่างน้ี  มันก็เป็นสังโยชน์   

พวกเราก็เลยต้องรู้จัก  รู้จักไม่ดีว่ามันเป็นภาวะท่ีไม่ดี  ไม่ใช่เรานะ  ความคิดไม่ดี เป็นบาป เป็น

อกุศลน้ีก็เป็นขันธ์ เป็นสังขารขันธ์  วิธีการสังเกต วิธีการสอนตัวเอง  เราก็สอนว่า มันต้องอยู่ในขันธ์ ๕  ถ้าขันธ์ 

๕ ยังไม่ชัด  อย่างน้อยมันก็ต้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรมน่ีแหละ ไม่เกินน้ี  มันเป็นรูปธรรมกับนามธรรม  ถ้า

เป็นด้านรูปธรรมคือมันคิดไม่ได้ ไม่มีเจตนา พูดไม่ออก  มันไม่โอดโอยอะไร ไม่หิวไม่กระหาย ไม่คิด ไม่นึก ไม่

รู้สึกอะไร น่ีต้องเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน ถ้าเป็นพวกฝ่ายรู้ จะเป็นรู้สึก รู้คิด รู้นึก รู้น่ันรู้น่ี  อันน้ีมันนามธรรม

แค่น้ันแหละ  เท่าน้ีมันก็พอจะเป็นไปได้แล้ว  ในการปฏิบัติต้องช้ีบอกมัน  ถ้าไม่ช้ีมันก็จะละทิฏฐิไม่ออก ถอน

ไม่ออก  ต้องบอกมัน... เหมือนผมมาบอกท่านน่ี  พอจะถอนได้บ้างม้ัยครับ บางท่านว่าบอกขนาดน้ียังไม่ถอน

เลย อย่างน้ีต้องไปบอกตัวเองแล้วแหละ  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ฟังให้ดี แล้วเอาไปใส่ใจ เพ่ือจะถอนความเห็นผิดน่ันแหละ พระองค์ทรงสอน

ธรรมะให้ ธรรมะมันเป็นอย่างน้ีนะ  ให้เห็นธรรมะเป็นธรรมะ  เห็นเหตุเป็นเหตุ  เห็นผลเป็นผล  อย่ามีเราเป็น

ผู้ทำเหตุ  อย่ามีเราเป็นผู้ทำผล  อย่ามีใครเป็นคนทำเหตุ  อย่ามีใครเป็นคนรับผล  แต่เหตุมันคือเหตุ  ผลมัน

คือผล  บุญมี บาปมี  ผลของบุญของบาปคือสุขกับทุกข์ก็มีเหมือนกัน  แต่ไม่มีคนเป็นผู้ทำบุญ  ไม่มีคนเป็นผู้รับ

ผลของบาปใด ๆ  

คอร์สน้ีการปฏิบัติไม่ต้องมีท่ามาก  แต่ต้องมีท่าไว้บ้างนะ  มีตามสะดวก  เราจะเน้นไปท่ีละ

สักกายทิฏฐิ  ไปเห็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง  อย่าลืมถามตัวเองบ่อย ๆ ถามตอนมีสติ  มีสมาธิ  น่ังหายใจก็ได้ หายใจเข้า

ลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ สบาย ๆ พอมันน่ิง ก็ถามดูว่า ใครมันหายใจอยู่ ค่อย ๆ สังเกตไป  ถ้ามันคิดข้ึนมา 

ใครคิดล่ะ  ใครคิด  ถ้ารู้สึกอึดอัดข้ึนมา  ใครมันอึดอัด  ใครมันเป็นอย่างน้ี  ถ้ามันสงบข้ึนมา ใครล่ะสงบ เป็น

ความสงบของใคร  เราก็จะได้คำตอบว่ามันไม่ใช่ใคร  มันก็เป็นขันธ์ ๕ น่ันแหละ  ลมมันหายใจ  ลมมันเข้าไป

ในร่างกาย และลมมันออกจากร่างกายน้ี ผู้ท่ีรู้ลมก็ไม่ใช่ใคร เป็นจิตท่ีประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ   

ทุกส่ิงทุกภาวะมันก็ล้วนไม่เท่ียง  แปรปรวนท้ังน้ัน  มันอยู่ในขันธ์ ๕ ท้ังน้ัน น่ีมันเป็นอย่างน้ี  น่ีกิเลส

ตัวท่ี ๑ ท่ีจะต้องถอน  คือสักกายทิฏฐิ ต้องถอนตัวน้ี  ถอนให้หมดเลยท้ัง ๒๐ อย่าง  ถอนให้หมดเลย  บาง

ท่านว่า โอย..ทำไมเยอะแท้  ถ้าไม่เยอะคงไม่อยู่นานขนาดน้ี  ถ้าอยากจะออกก็ต้องรีบถอนแล้ว  ถ้าไม่มา

เรียนรู้ มัวแต่บ่นว่ามันเยอะ  เลยจะคาอยู่อย่างน้ี  จริง ๆ ก็ไม่เยอะนะ ให้เห็นขันธ์ ๕ เป็นขันธ์ ๕ ไปถอน

ความเห็นผิดในขันธ์ ๕ ออกมาให้หมด  ถ้ามันยังไม่ใช่ขันธ์ ๕  น่ีมันผิด  ไม่ใช่ผิดท่ีขันธ์ ๕  ผิดท่ีความเห็นของ

เรา  ถอนออกมาซะ  รีบ ๆ ถอนนะ  ให้พากันปฏิบัติ   
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สรุปแล้ว  ส่ิงต่าง ๆ มีแต่รูปธรรมนามนาม  ท่ีอิงอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน  ในการปฏิบัติ  เทคนิค

ต่าง ๆ ก็มีหลากหลาย  หลัก ๆ ก็เพ่ือให้เห็นความจริงน่ีแหละ  ทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดทำดู  ท่ีผมแนะนำ

เบ้ืองต้นก็คือให้ท่านใส่ใจถามตัวเองบ่อย ๆ เดินไปก็ไม่ต้องเดินท่าเรียบร้อยนักก็ได้  หรือจะเรียบร้อยก็ได้  เดิน

ไปให้มันมีสติ อย่าเดินม่ัว ๆ ไป เดินให้มันมีสติ  เม่ือมีสติแล้ว ก็หัดถามตัวเองว่า ใครมันเดินอยู่  ใครมันเดิน...

แล้วก็ไม่ต้องมาถามอาจารย์ ไม่ต้องไปเปิดตำราด้วย  คำตอบมีหมดในตำรา แต่ไม่ต้องเปิด ให้เปิดใจดู ๆ ขบดู

...ขบปัญหาน้ีดูนะ เราต้องการคำตอบว่า มันคือขันธ์ ๕  ไม่มีตัวตน  ข้อเฉลยมันมีแล้ว  แต่ข้อเฉลยมีโดยไม่มี

คำถามไม่ได้  ใจเรามันไม่ยอมรับ  ในหนังสือมีเฉลยหมดแล้ว  บางท่านเรียนทางอภิธรรมมา  เขาเฉลยจนเต็ม

ฟ้าไปหมด  หัวสมองเม่ือยไปหมด  แต่มันไม่เข้าใจ  เพราะมันไม่มีคำถาม  มีแต่คำตอบอยู่บนกระดาน  คำตอบ

เพียบเลย แต่ไม่เห็นโจทย์  เห็นคำตอบเพียบเต็มกระดานเลย  แต่ไม่มีโจทย์  มันงง   

พวกเราเรียนธรรมะส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่คำตอบ  เพราะเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า  เป็นความรู้ของ

คนอ่ืน  ทุกท่านมีคำตอบหมดเลย  แต่ไม่มีคำถาม  ตอนน้ีกลับกัน เราเรียนคำตอบมาเยอะแล้ว  คำตอบเรารู้

แล้ว  ตอนน้ีไปเรียนถาม  ถามตัวเอง  ให้มันตอบ  เพราะคำตอบมีแล้ว  ตอบให้ถูก  เพราะคำตอบถูกเรารู้อยู่

แล้ว ตามตำรามีเยอะแยะ  เรียนมาต้ังเยอะแล้ว  ถ้าถูกก็ต้องเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เลย คือมันเป็น

สัจจะ เป็นทุกขสัจ  เป็นขันธ์ ๕ น่ีแหละมันถูก  เราก็เลยไปปฏิบัติ  มีสติข้ึนมา ใครเดินเน่ีย...หัดสังเกตดู  วนไป

หลาย ๆ รอบ ก็จะรู้จักว่า ไม่ใช่ใครเดินหรอก เป็นรูปมันเดิน  ท่ีรูปมันเดินได้เป็นเพราะมันมีนามส่ังมา  เป็น

รูปธรรม นามธรรม  เป็นขันธ์ ๕ มันเดิน  เป็นทุกขสัจมันเดินเท่าน้ันแหละ  

ทุก ๆ เร่ืองน่ีก็ทำได้อย่างน้ีหมด แบบเดียวกันหมด  แม้กระท่ังน่ังฟังธรรม  ใครน่ัง  ใครเป็นคนฟัง

ธรรม อย่างน้ีก็ได้  คิดก็ถามได้ ใครเป็นคนคิด  คำตอบเราก็มีอยู่แล้ว  เราเรียนมาแล้ว  แต่ท่ีถามน้ีเพ่ือท่ีจะ

โยนิโสมนสิการ  เพ่ือให้มันหย่ังลงไปในใจของเรา เพ่ือให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิข้ึน  ให้เกิดเป็นความรู้ของเรา

ข้ึนมา  ส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้มีสมบูรณ์แล้ว  คำตอบทุกอย่างมีสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  

ถ้าเรารู้ถูกต้อง  ก็ไม่เกินคำสอนของพระพุทเจ้าหรอก  ไม่ต้องรู้ท้ังหมดท่ีเราเรียนมา  แต่ให้อยู่ในหลักน้ันแหละ  

เราต้องการแค่ถอนกิเลสเฉย ๆ เราไม่ต้องการรู้เยอะ  ไม่ต้องการรู้อะไรมากหรอก รู้พอท่ีจะถอนสักกายทิฏฐิได้  

น่ีแหละคือความรู้ท่ีพอดีกับตัวเรา   

ถ้าเป็นความรู้ของคนอ่ืน บางทีมันไม่พอดีกับเรา โอ้โห...รู้ไปซะเยอะไปเลย  แต่ถอนกิเลสไม่ข้ึน  อัน

น้ีคือมันไม่พอดี  ตอนน้ีเราก็เลยต้องการให้มันพอดี  เราเลยต้องต้ังคำถามกับตัวเองก่อน  แล้วก็ให้ได้คำตอบมา  

เม่ือตอบคำถามน้ีได้ก็จะพอดีกับเรา เพ่ือให้เราถอนกิเลสต่าง ๆ  เด๋ียวไปกินข้าวก็ถามดูว่า  น่ีใครกิน เป็นการ

กินของใคร  ท่ีเดิน ๆ ยืน ๆ น่ัง ๆ นอน ๆ ไปทำน่ันทำน่ี จนกระท่ังไปทำมาหากิน ได้โน่นได้น่ีมาเยอะแยะ  

สรุปแล้ว มันก็ขันธ์ ๕  น่ันแหละ มันไม่เกินน้ีหรอก  มันก็เป็นทุกขสัจเท่าน้ันแหละ มันก็มีเท่าน้ีแหละ ท่ีมัน

เป็นอย่างน้ีก็เพราะมีตัณหา  ว่ิงไปไม่หยุดไม่หย่อน  ถ้ารู้อันน้ีแล้วมันก็ย้อนกลับ อ้าว..แล้วจะอยากไปอะไร

นักหนา  ไปก็มีแต่ทุกข์น่ี  มันก็ย้อนกลับได้แล้ว  มันก็จะรู้จักสัจจะได้  น่ีมันเป็นอย่างน้ี  จะได้รู้จักความดับ

ของทุกข์ต่อไปได้  ต้นเร่ืองก็คือต้องรู้จักทุกขสัจก่อน ต้องรู้จักขันธ์ ๕ ต้องมาปฏิบัติให้มันตรงให้มันถูกต้อง  



๑๒ 

 

สุรีย ์ อตันญ์านติรัตน ์ /  ถอดคาํบรรยาย                                                                                                                ๒๔ ก.ย. ๖๑   

การปฏิบัติท่ีมุ่งเพ่ือรู้สัจจะ ๔ เรียกว่าปฏิบัติมรรคน่ันเอง  มรรคน้ีมุ่งอย่างเดียวก็คือมุ่งรู้สัจจะ ๔  

เพ่ือถอนกิเลสตามลำดับข้ันตอน  เร่ิมต้นจากโสดาปัตติมรรค  ถอนสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส  

ท่ีเราปฏิบัติมุ่งตรงน้ีเรียกว่ากำลังปฏิบัติเพ่ือโสดาปัตติมรรค  เวลาปฏิบัติน้ีเราต้องมีหลักการท่ีดี  มุ่งปฏิบัติเพ่ือ

เจริญมรรค เจริญปัญญา  เพ่ือกำหนดรู้ทุกข์นะ  เพ่ือรู้จักขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  เป็นแค่รูปนาม ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน 

จะได้ละสมุทัย จะได้แจ่มแจ้งในความดับทุกข์ ชัดเจนในนิโรธ  การเจริญมรรคเพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ  มรรคน่ี

เป็นงานเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ  ส่วนอันอ่ืนยังไม่ใช่มรรค  พวกเราจึงต้องแยกแยะให้ดี  

ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา น้ันไม่ใช่มรรค  แต่มรรคน้ี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคน้ี

จะต้องอยู่ในศีล ในสมาธิ ในปัญญา  มรรคน้ีจะต้องอยู่ในทาน ศีล ภาวนา แต่ทานน้ันไม่ใช่มรรค  ศีลก็ไม่ใช่

มรรค  และภาวนาก็ไม่ใช่มรรค  แต่มรรคน้ีจะต้องอยู่ในทาน จะต้องอยู่ในศีล จะต้องอยู่ในภาวนา มันเป็น

อย่างน้ีนะ  พวกเราก็เลยต้องมีมรรคไว้ เพราะมรรคมันอยู่ในใจของเรา อยู่ในใจ มีหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิ  

กิเลสตัวท่ี ๒ ท่ีต้องถอนคือวิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย เหมือนทาง ๒ แพร่ง  ไม่ลงใจ ไม่ลงอย่าง

เต็มท่ี  ไม่ด่ิง ไม่หย่ังลงไป  ยังลงไม่เต็มท่ี  ยังไม่ตัดสินลงไป  เหมือนทาง ๒ แพร่งไม่รู้จะไปทางไหนดี  ยังไม่

ชัดเจน  อันน้ีความเคลือบแคลง  ความลังเลสงสัยมีอยู่ ๘ เร่ืองด้วยกัน  ก็ต้องถอนให้หมดเหมือนกัน  ต้องถอน

ให้หมดท้ัง ๘ เร่ือง  

เร่ืองท่ี ๑ ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า  ลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าท้ังด้านกายภาพท่ีอุบัติข้ึนมา  ประสูติ

ตอนแรกเดิน ๗ ก้าว มีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมาย จนกระท่ังด้านพุทธคุณว่า อะระหัง สัมมาสัมพุท

โธ เป็นต้น  เรายังมีลังเลสงสัย  ไม่ลงเร่ืองไหนบ้าง ต้องไปถอน  ท่ีเราต้องมาเห็นสัจจะ  มาฝึกปฏิบัติก็เพ่ือถอน

ตัวน้ี  เราปฏิบัติไปแล้ว  ต้องดูว่ามันถอนได้ม้ัย  ถ้าถอนยังไม่ได้แสดงว่ามันยังผิดอยู่  ต้องไปหาวิธีถอนออก  

คือให้จิตหย่ังด่ิงลงม่ันในพระพุทธเจ้าท้ังด้านกายภาพว่า พระองค์เป็นอย่างน้ัน ๆ ตามท่ีเขียนไว้ในตำราไม่มีข้อ

สงสัยใด ๆ ลงเต็มท่ี รวมท้ังคุณธรรมท้ังหลายท่ีพระองค์มีคุณตามท่ีพวกเราสวดกัน  ไม่เหลือข้อลังเลสงสัยใด ๆ 

ท้ังส้ิน  ถ้ายังเหลือมันก็ยังเหลือ  ท่ียังเหลือก็คือกิเลส  เหลือกิเลสเราก็จะทุกข์น่ันแหละ กิเลสมันจะขัดขวาง

ความสุขตลอดกาล  เราจึงต้องรีบถอนนะ  

ข้อท่ี ๒ ลังเลสงสัยในพระธรรม  พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยเฉพาะมรรค เป็นเคร่ือง

ยกจิตออกจากทุกข์ได้จริงม้ัย  บางทีสงสัย ธรรมะเน่ียจะช่วยเราได้จริงม้ัย  เมตตาน่ีมันจะละโทสะได้ม้ัย หลาย

ท่านปฏิบัติมานาน  เอ..ข้อปฏิบัติอันน้ี  กรรมฐานน้ีมันจะได้ผลจริงม้ัย  ทำไมเราจึงทำไม่ได้ผล  อันน้ีเป็น

วิจิกิจฉา  แท้ท่ีจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าน้ัน  พระองค์แสดงตามพระสัพพัญญุตญาณ  แสดงตามความเป็น

จริง  แสดงอย่างไรต้องเป็นอย่างน้ัน  น้ีคือสัจธรรม  ส่วนพวกเราทำไม่ได้ หรือสงสัย  อันน้ีเป็นกิเลสของเราเอง 

ช่วยไม่ได้  เรามีหน้าท่ีถอนกิเลสตัวเองออก  เราอย่าไปสงสัยเพ่ิม  หลายคนน่ีทำกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้เร่ืองสัก

อย่าง  ก็ลังเลสงสัยว่าธรรมได้ผลจริงม้ัยหรือไม่ได้ผล หรือได้ผลบางคราว  ได้ผลสมัยพุทธกาล  ยุคน้ีไม่ได้ผล

ล่ะม้ัง  ใช้ได้กับพระสารีบุตรแต่ใช้ไม่ได้กับเราละม้ัง  น่ีมันกิเลสท้ังน้ันแหละ  ธรรมะน้ีมันไม่เก่ียวกับกาล  ไม่

เก่ียวกับเวลา  มันเป็นสัจจะ  มันเป็นความจริง  มีคุณอย่างน้ันจริง ๆ สามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริง ทุก
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ส่ิงทุกอย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เป็นคำสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสัจธรรม  ตามบท สวากขาโต ท่ีพวกเรา

สวดกัน  อย่าไปสงสัยในพระธรรม  ท่านใดยังสงสัยอยู่  มีหน้าท่ีจะต้องถอนความสงสัยเคลือบแคลงอันน้ี  ถ้า

ไม่มีก็ดีแล้ว  ก็ไปดูข้ออ่ืน ๆ ท่ีมันยังมีอยู่   มันก็เป็นวิจิกิจฉาเหมือนกันน่ีแหละ มีรายละเอียดอยู่ ๘ ข้อ   

ข้อท่ี ๓ ลังเลสงสัยในพระอริยสงฆ์  พระอริยสงฆ์ ๔ คู่ ๘ บุคคลน่ี  ท่านดีจริงม้ัย  ท่านปฏิบัติอะไร

อย่างไร  ทำไมพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์  จึงเป็นสรณะโดยสภาวะ  บางคนยังสงสัยอยู่  บางคนเหลือ

แต่พระพุทธเจ้า พระธรรม เท่าน้ันเป็นสรณะ  พระสงฆ์ไม่เป็นแล้ว  อันน้ีคือเขาไปไม่เป็นแล้ว  เขาลังเลสงสัย

จนกิเลสทับตัวเองจะตายแล้ว  จะหลุดจากศาสนาแล้วยังไม่รู้เร่ืองเลย   พระพุทธเจ้าทรงแสดงสรณะมี ๓ ก็

ต้องมี ๓  เพราะมันมี ๓  มันไม่เป็นอย่างอ่ืนหรอก  ถ้ามันเป็นอย่างอ่ืน พระองค์ก็จะทรงแสดงเป็นอย่างอ่ืนไป

ต้ังนานแล้ว  เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญู  เป็นผู้รู้  แสดงไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างน้ัน  พระอริยสงฆ์เป็น

อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างน้ัน  ไม่เป็นอย่างอ่ืนหรอก ท่ีเป็นอย่างอ่ืน ท่ีมันงงน่ี  มันกิเลสเราเอง เราอย่าตามกิเลส  

ต้องรู้จักว่า ถ้าสงสัยในเร่ืองเหล่าน้ี  เรามีหน้าท่ีถอนตัวน้ี  ถ้าเราสงสัยในพระองค์น้ันองค์น้ี ไม่ใช่ไปให้พระท่าน

เปล่ียนนิสัยให้เราเลิกสงสัย  ไม่ใช่อย่างน้ัน  เราต้องถอนความสงสัยของเราน่ีออกไป  ทำไมมันจึงสงสัยอยู่  มัน

จะสงสัยอีกนานม้ัย  บางท่านไปวัดน้ีก็สงสัย  ไปวัดโน้นก็สงสัย  ไปวัดโน้นอีก ๆ ก็สงสัยไปเร่ือย  งงไปเร่ือย  

อย่างน้ีอย่าว่าแต่ไปวัดเลย  เกิดชาติใหม่ก็ยังสงสัยอยู่ เพราะมันคาใจ  กิเลสเป็นเคร่ืองผูกอยู่  มันทำร้ายเรามา

นานนักหนาแล้ว   

พระพุทธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์  หลายท่านก็ยังมีความสงสัยอยู่  อันน้ีก็มีปัญหา  ต้องรีบแก้ไข  

หลายท่านหมดความสงสัยแล้วก็ดีแล้ว  แสดงว่าปฏิบัติมาได้ผล  ต้องรีบถอนความลังเลสงสัยในคุณพระ

รัตนตรัย จนกระท่ังชัดเจน  ใจหย่ังลงม่ันคงจริง ๆ เรียกว่า ๑๐๐% เราสวดมนต์กันบ่อย ๆ คุณพระพุทธเจ้า 

คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ท้ัง ๓ อย่างน้ีเป็นสรณะ เป็นท่ีพ่ึงพาอาศัย เป็นเคร่ืองขจัดปัดเป่าภัยอันตรายต่าง ๆ 

เป็นผู้ท่ีนำส่ิงเลวร้าย  ส่ิงไม่ดีท้ังหลายออกจากจิตใจของเราไปได้  ก็มีแต่ท่านเหล่าน้ีเท่าน้ันท่ีมาช่วยเรา เป็นท่ี

พ่ึงสำหรับพวกเราอย่างน้ีเป็นต้น 

ข้อท่ี ๔  ลังเลสงสัยในสิกขา ลังเลสงสัยเคลือบแคลงไม่ลงใจในข้อปฏิบัติฝึกหัด ซ่ึงมีอยู่เยอะแยะ  

พระพุทธองค์ทรงสอนเร่ิมต้นจากปาติโมกขสังวรไป  มีศีลท่ีเป็นพ้ืนฐาน  มีอินทรียสังวร  มีโภชเนมัตตัญญุตา  

มีชาคริยานุโยคะ ไล่ไปเร่ือย  เยอะแยะมากมาย  หลายท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราต้องทำม้ัย  เราไม่ได้เป็นพระ  

เราต้องพิจารณาอาหารม้ัยอย่างน้ี  มันสงสัย ให้พระทำ  เราไม่ต้องทำก็ได้  อย่างน้ีทำนองน้ี  แท้ท่ีจริงแล้ว 

ไม่ใช่หรอก  ต้องทำหมด  ถ้ายังไม่ทำก็ไม่บรรลุเท่าน้ันแหละ  ไม่ง้ันเราจะสงสัยอยู่  พระพุทธเจ้าแสดงให้เรา

ปฏิบัติน่ันแหละ  ข้อฝึกหัดท้ังหมดท้ังปวง ไม่ว่าจะเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เราต้องทำ

ท้ังหมดน่ันแหละจึงจะได้ผลจริง  ถ้ายังเหลือข้อน้ีไว้ก่อน กิเลสก็ยังเหลืออยู่ก่อน  ไม่ได้ทำท้ังหมด  กิเลสก็ยังไม่

หมด  ถ้าทำตามหมด  กิเลสก็หมด  เท่าน้ี  ฟังดูง่ายม้ัย  หลายท่านก็เลยว่า โอ.. มิน่าล่ะ ยังไม่ได้ทำต้ังเยอะ  

กิเลสเลยเหลือเยอะ น่ันแหละรู้หรือยัง  อย่าสงสัยสิ  มัวแต่สงสัย กิเลสมันไม่หมด  เอาความสงสัยออกไปก่อน  

ยังทำได้ไม่หมดไม่เป็นไร  เอาความสงสัยออกไปก่อน  พิจารณาอาหารต้องทำม้ัย  เอาความสงสัยออกไป  ถ้า
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ไม่ต้องทำพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอน แค่น้ีแหละ  ส่วนเราทำได้หรือไม่ได้  เป็นเร่ืองของเรา เอาความสงสัยออกไป

ก่อน  บางคนทำท้ัง ๆ ท่ีสงสัย ทำไปทำไมนะ ไม่ทำได้ม้ัย เราก็ทำได้บ้างหรือทำไม่ได้บ้าง อันน้ีเร่ืองของเรา  

แต่ให้เอาสงสัยออกไปก่อน  สรุปแล้ว พวกเราต้องฝึกหัดไปเร่ือย ๆ ถ้าสมบูรณ์สูงสุดก็เป็นพระอรหันต์  คือต้อง

ครบเหมือนท่ีพระองค์แสดงทุกประการน่ันเอง  จนถึงบวชน่ันแหละ  ส่วนตอนน้ีเราจะบวชได้หรือไม่ได้ เป็น

เร่ืองของเรา  แต่เราอย่าสงสัย  ถอนความสงสัยออกไป  ถ้าอยากได้ผลเหมือนท่ีพระองค์แสดงไว้ทุกประการ  

ก็ให้ทำตามทุกประการน่ันแหละ  ฝึกทุกประการอย่างน้ันแหละ  มันไม่มีอันอ่ืน  มันมีอันเดียวน่ันแหละ  

ข้อท่ี ๕ ลังเลสงสัยในชีวิตอดีต สงสัยเคลือบแคลงในขันธ์ในอดีต  สงสัยชีวิตอดีตว่า ในอดีตเราเป็น

ยังไงนะ เคยทำอะไรมานะ  เคยอยู่ท่ีไหน  เคยเป็นอะไรอย่างไร  อย่าสงสัยเลย  มันเป็นเพียงแค่ขันธ์ ๕ ท่ีเกิด

แล้วและดับหมดส้ินไปแล้วเท่าน้ัน ไม่ได้มีตัวตนติดตามมาหรอก 

ข้อท่ี ๖ ลังเลสงสัยในชีวิตอนาคต สงสัยเคลือบแคลงในขันธ์อนาคตว่า  อนาคตจะเป็นยังไงนะ คน

โดยมาก ตอนเข้าวัดใหม่ ๆ จะสงสัยกันมาก  ชาติหน้ามันจะเป็นยังไง  ทำบุญแล้วจะได้รับผลของบุญม้ัย ดิฉัน

บริจาค ๒๐ บาท พอจะได้ไปสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ม้ัย มีแต่เร่ืองพวกน้ี มันก็เป็นวิจิกิจฉาน่ันเอง  แท้ท่ีจริง อนาคต

ก็เป็นเพียงแค่ขันธ์ ๕ ท่ียังไม่เกิด หากจะเกิดก็เพราะเหตุปัจจัยเท่าน้ัน ไม่มีตัวตนท่ีจะมีส่วนได้เสียอะไร  ทุก

ท่านท่ีเป็นนักปฏิบัติต้องถอนอันน้ีออกไปให้หมด   

ถ้ามันสงสัยว่า อดีตมันเป็นยังไงนะ  น้ีมันคือความสงสัย ไม่ต้องไปพยายามรู้อดีต ให้ถอนความสงสัย

น้ีออกไป ให้รู้จักพิจารณาส่ิงต่าง ๆ เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย  ไม่มีตัวตนอะไรท่ีไหนพอจะให้

สงสัยได้หรอก  เหตุผลมันมีอยู่แล้วในตัวมันเอง  จึงไม่ควรท่ีจะไปสงสัยในเหตุผลเหล่าน้ัน อดีตมันเป็นมาแล้ว

อย่างไร  อนาคตมันจะเป็นอย่างไรต่อไป  มันก็เป็นไปตามเง่ือนไขของมันแล้ว  ความสงสัยมันก็เป็นส่วนเกิน

เท่าน้ันแหละ  เราสงสัยว่าเขาทำอย่างน้ี เขาจะได้รับผลยังไง มันก็เป็นส่วนเกินเท่าน้ันแหละ  เขาทำยังไง เขาก็

ได้รับผลอย่างน้ันแหละ  จะสงสัยทำไมล่ะ เขาไม่ทำ เขาก็ไม่ได้ อย่างเราน่ังให้ครบ ๑ ช่ัวโมง มันก็ได้ครบ ๑ 

ช่ัวโมง จะสงสัยว่า น่ัง ๑ ช่ัวโมง มันจะได้อะไรม้ัย ก็ได้ ๑ ช่ัวโมงไง  ไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องรู้เยอะ  รู้มาก รู้น้อย  

รู้อันท่ีมันถอนกิเลส  อันท่ีไม่ถอนน่ะ อย่ารู้เลย  รู้ไปก็เท่าน้ันแหละ  กิเลสไม่หมดก็เท่าน้ันแหละ อย่ารู้เยอะ  

หลายท่านรู้เยอะก็ย่ิงสงสัยเยอะ  อย่างน้ีก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไม หลายท่านน้ีย่ิงรู้ก็ย่ิงสงสัย  สงสัยไปเร่ือย ๆ อันเก่า

ยังไม่ได้ถอนเลย  น่ีมันก็เกินไปนะ  การปฏิบัติธรรมน่ี เราต้องรู้ว่า เราปฏิบัติไปทำไม  เพ่ืออะไร  โดยเฉพาะ

คอร์สน้ีมาเน้นรู้สัจจะเพ่ือจะถอนสักกายทิฏฐิ ถอนวิจิกิจฉา   

ข้อท่ี ๗ สงสัยในชีวิตอดีตและอนาคต  สงสัยเคลือบแคลงในขันธ์ในอดีตกับอนาคตท่ีต่อเน่ืองกัน  

อดีตจะมีผลต่ออนาคตยังไงบ้าง  เราทำอย่างน้ีแล้วจะมีผลต่อไปยังไง  แท้ท่ีจริง เหตุกับผลน่ีมันเร่ืองของมันอยู่

แล้ว  เหตุมี ผลมันก็ต้องมี  เหตุอย่างน้ัน ผลมันก็อย่างน้ัน  มันก็เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ  แต่เราน้ี

สงสัย  ดิฉันทำดีแล้วความดีจะตามดิฉันไปม้ัยคะ ทำดีแล้วก็คืออดีต  ความดีจะตามดิฉันไปม้ัย อันน้ีอนาคตมัน

ต่อกัน มันสงสัย  มันกลัวไม่ได้ กลัวตัวเองจะเหน่ือยฟรีโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน กลัวว่าบริจาคหมด
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เงินไปต้ังเยอะ แต่ไม่ได้สุขบนสวรรค์ กลัวว่าย่ืนหมูแล้ว เขาจะไม่ย่ืนแมวกลับมา ถ้ามีคนตอบว่า ได้ไปแน่อนอน

ครับ มันดีใจนะ   

ให้เราปฏิบัติเพ่ือถอนความสงสัย  อย่าไปสงสัยว่าทำอย่างน้ีในอดีตแล้วอนาคตจะได้ม้ัย  มันก็ได้ถ้า

มันได้  มันก็ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้  มันเก่ียวอะไรกับใครม้ัย ไม่เก่ียว เราอย่าไปเก่ียวมัน เหตุมันเป็นเหตุ  ผลมันเป็น

ผล  อดีตมันเป็นอดีต  อนาคตมันเป็นอนาคต  เป็นของขันธ์ ๕ มัน  อย่าไปสงสัยมัน  ทุกท่านต้องถอนตัวน้ี  

ไม่อย่างน้ันความสงสัยก็จะกัดกินใจของท่าน  ปฏิบัติวันน้ีแล้ววันหน้าเราจะมีโอกาสบรรลุม้ัย สงสัยกันขนาด

น้ัน  แล้วยังจะมีโอกาสบรรลุม้ัยเน่ีย มันสงสัย จะมีโอกาสก็ต่อเม่ือถอนความสงสัยตัวน้ี เข้าใจม้ัย อย่าไปสงสัย  

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ทำแค่น้ันแหละ  แค่เอาความสงสัยออกไป  มันก็ได้ผลแล้ว  ทำถึงผลมันก็ได้ผล  เดินทาง

มาน่ี จะถึงฐณิชาฌ์รีสอร์ทม้ัยหนอ  ถาม Google Map ล่ะม้ังทีน้ี  บางคนไปได้คร่ึงทางก็ถามอีกแล้ว  ไปทางน้ี

จะถึงม้ัยคะ  คนตอบก็ตอบจนข้ีเกียจตอบแล้ว  อย่างน้ีมันสงสัยนะ ถ้าเรารู้จักแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำ

อะไรอย่างไรเราก็ทำไป  เอาความสงสัยออกไป  มันไม่ได้มีอะไรนะ  เดินถึงมันก็ถึง  เดินไม่ถึงมันก็ไม่ถึง  ก็ไม่

มีปัญหาอะไร  แต่ความสงสัยน่ีมันเป็นกิเลส  เราต้องถอนมันออก  มันทำให้ลังเล  ทำให้เสียเวลา  ทำให้จิตไม่

หย่ังลงในสัจจะ  ไม่หย่ังลงในสิกขา   

บางท่านแค่จะหย่ังลงในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  ยังไม่หย่ังเต็มท่ีเลย อย่างน้ีมันก็

เสียหาย  จิตใจก็ไร้ท่ีพ่ึงไปเลย  กิเลสมันปิดก้ันเราขนาดน้ี  ก้ันไม่ให้เราได้ความดี  ท้ัง ๆ ท่ีเราควรจะลงใจกับ

คนท่ีดีท่ีสุดในจักรวาลน้ี  คนดีท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ ท้าวสักกะ  ท้าวมหาพรหม  ต่างก็ลง

ใจกับพระพุทธเจ้า  อย่างพวกเรายังจะมีหน้ามาสงสัยพระพุทธเจ้าอีก  น่ีมันก็เหลือเกินนะกิเลสน่ี  มันเกินไป  

พระราชาผู้ย่ิงใหญ่ท้ังหลายเขาถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะ  ส่วนพวกเราทำเป็นสงสัย มันเป็นอย่างน้ี 

กิเลสเท่าน้ันท่ีทำได้ จะไปหวังเอาความเจริญจากมัน มันไม่ได้หรอก  ให้เรารู้จักอย่างน้ี  ต้องถอนอันน้ีนะ 

ศึกษาพุทธประวัติ หรือฟังธรรมะต่าง ๆ ก็เป็นการปฏิบัติธรรม  มุ่งเน้นมาท่ีถอนความสงสัย  มันได้ผลท่ีถอน

ความสงสัย  ถอนความลังเลออกมาได้  ทุกท่านเลยต้องมาหัดพิจารณา ไม่ใช่เพ่ือจะได้อะไร  เพ่ือให้ถอนความ

สงสัยออกไปเสีย  

ข้อท่ี ๘ ความลังเลสงสัยในธรรมท้ังหลายท่ีเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท  ลังเล

สงสัยในส่ิงท่ีเกิดมีตามเง่ือนไข  เม่ือส่ิงน้ี ๆ เป็นปัจจัย  ส่ิงน้ี ๆ จึงมีข้ึน  เม่ือส่ิงน้ี ๆ มันดับ  ส่ิงน้ี ๆ มันก็ดับ  

สงสัยว่า ทำไมมันเป็นอย่างน้ัน  ทำไมมันไม่เป็นอย่างน้ี  เม่ือไหร่มันจะดับ  เม่ือไหร่มันจะเกิด  สงสัยในส่ิงท่ี

เกิดและสงสัยในส่ิงท่ีดับไปตามเง่ือนไขว่า ทำไมมันเกิดอย่างน้ีกับคนน้ี  ทำไมมันไม่เกิดกับคนโน้น ทำไมคนน้ีจึง

ไม่มี  ทำไมคนน้ีจึงไม่ได้  มันสงสัยในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย  แท้ท่ีจริง ท่ีมันได้อย่างน้ันก็เพราะมันได้อย่าง

น้ัน  มันมีเง่ือนไขแล้วมันจึงเกิดข้ึน  ท่ีมันดับไปก็เพราะมันหมดเง่ือนไขแล้ว  เพราะอันน้ันดับ  อันน้ีมันจึงดับ  

มันมีเท่าน้ีนะ แต่คนก็ยังลังเลสงสัย ไม่ลงใจ อย่างพวกเราท่ัวไปก็สงสัย เอ.. ทำไมคนน้ีถึงเป็นอย่างน้ี  ทำไมคน

น้ันถึงเป็นอย่างน้ัน  ทำไมไม่เป็นอย่างน้ัน  ทำไมเป็นอย่างโน้น  ทำไมโลกจึงเป็นอย่างน้ัน  ทำไมไม่เป็นอย่างน้ี  

โลกจะมีโอกาสดีกว่าน้ีข้ึนม้ัย  มันสงสัย  อย่างน้ีสงสัยจนตายก็ไม่ช่วยอะไร  ท่ีโลกมันเป็นอย่างน้ีในเวลาน้ี  
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เพราะมันเป็นอย่างน้ีในเวลาน้ีเท่าน้ัน  เวลาอ่ืนมันจะเป็นอย่างน้ีม้ัย  ก็เป็นเร่ืองของเวลาอ่ืนมัน  มันเป็นอย่าง

น้ันของมัน   

ส่ิงท้ังหลายมันเป็นไปตามเง่ือนไข  เม่ือส่ิงน้ีมี  ส่ิงน้ีจึงมี  เพราะความเกิดข้ึนของส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีจึง

เกิดข้ึน  เม่ือส่ิงน้ีไม่มี  ส่ิงน้ีก็ไม่มี  เพราะความดับไปของส่ิงน้ี  ส่ิงน้ีจึงดับไป  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  

สังขารท้ังหลายจึงมี  อวิชชาหนักขนาดน้ีก็ทำบาปได้หนักขนาดน้ี  อวิชชาดีข้ึนมาหน่อยก็ทำบุญได้ขนาดน้ี  

อวิชชาหมดไปก็ไม่เกิดอีก  มันไม่มีอะไรให้พอสงสัยได้ในโลกใบน้ี  แต่เราก็สงสัย ทำไมคนน้ีจึงเลวแท้  ทำไม

บางคนเรียนธรรมะต้ังนาน แต่ยังข้ีเกียจอยู่  ทำไมไม่ยอมปฏิบัติ ทำไมปฏิบัติต้ังนานเรายังไม่รู้เร่ือง  มันก็สงสัย

...สงสัยในส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไข ท้ัง ๆ ท่ีมันไม่น่าจะมีอะไรให้สงสัย  เพราะมันเป็นอย่างน้ันของมัน  มีเง่ือน

ไขมันจึงเป็นอย่างน้ัน  ทำไมคนน้ีจึงบรรลุ  ทำไมท่านพระสารีบุตรจึงปัญญาเยอะแท้  ทำไมเราจึงไม่รู้เร่ืองเลย 

มันงงนะ จริง ๆ มันก็แค่เป็นอย่างน้ัน  เม่ือเหตุปัจจัยมันมี  มันก็เป็นอย่างน้ันข้ึน  เม่ือหมดเหตุมันก็ดับไป

เท่าน้ันแหละ  ถ้ายังไม่หมดอวิชชา  ก็ยังต้องเกิดอีก  หมดอวิชชาก็ไม่ต้องเกิด  หลายท่านสงสัยจนกระท่ังว่า 

เราจะเกิดอีกนานม้ัย  หรือพระอรหันต์ไม่เกิดอีกหรือหายไปเลย ท่านจะอยู่ยังไง  เป็นห่วงพระอรหันต์อีก  งง

หนักทีน้ี  สงสัยไปต้ังแต่เร่ืองพ้ืน ๆ ผีสางเทวดายันพระอรหันต์โน่น 

คิดดูความสงสัยของคน  กิเลสมันเป็นอย่างน้ี  ตัวเองยังไม่ได้เป็นผี  ก็ยังสงสัยเร่ืองผี ตัวเองยังไม่เป็น

พระอรหันต์ก็สงสัยพระอรหันต์  ลองคิดดู  ทำไมไม่สงสัยเร่ืองตัวเอง  ทำไมมันจึงสงสัยนัก  สงสัยแล้วมี

ความสุขม้ัย นอนสบายม้ัย ทำไมไม่ถอนตัวความสงสัยน้ีออก  ทุกท่านก็เลยต้องรีบพิจารณาแล้วก็ศึกษาปฏิบัติ

ธรรม  ท่ีศึกษาปฏิบัติท้ังหลายน้ี  ไม่ใช่เพ่ือเอาความรู้อะไรเยอะนะ  เพ่ือให้มันเข้าใจความเป็นจริง  จะได้ถอน

ความสงสัย  ไปเรียนอะไรก็ให้เรียนเพ่ือถอนความสงสัย ๘ ประเด็นน้ี  อย่าเรียนสุ่มส่ีสุ่มห้า  หลายท่านก็เรียน

เยอะเหมือนกัน  เรียนไปทำไม  ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์  เป็นการเรียนท่ีสะเปะสะปะ  เราไม่ได้มีเวลามาก

ขนาดน้ัน  เรามีเวลาน้อย เราก็ต้องรู้หลักให้ดี ๆ ว่าเราจะเรียนอะไร  เอาอะไรไปถอนกิเลสอะไร  เพราะหน้าท่ี

หลักของเราน่ีจะต้องถอนกิเลส  ถ้าไม่ถอนมันก็กวนใจเราอยู่น่ีแหละ  ความสงสัยก็มีปัญหาเยอะ  โดยเฉพาะ

ท่านท่ีปฏิบัติใหม่ ๆ หรือบางคนเก่าแล้วก็ยังสงสัยอยู่  บางคนเก๋าแล้วก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน  

สรุปแล้ว  วิจิกิจฉามีอยู่ ๘ ข้อด้วยกันท่ีเป็นกิเลส  ความไม่ลงใจ ลงไม่เต็มท่ี ลังเล เคลือบแคลง 

เหมือนทางสองแพร่ง ติดขัดค้างคาใจอยู่  ไม่ลงตามท่ีมันเป็นจริง  ข้อ ๑ ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า   ข้อ ๒ 

ลังเลสงสัยในพระธรรม  ข้อ ๓ ลังเลสงสัยในพระอริยสงฆ์  ข้อ ๔ ลังเลสงสัยในสิกขา   ข้อ ๕ ลังเลสงสัยใน

ชีวิตอดีต  ข้อ ๖ ลังเลสงสัยในชีวิตอนาคต ข้อ ๗ ลังเลสงสัยในชีวิตอดีตกับอนาคตต่อกัน ข้อ ๘ ลังเลสงสัยใน

ส่ิงท้ังหลายท่ีเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ไม่น่าสงสัยเลยในโลกใบน้ี เขาก็มาตามกรรมของเขา 

มันก็ไม่มีอะไรน่าสงสัย   แต่ใจของเราน่ีมันถอนไม่ออก เราก็เรียนธรรมะมาต้ังเยอะ พอรู้จักอยู่ว่าคนท้ังหลายก็

มาตามกรรมไปตามกรรม  ยังจะถามอยู่ว่าทำไม ๆ อยู่ได้ กิเลสน่ีมันเหลือเกินจริง ๆ  

ดังน้ัน การเรียนก็ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง  ปฏิบัติก็ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง  ต้ังปัญหาเป็น

ประเด็นถามตัวเองว่าจะสงสัยอีกนานม้ัยเน่ีย  แล้วสงสัยมันได้อะไรข้ึนมา  ได้คำตอบมาก่ีเร่ืองแล้ว  ได้คำตอบ
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มาแล้วมันหายสงสัยหรือมันสงสัยเพ่ิมข้ึน  บางท่านก็ถามผมเร่ือย  มีจดหมายน้อยมาถาม  วันหลังก็มาอีกแล้ว

...วันหลังต่อมาก็มาอีกแล้ว...มาเร่ือยทีเดียว  ต้องไปตรวจสอบว่าเราได้คำตอบไปแล้ว  หายสงสัยลงบ้างม้ัย 

หรือมันสงสัยเพ่ิม  ถ้ามันสงสัยเพ่ิมอย่างน้ีต้องเพ่ิมอาจารย์  อาจารย์ตอบคนเดียวชักจะไม่ไหวแล้ว  เด้ียงแล้ว  

พยายามหาคำตอบทุกอย่างน้ัน ไม่ไหวนะ  ถ้าเป็นละกิเลสมันตรงประเด็น  เราสงสัยก็ถาม  ถามแล้วก็คลาย

สงสัย ถามเพ่ือถอนความสงสัย  ไม่ได้ถามเพ่ือเอาความรู้  ถ้าเอาความรู้มันไม่จบไม่ส้ินเหมือนกัน ความรู้มัน

เยอะน่ี  ไม่รู้จะเอาเท่าไหร่  เอาไปทำไม เอาไปเพ่ืออะไรก็ยังไม่ทราบ  ความรู้เราก็ต้องมีไว้ เหมือนวิชาการทาง

โลกก็มีเยอะแยะ  เราไม่ต้องเรียนหมดหรอก  เราไม่ต้องเอามาท้ังหมด  เราเอาเฉพาะวิชาท่ีเอาไปทำมาหากิน

น่ันแหละ  เอามาสักวิชาหน่ึง  วิชาทำก๋วยเต๋ียวก็ได้  วิชาทำซาลาเปาก็ได้  ไม่ต้องเรียนจบหมอก็ได้  เอาวิชาทำ

ซาลาเปามา  เรามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  เราจะเอามาทำค้าขาย  ได้เงินมาซ้ือยาสระผมหรืออ่ืน ๆ ต้องมี

วัตถุประสงค์ให้ดี   

ถ้ากิเลสตัวสงสัยลังเลน้ียังอยู่  ชาติหน้าก็ยังเป็นอย่างน้ี  พวกเราน้ัน ชาติท่ีแล้วก็คล้าย ๆ อย่างน้ี  

ชาติน้ีก็ยังคาอยู่  ขนาดมีพระไตรปิฎกอยู่ข้าง ๆ ให้เราถามโน่นน่ีน่ัน  ถ้าเกิดมีความสงสัยอย่างน้ีแล้ว  ไม่มีท่ีให้

เราถาม  มันจะเป็นยังไง  ชีวิตมันจะมืดขนาดไหน  ในชาติน้ี ก็อย่าลืมรีบพากันปฏิบัติเพ่ือถอนตัวน้ี  ถอนความ

สงสัยน้ีออกไป  

กิเลสตัวท่ี ๓ สีลัพพตปรามาส  ต้องปฏิบัติเพ่ือถอนสีลัพพตปรามาส  สักกายทิฏฐิมี ๒๐ วิจิกิจฉามี 

๘  สีลัพพตปรามาส มีเท่าไหร่ครับ...นับไม่ถ้วน...อะไรท่ีถือผิดอยู่  ไปท้ิงให้หมด  อะไรท่ีนอกจากมรรค ๘ 

พิธีกรรมหรือวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีคิดว่า จะช่วยให้เราดีงามข้ึน สะอาดข้ึน บริสุทธ์ิข้ึน  ท่ีถืออยู่ ถือ ๑๐๐ อย่าง 

ก็ท้ิงไป ๑๐๐ อย่าง   ถือ ๑,๐๐๐ อย่าง ก็ท้ิง ๑,๐๐๐ อย่าง  ถือ ๑ อย่าง ก็ท้ิง ๑ อย่าง  ท้ิงให้มันหมดไป  ส่ิง

ท่ีจะช่วยให้จิตใจของสัตว์บริสุทธ์ิมันมีอย่างเดียวคือมรรค ๘  ไม่ใช่ด้วยศีล ๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๒๗ ข้อ ไม่ใช่

ด้วยพิธีน้ันพิธีน้ี ประเพณี ของขลังวิเศษศักด์ิสิทธ์ิ ส่ิงมงคลอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ มันไม่มีทางอ่ืนท้ังน้ันแหละ  

อย่าไปถือมัน  อย่าไปถือศีล  วัตรปฏิบัติต่าง ๆ อย่าไปถือว่ามันจะช่วยเราให้ดีข้ึน  ให้งอกงามข้ึน  ให้สะอาด

ข้ึนบริสุทธ์ิข้ึน   

พวกสมณพราหมณ์ข้างนอกหรือพวกมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถือกันว่าด้วยการทำแบบน้ี ๆ จิตจะ

ดีข้ึน สะอาดข้ึน บริสุทธ์ิข้ึน เมตตาข้ึนหรืออะไรข้ึน ๆ เขาก็สอนเรา  เพราะเราเป็นคนชาวโลก  เขาก็แพร่เช้ือ

โรคมา  พวกเราก็รับมาทางโทรศัพท์มือถือบ้าง  ทาง Facebook  บ้าง ทาง Youtube บ้าง ทาง Line บ้าง 

เพียบไปหมด  เขาถือ เราไม่ถือก็ใจส่ัน  ถ้าถืออย่างเขาก็รู้สึกปลอดภัยหน่อย  แต่ก็ไม่หมดกิเลสอีกทีน้ี  มันก็

ลำบาก  ย่ิงถ้าถือกันเป็นกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นอุปาทานหมู่ก็ดูดีเหมือนกัน ดูพวกเยอะ  สรุปแล้วมันไม่ใช่

ท้ังน้ันแหละ  ข้อปฏิบัติท่ีจะทำให้จิตบริสุทธ์ิมีอันเดียวเท่าน้ันคือมรรค ๘ ไม่มีอันอ่ืนนอกจากน้ี  แค่น้ีแหละ  

หลักมันง่าย ๆ แต่อันท่ีผิดมันเยอะ  เราก็ถือกันมานาน  ถือมาหลายช่ัวอายุคน  บางท่านถือมาจนแก่แล้ว จะ

ให้มาท้ิงกันง่าย ๆ เป็นไงครับ  แหม.. มันท้ิงไม่ลงนะ  มันทำใจลำบาก  ถือไปมันก็ไม่หมดกิเลส  มันก็ไม่บริสุทธ์ิ

จริง ๆ ซะที  เพราะว่าเราถือไว้น่ันเอง  
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ทุกท่านอย่าถืออะไรผิด ๆ อย่าถือฤกษ์ ถือยาม ถือของขลัง ถือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ถือน่ันถือน่ี ถือศีลจำนวน

เท่าน้ันเท่าน้ี อย่าถือ  เพราะส่ิงท่ีจะช่วยให้บริสุทธ์ิ  ไม่จำเป็นต้องถือ  เพราะมันเป็นสัจธรรม  เป็นความจริงคือ

มรรคสัจน่ันเอง น้ีไม่ต้องถือหรอก  สัจจะน่ีไม่จำเป็นต้องถือ  ถ้าดีจริงก็ไม่จำเป็นต้องถือว่าดี  เพราะมันดีจริง  

สัจจะน่ีไม่ต้องถือว่ามันเป็นอย่างน้ัน มันก็เป็นอย่างน้ัน  แต่ของไม่จริง เราต้องถือให้มันเป็นอย่างน้ัน  มันจึง

เป็น  แต่มันก็ไม่เป็นอยู่ดี  เราถือให้มันเป็นเฉย ๆ เหมือนมงคลไม่จริง  เราถือให้เป็นมงคล  ถือให้วันเป็นมงคล  

เราก็ต้องช่วยกันถือ  มันจึงจะเป็นมงคล  วันมันไม่เป็นอะไรกับใคร  เราก็ต้องถือให้มันเป็น  แต่จริง ๆ มันไม่

เป็น  มันก็เลยคาอยู่  มันเป็นอย่างน้ี  มันค้างใจเราน่ันแหละ  สัจธรรมน่ีไม่ต้องถือ  ความเป็นจริงไม่ต้องถือ

และไม่ต้องหาด้วย  มันเป็นความเป็นจริง  เหมือนทุกข์น้ีไม่ต้องหาหรอก  หาสุขแทบล้มแทบตาย มันก็ไม่เห็น

เจอซักที  เจอไปก็ไม่อยู่นาน  ทุกข์น้ีเราว่ิงหนีแทบล้มแทบตาย  มันก็ยังมีเพราะมันเป็นสัจจะ  มันเป็นอย่างน้ัน  

มันเป็นความเป็นจริง   

เราอยากจะได้สมปรารถนา  ไปสร้างหลวงพ่อให้สมปรารถนาก่ีองค์ ๆ ก็ไม่สมปรารถนาซักที เพราะ

มันไม่ใช่ของจริง  ท่ีถูกต้องเป็นจริงคือมันไม่สมปรารถนาน่ันแหละ  มันเป็นสัจจะอย่างน้ี จนกระท่ังทางแห่ง

ความบริสุทธ์ิ  ก็ไม่ต้องให้ใครมายกว่าอันไหนบริสุทธ์ิ  บริสุทธ์ิจริง ๆ คือมรรค ๘  เพราะมันเป็นสัจจะน่ันเอง  

มันเป็นมรรคสัจ  เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้  ทรงบอกสอนตามความเป็น

จริง  ไม่ใช่ว่าไปสร้างอะไรข้ึน  มันเป็นอย่างน้ัน ก็ทรงสอนว่ามันเป็นอย่างน้ัน ส่วนคนอ่ืนจะสอนอย่างอ่ืนก็เร่ือง

ของเขาไป  แต่มันไม่ถูก  คนน้ันเขาไม่ใช่สัพพัญญู  เขาไม่รู้จริง  ส่วนพระพุทธเจ้าของเรารู้จริง  ทรงประกาศ

สัจจะ ๔ มาแล้ว  มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว  พวกเราจึงต้องให้ชัดเจน  ถ้ารู้ครบสัจจะ ๔ มันก็จะถอนกิเลส ๓ ตัวน้ีได้

หมดเลย  ตอนท่ียังรู้ไม่ครบน่ี เราต้องค่อย ๆ สังเกตว่า เราปฏิบัติแล้วมันถอนกิเลสได้ม้ัย  ถ้ารู้จนครบสมบูรณ์  

เห็นสัจจะ ๔ เต็มท่ีครบสมบูรณ์  จะถอนกิเลสท้ัง ๓ ตัวน้ีออกได้หมดเลย เป็นพระโสดาบัน  แต่ไม่ใช่มันจะเป็น

พรวดพราดหรอก  มันก็ต้องมีแววมาบ้าง  เห็นรูป เห็นนาม เห็นขันธ์ ๕  ค่อย ๆ ถอนวันละเล็กละน้อย  

พระโสดาบันน่ีเลยเรียกว่าได้เห็นอริยสัจ ๔  ละสังโยชน์ ๓ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 

หรือจะพูดเป็นละอนุสัยก็ได้  ถอนทิฏฐานุสัย กับ วิจิกิจฉานุสัย  แล้วแต่เราจะพูด  แต่เราก็เน้นพูดให้ง่าย ๆ 

ก่อน  เอาเร่ืองสังโยชน์มาพูด  หลายท่านก็คุ้นอยู่แล้ว  เราเอาช่ือท่ีคุ้นน้ีมาพูด  น้ีคือหลักปฏิบัติในคอร์สน้ี  

เน่ืองจากเป็นช่ือคอร์สระดับสูงนะ  วิธีปฏิบัติในเบ้ืองต้น เช่น ฝึกสติอย่างไร  ทำสมาธิอะไรอย่างไร  เดินท่า

ไหน เป็นต้น  ก็จะไม่เน้นมาก  หลายท่านท่ีเคยฝึกมาแล้ว ก็ใช้วิธีการต่าง ๆ ตามสบาย  ท่านไหนท่ีไม่เคยฝึก

เด๋ียวก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไป 

คอร์สอริยสัจน้ีก็จะมุ่งเน้นระดับสูงหน่อย  ท่านท่ียังไม่สูงก็ไม่เป็นไร  ฟังไว้ก่อน แล้วก็ไปหัดสังเกตดู  

หัดสังเกต พอทำเป็นบ้างแล้ว  พอเข้าเค้าแล้ว  ส่ิงไหนท่ีเราขาดในเบ้ืองต้น เช่น สติเรายังน้อยอยู่  สมาธิเรายัง

น้อยอยู่  เราก็ไปทำมาเพ่ิม  ท่ีทำเพ่ิมข้ึนมาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะได้มารู้ทุกข์  รู้ขันธ์ ๕ ให้ชัดเจน คอร์สอริย

สัจ ๔  มุ่งเน้นรู้สัจจะ ๔ เพ่ือถอนกิเลส ๓ ตัว  ตอนเร่ิมต้นน้ีพูดกิเลส ๓ ตัว แจกแจงให้ฟังก่อน  ท่านท้ังหลาย

จะได้เห็นภาพ  จะได้รู้จักว่าอะไรท่ีเป็นกิเลสคาใจเราอยู่ เราปฏิบัติเน่ียเพ่ือถอนตัวน้ี ไม่ได้ไปรู้อะไรมากมาย  รู้
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ให้เพียงพอเพ่ือจะถอนตัวน้ีโดยเฉพาะ สักกายทิฏฐิ ๒๐  วิจิกิจฉา ๘  และสีลัพพตปรามาส จำนวนตามเร่ืองท่ี

ถืออยู่น่ันแหละ  ถืออะไรว่าจะช่วยให้ชีวิตดีข้ึน  ถืออะไรว่าจะขลัง  ถืออะไรว่าจะศักด์ิสิทธ์ิ  ถืออะไรว่าเป็น

มงคล  ถือว่าจิตจะบริสุทธ์ิสะอาด จะบรรลุธรรมเพราะอะไร  มีตัวช่วยเพียบ น่ันแหละล้วนเป็นเคร่ืองขวาง

ความเจริญของเราท้ังหมดเลย  ย่ิงถือเยอะน่ันแหละก็ย่ิงขวางเยอะ  อย่าถือ ๆ จะบอกว่าอย่าถือเยอะก็ไม่ได้  

เพราะยังถือน้อยอยู่ อย่าถือเลย อย่าถือ เพราะสัจจะมันเป็นสัจจะ ไม่ต้องถือให้มันเป็น มันก็เป็น   

สัมมาทิฏฐิมันเห็นตรงถูกต้อง ไม่ต้องถืออะไร ให้เห็น ไม่ต้องถือผิด ไม่ต้องถือถูกอะไร  เพราะถูกมัน

ก็คือถูก  ไม่ต้องไปถือถูกของเรา  ถูกของเขาก็ไม่ต้องถือ  มีส่ิงเดียวเท่าน้ันท่ีจะช่วยให้จิตสะอาดบริสุทธ์ิก็คือ 

มรรค ๘ ไม่ใช่เพราะศีล  ศีล ๕ ข้อ ก็ไม่ได้ช่วยให้สะอาดบริสุทธ์ิข้ึน  บางท่านว่า ศีล ๕ ข้อมันไม่สะอาดบริสุทธ์ิ  

เพ่ือให้มันบริสุทธ์ิข้ึนเน่ีย ถ้าเพ่ิมมาอีกสักหน่อยเป็น ๘ ข้อน่ี น่าจะดีข้ึน ก็คิดไป  อันน้ีเป็นสีลัพพตปรามาส  

เป็นความเห็นผิด  บางท่านก็ว่าเอาล่ะเพ่ิมมาอีก  เพ่ิมมาจนกระท่ังไปบวชพระน่าจะบริสุทธ์ิข้ึน ผู้หญิงก็เป็นแม่

ชีก่อนนะ ไปเป็นแม่ชี ใส่ชุดขาว  ทำวัตรสวดมนต์  ต่ืนเช้า  น่าจะบริสุทธ์ิข้ึน  ก็คิดไปนะ  น้ีก็เป็นความเห็นผิด

เหมือนกัน  พอเห็นผิดมันก็เลยคิดผิด  มันถือผิด  การท่ีศีลเยอะข้ึน  มันก็ดีแล้ว  แต่มันไม่ใช่ตัวส่ิงท่ีจะช่วยให้

บริสุทธ์ิ  ส่ิงท่ีจะช่วยให้บริสุทธ์ิคือมรรค ๘   

ถ้าเราจะพิจารณาง่าย ๆ ก็เช่นว่า พระท่ีท่านบวชมีศีลต้ังเยอะมากเลย ศีล ๒๒๗ มีข้อปฏิบัติ

ปลีกย่อยมากมาย  ต่ืนเช้ามาทำวัตรสวดมนต์  มีบินฑบาต  มีโน่นน่ีน่ันเยอะแยะ  ดี ๆ ท้ังน้ัน  เทียบกับโยมมี

ศีล ๕ น่ีแหละ  ถ้าเราย้อนกลับไปในยุคพุทธกาล พระท่านมีศีล ๒๒๗  ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะบรรลุท้ังหมด  โยมมี

ศีล ๕ เท่าน้ันเอง บรรลุก็มี ทำไมมันต่างกัน  เราก็จะรู้ชัดว่า อ๋อ..มันไม่ใช่อยู่ท่ีจำนวนข้อของศีล  ไม่ใช่อยู่ท่ีข้อ

วัตรหรือว่าข้อปฏิบัติท่ีเคร่งครัดต่างกัน มันเก่ียวกับมรรค ๘  ใครมีมรรค ๘  คนน้ันบรรลุ  คนน้ันรู้ธรรม  

เราต้องม่ันคงเร่ืองน้ี  ถ้าไม่ม่ันคงน่ีเราจะรู้สึกว่า แหม.. ถ้าเคร่งครัดกว่าหน่อยน้ีมันจะดีข้ึนนะ  เรา

คิดอย่างน้ันนะ  ใน ๓ วันน่ีถ้าเราเคร่งครัดเพ่ิมข้ึน  เราอาจจะบรรลุก็ได้  ไม่ต้องอาจหรอก  ไม่บรรลุหรอก

อย่างน้ี   ทำไม...เพราะมันถือ.. ถือว่าการปฏิบัติอยู่ ๓ วัน  ตรงน้ันดีกว่า  ตรงน้ีดีกว่า  ลู่จงกรมดีกว่าห้อง

อาบน้ำ  ท่ีน่ังสมาธิดีกว่าท่ีกินข้าว  มันก็เป็นอย่างเน้ีย  มันก็เลยคาอยู่อย่างน้ี  เพราะมันถือ  ถือวิธี  ถือเทคนิค  

ถือว่าน่ังมันดีกว่า  น่ังสมาธิน่ิง ๆ ดีกว่าน่ังคุย  ไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอก  ท่ีดีกว่าก็คือมีมรรค ๘  น่ัน

แหละมันเป็นอย่างน้ัน  ท่ีเดินจงกรมมันดีกว่าท่ีอาบน้ำ  มันก็คิดไปนะ น่ีคือสีลัพพตปรามาส มันถือ ถือวัตร 

เช่น เดินจงกรม น่ังน่ิง ๆ ถือว่าด้วยวัตรแบบน้ีจะช่วยให้บริสุทธ์ิข้ึน  

จนกระท่ังถือเคร่ืองแต่งตัวก็ได้เหมือนกัน  เช่น ตอนน้ีท่านใส่ชุดขาวกันใช่ม้ัย  รู้สึกบริสุทธ์ิข้ึนม้ัย

ครับ  บางท่าน... รู้สึกดีข้ึน  น่ันแหละมันโง่ลง  บางท่านว่า ตอนอยู่ท่ีบ้านเน่ียรู้สึกเร่ืองมันเยอะ  ใส่ชุดหลาย

สีสันน่ีมันเร่ืองเยอะ  กิเลสเยอะ  พอใส่ชุดขาวรู้สึกเย็นวูบเลย  รู้สึกดีข้ึน รู้สึกกิเลสลดลง น่ีมันโง่ลงกว่าเดิมยัง

ไม่รู้เร่ืองเลย มันห่างไกลความเจริญก็เพราะอย่างน้ี ถือเคล็ด ถือขลัง ถือเทคนิค ถืออะไรก็ไม่ทราบ  ถือเคร่ือง

แต่งตัว  ไม่รู้ถือทำไม คนไทยเราน้ี  ถ้าใครไปบวชก็ดีหมด ได้บุญหมด ถือผ้าเหลืองก็มี พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
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อย่างน้ัน  ทรงสอนจนกระท่ังว่า คนมาจับชายผ้าเหลืองน่ี ถ้าไม่ได้มีมรรค ไม่มีความรู้ ก็เหมือนอยู่ห่างไกลเป็น

ร้อยโยชน์  พระองค์ตรัสตรงขนาดน้ัน  แต่พวกเราก็ยังคาอยู่  น่ีมันเป็นกิเลส   

เรามีหน้าท่ีต้องถอนตัวน้ี  อย่าไปถือการปฏิบัติว่าอยู่ท่ีวิธีน้ันวิธีน้ี  อยู่ท่ีเทคนิคโน้นเทคนิคน้ี  อยู่ท่ี

สถานท่ีน้ันสถานท่ีน้ี  วัตรปฏิบัติแบบน้ันแบบน้ี  เคร่งหรือไม่เคร่งอย่างไร น่ังเงียบคนเดียวไม่คุยกับใครหรือคุย

กับคนหรืออ่ืน ๆ ข้อปฏิบัติไม่ได้อยู่ตรงน้ัน  ข้อปฏิบัติอยู่ท่ีมรรค เห็นต้องถูกม้ัย  น่ังคนเดียว ถ้าความเห็นไม่

ถูกต้อง  มันก็ไม่ได้ปฏิบัติ  น่ังสงบอยู่น่ันแหละแต่ไม่ได้ปฏิบัติอะไร  ไม่ได้บริสุทธ์ิอะไร  อย่างน้ีให้เรารู้จัก  มี

สัมมาทิฏฐิม้ัย  มีสัมมาสังกัปปะม้ัย  เห็นสัจจะ ๔ ม้ัย  ถอนกิเลสได้ม้ัยเท่าน้ีแหละ  ตัวท่ีเป็นตัวหลักคือมรรค ๘ 

น่ีเอง  เป็นตัวถอนกิเลส  มันไม่ได้อยู่กับว่า เราเดิน เรายืน เราน่ัง เรานอน อยู่ในท่ีปฏิบัติ หรืออยู่ในท่ีบ้าน  มัน

ก็คือท่ีเดียวกันน่ันแหละ อยู่ท่ีมีมรรคน่ันแหละ  มันทำให้บรรลุ  ทำให้เห็นสัจธรรม  

ต้องมาถอนนะ ไม่อย่างน้ันใจของเราน่ีมันก็ยากเหมือนเดิม  อยู่ท่ีบ้านปฏิบัติยาก  ถ้ามาในคอร์สน่ี

ปฏิบัติง่าย  ถ้าไม่เห็นหน้าอาจารย์น่ีปฏิบัติไม่ได้เลย  เห็นหน้าอาจารย์ปฏิบัติได้ ขนาดหน้าอาจารย์ยัง

กลายเป็นสีลัพพตปรามาสให้เขาได้  ปานน้ันนะ  มันคิดกันขนาดน้ัน  น่ีแหละเรียกว่ามันถือเคล็ด ถือพิธีรีตอง 

มันเป็นความเห็นผิด  เรียกว่าสีลัพพตปรามาส    

ปรามาส คือถือโดยความเป็นอย่างอ่ืน  ถืออันอ่ืนท่ีนอกจากมรรค ๘ ว่าจะช่วยให้บริสุทธ์ิ  ถืออันอ่ืน

นอกจากมรรค ๘ ว่าเป็นการปฏิบัติ  เป็นการดำเนิน  ตัวปฏิบัติ ตัวดำเนิน  มัชฌิมาปฏิปทามีอย่างเดียวเท่าน้ัน

คือมรรค ๘ ไม่ใช่เดินจงกรม  ถือเดินจงกรมเป็นการปฏิบัติ น้ีถือผิด  ถือการน่ังสมาธิเป็นการปฏิบัติ น้ีถือผิด  

ถือการพิจารณาอาหารเป็นการปฏิบัติ น้ีถือผิด  ทำไมมันผิด  เพราะมันไม่ถูก  อันท่ีถูกคือมีสัมมาทิฏฐิ  เดิน

จงกรม ถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่ากายเดิน  จิตรับรู้เป็นขันธ์ ๕ มันเดิน เดินน่ีมันทุกข์  มันถูกตรงน้ี  มันถูกตรงมรรค 

๘  ถ้าไม่ได้เดิน ไปน่ังเฉย ๆ อยู่  น่ังธรรมดาไม่ได้ทำท่าทางอะไร รู้ว่าท่ีน่ังอยู่ก็เป็นรูปเป็นนาม  เป็นขันธ์ ๕  น้ี

ก็เท่ากัน ก็คือมีมรรค ๘ เหมือนกัน   

ต้องให้ชัดตรงน้ี  ใจของเรามีแนวโน้มไปในทางท่ีจะชอบแบบถือน่ันถือน่ี ใครปฏิบัติเคร่งครัดน่ีมันดู

เป็นไง  ดูเหมือนจะใกล้บรรลุนะ  ดูมันขลัง  ความขลังท้ังหลายน่ีมันจะพาลงเหว  พระพุทธเจ้าทรงค้นหามรรค 

๘ นำมาบอกให้  พวกเราก็ยังจะไปขลังต่ออีก  กิเลสมันดึงเราไปขนาดน้ัน  พระพุทธเจ้าทรงฉุดดึงเราข้ึน

มาแล้ว เราก็ยังดึงตัวเองกลับไปอยู่น่ัน กิเลสมันเคยชินอยู่ อะไรท่ีขลัง ๆ อะไรท่ีดูลึกลับ ๆ อะไรท่ีลับ ๆ ล่อ ๆ 

มันชอบถือ ดังน้ัน อย่าถือเคล็ด ถือขลัง  ถือมงคล ถือวัน ถือเดือน ถือปี จนกระท่ังถืออันอ่ืนว่าเป็นปฏิปทา

นอกจากมรรค ๘  ให้ถือมรรค ๘ เป็นปฏิปทา  อย่าถือการเดินเป็นปฏิปทา  อย่าถือการน่ังเป็นปฏิปทา  อย่า

ถือลมหายใจเป็นปฏิปทา  อย่าถืออันอ่ืนเป็นปฏิปทา  ปฏิปทาคือมรรค ๘ ให้จำไว้แม่น ๆ  จะดูลมหายใจก็ได้   

แต่ต้องมีสัมมาทิฏฐิ รู้ว่า ท่ีน่ังดูลมเน่ีย ใครหายใจเข้า ใครหายใจออก ไม่มีคนนะ  มีลมมันเข้า  ลมมันออก  ลม

น้ีเป็นวาโยธาตุ  เป็นรูปขันธ์  ตัวจิตท่ีรู้เป็นวิญญาณขันธ์  ตัวความรู้สึกต่าง ๆ เป็นเวทนาขันธ์ ตัวกำหนดหมาย

ว่า น่ีลมเข้า น่ีลมออก สองอันต่างกัน เป็นสัญญาขันธ์  ตัวความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ ก็เป็นสังขารขันธ์  เป็นขันธ์ 

๕ ขันธ์ ๕ มันหายใจ  ตัวน้ีคือปฏิบัติ ไม่ใช่การน่ังนะ  ตัวปฏิบัติคือตัวสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ ตัวน้ีแหละ 
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ให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างน้ี  ถึงแม้ไม่น่ังดูลมหายใจ  ไปน่ังบนรถไฟ  น่ังอยู่ท่ีบ้าน  หรือน่ังอ่ืน ๆ ก็แบบเดียวกัน

น่ีแหละ พระอริยสาวกเวลาท่านบรรลุธรรม ท่านก็มีหลายรูปแบบเหลือเกิน  หลายท่านได้ศึกษาสาวกประวัติ

มาบ้างก็คงจะทราบ   

ตัวปฏิปทาดำเนินท่ีแท้จริงก็คือมรรคน่ันเอง  มรรค ๘  เป็นทางดำเนิน เป็นปฏิปทา  เป็น

มัชฌิมาปฏิปทา  เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ไม่ใช่อันอ่ืน  โดยเฉพาะความถือผิดระดับพ้ืน ๆ ถือเคล็ด ถือ

ขลังกัน ถือมงคลต่ืนข่าวกัน  อันน้ีย่ิงห่างไกลมาก  ใกล้เข้ามา การถือท่าเดิน ท่ายืน ชุดท่ีสวมใส่ หรือสถานท่ี 

อันน้ีก็ผิดเหมือนกัน  อะไรท่ีถือโดยความเป็นอย่างอ่ืน  ปรามาส แปลว่า ถือโดยความเป็นอย่างอ่ืน, ปร แปลว่า 

อย่างอ่ืน, อามาส แปลว่า ถือ  ถือโดยความเป็นอย่างอ่ืนจากมรรค ๘  อะไรก็ได้ท่ีนอกจากมรรค ๘  ถ้าถือมา

ผิดหมด หลักมันเป็นอย่างน้ี   

มรรค ๘ น้ีเกิดท่ีจิต จิตน้ีมันไม่เก่ียวกับท่าทาง ไม่เก่ียวกับยืน เดิน น่ัง นอน ไม่เก่ียวกับสถานท่ี  ถ้า

ถือเร่ืองสถานท่ี  เร่ืองท่าทาง เร่ืองชุด เร่ืองโน่นน่ีน่ัน น่ีก็ผิด เรามีหน้าท่ีแค่เอาความถือผิดน่ีออกไป  ไม่ใช่เอา

การเดินจงกรมออกไป บางท่านว่า ถ้าเดินจงกรมก็ไม่ใช่ปฏิบัติ  ดิฉันก็ไม่เดิน  น่ังสมาธิก็ไม่ใช่ปฏิบัติ  ดิฉันก็ไม่

น่ัง  นอนก็ไม่ใช่อีก  ดิฉันก็ไม่นอน  กินก็ไม่ใช่อีก  ดิฉันก็ไม่กิน  ดิฉันก็ตายพอดีสิอย่างน้ี  ให้ถอนกิเลสเฉย ๆ 

ถอนความเห็นผิด  ถอนเข้าใจผิดเฉย ๆ  ให้เดินจงกรมอย่างเดิมน่ันแหละ  ให้น่ังสมาธิอย่างเดิมน่ันแหละ  อัน

อ่ืน ๆ ก็ให้ทำอย่างเดิมน่ันแหละ  ให้ปฏิบัติอะไรอย่างเดิม  แต่ถอนกิเลสตัวน้ี  ถ้ามันมีความเข้าใจผิดหรือถือ

ผิดอยู่  ให้ถอนซะ น่ังสมาธิก็น่ังให้มีมรรค ๘  ให้มีความเห็นถูกต้อง  อย่าคิดว่าน่ังน่ันแหละคือการปฏิบัติ  เดิน

จงกรมก็เหมือนกัน  เดินให้มันมีมรรค ๘  อย่าถือการเดินว่าเป็นการปฏิบัติ  ฟังธรรมก็เหมือนกัน  ฟังให้มันได้

สัมมาทิฏฐิ  ฟังให้มันเข้าใจ  อย่าถือว่าฟังธรรมน่ันมันดีแล้ว  ฟังธรรมแล้วอาจจะดีก็ได้หรือหลับไปแล้วก็ได้  

ตัวใช่คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นต้น ตัวมรรค ๘ น่ีมันใช่  มันเป็นปฏิปทา  เป็นทางดำเนิน  

ในช่วงต้น  พูดความเข้าใจแบบกว้าง ๆ ให้ทุกท่านได้ฟัง  ทุกท่านก็เอาไปพิจารณา ปฏิบัติได้ตาม

สะดวก  เด๋ียวช่วงกลางวัน จะมีให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  หลักปฏิบัติเบ้ืองต้นก็ให้ท่านเดินบ้าง  ยืนบ้าง ตาม

อัธยาศัย  เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็ได้หรือน่ังก็ได้  และหัดพิจารณาถามตัวเอง  ถามใส่ใจว่า ใครเดิน... อย่าง

น้อยก็ได้สติ  ไม่ไปคิดเร่ืองชาวบ้าน ไม่ไปถามว่าคนอ่ืนเขาเป็นยังไง  สุนัขท่ีบ้านมีคนเล้ียงม้ัย  การงานเป็นยังไง  

ไม่ต้องถาม  ถามว่า...ใครเดิน  ก็ไม่ใช่ใคร  กายมันเดิน  จิตส่ังให้เดิน  มีแต่รูปธรรมกับนามธรรม  ถ้าคำตอบท่ี

ถูกก็คือขันธ์ ๕ มันเดิน ให้มันเห็นชัด ๆ นะ  

คำตอบมีอยู่แล้ว  ให้เดินสักช่ัวโมงแล้วก็มองดู สังเกตดู  ใครเดิน  ค้นดู  พิจารณาดู ถ้ามันคิดข้ึนมา 

ใครคิด  ถ้ารู้สึกเบ่ือข้ึนมา  ใครเบ่ือ  ใครคิดมาก  ใคร ๆ ๆ  ไม่ใช่เราแล้วจะใช่ใคร  ก็ขันธ์ ๕ ไง  ไม่ใช่เรานะ  

มันก็ไม่ใช่ใครเหมือนกัน  มันคือขันธ์ ๕ คือขันธ์ไหนล่ะ  จัดลงไปซิ  เดิน ยืน น่ัง นอน คือรูปขันธ์ เป็นแท่ง ๆ 

อยู่  ไม่รู้สึกนึกคิดอะไร  ความรู้สึกสุขทุกข์น้ันเป็นเวทนาขันธ์  ความหมายรู้ สีแดง สีเขียว สีเหลือง คน ผู้หญิง 

ผู้ชาย เป็นสัญญาขันธ์  ความคิดปรุงแต่งโน่นน่ีน่ันเยอะแยะ เป็นสังขารขันธ์  ตัวเห็น ได้ยิน ตัวรู้  ตัวรับเร่ือง
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ต่าง ๆ เป็นวิญญาณขันธ์  ดูมันไปอย่างน้ัน  ค่อย ๆ ดูไป  พอเข้าใจม้ัยครับอย่างน้ี  บางท่าน...สงสัยอยู่ดี...

สงสัยว่าไปเดินแล้วมันจะเป็นยังไง  มันสงสัยอนาคตไปอีก    

เบ้ืองต้น ก็พูดให้ฟังเก่ียวกับช่ือคอร์สอริยสัจ ๔  มุ่งเน้นปฏิบัติให้รู้ทุกข์  เห็นเหตุเกิดทุกข์  เห็นความ

ดับทุกข์  และเห็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์  การเห็นอริยสัจน้ี  เราก็มีวัตถุประสงค์หลัก คือต้องการถอน

กิเลส ๓ ตัวก่อน คือ สักกายทิฏฐิ ๒๐  วิจิกิจฉา ๘  และสีลัพพตปรามาส  ถือเยอะก็ผิดหมด  ท้ิงให้หมดก็

แล้วกัน  สัจจะ ๔ มันเป็นอย่างน้ัน เลยไม่ต้องถืออะไร ให้เห็นอย่างท่ีมันเป็น   

บรรยายในช่วงต้น ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่าน้ีนะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ 

_____________________ 

 

 

 

 


