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สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน 

วันอังคารท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

ขอนอบน8อมต:อพระรัตนตรัย   

กราบคุณแม:ชีนะครับ 

สวัสดีครับ  ท:านผู8เข8าปฏิบัติธรรมทุกท:าน  

ในช:วงบ:าย ก็ให8ทุกท:านได8ปฏิบัติตามอัธยาศัย ปฏิบัติน้ีไม:ใช:ว:าให8ไปน่ังเล:น ให8ปฏิบัตินะ ต8องค:อย ๆ 

ฝTกกัน  เน่ืองจากว:าถ8าบังคับกัน บางทีก็จะติดนิสัยว:า เวลาท่ีจะทำก็ต8องมีอาจารยYนำ เลยให8ทำตามอัธยาศัย 

ให8ทุกท:านต้ังใจทำ ให8ต้ังใจเอาจริงเอาจังกับการฝTกการปฏิบัติ เอาจริงเอาจังกับการเดินจงกรม น่ังสมาธิ หรือ

แม8แต:การฟ[งธรรมก็ต8องเอาจริงเอาจังนะ ฝTกหัดเพ่ือให8มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป]นต8น  ฝTกให8มีมรรคน่ัน

แหละ  บางท:านพอมาน่ังในห8องอากาศดี ๆ แอรYเย็น ๆ ป̂ดไฟด8วย ก็หลับเอาจริงเอาจังมาก อย:างน้ีก็ชักจะไม:

ค:อยได8เร่ือง เราหลับเอาจริงเอาจังมาต้ังนานแล8ว  ทราบกันดีว:า มันไม:มีอะไรดีเกิดข้ึน มีแต:หลงอยู:อย:างเดิมน่ัน

แหละ ต8องฝTกให8มีการเอาจริงเอาจังด8านการปฏิบัติ  ใส:ใจการปฏิบัติ  ต8องเตือนตัวเองว:าจะเป]นอย:างน้ีอีก

นานม้ัย ถึงเวลาท่ีน่ังสมาธิ ถ8าอาจารยYไม:คุมก็ง:วงตลอด รอคนอ่ืนมาตีหลังให8 รอไม8เรียวมันก็ไม:ไหว เราต8อง

ถามตัวเอง   

ถ8าเป]นอย:างเดิม ผลมันก็อย:างเดิมน่ันแหละ  ผลมันก็เป]นทุกขY มันก็ยังหลงอยู:อย:างเดิม  ถ8าเรา

เปล่ียนเหตุ เปล่ียนเง่ือนไข  เวลาท่ีทำอะไรด8านธรรมะ เราจริงจัง ต้ังอกต้ังใจ ต้ังแต:การฟ[งธรรมก็ให8ต้ังใจ ทำ

อย:างไรมันจะไม:ง:วงก็หัดฝTกเอา คนมันฝ4กกันได7 เพียงแต=มันไม=ง=าย แต=มันฝ4กได7 น่ังสมาธิ เดินจงกรมให8จิตมี

ความต่ืนตัวไม:ง:วงเหงาหาวนอนน้ี มันก็ฝTกกันได8 แต:มันยาก ทุกท:านก็ยอมรับว:ามันยาก แต:มันฝTกกันได8 เราก็

ต8องถามใจเราว:าจะเป]นอย:างน้ีไปอีกนานม้ัย  ถ8าไม:ฝTกมันก็จะเป]นอย:างน้ันไปเร่ือย ๆ พอได8ดีหน:อยก็ข้ีเกียจ  

พอให8ปฏิบัติธรรมก็ทำเล:น ๆ เดินไปเดินมาสบาย ๆ สักหน:อยก็หลับอีกแล8ว  

ช:วงกลางวันให8ท:านท้ังหลายได8ทดลองฝTกปฏิบัติ ลองดูว:าเป]นอย:างไรบ8าง ทำเป]นบ8าง ไม:เป]นบ8าง ก็

ไม:เป]นไร  เด๋ียวผมจะค:อย ๆ อธิบายให8ฟ[ง หลายท:านเคยฝTกด8วยวิธีการต:าง ๆ ก็ดีแล8ว ใช8วิธีเหล:าน้ันทดลองดู

ว:าได8ผลดีม้ัย  ได8ผลคือมีความรู8ความเห็นท่ีถูกต8องน่ันแหละ ท:านใดยังงง ๆ อยู: ก็ไม:เป]นไร ค:อย ๆ ฟ[งไป ค:อย 

ๆ ฝTกปฏิบัติไปเร่ือย ๆ  

เม่ือเช8าผมก็ได8พูดหลักการให8ฟ[ง สำหรับคอรYสน้ีช่ือคอรYส “อริยสัจ” เราฝTกปฏิบัติเพ่ือให8เห็นสัจ

ธรรม  เพราะการเห็นสัจธรรม จะช:วยให8ละกิเลส ๓ ตัวเป]นเบ้ืองต8นก:อน จะได8เป]นพระโสดาบันน่ันเอง   

ตัวการปฏิบัติท่ีจะให8เกิดผลคือการละกิเลส เรียกว:าการปฏิบัติแบบมรรค  มรรคมีอยู= ๔ มรรค คือ โสดาปCตติ

มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค  และอรหัตตมรรค  ตอนน้ี พวกเราก็มุ:งปฏิบัติเพ่ือท่ีจะให8ถึงโสดาป[ตติ
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มรรค เม่ือมีโสดาป[ตติมรรคก็คือมีมรรค ๘ มาประชุมรวมกันข้ึนมา จะละกิเลส ๓ ตัวน้ี  ทีน้ี ตอนท่ีมรรคยังไม:

รวมกัน เราก็เลยต8องมีจุดสังเกตว:าปฏิบัติเป]นยังไงบ8าง พอจะเป]นมรรคบ8างม้ัย เข8ามรรคบ8างม้ัย  ถ8าเข8ามันก็

ต8องถอนกิเลสได8 ค:อย ๆ ถอนไปทีละนิดทีละหน:อย คือกิเลสมันเบาบางลง แต:ต8องเป]นกิเลสท่ีต8องละไป

ตามลำดับ ไม:ใช:กิเลสสูงเกินไป ต8องให8มันพอดีกับมรรคของเราท่ีกำลังเจริญอยู:  ถ8าไปข8ามข้ัน มันก็ไม:ได8ผลจริง 

อาจจะดูเหมือนละกิเลสแต:ละไม:ได8ผลจริง  กิเลส ๓ ตัวท่ีต8องละก:อน พูดไปแล8วเม่ือเช8า คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส น่ันเอง 

สักกายทิฏฐิมี ๒๐ วิจิกิจฉามี ๘  สีลัพพตปรามาสมี ๑ หรืออีกหลายก็ได8 แล8วแต:ใครจะถือมากถือ

น8อย  ช:วงน้ี จะอ:านเน้ือหาหลักธรรมในพระอภิธรรมป̂ฎก ธัมมสังคณี  พระไตรป̂ฎก เล:มท่ี ๓๔  ให8ฟ[งบ8าง 

ท:านจะได8ฟ[งเป]นหลักการไว8ว:า กิเลส ๓ ตัวน้ี พระพุทธองคYทรงแจกแจงไว8อย:างไร เราฟ[งไว8เป]นหลักการ ท่ี

สำคัญคือเอามาตรวจสอบในตัวเอง เม่ือเช8าผมก็ได8อธิบายเป]นคำง:าย ๆ บางท:านฟ[งดูก็ไม:ง:ายเหมือนกัน อันน้ัน

ก็คำอธิบายและยกตัวอย:างประกอบ  ตอนน้ีจะอ:านจากพระไตรป̂ฎกให8ฟ[ง ลองฟ[งพระพุทธพจนYดูท่ีแสดงไว8ใน

คัมภีรY เราก็จะได8ไปสืบค8นต:อไป และท่ีสำคัญคือเอามาตรวจสอบตัวเอง   

ในคัมภีรYอภิธรรมป̂ฎก ธัมมสังคณี พระไตรป̂ฎกเล:มท่ี ๓๔ ในหัวข8อ สภาวธรรมท่ีต8องละด8วยโสดา

ป[ตติมรรค ในข8อ ๑๐๐๖   

สภาวธรรมที8ตอ้งประหาณดว้ยโสดาปัตติมรรค เป็นไฉน  

สงัโยชน์ ๓ คือ ๑. สกักายทิฏฐิ ๒.วจิิกิจฉา   ๓.สีลพัพตปรามาส    

ข8อ ๑๐๐๗   

บรรดาสงัโยชน์ทัWง ๓  เหล่านัWน  สกักายทิฏฐิ  เป็นไฉน 

ปุถุชนในโลกนีW   ผูไ้ม่ไดส้ดบั  ไม่ไดเ้ห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ไดรั้บการ

ฝึกฝนในธรรมของพระอริยะ ไม่ไดเ้ห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ไดรั้บการฝึกฝนในธรรม

ของสัตบุรุษ  ยอ่มเห็นรูปเป็นตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป เห็นเวทนาเป็นตน หรือ

เห็นตนมีเวทนา เห็นเวทนาในตน หรือเห็นตนในเวทนา เห็นสญัญาเป็นตน หรือเห็นตนมีสญัญา เห็นสญัญา

ในตน หรือเห็นตนในสัญญา เห็นสังขารเป็นตน หรือเห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน หรือเห็นตนใน

สังขาร  เห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ 

ความเห็นผิด  ป่าชัฏคือทิฏฐิ กนัดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นขา้ศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผนัแปรแห่งทิฏฐิ 

สังโยชน์คือทิฏฐิ  ความยึดถือ ความยึดมั8น ความตัWงมั8น ความถือผิด ทางชั8ว ทางผิด ภาวะที8ผิด ลทัธิอนัเป็น

บ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยดึถือโดยวปิลาส มีลกัษณะเช่นวา่นีW  นี#เรียกว่าสักกายทฏิฐิ 

ข8อ ๑๐๐๘   

วจิิกิจฉา เป็นไฉน 
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ปุถุชนยอ่มเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ในสิกขา ในส่วนอดีต ใน

ส่วนอนาคต ในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ในปฏิจจสมุปบาทที8วา่เพราะธรรมนีW เป็นปัจจยัธรรมนีW จึงมี ความ

เคลือบแคลง กิริยาที8เคลือบแคลง ภาวะที8เคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่าง ๆ ความตดัสินอารมณ์ไม่ได ้ 

ความเห็นเป็นสองทาง ความเห็นเหมือนทางสองแพร่ง ความสงสัย ความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได ้

ความคิดส่ายไป ความคิดพร่าไป ความไม่สามารถหยั8งลงถือเอาเป็นยติุได ้ความกระดา้งแห่งจิต ความลงัเลใจ  

นี#เรียกว่าวจิิกจิฉา 

ข8อ ๑๐๐๙   

สีลพัพตปรามาส เป็นไฉน 

สมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานีW มีความเห็นวา่ ความบริสุทธิc ยอ่มมีไดด้ว้ยศีล ดว้ยพรต ดว้ยศีล

และพรต ดงันีW  ทิฏฐิ ความเห็นผิด ป่าชฏัคือทิฏฐิ กนัดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นขา้ศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผนั

แปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ ความยดึถือ ความยดึมั8น ความตัWงมั8น ความถือผิด ทางชั8ว ทางผิด ภาวะที8ผิด 

ลทัธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยดึถือโดยวปิลาส มีลกัษณะเช่นวา่นีW  นี#เรียกว่าสีลพัพตปรมาส 

อันน้ีเป]นกิเลส ๓ อย:าง เป]นส่ิงต8องละด8วยโสดาป[ตติมรรค พวกเราต8องละก:อน ถ8าเป]นปุถุชนผู8ไม:ได8

สดับ เรียกว:ามีกิเลสเหล:าน้ีเต็มเอ๊ียดเลย แต:ถ8าเราได8มีการปฏิบัติมาบ8าง ได8ฟ[งธรรมมาบ8าง  มันก็จะค:อย ๆ 

ถอน ค:อย ๆ ลดลง ฟ[งดูแล8ว ถอนลงไปเยอะหรือยังครับ ต8องถอนบ8างนะ อุตส:าหYมาฟ[งธรรมอยู:ใน

พระพุทธศาสนาต้ังนาน ดูแล8ว.. ดิฉันมีครบทุกประการเลย อันน้ีก็จะเกินไปหน:อย  แน:นอนมันมีอยู:น้ีแหละ แต:

มันน:าจะถอนบ8างบางส:วน เช:น ความเคลือบแคลงสงสัย หรือสีลัพพตปรามาสบางประเด็น ของขลังบางอย:าง

เป]นต8น ก็คงจะถอนได8บ8าง แต:ยังไม:หมด ยังไม:เด็ดขาดส้ินเชิง ถ8าจะถอนได8หมดน่ี ต8องเห็นสัจจะ เห็นความเป]น

จริง น่ีแหละเป]นเหตุผลว:า ทำไมจะต8องเห็นสัจจะ จึงจะทำให8ละกิเลสได8 จึงจะได8เป]นพระอริยเจ8า  

ท:านไหนยังจำไม:ได8ก็ลองไปเป̂ดอ:านในหนังสือได8  ตัวหลักก็คือตัวทิฏฐิ  ตัวความเห็นผิดน้ีมันเป]นบ:อ

เกิดของความพินาศล:มจมสำหรับพวกเรา เป]นความถือวิปลาสคลาดเคล่ือนจากความเป]นจริง ถือผิด เห็นไม:

ตรง พวกเราก็เลยต8องไปเห็นให8มันตรง เห็นให8ถูกต8อง มันจะได8ถอนออกไปได8  ส่ิงท่ีเป]นจริงถูกต8องสมบูรณYก็

คือสัจจะท้ัง ๔  

รู8จักทุกขY เพราะทุกขYยังไงมันก็เป]นทุกขYอยู:แล8ว มันเป]นสัจธรรม  ถ8ายังรู8สัจจะยังไม:ครบ มันก็ถอนได8

ไม:หมด  มันก็ถอนได8บ8างเหมือนกัน แต:ว:ามันยังไม:ครบร8อยเปอรYเซ็นตY ถ8าเห็นสัจจะ ๔  ก็จะถอนได8หมด  การ

เห็นสัจจะ ๔ ก็คือโสดาป[ตติมรรค ทำให8เกิดมรรคญาณข้ึน มรรคญาณจะเห็นสัจจะ ๔  ท่ีเราปฏิบัติก็เพ่ือให8

เกิดอันน้ี ค:อย ๆ เห็นไปทีละหน:อย เช:น ตอนน้ีเห็นทุกขY เห็นรูป เห็นนาม ท่ีมันไม:เท่ียง  เป]นทุกขY ไม:ใช:ตัว 

ไม:ใช:ตน เห็นอะไรก็ได8ขอให8อยู:ในหลักความเป]นจริง เพ่ือจะน8อมลงไปสู:ว:ามันเป]นสัจจะ มันเป]นอย:างน้ัน อย:า

ไปเห็นของปลอม อย:าไปถือให8เป]นน่ันเป]นน่ี  เพราะความจริงมันไม:ต8องถือ  มันเป]นสัจจะ  มันเป]นความจริง  

ให8เราเห็นบ:อย ๆ  
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ถ8าได8ศึกษาหลักธรรมมาแล8ว เราจะมีหลักในการปฏิบัติ ทุกขสัจคืออะไร คืออุปาทานขันธYท้ัง ๕  เรา

ก็ไปดูขันธY ๕ ให8เห็นว:า มันเป]นขันธY ๕ ดูความจริงในขันธY ๕ ว:ามันเป]นอย:างน้ัน ถ8าเห็นข8อเท็จจริง เห็นความ

เป]นจริงในขันธY ๕ น่ันก็เรียกว:าเห็นทุกขสัจ  ก็จะละความถือผิด ๆ ได8  ทุกขอริยสัจน้ีคือขันธY ๕ ทุกขสมุทัยคือ

ตัณหา ต8องไปเห็นไปรู8จักตัณหา เห็นได8ชัดเจน เม่ือเรารู8จักทุกขY รู8จักส่ิงต:าง ๆ ในโลกท่ีมันเป]นอย:างน้ัน มันเป]น

ธรรมชาติ เราก็จะรู8จักตัวความอยากท่ีมันผิดธรรมชาติ อยากจะเอาตามใจชอบ เช:น ส่ิงต:าง ๆ มันเป]นของไม:

แน:นอน เราอยากให8มันแน:นอน อย:างน้ีมันเห็นชัดเลย  

ถ8าปฏิบัติตามลำดับ เจริญมรรคไปเพ่ือกำหนดรู8ทุกขYได8น่ี มันก็จะเห็นสมุทัยตามมาเลยทีเดียว เช:น 

ถ8าพูดแบบโลก ๆ หน:อย  ในโลกก็มีท้ังได8ลาภ  มีท้ังไม:ได8ลาภ อันน้ีมันเป]นสัจธรรม เป]นความเป]นจริงของโลก 

เป]นส่ิงท่ีมีอยู:คู:โลก  ถ8าอยากจะได8อย:างเดียว อันน้ีคือตัณหา น่ีเป]นเหตุให8เกิดทุกขY ได8ยศ เส่ือมยศ ได8รับการ

ยอมรับกับไม:ได8รับการยอมรับ อันน้ีมันเป]นสัจธรรมของโลก  มันเป]นของคู:โลก เรียกว:ามันเป]นโลกธรรม  ถ8า

อยากได8รับการยอมรับเท:าน้ัน อันน้ีก็ตัณหา เราเห็นชัดเลยทีเดียว ถ8าไม:รู8จักทุกขY บางทีเหตุเกิดทุกขYมันดูไม:ชัด  

ถ8าเห็นทุกขYแล8ว  ความอยากท่ีเกิดจากอำนาจอวิชชา  เกิดจากอำนาจของความไม=รู7  เพ=งเล็งจะเอาอย=างใด

อย=างหน่ึง ซ่ึงมันไม=ใช=ความเปRนจริง น่ันแหละเปRนตัณหา  เช:น ร:างกายของเราน้ีต8องเจ็บปpวยเป]นธรรมดา 

อันน้ีเราทราบแล8ว  ถ8าได8ศึกษาเร่ืองขันธY ๕ แล8วเข8าใจพอสมควร ใจก็คงจะพอยอมรับได8ว:า ร:างกายมีความ

เจ็บปpวยเป]นธรรมดา  เราก็พยายามออกกำลังกายเพราะไม:อยากให8เจ็บปpวย  มันเป]นตัณหาแล8วแบบน้ี  ตัณหา

มันก็จะเป]นเหตุให8เกิดทุกขY  ต้ังแต:ทุกขYจรมาในป[จจุบัน เช:น โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส  อุปายาสะ  ความ

กลัว  ความอยากจะไม:ตาย  ความกลัวจะตาย  กลัวจะเสียน่ันเสียน่ี  จนกระท่ังเกิดใหม:ในชาติหน8า แล8วแก:

ใหม:  ตายใหม: เพราะมันไม:รู8จักทุกขYน่ี มันก็เลยอยาก   

ถ8ารู8จักทุกขYก็จะรู8จักความอยากไปด8วย  ยังไม:ต8องละความอยาก  แต:ให8รู8จักมัน แล8วก็ช้ีบอกมันได8ว:า  

น่ีเองเป]นเหตุเกิดทุกขY  ต8องช้ีก:อน  วิธีช้ี ตอนต8นเลยต8องไปช้ีขันธY ๕ ก:อน  อย:างท่ีให8เดินจงกรมกลับไปกลับมา  

ให8เดินช้ี  ได8ช้ีอะไรบ8างม้ัย  ไม:ใช:ช้ีชาวบ8านนะ ช้ีตัวเอง ช้ีร:างกายจิตใจของเรา  ช้ีว:า ส:วนไหนมันเป]นขันธYอะไร  

เอาสภาวะท่ีชัด ๆ ก:อนก็ได8  น่ังสมาธิ  น่ังฝTกสติก็เพ่ือจะได8แยกแยะดูว:า มันเป]นอะไรในขันธY ๕ อย:างน้ี  เช:น 

มันเป]นความสงบ  เป]นสมาธิ  มันเป]นของไม:เท่ียง  ถ8าเราอยากให8มันเท่ียง อยากให8มันอยู:นานๆ อันน้ีก็เป]น

สมุทัยแล8ว  เราก็จะได8ช้ีได8ว:า สมาธิเป]นของเกิดดับ  เป]นของไม:เท่ียง ความอยากน่ีมันเป]นสมุทัย เราก็ช้ีทีละตัว

ไป  สมาธิมันเป]นสังขารขันธY น่ีเป]นส:วนของทุกขสัจ  ส:วนความอยากให8สมาธิมันม่ันคง อยากให8มันได8นาน ๆ 

อันน้ีคือสมุทัยสัจ  แยกแยะอย:างน้ี  ถ8าไม:มีความอยาก ทุกขYมันก็จะไม:เกิด  

ถ8าปฏิบัติถูกต8อง  ในขณะเดียวกัน มันก็จะเห็นทุกขY เห็นเหตุเกิดทุกขY และความดับทุกขYว:า มันเก่ียว

เน่ืองกันอยู:อย:างน้ี  ทุกท:านก็เลยต8องไปสังเกตดู  ให8รู8จักอุปาทานขันธYท้ัง ๕ น้ีเป]นตัวทุกขY  เม่ือก้ีพูดเร่ืองโลก  

ช:วยให8เราปฏิบัติได8สะดวกข้ึนน่ันเอง เพราะว:าถ8ามาดูขันธY ๕ เลย บางท:านสมาธิยังไม:ถึง  มันก็ยังแยกไม:ได8  

ถ8าดูโลกธรรมน่ีก็ง:าย ๆ สามารถพิจารณาได8  ได8ความเข8าใจในแบบสัจจะเช:นเดียวกัน  ได8ลาภ  ไม:ได8ลาภ  ได8

กับเสียมันคู:กัน  ได8กับไม:ได8มันคู:กัน  เป]นธรรมชาติของโลก ดูเอาก็ได8  บางคนได8  บางคนไม:ได8 ก็มีให8เห็นอยู: 

มันก็เร่ืองธรรมดา  ถ8าอยากจะได8เท:าน้ันอันน้ีคือตัณหา  น้ีจะเป]นเหตุให8เกิดความทุกขY  ความเครียด  ความ
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กลัวจะไม:ได8  ได8แล8วก็กลัวจะเส่ือมเสีย กลัวเสียหาย  กลัวจะหมด  ความกลัว  หวาดหว่ัน  ความทุกขYทุกอย:าง

มันมาจากตัวน้ีแหละ  มาจากตัณหา  มันเป]นเหตุให8เกิดทุกขY และเราต8องเกิดใหม:อีก 

เราเข8าใจเหตุผลว:า ทุกขYมันมาอย:างไรและทุกขYจะหมดไปได8อย:างไร  ทุกขSจะหมดไปด7วยการรู7จัก

ทุกขSและความอยากมันไม=มี  ถ8าไม:รู8จักทุกขYมันก็จะอยาก  หรือแม8รู8จักทุกขYแล8ว แต:ยังไม:ชัดเจน ไม:ลึกซ้ึงมันก็

ยังอยากอยู:ดี  แต:อย:างน8อยเราก็ช้ีมันได8ว:า ความอยากด8วยอำนาจอวิชชา น้ีมันเป]นเหตุให8เกิดทุกขY  ได8ลาภ  

ไม:ได8ลาภ  ได8ยศ  ไม:ได8ยศ  สรรเสริญ  นินทา น้ีมันธรรมดา ถ8าเราอยากจะได8แต:สรรเสริญ สรรเสริญและ

นินทาน้ีมันเป]นของคู:โลก เรียกว:ามันเป]นทุกขสัจ เป]นความเป]นจริง เป]นข8อเท็จจริงท่ีเป]นอย:างน้ัน ถ8าเราอยาก

ได8แต:สรรเสริญไม:อยากได8นินทา อันน้ีก็เป]นตัณหาท้ังสองส:วน  ไม:อยากได8ก็คืออยากจะไม:ได8น่ันเอง   

เหมือนกับทุกขสัจ ถ8าพูดแบบรวม ๆ ชีวิตเราก็มีเกิดกับตายคู:กัน  เกิดก็เป]นทุกขY  ตายก็เป]นทุกขY  

ถ8าเราอยากได8เกิดอันน้ีก็เป]นตัณหา  อยากไม:ตายก็เป]นตัณหา  เราจะทุกขYหนัก มีความกังวลหนักทีเดียว  และ

เวลาความตายมาถึงหรือมีคนตาย เราก็จะใจหายแวqบเลยทีเดียว  ไปไหนก็ต8องเป]นทุกขYตลอด เพราะมันมีเหตุ

อยู: มีเหตุให8เกิดความกังวล มีเหตุให8เกิดความทุกขYอยู:ก็คือตัณหา  วิธีการท่ีจะถอนตัณหาตัวน้ีออกไป ต8องไปช้ี

ตัวให8ได8ก:อน ต8องไปดูทุกขYให8มันเห็นชัดเจนว:า เกิดมันคู:กับตาย ถ8าเห็นชัดความเป]นจริงของส่ิงท่ีมันเกิดว:า 

ไม:ใช:ตัวเราเกิด เป]นแค:ทุกขYมันเกิด ไม:ใช:เราเกิด ส่ิงท่ีรู8จักตายมันเกิด รู8จักชัดเจนแล8ว ตัณหาก็ไม:มี ดับตัณหา

เท:าน้ันเอง ทุกขYก็ไม:มี ฟ[งดูก็ง:ายดี แต:ทำยาก   

จึงเป]นหน8าท่ีของทุกท:านให8ไปทำ ไม:อย:างน้ันมันจะถือผิดตลอด ถือว:าเราเกิดมาแล8ว คงจะไม:ตาย   

ถือไปเร่ือยไม:รู8จะถือไปทำไม ก็รู8กันอยู:ว:าเกิดมาแล8วก็ต8องตาย บางทีก็ไปถือพิธีน้ันพิธีน้ีว:า จะช:วยไม:ให8ตาย  

หลวงพ:อน้ันขลังช:วยให8ยืดชีวิตได8  น่ีก็ถือผิด มันผิดไปไกลมาก เป]นการถือผิด ๆ เป]นสีลัพพตปรามาส  เกิด

เน่ืองจากว:ามันเห็นผิดอยู: มันไม:เห็นสัจธรรมอย:างน้ี  ได8ลาภ-เส่ือมลาภ  ได8ยศ-เส่ือมยศ  สรรเสริญ-นินทา  

สุข-ทุกขY เป]นของคู:โลก  เราอยากจะได8สุข  อยากจะไม:ได8ทุกขY อันน้ีมันก็เป]นตัณหา  เพลินหรือรักความสุข ไม:

ชอบความทุกขY อันน้ีก็เป]นตัณหา  เราก็เลยต8องรู8จักว:า สุข-ทุกขY น่ีมันก็เป]นขันธY ๕ เป]นทุกขสัจ  ความรู8สึกสุข

เป]นเวทนาขันธY  สุขเกิดข้ึน เราต8องกำหนดแยกแยะ  อย:างท่ีผมแนะนำวิธีไว8 ความรู8สึกทุกขYเกิดข้ึน น่ีมันไม:ใช:

รูป ไม:ใช:สัญญา ไม:ใช:สังขาร  ไม:ใช:วิญญาณ  อันน้ีมันเป]นเวทนา  ให8หัดจัดสงเคราะหY หรือจัดว:ามันเป]นขันธY

อะไร จะช:วยให8จิตของเราได8ทำงาน ช:วยให8มันขยัน  ให7มันสังเกต  ให7มันเรียนรู7 มันจะได8เข8าใจ  วิธีน้ีเรียกว:า 

โยนิโสมนสิการ   

การใส:ใจ  เอาใจใส:ส่ิงต:าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวเรา รวมท้ังส่ิงรอบข8างต:าง ๆ ว:ามันเป]นยังไง  เอาใจใส:

เรียนรู8ศึกษา  เราเอาใจใส:เร่ืองอะไร เราสนใจเร่ืองอะไร เราก็จะเก:งเร่ืองน้ัน  น้ีมันเป]นธรรมชาติมาก  หลาย

ท:านก็เก:งบางเร่ืองแล8ว ท่ีเป]นอย:างน้ันเพราะท:านใส:ใจสนใจ บางท:านก็เก:งเร่ืองฟุตบอล  ไม:ได8เก:งไปเตะ

ฟุตบอลกับเขาหรอก เก:งดูชาวบ8านเขานะ  ทีมฟุตบอลทีมโน8นทีมน้ีอะไรต:าง ๆ  ทำไมจึงเก:งอย:างน้ัน เพราะ

สนใจ  ส:วนคนท่ีไม:สนใจ งงนะ ลูกบอลลูกเดียวทำไมมันไปไล:กันอยู:อย:างน้ัน มันงง  น้ีพวกไม:สนใจ  ส:วนพวก
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สนใจน่ี มันเก:งมาก  ไม:ใช:เตะเก:ง ดูชาวบ8าน มันเก:งรู8ไปหมด  น้ีเพราะอะไร  เพราะใส:ใจสนใจ  แต:สนใจเร่ืองน้ี  

มันไม:ลดกิเลส  มันสนใจผิดเร่ืองอยู:   

ท่ีควรสนใจและมันจะละกิเลสได8 คือความจริง คือร:างกายจิตใจของเราน่ี  ถ8าเราสนใจเราก็เก:งได8

เหมือนกัน  เก:งเร่ือง ผม ขน เล็บ ฟ[น หนัง เร่ืองธาตุ ๔  ธาตุดินน่ีมาใส:ใจ ใส:ใจดู มันเป]นของแข็ง ของหยาบ 

ของกระด8าง น้ีมันก็เป]นดิน  น้ำก็มีอยู:ในร:างกาย มาใส:ใจน้ำลาย น้ำมูก น้ำป[สสาวะ พวกน้ีก็หัดใส:ใจสนใจ  น้ำ

เข8าไปในร:างกายแล8วก็ออกมา น้ีล8วนเป]นของไม:เท่ียง  วิธีใส:ใจให8ชัดเจน เราก็หัดจัดมันลงไป เช:น น้ำน่ีมันเป]น

อาโปธาตุ  น้ีมันเป]นรูปขันธY จัดไว8อย:างน้ีบ:อย ๆ แล8วก็ใส:ใจว:า น่ีมันเป]นของรู8จักหมด มันเป]นของไม:เท่ียง มัน

อยู:ไม:นานตลอดไป มันไม:คงทนนะ มันไม:ใช:ของเรา มันเป]นของมัน การท่ีมันเปRนของมันอย=างน้ัน เรียกว=ามัน

เปRนสัจจะ มันเป]นความจริงน่ันเอง น่ีแหละเป]นวิธีการท่ีผมแนะนำให8ท:านหัดฝTกเพ่ิมเติม  เพ่ือละกิเลสท่ีว:าไปน้ี   

ละสักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดว:ามีตัวมีตน  

จริง ๆ ท่ีมีก็แค:ขันธY ๕ แต:พอไปยึดขันธY ๕  ความเห็นผิดว:า “เรามี” มันก็มีข้ึน ความเห็นผิดว:า “เรา

เป]น” มันก็มีข้ึน เราเป]นน่ันเป]นน่ีมันก็มีข้ึน จริง ๆ มันก็มีแค:ขันธY ๕ เราก็เลยต8องชิงลงมือก:อน  พออะไร

เกิดข้ึนปุrบ เราต8องชิงลงมือดูว:า คืออะไรในขันธY ๕ ถ8าไม:ชิงลงมือก:อน กิเลสมันชินกว:าเราเยอะ  มันเก:งกว:าเรา

เยอะ  มันชินกว:าเราเยอะมันก็มาสิ  เพราะเราไม:รีบชิงลงมือ  ถ8าง:วงนอน น่ังเหงาไป ไม:รีบกำหนดว:า น่ีความ

ง:วงมันคืออะไร มันคือขันธYอะไร ไม:รีบกำหนดอย:างน้ี ข้ีเกียจกำหนดแยกแยะ  กิเลสมันไม:มีวันข้ีเกียจนะ ขนาด

ข้ีเกียจมันยังขยัน  มันขยันข้ีเกียจเหลือเกิน  พวกเราก็เลยต8องขยัน ขยันหัดฝTกให8มีสติ  ฝTกให8มีสัมปชัญญะให8ดี 

ขยันอยู:ตลอด ไม:อย:างน้ัน กิเลสมันก็จะได8ช:องเข8ามา จะไปว:ามันก็ไม:ได8 อันน้ันมันก็เป]นธรรมดา  เราก็มีหน8าท่ี

ขยันไป ขยันฝTกหัด ให8มีสติสัมปชัญญะ   

ถ8าปุถุชนผู8ไม:ได8สดับ เป]นปุถุชนเต็มท่ีน่ี จะมีสักกายทิฏฐิเต็มท่ีเลย มีตัว มีตน มีเรา มีของเรา เราเป]น

น่ัน เราเป]นน่ีเต็มท่ีเลย  มีความลังเลสงสัย และมีความยึดถือผิด ๆ เยอะแยะมากมาย ส:วนพวกเราน้ีมาปฏิบัติ

เพ่ือให8เข8าถึงโสดาป[ตติมรรค จะละกิเลสพวกน้ีได8ท้ังหมด พอละได8ก็เป]นพระโสดาบัน  จะเป]นพระโสดาบันต8อง

ผ:านพวกน้ี จะไปทำอะไรแบบไม:รู8เร่ืองไม:ได8 อยากเป]นโสดาบันกันน่ี หลายท:านก็อยากจะเป]นอยู:เหมือนกัน 

ต8องรู8จักว:า ต8องละกิเลส ๓ ตัวน้ีให8ได8จึงจะเป]นโสดาบัน แค:มาเดินจงกรม มาน่ังสมาธิ มาทำน่ันทำน่ีเฉย ๆ น่ี

มันไม:ได8เป]น เพราะเป]นได8โดยการละกิเลส ต8องละกิเลสให8ได8นะ   

ทีน้ี จะละกิเลสได7 ต7องเจริญมรรคให7เปRน เจริญมรรคให8เข8าสู:หลักการท่ีอ:านให8ฟ[ง “สภาวธรรมท่ี

ต8องประหาณด8วยโสดาป[ตติมรรค”  ถ8ามีโสดาป[ตติมรรคน่ี จะละกิเลสเหล:าน้ีได8หมดเลยร8อยเปอรYเซ็นตYเลย 

หายหมดโดยส้ินเชิง สูญไปเลย ถ8าละได8หมดก็ได8ผล เป]นโสดาป[ตติผล เป]นพระโสดาบัน หากยังไม:ได8เป]น

โสดาบัน ยังมีรองลงมาอีกเหมือนกันนะ รองลงมาก็จะมีธัมมานุสารี ผู8ท่ีแล:นไปหรือกำลังปฏิบัติหย่ังลงในมรรค 

โดยเป]นผู8มีป[ญญาเข8าใจธรรมะดี แต:ยังไม:ได8เป]นโสดาบัน ยังไม:ได8เห็นสัจจะ ๔ กำลังปฏิบัติอริยมรรค กำลัง

ฝTกหัด กำลังเดินทางอยู: ด8วยความเข8าใจธรรมะเป]นอย:างดี เรียกว:าธัมมานุสารี หรือบางคนบางท:านไม:ถึงข้ันน้ี 

ท:านมีศรัทธา มีความเช่ือม่ัน มีความเล่ือมใส มีความม่ันใจในป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8า มีสัทธินทรียYเป]น
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ใหญ:เป]นประธาน ปฏิบัติอยู:ในมรรคด8วยความม่ันอกม่ันใจว:า หนทางน้ีท่ีพระพุทธเจ8าได8ทรงสอนไว8  กำลังเดิน

อยู: กำลังทำอยู:ทำมรรคอยู:เหมือนกันน่ีแหละ แต:อาจจะเข8าใจธรรมะยังไม:เต็มท่ี ยังไม:ชัดเจนด8วยป[ญญา  ไม:

เหมือนท:านธัมมานุสารี แต:มีความม่ันใจว:าพระพุทธเจ8าตรัสอย:างไรต8องเป]นอย:างน้ันแน:นอน บางประเด็นบาง

เร่ืองอาจจะไม:ทราบเหตุผลเต็มท่ี เพราะป[ญญาไม:ถึง อาศัยความม่ันใจแทน อันน้ีก็หย่ังลงสู:การปฏิบัติได8

เหมือนกัน เรียกว:าสัทธานุสารี พวกเราพอจะเข8าข:ายบ8างม้ัยครับ 

ถ8าเป]นกลุ:มสัทธานุสารี ธัมมานุสารีน้ี เป]นท:านท่ีหย่ังลงในมรรค ก็คือจิตใจของท:านไปทางมรรค

เท:าน้ัน พูดภาษาพวกเราเรียกว:าทางโลกน้ีไม:เอา อยู:ทางโลกกับเขาเหมือนกัน แต:ว:าไม:ได8มุ:งไปว:า จะเอาน่ัน

เอาน่ีทางโลก ทางโลกก็อยู:ไปตามสมควร บริหารให8พอเป]นไปได8 แต:มุ:งไปทางนิพพานน่ันแหละ หย่ังลงในมรรค

แล8ว แต:ว:าก็ยังไม:สมบูรณY ถ8าหย่ังลงด8วยศรัทธา เช่ือม่ันป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8า ม่ันใจว:าพระพุทธเจ8าตรัส

อย:างไรก็เป]นอย:างน้ัน แล8วก็พยายามทำตาม แน:นอนทางโลกก็ต8องอยู:ไปนะ ก็ใช8ชีวิตไป ทำมาหากินไปน่ัน

แหละ แต:ว:าจุดมุ:งเน8นในใจ มันจะเป]นอีกทางหน่ึง ทางโลกก็ใช8ชีวิตบริหารไป เรียกว:าสัทธานุสารี  ถ8ามีความ

ชัดเจนในธรรม ชัดเจนหมายถึงคนมีป[ญญาเยอะ มีป[ญญิณทรียYเป]นตัวหลัก มีความชัดเจนในธรรม กำลังปฏิบัติ

อยู: ยังไม:ได8มีดวงตาเห็นธรรม เรียกว:าธัมมานุสารี ปฏิบัติไปเร่ือย ๆ เจริญมรรคก็จะได8โสดาป[ตติมรรค โสดา

ป[ตตผล เป]นพระโสดาบันต:อไป  

บางคนยังไม:ชัดเจนนัก แล8วก็ยังยึก ๆ ยัก ๆ หมายถึงว:า ทางโลกก็จะเอาเหมือนกัน ทางธรรมก็จะ

เอาเหมือนกัน  แต:ยึกยักในลักษณะเป]นคนดี ให8น้ำหนักมาทางธรรมมากกว:า แต:ยึกยักอยู: อยากได8สมบัติ

พัสถานทางโลกด8วย คำชมก็อยากได8เหมือนกัน แต:ก็ยังเอาธรรมเป]นหลัก อยากได8ของดี ทำสุจริตเอานะ อยาก

ได8คำชมก็ขยันทำเอา  อยากได8เงินอยู: ก็หาด8วยความซ่ือสัตยYสุจริต เป]นคนดี เป]นคนมีธรรมะ จะให8คดโกงคน

อ่ืน ผิดศีลไม:ทำหรอก  แต:ว:ายึก ๆ ยักๆ จะเอาธรรมะเต็มท่ีก็ไม:เอา ยังอยู:ในวงธรรมะ อยู:ในวงสัมมาทิฏฐิ 

เข8าใจเร่ืองกรรม เร่ืองผลของกรรม มีศีลท่ีดี ยังแอบมาปฏิบัติธรรมอยู:เร่ือย แต:ว:าไม:เต็มท่ี พวกน้ียังไม:ใช:สัทธา

นุสารี  ยังไม:ใช:ธัมมานุสารี พวกน้ีเรียกว:ากัลยาณปุถุชน 

กัลยาณปุถุชนคือปุถุชนท่ีเป]นคนดีน้ี มีคุณธรรมท่ีเป]นพ้ืนฐานอยู: ๒ อย:าง คือ (๑) มีศีลดี ศีล ๕ น่ัน

แหละ ไม:เบียดเบียนใคร ไม:ทำร8ายคดโกงอะไรใคร  (๒) เช่ือเร่ืองกรรมเร่ืองผลของกรรม เป]นคนหนักแน:น

เร่ืองเหตุเร่ืองผล แต:เขายังปรารถนาอะไรทางโลกอยู:บ8าง ปรารถนาโน:นน่ีน่ัน สมบัติพัสถานอะไรอยู:บ8าง ก็เป]น

เร่ืองธรรมดาของคนท่ัวไปน่ันแหละ เรียกว:าพวกยึก ๆ ยัก ๆ นิพพานก็อยากไป โลกก็อยากจะเอาด8วย

เหมือนกัน คนแบบน้ีก็มีเยอะเหมือนกันนะ  คนท่ีเข7าสู=วงการพระศาสนาก็จะเร่ิมต้ังแต=กัลยาณปุถุชน  ส:วน

อีกพวกหน่ึงเป]นพวกวงนอกเลยก็คือพวกปุถุชนเต็มข้ัน  เรียกปุถุชนมืดบอดไปเลย  ยังไม:ได8เห็นคุณค:าของศีล 

ทิฏฐิก็ยังไม:ตรงไม:ชัดเจน ยังเช่ือมงคลต่ืนข:าว ยังหลงอยู:เยอะ  

ทุกท:านก็อย:าลืมฟ[งธรรมแล8วก็มาปฏิบัติ  ทุกท:านท่ีมาฟ[งธรรมตอนน้ีก็เข8าสู:วงการแล8ว อย:างน8อยก็

กัลยาณปุถุชนใช:ม้ัย ยึก ๆ ยัก ๆ ใช:ม้ัย  บางท:านบอกไม:ยึกไม:ยักเลย ยังอยู:ทางโลกเต็มท่ี อันน้ีไม:ได8เร่ือง 

ต8องยึกยักมาทางธรรม เน8นหนักมาทางธรรมเป]นหลัก อย:างน้ีเรียกว:ากัลยาณปุถุชน ถ8าเป]นผู8หย่ังลงสู:มรรคโดย
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อาศัยศรัทธา ม่ันใจในคำสอนของพระพุทธเจ8าว:าต8องเป]นจริงอย:างน้ันแน:นอน ได8ผ:านการปฏิบัติมาบ8าง มี

ประสบการณYมาบ8างอะไรบ8างตามสมควร แต:ยังไม:ชัดเจนทุกอย:าง เรียกว:าอาจจะยังงงสงสัยอยู:บ8างบาง

ประเด็น แต:อาศัยศรัทธาเช่ือม่ันป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8า หย่ังลงสู:การปฏิบัติก็เรียกว:าสัทธานุสารี  ถ8ามี

ความชัดเจนในธรรมดี อาศัยป[ญญาเป]นตัวนำในการเจริญมรรค ก็เรียกว:าธัมมานุสารี แล8วก็ปฏิบัติไปจนเป]น

มรรค เพ่ือจะถอนกิเลส ๓ อย:างน้ี  อันน้ีพูดให8ท:านท้ังหลายเห็นภาพของการปฏิบัติ พูดระดับสูงมาเลย ก็ไม:ได8

สูงมากนะ คอรYสน้ีพูดเน8นอริยสัจ เอาระดับโสดาบันก็พอ ย8อนกลับลงมา ถ8าเต็มท่ีก็ต8องเป]นระดับพระอรหันตY 

แต:พวกเราก็เอาระดับประมาณน้ีก:อน 

พระโสดาบันน้ีก็จะเห็นสัจจะ ๔ ยังเข8าไม:ถึง ยังไม:ทะลุปรุโปร:งนะ ถ8าเป]นระดับพระอนาคามี 

นอกจากท:านเห็นขันธY ๕ ว:าไม:ใช:ตัวตนแล8ว ท:านยังเห็นรูปขันธYน่ีมันเป]นทุกขY เป]นของไม:สวยไม:งาม เป]นของท่ี

เป]นทุกขY เป]นระดับพระอนาคามี  พระอรหันตYนอกจากท:านจะเข8าใจสัจจะดีแล8ว ท:านยังเห็นนามขันธYน่ีเป]น

ทุกขYท้ังหมดเลย ไม:ว:าจะภพภูมิใด ๆ ก็เป]นทุกขYหมด อันน้ีเป]นพระอรหันตS   

สรุปแล8ว กิเลสจะหมดน้ี ก็ไม:ได8หมดไปด8วยการละกิเลส แต:เป]นการเห็นทุกขYน่ันแหละ มีป[ญญารู8

เห็นทุกขY  ถ8าเป]นโสดาบันก็เห็นรูปนาม ขันธY ๕ ว:าไม:ใช:ตัวตน ความเห็นผิด ๆ ความถืออะไรผิด ๆ ต:าง ๆ มันก็

หายไป ถ8าเป]นพระอนาคามีก็เห็นรูปขันธYว:าเป]นทุกขY กิเลสท่ีเน่ืองอยู:กับรูปขันธY เน่ืองอยู:กับกามคุณท้ัง ๕ มันก็

ไม:เกิด มันก็หายไปนะ  ถ8าเป]นพระอรหันตY นามขันธYท้ังหมด มันก็เป]นทุกขYท้ังหมด ไม:ว:าจะเป]นสุขหรืออทุกขม

สุขเวทนาในฌานต:าง ๆ มันก็เป]นทุกขYท้ังน้ัน ภพภูมิต:าง ๆ มันก็เป]นทุกขYท้ังหมด ตัณหาท้ังหมดก็สลายไปหมด

ไม:เกิด อย:างน้ีทำนองน้ี   

ในคราวน้ี เราก็มาเน8นพ้ืน ๆ เป]นเบ้ืองต8นก:อน เพราะว:าไม:มีอะไรต่ำกว:าน้ีแล8ว  ถ8าพูดเร่ืองอริยสัจ 

ก็ต8องพูดถึงโสดาบันน้ีเป]นเบ้ืองต8นเลย ถ8าสูงกว:าน้ีก็ละเอียดไปเร่ือย ๆ คืออารมณYในการเรียนรู8อันเดียวกัน คือ

อริยสัจ ๔ น่ันแหละ แต:มุมมองจะต:างกัน ถ8าเป]นโสดาบันก็มองในแง:ให8เข8าใจสัจจะ ๔ ก:อน เช:น เข8าใจทุกขYว:า

มันเป]นทุกขY มันเป]นของไม:ใช:ตัวตนเท:าน้ีแหละ ยังไม:ต8องไปละเอียดมาก เอาแค:มองให8มันชัดเจนว:ามันไม:มีตัว

เรา ไม:มีตัว ไม:มีตน มันเป]นอย:างน้ันของมัน มันเป]นสัจจะ เหตุเกิดทุกขYคือกิเลสก็ให8เข8าใจก:อน ยังไม:ต8องละ ให8

รู8จักมันก:อน เพราะความเป]นจริง การละกิเลสมันก็ไม:ได8ละด8วยการละกิเลส ต8องไปเห็นความเป]นจริง เห็น

ทุกขSให7มันลึกซ้ึงข้ึน กิเลสก็จะไม=เกิด  ไม=เกิดกิเลสก็คือไม=เกิดทุกขS ก็คือดับทุกขSอย=างน้ี 

ผมพูดให8ท:านท้ังหลายฟ[งเก่ียวกับเร่ืองกิเลส ๓ อย:าง เม่ือเช8าก็ได8อธิบายไปแล8ว ตอนน้ีอ:านในคำ

สอนของพระพุทธเจ8าให8ฟ[ง ในตอนอธิบายเร่ืองกิเลสด8านทิฏฐิ ด8านความลังเลสงสัย น้ียังมีคำท่ีเป]นพระพุทธ

พจนY ท่ีแจกแจงรายละเอียด ช:วยให8เกิดความเข8าใจหลายคำทีเดียว  บางท:านอาจจะฟ[งทันบ8างไม:ทันบ8าง ผม

จะอ:านให8ฟ[งอีกคร้ังหน่ึง ก็คือคำเก่ียวกับเร่ืองทิฏฐิ คำว:า ความเห็นผิด ปpาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ 

ความเห็นเป]นข8าศึกต:อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห:งทิฏฐิ สังโยชนYคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดม่ัน ความต้ัง

ม่ัน ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะท่ีผิด ลัทธิอันเป]นบ:อเกิดแห:งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาส พวกน้ี

เป]นลักษณะของทิฏฐิ  
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ทุกท:านจึงควรรู8จัก มันเป]นความเห็นท่ีผิด เป]นเหมือนปpาชัฏ เป]นเหมือนขวากหนาม  เราอยู:กับ

ความจริง แต:มองไม:เห็น เพราะมันมีขวากหนามบังหน8าอยู: ทำให8ต8องเจ็บปวด  คว8าน่ันคว8าน่ี ก็เจอแต:หนาม 

ทำให8เราเจ็บปวดกับการไม:ได8น่ันไม:ได8น่ี เจ็บปวดกับความเจ็บ ความแก: ความตาย กับคำด:าคำชม ท้ัง ๆ ท่ีอัน

น้ีมันก็แค:สัจธรรมธรรมดาเท:าน้ัน   

พระอริยเจ8าท:านก็โดนด:าเหมือนกัน แต:ท:านไม:เห็นเจ็บปวดอะไร ส:วนพวกเราน่ีขนาดไม:โดนด:ายัง

เจ็บเลย กลัวเขาด:า มันงงนะ มันเป]นขวากหนามคอยท่ิมแทงหัวใจเรา ไม:ใช:คำด:า คำนินทา ไม:ใช:ความแก: 

ความตายอะไรท้ังน้ันท่ีท่ิมแทงเรา  แต=เปRนทิฏฐิ น่ีมันเปRนขวากหนามท่ีสำคัญ พวกเราต8องร้ือขวากหนามตัวน้ี

ออกไป คนตายก็มีอยู:ในโลกเยอะแยะ แต:พวกเราก็ยังกลัวตายอยู: มันก็น:าสังเวชนะ สังเวชตัวเองบ8างม้ัย มันก็

น:าสังเวชอยู: มันทุกขY คนโดนด:ามันมีเยอะแยะ พระอริยเจ8าท:านก็โดนด:าเยอะแยะ แต:พวกเรากลัวโดนด:า บาง

ทียังไม:โดนด:าด8วยซ้ำไป กลัวโดน น่ีก็ทุกขYแล8ว มันลำบากนะ คร้ันจะไม:กลัวก็ไม:ได8 เพราะมันกลัวจริง ๆ มัน

เป]นอย:างน้ี มันวน เจ8าน่ีแหละมันเป]นตัวท่ีเป]นขวากหนาม เป]นกันดาร กันดารคือทิฏฐิ เป]นความเห็นท่ีเป]น

ข8าศึกต:อสัมมาทิฏฐิ มันตรงข8ามกันเลย ความเป]นจริง ทุกคนต8องแก: ต8องเจ็บ ต8องตาย อันน้ีว:าไม:แก: ไม:เจ็บ ไม:

ตาย อันน้ีมันผิดจนข้ีเกียจจะผิดแล8ว เรียกว:ามันตรงข8ามกันเลย เปล่ียนจากกลางวันเป]นกลางคืน เปล่ียนจาก

ซ8ายเป]นขวา เปล่ียนจากหน8ามือเป]นหลังมือเลยทีเดียว   

ทุกท:านก็ต8องไปเตือนตนเองนะ หลักท่ีผมได8แนะนำไป หลักโยนิโสก็นำไปใช8 เพ่ือให8ใจของเราน้ีเห็น

ให8ตรงกับสัจจะ เขาด:า เขานินทา อย:าไปกลัว ให8มันโดนซะบ8าง แล8วก็สอนมันว:า น้ีมันเป]นความจริง จะหลบ

ไปถึงเม่ือไหร:กันแน: จะกลัวไปถึงเม่ือไหร: เจ็บปpวยน้ีมันเป]นธรรมดา มันเป]นสัจจะ หลบสัจจะ แล8วจะได8เห็น

สัจจะม้ัยชาติน้ี จะหลบไปอีกนานม้ัย จะปฏิเสธอีกนานม้ัย ปฏิเสธแล8วมันสุขหรือมันทุกขY มันก็ทุกขY แล8วจะ

ทุกขYกันอีกนานม้ัย เราก็ค:อย ๆ ศึกษาดู ค:อย ๆ สอนตัวเอง  ถอนความเห็นผิดน้ี ความเห็นท่ีมันตรงข8ามหรือ

เป]นข8าศึกต:อสัมมาทิฏฐิ  เอาสัมมาทิฏฐิมาใส:แทน  พวกทิฏฐิน้ีมันเป]นทางช่ัว ทางผิด เป]นความถือ สำคัญม่ัน

หมายว:าอย:างน้ีเท:าน้ันจริง อย:างอ่ืนไม:จริง ถือไปโน:น ม่ันหมายไปท่ัว พวกน้ีมันเป]นภาวะท่ีผิดท้ังน้ัน  

เราอย:าไปถือ ถูกแล7วก็อย=าไปถือ ผิดแล7วก็อย=าไปถือ ถ7าถือมันก็ผิดท้ังน้ันแหละ ทำไมมันผิด ก็

เพราะมันผิดน่ันแหละ มันไม:ถูกหรอก เพราะส่ิงต:าง ๆ มันไม:มีอะไรพอจะถือได8หรอก เพราะของดีมันก็เป]น

ของไม:เท่ียง เกิดแล8วมันก็ดับไป เราไปถืออะไรท่ีมันไม:มีว:ามันมี เป]นดีจริงจัง ดีน้ันมันอยู:นานท่ีไหนละ มันเกิด

แล8วดับแล8ว เราก็ถือว:าดีคาอยู:  เหมือนว:าเราถืออะไรท่ีเป]นอากาศธาตุ  มันไม:เหลือถือว:ามันเหลือ  แล8วมัน

ถูกม้ัย มันก็ไม:ถูกเห็น ๆ เลยทีเดียว ขนาดถือถูกก็ยังเห็นผิดนะ ย่ิงถือผิดน่ีย่ิงผิดไปกันใหญ:เลย ถือว:าน้ีเท:าน้ัน

จริงอย:างอ่ืนไม:จริง ถือเรา ถือเขา ถือพรรค ถือพวก ถือลัทธิทางโน7นดีกว=าทางน้ี อันน้ีไร7สาระมาก ๆ เลย 

ไม=มีความสุขหรอก อย=างน้ีมันทุกขS มันเป]นขวากหนามท่ิมแทงหัวใจตัวเองน่ันแหละ  

ทุกท:านจึงต8องฟ[งให8ดี ๆ เวลาศึกษาเร่ืองอะไรน่ี รู8เร่ืองอะไรแล8ว ระวังอย:าให8มันเป]นทิฏฐิ คืออย:าไป

ถือ บางคนรู8แบบถือ น้ีก็เป]นทิฏฐินะ เพราะทิฏฐิมันคือความถือ ความม่ันหมาย เช:น ถือถูกมันก็ผิดนะ เพราะ

ถูกท่ีเป]นสัจจะไม:จำเป]นต8องถือ ถูกท่ีเป]นสัจจะไม:ต8องถือ เหมือนดวงอาทิตยYข้ึน น่ีต8องถือม้ัยว:ามันข้ึน ไม:ต8อง
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ถือนะ ถ8าถือมันผิด ผิดอยู=ท่ีถือ ไม:ใช:อยู:ท่ีดวงอาทิตยY ดวงอาทิตยYตกน้ีต8องถือม้ัย ไม:ต8องถือ อย:าไปถือมัน ดิฉัน

ถือว:ามันข้ึนคะ ดิฉันถือว:ามันตกคะ ดิฉันผิดตรงไหนคะ มันผิดตรงไหนครับ ผิดตรงถือไง แล8วทีน้ีถ8าคนอ่ืนเขา

ถือต:างจาดเราละ เราถือว:ามันข้ึน เขาถือว:ามันตก คนถือกันคนละแบบ เราก็ต8องต:อยกับเขาสิทีน้ี ถือน่ีมันมี

ประโยชนYม้ัยละทีน้ี มันมีไว8ทะเลาะกับชาวบ8านเท:าน้ันแหละ ถือถูกก็ทะเลาะกับชาวบ8าน ถือผิดก็ทะเลาะกับ

ชาวบ8านเหมือนกัน วิธีท่ีจะไม:ต8องทะเลาะกับใครเขา คือเราอย:าถือ เช:น อย:างอันน้ี ถ8าผมเรียกว:าปากกา ท:าน

ก็อย:าถือ หรือบางคนจะมาบอกว:าอันน้ีดินสอ ก็ไม:ต8องถือนะ ระหว:างเรียกว:าปากกากับดินสออันไหนถูก...ก็

อย:าให8มันถูกมันผิดก็แล8วกัน  เราถืออันน้ีว:าเป]นปากกานะ พอใครมาเรียกว:าเป]นดินสอเป]นไงครับ แกผิดแล8ว...

มีป[ญหากัน ส:วนอันน้ีไม:มีป[ญหาอะไร ดินสอหรือปากกาก็ไม:ได8มีป[ญหา ป[ญหาคือผู8ถือมันน่ันเอง     

ฉะน้ัน ถูก-ผิดน่ีก็อย:าไปถือมัน ให8รู8ว:ามันเป]นของไม:แน:นอน เป]นของไม:เท่ียง เอาไว8ใช8ส่ือสารกัน

ตามสมควร ถูก-ผิดมันเป]นของคู:โลกน่ันเอง  คนน้ันว:าอย:างน้ี คนน้ีว:าอย:างน้ัน ถ8าไปถือไปม่ันหมาย ไปยึดไว8 

มันก็เป]นทิฏฐิข้ึนมา เพราะส่ิงน้ัน ๆ มันถูกในเวลาน้ัน เวลาท่ีมันถูก ตอนถูกมันเกิดน่ันแหละ พอมันดับไปมันก็

เลิกถูกแล8ว เราถือว:ามันถูกตลอดไป มันก็ผิดนะ ไอ8ผิดมันก็ผิดตอนมันผิดน่ันแหละ ผิดตอนผิดมันเกิดข้ึนแล8ว

มันก็ดับไป เราถือว:ามันผิดตลอดมันก็ผิดอีกเหมือนกัน ความถือน่ีมันจึงผิด  ถ8ามีป[ญญาก็เห็นธรรมดาน่ันแหละ 

ดีก็อย:างน้ัน ไม:ดีก็อย:างน้ัน อย:างน้ันของมัน มันเป]นสัจจะ เป]นความเป]นจริง  น่ีเป]นด8านทิฏฐินะ มีคำอธิบาย

หลายคำท่ีช:วยให8เกิดความเข8าใจได8ชัดเจน 

ส:วนด8านความสงสัย พระพุทธองคYก็ทรงขยายความว:า  ความเคลือบแคลง กิริยาท่ีเคลือบแคลง 

ภาวะท่ีเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต:าง ๆ ความตัดสินอารมณYไม:ได8 ความเห็นเป]นสองทาง ความเห็นเป]นทาง

สองแพร:ง ความสงสัย ความไม:สามารถถือเอาโดยส:วนเดียวได8 ความคิดส:ายไป ความคิดพร:าไป ความไม:

สามารถหย่ังลงถือเอาเป]นยุติได8 ความกระด8างแห:งจิต ความลังเลใจ น้ีเรียกว:าวิจิกิจฉา 

หลายท:านก็คงมีลังเลสงสัยอยู:เร่ือย ๆ นะ ก็ลองถามตัวเองว:าจะสงสัยอย:างน้ีอีกนานม้ัย จะได8ไป

ศึกษาเรียนรู8ธรรมะ ท่ีเรียนรู8ธรรมะน่ี ไม:ได8เรียนให8มันสงสัยนะ เรียนให8มันเลิกสงสัย เหมือนเรียนธรรมะไม:ได8

เรียนให8มันเป]นทิฏฐินะ เรียนให8มันเลิก บางท:านไม:ระวัง เรียนไปเรียนมา ย่ิงมีทิฏฐิหนักกว:าเดิม น้ีก็ไม:ได8เร่ือง 

ไม:รู8จะเรียนไปทำไม ตัวเองก็มีกิเลสเยอะอยู:แล8ว ป[ญหาก็เยอะ เรียนมาก็สร8างป[ญหาเพ่ิมข้ึน เรียนมาก็ย่ิงมี

เร่ืองให8สงสัยเพ่ิมข้ึน ตอนไม:เรียนไม:รู8จะสงสัยอะไรเลย มันไม:มีเร่ืองให8สงสัย พอเรียนเป]นไงครับ มีเร่ืองให8

สงสัยเพียบเลย เยอะไปหมดเลยทีน้ี น่ีก็หนักกว:าเดิม ทุกท:านก็เลยต8องระวัง ต8องรู8จักโลก มันเป]นอย:างน้ี มัน

เป]นธรรมชาติมัน มันเป]นสัจธรรม เราก็ต8องรู8จักมัน เข8าใจมันให8ดี   

ต:อไป จะอ:านพระสูตรให8ฟ[ง เก่ียวกับเร่ืองท่ีผมได8พูดไปในตอนต8น เก่ียวกับการปฏิบัติ มีท้ังระดับ

โสดาบัน ธัมมานุสารี สัทธานุสารี มีลักษณะแตกต:างกันอย:างไร พระพุทธองคYได8ทรงแสดงไว8หลายพระสูตร

ด8วยกัน ในท่ีน้ีจะยกมาอ:านให8ฟ[งบางพระสูตร ยกเก่ียวกับเร่ืองขันธYมาพูดให8ฟ[ง ในคัมภีรYสังยุตตนิกาย ขันธวาร

วรรค ข8อ ๓๑๑   

เรื8องเกิดขึWนที8กรุงสาวตัถี  
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พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  

ภิกษุทัWงหลาย รูปไม่เที8ยง มีความแปรผนั มีภาวะโดยอาการอื8น 

เวทนาไม่เที8ยง มีความแปรผนั มีภาวะโดยอาการอื8น 

สญัญาไม่เที8ยง มีความแปรผนั มีภาวะโดยอาการอื8น 

สงัขารไม่เที8ยง มีความแปรผนั มีภาวะโดยอาการอื8น 

วญิญาณไม่เที8ยง มีความแปรผนั มีภาวะโดยอาการอื8น 

ภิกษุทัWงหลาย ผู้ใดศรัทธาเชืAอมัAนธรรมเหล่านีWอยา่งนีW  ผูนี้W เราเรียกวา่สัทธานุสารี กา้วลงสู่อริยมรรค 

หยั8งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของปุถุชนไดแ้ลว้ ไม่ควรทาํกรรมที8ทาํแลว้ไปเกิดในนรก กาํเนิดสัตว์

เดรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที8ยงัไม่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตติผล 

ภิกษุทัWงหลาย ธรรมเหล่านี#ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิAงด้วยปัญญาอยา่งนีW  ผูนี้W เราเรียกวา่ ธัมมานุสา

รี กา้วลงสู่อริยมรรค หยั8งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผา่นภูมิของปุถุชนไดแ้ลว้ ไม่ควรทาํกรรมที8ทาํแลว้ไปเกิดใน

นรก กาํเนิดสตัวเ์ดรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที8ยงัไม่ทาํใหแ้จง้โสดาปัตติผล 

ภิกษุทัWงหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี#อย่างนี# ผูนี้W เราเรียกวา่ อริยสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกตํ8า 

มีความแน่นอนที8จะสาํเร็จสมัโพธิในวนัขา้งหนา้”   

ขนัธสูตรที8 ๑๐ จบ 

พระสูตรน้ีกล:าวถึง ๓ บุคคลด8วยกันท่ีหย่ังลงสู:มรรค ล:วงเลยภูมิของปุถุชน  ปุถุชนจะมี ๒ กลุ:ม ทุก

ท:านท่ียังเป]นปุถุชนอยู:อย:างน8อยก็เขยิบมาสักนิดหน่ึง ปุถุชนกลุ:มท่ีหน่ึงเรียกว:า “อันธปุถุชน” ปุถุชนผู8มืดบอด 

ไม:รู8เร่ืองเลย มีกิเลสเต็มท่ีเลย มีตัวมีตนเต็มท่ี พูดเร่ืองไม:มีตัวตน น่ีฟ[งไม:รู8เร่ืองเลย  กลุ:มท่ีสองเรียกว:า “กัล

ยาณปุถุชน” ปุถุชนท่ีพร8อมจะงอกงามไปในคุณความดีช้ันสูงต:อไปได8 มีพ้ืนฐานคือศีล เช่ือกรรม เช่ือผลของ

กรรม ได8ฟ[งเร่ืองรูป เร่ืองนาม เร่ืองขันธY เร่ืองอายตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท ได8ฟ[งอริยสัจ แต:ยังไม:ได8เห็น ยัง

ไม:ได8เข8ามาปฏิบัติ ยังไม:ได8สังเกต ยังไม:ได8ใส:ใจ ยังไม:เห็นจริง ยังไม:ได8มีสัมมาทิฏฐิข้ันสูง ยังไม:ได8ลงไปสู:มรรค 

ปุถุชนก็เลยมี ๒ มีอันธปุถุชน ปุถุชนท่ีมืดบอด บอดสนิทเลย มีแต:เร่ืองตัวตนของตน ผลประโยชนY หน8าตา เรา..

ของเรา.. เยอะแยะไปหมด ถ8าไม:ได8ฟ[งธรรมะเราก็เป]นอย:างน้ัน คงเคยเป]นกันมาแล8ว  พอได8มาฟ[งธรรมะ มี

ความเข8าใจทางธรรม ก็จะมาสู:กัลยาณปุถุชน  แต:พระสูตรท่ีอ:านให8ฟ[งเม่ือก้ีเลยปุถุชนมาแล8ว  ข8ามผ:านภูมิของ

ปุถุชน หย่ังลงสู:ภูมิของสัตบุรุษ ภูมิของผู8ท่ีจะละกิเลสได8 หย่ังลงสู:อริยมรรค มี ๓ ท:านด8วยกัน สัทธานุสารี ธัม

มานุสารี และโสดาบัน  

ยกเร่ืองทุกขสัจน้ีมาเป]นตัวพิจารณาว:า รู8ชัดม้ัย  ม่ันใจม้ัย ทุกท:านก็อย:าลืมม่ันใจในสัจจะท่ี

พระพุทธเจ8าทรงแสดงไว8 พระสูตรท่ีอ:านให8ฟ[งน้ีเป]นเร่ืองขันธY ๕ ขันธY ๕ น้ีเป]นทุกขสัจ ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม 

อันน้ีก็เป]นทุกขสัจ ม่ันใจม้ัย พระพุทธเจ8าตรัสอย:างไรก็ต8องเป]นจริงอย:างน้ัน ต8องไปใส:ใจ บอกตัวเองให8เกิด

ความม่ันใจ เช่ือม่ัน มีความชัดเจนว:าเราจะปฏิบัติทางน้ีแหละ จิตมันจะได8หย่ังลงสู:อริยมรรค  การหย่ังลงสู:
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อริยมรรคก็คือมันจะไม:ไปต:อแล8วในวัฏฏสงสาร คือไม:อยากจะไปต:อ มันไม:ไปต:อ  ถึงจะมีความอยาก ความ

คาดหวัง ความต8องการ ซ่ึงเป]นอำนาจของกิเลส  แต:ด8วยอาศัยอินทรียYคือศรัทธา เช่ือพระพุทธเจ8ามันก็ไม:ไป 

มันก็จะหันมาทางน้ี หันมาทางมรรคแทน กิเลสยังมีอยู: อันน้ีมันเป]นเร่ืองธรรมดา ต8องรอให8ถอนก:อนมันถึงจะ

หมด แต:คนน้ีเขามีศรัทธา เช่ือม่ันป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8า ทุกขYน้ีมันต8องเป]นอย:างน้ี อย:าไปด้ือกันเกินเหตุ

เลย ไปต:อมันก็ตายอยู:ดี  

พระพุทธเจ8าตรัสว:า ภิกษุท้ังหลายรูปมันไม:เท่ียง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอ่ืน จากท่ีเราเคย

ยึดเคยถือเอาไว8 รูปน่ีเคยถือว:าเป]นของเรา มันก็ไม:เป]น ถือว:ามันเป]นของแข็งแรง มันก็ไม:เป]น มันเป]นอย:างอ่ืน

ไปหมดแหละ รูปท่ีเราเคยถือไว8น่ีมันเป]นอย:างอ่ืนไป ถือว:าเป]นตัวเป]นตน มันก็ไม:เป]น ถือว:าเป]นของเท่ียง มันก็

ไม:เป]นของเท่ียง ไม:เป]นของเรา ไม:เป]นของใคร มันเป]นของมันอย:างน้ัน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็

เหมือนกัน มันเปล่ียนมันแปรผัน มันเป]นอาการอย:างอ่ืนจากท่ีเราเคยถือเอาไว8เคยยึดเอาไว8 เพราะท่ีเคยถือ 

เคยยึดเอาไว8 มันเป]นทิฏฐิเท:าน้ันเอง โดยความเป]นจริงของขันธY ๕  มันเป]นอย:างอ่ืนไป เดิมเราเห็นว:ามันเป]น

เรา แต:ข8อเท็จจริงของมัน คือมันเป]นตัวทุกขY มันเป]นทุกขสัจ มันตรงข8ามกัน มันเป]นอย:างอ่ืนไป  

เคยถือว:ามันสุขมัน ก็ไม:ใช:อย:างท่ีถือไว8  มันไม:เหมือนท่ีเคยถือไว8 มันมีภาวะโดยความเป]นอย:างอ่ืน

จากท่ีเคยถือเอาไว8  ผู8ใดศรัทธา เช่ือม่ันธรรมเหล:าน้ีอย:างน้ี ผู8น้ีเรียกว:าสัทธานุสารี  ถ8าม่ันใจว:าต8องเป]นอย:างน้ี

ไม:มีวันเป]นอย:างอ่ืน พระพุทธเจ8าเป]นสัพพัญvูตรัสอย:างไรต8องเป]นอย:างน้ันแน:นอนเป]นอย:างอ่ืนไม:ได8หรอก ถ8า

เป]นอย:างอ่ืน พระองคYก็ต8องตรัสเป]นอย:างอ่ืน พระองคYตรัสว:าเป]นทุกขสัจ ก็ต8องเป]นทุกขสัจน่ันแหละ มันจะ

เป]นอย:างอ่ืนเป]นไปไม:ได8 พระองคYตรัสว:าตายเป]นธรรมดา จะให8อยู:โดยไม:ตายได8ม้ัย มันไม:ได8 มันเป]นไปไม:ได8 

อย:างน้ีเรียกว:าศรัทธาเป]นตัวหลักตัวนำ  

ทุกท:านต8องค:อย ๆ พิจารณาดูความจริง ให8มันมีศรัทธาข้ึนมา ผู8ใดศรัทธาเช่ือม่ัน คือมีความม่ันใจ

ธรรมะเหล:าน้ีอย:างน้ี ม่ันใจว:าธรรมะอย:างน้ีต8องเป]นอันน้ีแน:นอน ไม:มีวันเป]นอย:างอ่ืนแน: ไม:ได8เป]นคนมีป[ญญา

เยอะ แต:อาศัยความม่ันใจได8 อาศัยสัทธินทรียYเป]นใหญ: ก8าวลงสู:อริยมรรคได8เช:นเดียวกัน หย่ังลงสู:ภูมิของ

สัตบุรุษ ผ:านภูมิของปุถุชนได8 คนน้ีไม:ได8เรียกปุถุชน เรียกว:าหย่ังลงสู:ภูมิของสัตบุรุษ แต:ยังไม:ใช:พระโสดาบัน 

เรียกว:าสัทธานุสารี ผู8ท่ีไปด8วยศรัทธา ศรัทธาพาไป ศรัทธาคือความม่ันใจ เช่ือป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8า 

พระองคYตรัสอย:างไรต8องเป]นอย:างน้ัน ถ8าเราทำอย:างพระพุทธเจ8าตรัสไว8 ก็จะต8องได8เหมือนกับท่ีพระองคYตรัส

ไว8ทุกประการไม:มีเป]นอย:างอ่ืน มันจึงไม:ยึกยักนะ ถ8าคนยึกยักหน:อย ก็จะว:า เอ.. ถ8าไปทางธรรมะเต็มท่ีเด๋ียวไม:

มีอะไรกินนะ เราก็ต8องเอาทางโลกด8วยมีอะไรกิน  ถ8าทำได8ก็เป]นอย:างน้ีล:ะ ทุกท:านอย:างน8อยก็เป]นกัลยาณ

ปุถุชนไว8 ก็มีศีลไว8 เช่ือกรรมไว8 ถ8าจะให8ม่ันคงแน:นอน หย่ังลงสู:มรรค ต8องมาปฏิบัติให8รู8จักรูปน้ีว:ามันไม:เท่ียง 

เห็นบ:อย ๆ ถ8าเรามีป[ญญาไม:เยอะ ไม:แหลมคมหรือไม:ชัดเจนมาทางป[ญญา ก็ใช8ศรัทธา ผู8ใดมีศรัทธา เช่ือม่ัน

ธรรมเหล:าน้ีอย:างน้ี ผู8น้ีเรียกว:าสัทธานุสารี ก8าวลงสู:อริยมรรค หย่ังลงสู:ภูมิของสัตบุรุษ ผ:านภูมิของปุถุชนได8

แล8ว  กิเลสท่ีรุนแรงอย:างปุถุชนก็จะลดลง ท่ีจะไปทำทุจริตอะไรต:อมิอะไร เพ่ือท่ีจะแย:งชิงสมบัติโน:นน่ีน่ัน หรือ

ทำเพ่ือหน8าตา เพ่ือตัวเพ่ือตน เพ่ือของตน เพ่ือผลประโยชนYมันก็ไม:มี หลักการสังเกตว:าหย่ังลงสู:มรรค คือยัง

รักษาผลประโยชนYของตนอยู:ม้ัย ถ8ารักษาอยู:มันไม:หย่ังลงสู:มรรคน่ันเอง เพราะความจริง ตัวตนมันไม:มี   
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 ต:อไปแบบท่ีสอง ธรรมเหล:าน้ีของผู8ใดประจักษSชัดโดยย่ิงด7วยปCญญาอย:างน้ี สำหรับคนท่ีมี

ป[ญญาดี มีป[ญญาแหลมคม เป]นคนท่ีพิจารณาตามหลักเหตุผลแล8วมีความเข8าใจชัดทางธรรม พอเข8าใจชัด ก็ใช8

ความเข8าใจชัดเจนในธรรมน้ีเป]นตัวนำ เพราะธรรมะมีเหตุมีผลแน:นอนตายตัว มันชัดเจนอย:างน้ัน ถ8าได8ผ:าน

การปฏิบัติมาบ8าง รู8จักพิจารณาบ:อย ๆ เป]นคนมีป[ญญาเยอะด8วย อาจจะด8วยการบำเพ็ญมาในอดีต หรือได8ฟ[ง

ข8อธรรมะจากครูบาอาจารยYท่ีชำนาญ พอชัดเจนจะไปไหนได8 มันก็ไปไม:ได8 ต8องหย่ังลงสู:มรรค เพราะทางมันมี

ทางเดียว มีประตูเดียว มันไม:มีทางอ่ืน ต7องเห็นทุกขSเท=าน้ัน ตัณหาจึงจะไม=มี เพราะตัณหามันชอบความสุข 

ชอบความสะดวก ชอบความสบาย ถ8าไปเห็นว:ามันสบาย ตัณหามันก็ต8องมีอยู:ตลอดกาล ต8องเห็นว:ามันเป]น

ทุกขY เพราะโดยพ้ืนฐานมันไม:ชอบทุกขY ถ8าเห็นว:าทุกอย:างมันเป]นทุกขYเสียแล8ว  ตัณหามันก็ไปไม:เป]น  เหมือน

อย:างพวกเราน่ี ถ8าเห็นว:าเป]นทุกขY เราอยากจะได8ม้ัย ไม:อยากได8 น้ีคือนิสัยของตัณหาเลย ถ8าอยากรู8ว:าตัณหา

มันนิสัยอย:างไร ก็ดูตัวเราเองน่ี อยู:กันมานานก็เพราะตัณหาท้ังน้ันแหละ ตัณหามันสร8างคน เราเป]นคน น่ีแหละ

ตัณหามันสร8าง นิสัยเดียวกันกับเรา ตัณหามันชอบสนุก ชอบเพลิดเพลิน ชอบอร:อย ชอบสบาย ชอบสะดวก 

ชอบทำอะไรตามอำเภอใจ ถ8ามีแต:ทุกขYมันชอบม้ัย เชิญมาท่ีฐณิชาฌYรีสอรY มาแล8วมีแต:ทุกขY เครียดวิตกกังวล 

อาหารก็ทานไม:ได8สักอย:างเดียว มันจะไปม้ัย เชิญมาฐณิชาฌYรีสอรYทนะ จะได8แก:และตาย มันไปม้ัย มันไม:ไป  

น่ันแหละคือทุกขสัจแล8ว เกิด แก= เจ็บป̂วย ตาย น่ันแหละคือทุกขสัจ  เชิญมาฐณิชาฌYรีสอรYท จะได8นอนปpวย

กันทุกคนเลย มาม้ัย.. ไม:มา  ตัณหามันไปไม:เป]นเลย คนมีป[ญญาพิจารณาแล8ว ทางออกต8องมรรค ๘ อย:าง

เดียวเท:าน้ัน จะต8องเจริญมรรคให8เกิดป[ญญาเห็นทุกขYให8ได8 ตัณหามันจึงจะไม:เกิด ไม:อย:างง้ันมันเกิด เพราะ

ตัณหามันจะอยู:กับของท่ีน:าเพลิดเพลิน กับของดี ของงาม  

 ถ8าเราพูดถึงความสุข ความปลอดโปร:ง สบาย ม่ันคงอย:างน้ันอย:างน้ี ปฏิบัติแล8วเราจะได8สมาธิ 

ปฏิบัติแล8วจะดีเลิศประเสริฐ ไม:มีวันหรอกท่ีจะหมดกิเลส เป]นไปไม:ได8เลย เพราะว:าตัณหามันชอบมาก แต:ถ8า

ปฏิบัติให8เห็นว:า มีแต:ทุกขYนะ โลกมนุษยYก็ทุกขY เทวดาก็ทุกขY  พรหมก็ทุกขY ทุกขเวทนามันก็ทุกขY สุขเวทนามัน

ก็ทุกขY อทุกขมสุขเวทนามันก็ทุกขY  สมาธิฌาน ๔ น้ีเป]นอุเบกขาเวทนา ท่ีไม:รู8ร8อนไม:รู8หนาว ไม:สุขไม:ทุกขYก็ยัง

เป]นทุกขY อย:างน้ีตัณหามันจึงจะไม:ไปต:อน่ี  น้ีเรียกว:ามีความชัดเจน ธรรมะประจักษYชัดโดยย่ิงด8วยป[ญญา ก็จะ

ชัดเจนว:าไม:มีทางอ่ืนเลยจะต8องเจริญมรรคเท:าน้ัน พอมีป[ญญาเห็นชัดเจนอย:างน้ี ผู8น้ีก็เรียกว:าธัมมานุสารี ก8าว

ลงสู:อริยมรรค หย่ังลงสู:ภูมิของสัตบุรุษ ผ:านภูมิของปุถุชนได8แล8ว ทุกท:านก็ใช8อันไหนก็ได8 ขอให8ผ:านภูมิของ

ปุถุชนก็ใช8ได8  มีสัทธานุสารีแล:นไปตามศรัทธาก็ได8 หรือธัมมานุสารีแล:นไปตามความเข8าใจธรรม ชัดเจนด8วย

ป[ญญาของตนก็ได8 พระพุทธเจ8าทรงสอนตามหลักสัจธรรมอยู:แล8ว มันชัดเจน ถูกต8องอยู:แล8ว ถ8าไม:มีป[ญญา

เห็นชัดด8วยตัวเองก็ต8องใช8ศรัทธา เช่ือป[ญญาตรัสรู8ของพระพุทธเจ8ามาเป]นตัวนำเข8า หรือถ8ามีป[ญญาก็ใช8

ป[ญญาน่ีเป]นตัวนำเข8าก็ได8  

สำหรับท:านท่ีปฏิบัติมรรคท้ัง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป]นหัวหน8า และมีองคYอ่ืน ๆ มาผสมเข8าไป จนเกิด

ญาณป[ญญา เกิดมรรคญาณ ผู8ใดรู7เห็นธรรมเหล:าน้ีอย:างน้ี ผู8น้ีเรียกว:าอริยสาวกผู8เป]นโสดาบัน ไม:มีทางตกต่ำ  

มีความแน:นอน ท่ีจะสำเร็จสัมโพธิในวันข8างหน8า เป]นผู8ท่ีรู8เห็น ท่ีเราต8องการก็คือรู8เห็น การรู8การเห็นน้ีเป]น

ลักษณะของพระโสดาบัน ตอนน้ีเรายังไม:เห็นเหมือนตาเรายังไม:เป̂ดข้ึนมา เราก็ต8องใช8การพิจารณา การใส:ใจ  
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โยนิโสมนสิการน้ีคือคนท่ียังไม:เห็น พวกต8องใช8ป[ญญาอยู:น้ีก็ยังไม:เห็น ต8องมีมรรคญาณเกิดข้ึนจึงจะเห็น เห็น

เปRนกิจหน7าท่ีของมรรคญาณ เห็นทุกขYเป]นทุกขY เห็นเหตุเกิดทุกขYเป]นเหตุเกิดทุกขY เห็นความดับทุกขYเป]น

ความดับทุกขY เห็นมรรค ๘ เป]นหนทาง เห็นสัจจะ ๔ น่ีแหละ เป]นทัสสนมรรค มีมรรคแบบเห็นสัจจะ เม่ือเห็น

ก็จะละ ถอนสังโยชนY ๓ ประการอย:างท่ีว:ามาแล8วท้ังหมดร8อยเปอรYเซ็นตY กว:าจะร8อยเปอรYเซ็นตYน่ีก็ค:อย ๆ ถอน

มาตามลำดับ  

อีกพระสูตรหน่ึง  พระพุทธองคYทรงแสดงเพ่ือให8เราเข8าใจทุกขYมากข้ึน ทุกท:านลองฟ[งดู ในคัมภีรYสัง

ยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ข8อ ๓๒๑  

เรื8องเกิดขึWนที8กรุงสาวตัถี พระผูมี้พระภาคตรัสวา่  

ภิกษุทัWงหลาย ความเกิดขึWน ความตัWงอยู ่ความบงัเกิด ความปรากฏแห่งรูป นีW เป็นความเกิดขึWนแห่ง

ทุกข ์เป็นความตัWงอยูแ่ห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ 

ความเกิดขึWน ความตัWงอยู ่ความบงัเกิด ความปรากฏแห่งเวทนา นีW เป็นความเกิดขึWนแห่งทุกข ์เป็น

ความตัWงอยูแ่ห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ 

ความเกิดขึWน ความตัWงอยู ่ความบงัเกิด ความปรากฏแห่งสัญญา นีW เป็นความเกิดขึWนแห่งทุกข ์เป็น

ความตัWงอยูแ่ห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ 

ความเกิดขึWน ความตัWงอยู ่ความบงัเกิด ความปรากฏแห่งสังขาร นีW เป็นความเกิดขึWนแห่งทุกข ์เป็น

ความตัWงอยูแ่ห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ 

ความเกิดขึWน ความตัWงอยู ่ความบงัเกิด ความปรากฏแห่งวิญญาณ นีW เป็นความเกิดขึWนแห่งทุกข ์เป็น

ความตัWงอยูแ่ห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ 

ภิกษุทัWงหลาย ส่วนความดบั ความสงบระงบั ความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งรูป นีW เป็นความดบัแห่งทุกข ์

เป็นความสงบระงบัแห่งโรค เป็นความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งชราและมรณะ 

ความดบั ความสงบระงบั ความตัWงอยู่ไม่ไดแ้ห่งเวทนา นีW เป็นความดบัแห่งทุกข ์เป็นความสงบ

ระงบัแห่งโรค เป็นความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งชราและมรณะ 

ความดบั ความสงบระงบั ความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งสัญญา นีW เป็นความดบัแห่งทุกข ์เป็นความสงบ

ระงบัแห่งโรค เป็นความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งชราและมรณะ 

ความดบั ความสงบระงบั ความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งสังขาร นีW เป็นความดบัแห่งทุกข ์เป็นความสงบ

ระงบัแห่งโรค เป็นความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งชราและมรณะ 

ความดบั ความสงบระงบั ความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งวิญญาณ นีW เป็นความดบัแห่งทุกข ์เป็นความสงบ

ระงบัแห่งโรค เป็นความตัWงอยูไ่ม่ไดแ้ห่งชราและมรณะ 



๑๕ 

 

ศุภกิจ แกว้ทรง/  ถอดคาํบรรยาย                                                                              สทัธานุสารี ธมัมานุสารี และโสดาบนั 

ขนัธสูตรที8 ๑๐ จบ 

พระสูตรน้ี ทุกท:านก็จะได8เข8าใจทุกขสัจชัดเจนย่ิงข้ึน  ท้ังตัวพวกเราน่ีก็คือขันธY ๕ น่ีเอง มันเป]นทุกขY  

ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู: ความบังเกิด ความปรากฏแห:งรูป อันน้ีแหละเป]นความเกิดข้ึนแห:งทุกขY ท่ีเกิดน่ี  เป]น

ความเกิดแห:งทุกขY เป]นความต้ังอยู:ของโรค ของส่ิงท่ิมแทง ต8องมีอะไรท่ิมมันเร่ือย มีตามันก็ท่ิมมาทางตา มีหู

มันก็ท่ิมมาทางหู มันเป]นความต้ังอยู:แห:งส่ิงท่ีเสียดแทง  ถ8าเราไม:รู8จัก เราก็อยากให8มันเป]นอย:างอ่ืน ไม:

อยากจะมีอะไรท่ิมแทงตา ท้ัง ๆ ท่ีมีตา ไม:อยากจะมีอะไรท่ิมขา ท้ัง ๆ ท่ีมีขา ไม:อยากจะให8ยุงมากัดมือกัดแขน 

ท้ัง ๆ ท่ีมีแขน อันน้ีมันก็เป]นตัณหา ไม:รู8จักทุกขYมันก็วนเวียน  

พวกเราจึงต8องรู8จักทุกขYนะ ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู: ความบังเกิด ความปรากฏแห:งรูป น้ีเป]นความ

เกิดข้ึนแห:งทุกขY เป]นความต้ังอยู:แห:งโรค คือภาวะท่ีมีความท่ิมแทง เสียดแทง ท่ิมตำจิตใจของเราให8อยู:ไม:เป]น

สุข และเป]นความปรากฏแห:งชราและมรณะ  ความปรากฏแห:งรูปน้ีเท:ากับความปรากฏของชราและมรณะ

น่ันเอง มันเป]นอย:างน้ี เกิดมาน่ี เท=ากับชรามรณะปรากฏข้ึนมาด7วย ท่ีต้ังอยู:ก็เป]นความต้ังอยู:ของโรค ของส่ิง

ท่ิมแทงต:าง ๆ ไม:ใช:อยู:อย:างมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน เป]นความต้ังอยู:ของโรค ของส่ิงท่ิมแทงเสียดแทง 

ถ8าเรารู8จัก ก็ไม:มีป[ญหาใช:ม้ัย เรารู8จักอยู:แล8วว:า อ8าว.. มีหูก็ต8องโดนด:า โดนชม คำชมท่ิมมาบ8าง คำด:าท่ิมมา

บ8าง  เราก็สบาย เพราะเรารู8จักว:า น่ีมันเป]นทุกขY เป]นความปรากฏของชรามรณะ 

ทุกท:านท่ีน่ังอยู:น่ี ก็เป]นตัวทุกขYปรากฏข้ึนมา ไม:ใช:ตัวตน ตัวทุกขYตัวน้ีดำรงอยู: ต้ังอยู: ก็เป]นความ

ต้ังอยู:ของส่ิงเสียดแทงท่ิมแทง แขนขาอะไรต:อมิอะไร ก็มีส่ิงท่ิมแทงเสียดแทงต:าง ๆ เยอะแยะมากมาย แล8วก็

เป]นความปรากฏแห:งชราและมรณะ สักหน:อยทุกส่ิงทุกอย:างท่ีเรามีท้ังหมดมันจะหายไปเม่ือชรามาเยือน ชรา

มามันจะเอาอะไรไปบ8าง เอาหนังท่ีอ:อนนุ:มหายไป เหลือแต:หนังเห่ียว เอาอะไรออกไปอีก ตาท่ีมองเห็นชัดเจน 

มันก็เอาออกไป เหลือแต:ตาฝwาฟาง มองอะไรก็ไม:ชัด อย:างผมอ:านพระสูตรตอนน้ี  มองไม:ค:อยเห็นแล8ว บางที

ต8องใส:แว:น บางทีต8องถอดแว:น ไม:รู8จะตัดมาทำไมก็ไม:รู8  ไม:ตัดมาก็ไม:ได8อีก มองไม:เห็น อย:างน้ี มันก็เป]น

ธรรมชาติ ถ8าเราไม:รู8จักมัน ก็มีป[ญหา ถ8ารู8จักแล8ว เราก็สบาย 

ถ8ามองไม:เห็นขนาดน้ี เราก็ย่ืนออกไปขนาดน้ี ถ8าย่ืนออกไปขนาดน้ีแล8วมองไม:เห็น เราก็เลิกอ:าน เรา

ก็รู8จักมันแล8ว ชรามรณะมันปรากฏแล8วน่ี มันไม:เหลือซากแล8วน่ี เราก็สบาย ไม:มีป[ญหา แต:บางคนไม:รู8จัก ก็บ:น

ไป สักหน:อยมันจะหายหมด หูเราเคยได8ยินชัดเจน พอชรามา มันก็ยกหูเราท้ิง เหลือแต:หูกระทะ ฟ[งไม:ได8ยิน

แล8วทีน้ี เป]นบ8องหูให8คนอ่ืนตบเอาเท:าน้ันแหละ ไม:มีประโยชนYในการฟ[งเสียงแล8ว เส่ือมอย:างเดียว ทุกส่ิงทุก

อย:างท่ีเรามี  ทุกท:านแข็งแรง ยังน่ังได8 เดินได8  ยังเข8าห8องน้ำ ถ:ายอุจจาระป[สสาวะได8 น้ีเป]นเพราะว:า ยังไม:

ปpวยเท:าน้ันแหละ ถ8าปpวยข้ึนมา แค:จะลุกก็ไม:ไหวแล8ว แก:ข้ึนมาจะลุกก็ไม:ข้ึน จะไปเข8าห8องน้ำเองก็ไม:ได8แล8ว

เวลาปpวย จะพลิกไปพลิกมาก็ไม:ได8 ท่ีเราพลิกไปพลิกมาได8น่ี  ไม:ใช:ว:ามันจะต8องพลิกได8อย:างน้ีตลอดไป มันเป]น

ความต้ังอยู:ของโรคของส่ิงท่ิมแทงเท:าน้ันเอง เม่ือชราปรากฏตัวข้ึนมา เราจะพลิกซ8ายพลิกขวาก็ไม:ได8 จะลุกเอง

ก็ลุกไม:ได8 ใช8ขา ๒ ขาก็ลุกไม:ข้ึน ต8องใช8ขาท่ี ๓ มาช:วย บางทีขาท่ี ๓ มี แต:ว:ามันก็ใช8การไม:ได8อีก ต8องใช8คนอ่ืน
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มาดึงข้ึน ใช8คนอ่ืนแล8วบางทีมันใช8ยากนะ  ใช8ขาตัวเองมันยังโอเคใช:ม้ัย แต:ใช8คนอ่ืน แก.. มาช:วยฉันหน:อย

อย:างน้ีทำนองน้ี สักหน:อยก็นอนติดเตียง  

ทุกวันน้ีเราปวดหนักปวดเบา ก็ไปเข8าห8องน้ำใช:ม้ัย บางคนไม:ระวัง จะนึกว:าเราจะเข8าห8องน้ำด8วย

ตัวเองได8ตลอดกาลนาน แต:ความจริงไม:ใช: ต:อไปท:านจะลุกเข8าห8องน้ำเองไม:ได8 แค:จะลุกก็ยังลุกไม:ข้ึนเลย อย:า

ว:าแต:จะไปเข8าห8องน้ำ ต:อไปต8องนอนจมอุจจาระป[สสาวะ แค:กล้ิงไปกล้ิงมายังไม:ได8 ต8องรอคนอ่ืนเขากล้ิงให8 น่ี

มันเป]นอย:างน้ัน ดังน้ัน เรานอนกล้ิงอยู:น่ี อย:ากล้ิงเอาสบายนะ เพราะต:อไปมันจะกล้ิงไม:ได8 ต8องกล้ิงอย:างมีสติ

รู8จักม้ัย ต8องรู8จักว:า โยกไปซ7ายน่ีมันทุกขS  โยกไปขวาน่ีมันทุกขS ต=อไปมันจะโยกไม=ได7 เดินเท8าซ8ายน่ีมันทุกขY 

เดินเท8าขวาน่ีมันทุกขY ต:อไปมันจะเดินไม:ได8 กินข8าวก็เหมือนกัน กินข8าวมันก็ทุกขYนะ มันเป]นความปรากฏของ

ทุกขY ไม:ใช:กินให8มันเป]นสุขสนุกสนานอะไร ต:อไปมันจะกินเองไม:ได8 มันจะเค้ียวไม:ได8 หลายท:านก็คงจะเร่ิม

เค้ียวไม:ได8แล8ว น่ันแหละมันกำลังจะเอาคืนหมดแล8ว มันเป]นปรากฏตัวของชราแล8วของมรณะแล8ว  

ทุกท:านจึงต8องไปหัดพิจารณา พระพุทธเจ8าทรงแสดงให8เรารู8จักขันธY ๕ มันเป]นทุกขYน่ันเอง ถ8าเห็น

อย:างน้ี ความเข8าใจผิดในขันธY ๕ ก็จะหมดไป เราจะเลิกเข8าใจผิด เลิกปรนเปรอ หรือหาวิธีการท่ีจะให8มันอยู:

นาน ให8มันดูดี ม่ันคง เรามีแต:เจริญมรรคเพ่ือไปนิพพาน   

พระพุทธองคYตรัสความเกิดข้ึน ความต้ังอยู: ความบังเกิด ความปรากฏแห:งรูป  น้ีเป]นความเกิดข้ึน

แห:งทุกขY เป]นความต้ังอยู:แห:งโรค เป]นความปรากฏแห:งชราและมรณะ ด8านเวทนาก็เหมือนกัน ท่ีเป]นสุขเป]น

ทุกขY น่ีอย:าเพลินทีเดียวนะ แท8ท่ีจริง มันเป]นความปรากฏตัวของทุกขYน่ันเอง เป]นความต้ังอยู:ของโรค และเป]น

ความปรากฏแห:งชราและมรณะน่ันแหละ  สุขแบบน้ีจะสลายไป ทุกขYแบบน้ีจะหมดไป พังสลายไปหมดแหละ 

ไม:เหลือหรอก  ให8เราได8รู8จัก จนถึงวิญญาณต:าง ๆ วิญญาณทางตา วิญญาณทางหู ต:อไปก็พังสลายท้ังน้ันแหละ 

ไม:เหลืออะไร  ถ8าคนไม:ระวัง ไม:รู8จักพิจารณา ไม:มีป[ญญา ก็จะนึกว:ามันเป]นเรา เป]นตัว เป]นตน เป]นเราเดิน 

เรายืน  เราน่ัง เรานอน เราส่ังขาของเราได8 เราอยากเดินซ8ายมันก็เดินซ8าย อยากเดินขวามันก็เดินขวา อยาก

เห็นข8างซ8ายก็เหลียวไปมองซ8าย อยากเห็นทางขวาก็เหลียวไปมองขวา อยากเย็นก็เป̂ดแอรY คิดเอง ส่ังการเอง

ได8หมด แต:จริงๆ มันไม:ใช:อย:างน้ัน  ถึงวันหน่ึงจะทำทุกส่ิงทุกอย:างแบบท่ีว:าน้ีไม:ได8สักอันเดียวนะ อยากมอง

ซ8ายมันมองไม:ได8 มันหันไม:ไปแล8ว ตอนน้ีมันหันไปได8สบาย ต:อไปก็หาคนช:วยเข็นรถเข็นไปทางซ8าย ถ8าเขาเข็น

ไปทางขวา ทีน้ี จะโกรธเขาล:ะสิ มันไม:ใช:เป]นความปรากฏตัวของส่ิงดีงาม เปRนความปรากฏตัวของภาวะท่ีจะ

ผุพังสลาย และภาวะท่ีจะไม=สามารถทำอย=างน้ีได7อีก แต:คนมักจะประมาท พอได8มีความสุข นึกว:าเราจะต8อง

ได8อย:างน้ีตลอดไป เราจะสามารถทำงานหาเงินได8ตลอด แท8ท่ีจริง เม่ือเรามีความสามารถทำได8อย:างน้ัน ก็เป]น

ความปรากฏต:อไปว:า ต:อไปเราจะไม:มีความสามารถอย:างน้ัน ความสามารถอย:างน้ันจะหมดไป  

ทุกท:านจึงต8องรู8จักข8อน้ีให8ดี ๆ มันเป]นแค:ทุกขYนะ ทุกขSเกิด ทุกขSดับ เท:าน้ันแหละ มีเท:าน้ี มันเป]น

ทุกขสัจ มันเป]นสัจธรรม เป]นความเป]นจริง คนใหญ:กว:าเราก็มีเยอะแยะ ก็ไม:เห็นจะเหลืออะไรน่ี คนท่ีเขา

ใหญ:โตมโหฬารกว:าเรา เขามีหมอเก:งกว:าเรา ยารักษาโรคดีกว:าเรา เป]นไงเหลือบ8างม้ัยครับ ไม:เหลือเลย มัน

เป]นอย:างน้ี  พวกเราจะเหลืออะไร เหลือแต:กิเลส คาอยู:น่ีแหละ เกิดชาติหน8าก็ยังคาอยู: ส:วนขันธYน่ีพังไป
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หมดแล8ว กิเลสยังเหลือก็ไปสร7างขันธSใหม= ขันธYน้ันก็พังอีก ไปสร8างอันใหม: พังอีกไปเร่ือย ๆ เหลือแต:กิเลส.. 

ไม:หมดซักที หมดลมหายใจไปต้ังหลายรอบ หมดแรงไปต้ังหลายคร้ัง หมดศักยภาพความสามารถไปต้ังหลาย

เร่ือง แต:ท่ียังไม:หมดคือกิเลส  เราก็เลยต8องมาเจริญมรรค มันเป]นเร่ืองจำเป]นมาก ท่ีจะต8องมารู8จักทุกขY จะได8

ถอนกิเลส ถ8าไม:รู8จักทุกขYน่ี มันถอนกิเลสไม:ได8 

ผมยกพระสูตรมาอ:านให8ฟ[งพอเป]นตัวอย:าง ให8ท:านท้ังหลายได8พอเข8าใจวิธีปฏิบัตินะ คอรYสน้ีเราเน8น

ไปท่ีสัจจะ เร่ิมต8นคือทุกขสัจ คือขันธY ๕ คือรูปธรรมนามธรรม  ทุกท:านให8ใส:ใจสนใจรูปนาม ขันธY ๕ ถ8า

นามธรรมยังละเอียดเกินไป ก็ใส:ใจท่ีรูปก:อนก็ได8 รูปของเราน้ี มีธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม เป]นหลักใหญ: ธาตุดิน 

เป]นของแข็ง ของหยาบกระด8าง มีผม ขน เล็บ ฟ[น หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด 

ม8าม ปอด ไส8ใหญ: ไส8น8อย อาหารใหม: อาหารเก:า ทุกส:วนน้ีเป]นธาตุดิน เป]นปฐวีธาตุ ให8เห็นว:ามันเป]นธาตุ เป]น

ดิน เป]นรูปขันธY เป]นส่ิงไม:เท่ียง เป]นทุกขY ไม:ใช:ตัวตน เป]นทุกขสัจ ให8เห็นอย:างน้ีบ:อย ๆ ใส:ใจลงไปบ:อย ๆ ทีละ

อย:าง ๆ เด๋ียวเราก็เก:งข้ึน แรก ๆ อาจจะไม:ค:อยเก:ง  

ธาตุน้ำ มีดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันข8น น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก น้ำมันไขข8อ น้ำมูตรคือ

น้ำป[สสาวะ ก็มีอยู:กับทุกคน   น้ีก็คืออาโปธาตุ ธาตุน้ำ น้ีก็เป]นรูปขันธY สนใจมันว:า ทุกส:วนน้ีเป]นรูปขันธY ไม:ใช:

เรานะ ไม:ใช:ตัวตนของเรา ไม:ใช:เวทนา ไม:ใช:สัญญา ไม:ใช:สังขาร ไม:ใช:วิญญาณ มันเป]นรูปขันธY มันเป]นของไม:

เท่ียง มันเป]นทุกขสัจ หัดสังเกตอย:างน้ีบ:อย ๆ ถ8าหัดสังเกตอย:างน้ีบ:อย ๆ ความเป]นจริงของทุกขสัจมันก็จะ

ค:อย ๆ ปรากฏออกมาให8เราเห็นชัด   

ธาตุไฟ มีไฟท่ีทำให8ร:างกายอบอุ:น ไฟท่ีเผาให8คร่ำคร:าหมดเร่ียวแรงลงไป ไฟทำให8ร:างกายเร:าร8อน 

ไฟย:อยอาหาร มันเป]นอย:างน้ี ก็เป]นธาตุไฟ เป]นเตโชธาตุ   

ธาตุลม มีลมพัดข้ึนข8างบน ลมพัดลงข8างล:าง ลมในท8อง ลมในลำไส8 ลมท่ีพัดไปตามอวัยวะส:วนต:าง 

ๆ ของร:างกาย  และลมหายใจเข8า ลมหายใจออก  พิจารณาดู มันเท่ียงม้ัย จะเคล่ือนได8ตลอดไปม้ัย ไม:ตลอด

นะ มันเคล่ือนได8เพราะมันมีลมเท:าน้ันแหละ มันเป]นธาตุลม มันเป]นของรู8จักหมด แม8แต:ลมหายใจเข8า  ลม

หายใจออกก็เหมือนกัน เป]นของรู8จักหมด เป]นของท่ีไม:คงท่ี ไม:คงทน เป]นรูปขันธY เป]นทุกขสัจ ให7เรารู7จัก

พิจารณาลงไปท่ีจุดสุดท7ายคือให7มันเปRนสัจจะ เปRนอริยสัจ  เป]นส:วนหน่ึงของทุกขYน่ันเอง ทุกขYคืออุปาทาน

ขันธYท้ัง ๕ ให8หัดสนใจใส:ใจลงไปบ:อย ๆ อย:างน้ี ค:อย ๆ ทำ สนใจ ใส:ใจ มองให8มันเห็นว:า เป]นของท่ีรู8จักหมด 

รู8จักพังสลาย ทุกส่ิงทุกอย:าง  เส8นผมบนหัว  ตอนน้ีมีก่ีเส8น จะเหลือสักเส8นม้ัย ไม:เหลือ เล็บของเรามี ๒๐ เล็บ

น่ี  จะเหลือซักอันม้ัย ไม:เหลือซักอัน ลมหายใจน่ี หายใจเข8า หายใจออก ไม:รู8ก่ีคร้ังต:อก่ีคร้ังแล8ว จะเหลือม้ัย ไม:

เหลือ ต:อไปจะหายใจไม:เข8า ไม:ออก ส้ินลมแล8ว ส้ินผม ส้ินขน ส้ินเล็บ ส้ินฟ[น ส้ินหนัง ส้ินลมหายใจ ทุกอย:าง

ส้ินไปหมด ส้ินไปมันคือหมดไปทุกอย=าง แต=เราไม=ได7หมดทุกอย=าง เพราะเราไม=มี เราเลยไม=มีอะไรต7องหมด 

มีแต:ทุกขYมันเกิด ทุกขYมันหมดไป นอกจากทุกขYไม:มีอะไรเกิด เพราะท่ีเกิดคือทุกขY นอกจากทุกขYไม:มีอะไรดับ 

มันเป]นแค:ทุกขYเท:าน้ันเอง  ให8ค:อย ๆ ประกอบลงไปในทุกขสัจ จะได8ถอนตัณหาออกได8 ถ8าไม:ประกอบลงไปใน
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ทุกขสัจ บางคนมาน่ังนึก เราต8องตาย  โอ8โห..ตายแล8วก็ต8องเป]นผี กลัวผีตัวเองอีก  ย่ิงหนักกว:าเดิม เป]นบ8าไป

แล8ว พอไม:เห็นเป]นทุกขสัจ กิเลสมันไม:ออก 

ต8องประกอบลงไปในสัจจะ ในข8อเท็จจริง เร่ิมต8นจากดูขันธY ๕ เป]นความปรากฏข้ึนมาของทุกขY ทุก

ท:านก็เป]นทุกขYหมด  ผมก็เป]นทุกขY ใคร ๆ ก็เป]นทุกขYท้ังน้ันแหละในท่ีน้ี เป]นทุกขสัจน่ันเอง เป]นขันธY ๕ และน่ี

ก็เป]นความปรากฏตัวของความแก:และความตาย ไม:ได8เป]นความปรากฏตัวของความดี ความงาม ความเลิศ

ประเสริฐอะไร เป]นความปรากฏตัวของทุกขY เป]นความต้ังอยู:ของส่ิงท่ีท่ิมแทงเสียดแทงจิตใจ เป]นความปรากฏ

ตัวของความแก:และความตาย ต:อไปจะไม:เหลือ ไม:เหลือภาวะทุกส่ิงทุกอย:าง ต:อไปจะไม:เหลือภาวะพวกน้ีอยู:

เลย น่ีแหละเป]นความปรากฏตัวของความไม:เหลือ เรายังเหลืออยู:มีเงินอยู:ต้ังเยอะ น่ีแหละคือความปรากฏตัว

ของความไม:เหลือ 

ถ8าอยากจะรู8ว:า เราจะไม:เหลือเงินก่ีบาท ก็เอาเงินท่ีเราเหลือน่ันแหละมาดู สมมติว:าเรามีเงินเหลือ

อีก ๑๐ ล8านบาท แสดงว:าจะไม:เหลือเท:าไหร:ครับ ๑๐ ล8านบาทน่ันแหละ พอเข8าใจม้ัยแบบน้ี  เราอย:าเหลือ

เยอะนะ  ให8เหลือ ๐ เราจะได8ไม:เหลือ ๐ ไง ก็เราเหลือศูนยYแล8วน่ี เราจะได8ไม:เหลือศูนยY สบายเลย คนเข8าใจ 

มันก็รู8เร่ืองกันใช:ม้ัย ถ8าคนไม:เข8าใจ โอ8โห.. พยายามเก็บให8มันเหลือเยอะ ๆ ไอ8เหลือเยอะ ๆ น่ันแหละจะไม:

เหลือ จะไม:เหลือเท:าไหร: ก็ไม:เหลือเท:าท่ีเหลือน่ันแหละ  ทุกท:านอย:าเหลือเยอะ มันไม:เหลือนะ เกิดมันก็ทุกขS 

ตายมันก็ทุกขS มันก็ได7เท=าน้ี จะให7มันเกินกว=าน้ีไม=ได7  ส=วนตัณหามันจะเอาเกินกว=าน้ี  เรามี ๑ อย:าง เราก็

ต8องจาก ๑ อย:างน่ันแหละ มันธรรมดา เป]นธรรมชาติอย:างน้ี  

เราจะไม:เหลืออะไรบ8าง ก็ไม:เหลืออันท่ีเราเหลืออยู:น่ันแหละ ไม:เหลือเร่ียวแรงท่ีเรากำลังเดินได8อยู: 

เราเข8าห8องน้ำได8 ต:อไปจะเดินไม:ได8 ฉะน้ัน อย:าเยอะนะ เอาน8อย ๆ ก็พอนะ พวกเราไม:ได8เป]นพระอริยะกับเขา

ซักที เพราะเป]นแต:อริเยอะไปหมด ได8ก็เยอะ หายก็เยอะ  ทุกขYก็เยอะด8วย เพราะไม:รู8จักทุกขYน่ันเอง นึกว:ามัน

เป]นสุข ก็เลยเอามาซะเยอะ แล8วก็เสียไปซะเยอะ  เลยตกอกตกใจ  ทุกขYก็เยอะ ถ8าเรารู8จักว:าอันน้ีมันเป]นทุกขY 

เราก็เอาพอสมควร พอหอมปากหอมคอ บริหารทุกขYให8มันพอเป]นไปได8 สักหน:อยมันหมดไป เราก็เตรียมใจไว8

แล8ว  สบายแล8ว  

ส่ิงท่ีท:านจะหมดไป คือส่ิงท่ีท:านมีอยู:น่ันแหละ ท:านจะหมดลมหายใจเพราะท:านมีลมหายใจน่ัน

แหละ เตรียมการไว8เถอะ เตรียมรอไว8 พิจารณาไว8 สักวันหน่ึงมันจะหมดลม ตอนน้ีหายใจเข8าอยู: หายใจออกอยู: 

วันหน่ึงจะหายใจไม:เข8าและหายใจไม:ออก ตอนน้ีกินข8าวลงไปอยู:นะ เด๋ียวสักหน:อยได8เวลากิน ไม:ใช:เวลาแห:ง

ความบันเทิงนะ เป]นเวลาบอกท:านว:า ต:อไปจะหมดน่ันเอง ตอนน้ียังกินได8 ต:อไปจะกินไม:ลง พอเข8าใจม้ัย  มัน

ไม:มีเกินน้ีหรอก มันไม:มีดีกว:าน้ีแล8ว มันมีเท:าน้ี  ถ8าจะดีกว:าน้ี ก็มีแต:ทำตามพระอริยเจ8า แล8วก็ไปนิพพาน

เท:าน้ันแหละ โลกน้ีมันได7เท=าน้ีแหละ มันวน มันเป]นอย:างน้ี พอเข8าใจแล8ว จึงไม:มีทางออกทางอ่ืนเลย มีแต:

มรรค ๘ เท:าน้ัน เป]นประตูอมตะ ส:วนทางอ่ืนน่ี พูดไปก็หลอกกันเฉยๆ ถ8าเรารู8สัจจะแล8ว ใครก็หลอกเราไม:ได8 

ถ8าเราไม:รู8สัจจะ ก็โดนหลอกตลอดปyตลอดชาติอยู:น่ัน มันก็วน พวกเราก็วนมานานจนถึงทุกวันน้ี    
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จะต8องรีบรู8ตรงน้ีให8ได8 จะได8ไม:โดนหลอกอีกต:อไป เกิดมา ๑ ก็ตายไป ๑ เท:าน้ันแหละ ระหว:างท่ีอยู:

ก็แก:ไปอีก ๑ เหมือนกัน มันเป]นอย:างน้ัน เกิดก็ขันธY ๕ พระพุทธเจ8าตรัสบอกแล8ว ชาติป̂ ทุกขา, ชราป̂ ทุกขา, 

มรณัมป̂ ทุกขัง เป]นทุกขYเหมือนกัน  ไม:มีอะไรเกินอะไรหรอก  มันก็เท:าน้ีแหละ มันเป]นสัจธรรม  ท:านจะมีก็ได8 

ก็ไม:ว:าอะไร แต:ให8รู8จักว:าน่ันแหละคือส่ิงท่ีจะหมด ส่ิงท่ีจะต8องจากกันน่ันแหละ ท:านจะเกิดก็ได8 แต:ให8รู8จักว:า 

ท:านเกิด ๑ ท:านก็ตาย ๑ แต:กว:าจะตายน่ีก็ทุกขYอีกเยอะทีเดียวนะ ต8องระมัดระวังกัน บริหารให8ตรงถูกต8อง

อย:างน้ี  น้ีพูดให8ฟ[งส่ิงท่ีพระพุทธองคYได8ทรงแสดงว:า ภิกษุท้ังหลาย ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู: ความปรากฏแห:ง

รูปน้ี เป]นความเกิดข้ึนแห:งทุกขY เป]นความต้ังอยู:แห:งโรค เป]นความปรากฏแห:งชราและมรณะน่ันเอง 

ทุกท:านจึงต8องมองให8เห็นด8วยป[ญญา ถ8าไม:มีป[ญญา เห็นคนเดินอยู:ก็นึกว:า เป]นความปรากฏของ

ความแข็งแรง แท8ท่ีจริง คนเดินได8อยู:น้ี เป]นความปรากฏของการเดินไม:ได8น่ันเอง สุดท8ายมันจะเป]นอย:างน้ี

แหละ  ถ8าเป]นชาวโลกเขาก็ว:า โอ.. คนน้ีร่ำรวยเหลือเกินอย:างโน8นอย:างน้ี ปรากฏว:าเป]นเศรษฐี  น่ีมันหลงโลก 

แต:แท8ท่ีจริง โดยสัจจะแล8ว น่ีแหละ.. เป]นความปรากฏของการหมดไปของส่ิงเหล:าน้ีท้ังหมด อย:าว:าแต:

ทรัพยYสินท่ีมีอยู:เท:าน้ีเลย ให7ครองท้ังโลกเลยก็ได7 เขาก็จะหมดท้ังโลกน่ันแหละ  มันเป]นอย:างน้ัน   

พระพุทธเจ8าของเราแม8จะมีอะไรเยอะแยะขนาดไหน พระองคYทรงไม:เอาเลย เพราะพระองคYทรง

ทราบแล8วว:า ใหญ:โตขนาดไหน มีอำนาจล8นฟwา จนเป]นพระเจ8าจักรพรรดิ ก็ช:วยให8คนหายทุกขYก็ไม:ได8 เอา

ทรัพยYสินไปให8เขา ทรัพยYสินก็ต8องหมดอยู:ดี ช:วยให8เขาได8น่ันได8น่ี ก็ต8องหมดไปจากเขาอยู:ดี เขาก็ต8องเศร8าโศก

เสียใจอยู:ดี มันก็ไม:ใช:หนทางท่ีจะช:วยเขาได8 พระองคYก็สงสารเหมือนกันอยากช:วยนะ แต:คร้ันจะเอาทรัพยYมา

แจก เอาน่ันเอาน่ีมาแจก เขาก็ต8องหมดไปอยู:ดี มันก็ไม:ไหว พระองคYทรงออกไปค8นหาวิธี ได8มรรค ๘ มา มรรค 

๘ เปRนยาขนานเอก ท่ีจะช:วยให8พวกเราพ8นจากอำนาจของกิเลสต:าง ๆ เร่ิมต8นจากการรู8จักทุกขY ทุกขYก็คือ

อุปาทานขันธY ๕ น่ันเอง อย:าลืมรู8จักขันธY ๕ รูปธรรม นามธรรม รูปขันธY เวทนาขันธY สัญญาขันธY สังขารขันธY 

วิญญาณขันธY มันเป]นอย:างน้ันของมัน เป]นสัจจะอย:างน้ัน มันเป]นของไม:เท่ียง เป]นทุกขY ไม:ใช:ตัวตน มันเป]น

ทุกขสัจน่ันเอง 

ต:อไปจะตอบป[ญหา ท:านท่ีเขียนถามมา ท:านใดมีป[ญหาก็สามารถถามได8นะครับ 

ถาม  กราบสวัสดีอาจารยYสุภีรY ทุมทอง ท่ีเคารพคะ ฆราวาสท่ีต8องการประสบความสำเร็จในหน8าท่ี

การงานและเป]นท่ียอมรับของสังคม จะเจริญทางธรรมจนเป]นพระโสดาบันได8ม้ัยคะ ขอบพระคุณคะ 

ตอบ น่ีก็เป]นพวกยึก ๆ ยัก ๆ เป]นอย:างน้ี พวกยึกยัก โสดาบันก็อยากเป]น รวยก็อยากรวย อยาก

เป]นท่ียอมรับ มันห:วงกังวล อันน้ีจะเป]นแค:กัลยาณปุถุชน มันก็ยากอยู:นะ เอ.. นางวิสาขท:านเป]นคนรวย ท:านก็

ยังบรรลุได8 นางวิสาขาเป]นได8ก็จริง ส:วนเราน่ีมันอีกคนหน่ึงแล8ว นางวิสาขาน้ันเป]นเศรษฐีต้ัมางแต:รุ:นพ:อแล8ว  

ไม:ต8องไปทำธุรกิจอะไร ส:วนพวกเราตอนน้ียังจนอยู:ใช:ม้ัย กว:าจะรวยน่ีต8องทำอะไรอีกต้ังเยอะ คงเสียเวลาไป

เยอะทีเดียว ถ8าต8องการประสบความสำเร็จในหน8าท่ีการงาน ให8ได8รับการยอมรับของสังคม น่ีก็ให8มีศีล ให8มี

ความเช่ือกรรม เช่ือผลของกรรม อย:าไปทำทุจริต อันน้ีก็ถือว:า ยังพอท่ีจะรักษาตัวให8พอรอดได8บ8าง  ถ8าไปเอา

อะไรทางโลกอย:างน้ี มันก็เป]นความพยายามท่ีสูญเปล:า พอเราได8มาเราก็ต8องท้ิงไปหมดไปอยู:ดี และก็ไม:ใช:ส่ิงท่ี
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จะทำให8เกิดความสุขอย:างแท8จริง  การได8รับการยอมรับจากสังคม มันก็ไม:ใช:ตัวท่ีจะช:วยให8มีความสุข ดีไม:ดี

ป[ญหาเยอะด8วย พอเป]นคนเด:นดัง เด๋ียวสักหน:อยก็มีรายการโทรทัศนYมาทำรายการ มีกล8องมาแอบถ:ายรูป 

อะไรอีกวุ:นวาย อยู:ก็ลำบากลำบน   

ถ8าเป]นคนท่ีรู8จักหลักสัจธรรมแล8ว ก็ขยันทำหน8าท่ีการงาน ทำหน8าท่ีเป]นการเจริญมรรค เพราะ

มรรคน้ีเจริญได8ทุกท่ี ท่ีทำงานก็ทำได8 มีธุรกิจต:าง ๆ ก็ทำได8 แต:ทำเป]นการเจริญมรรค  และในขณะเจริญมรรค

อยู: บางทีก็ได8ลาภ ได8ยศ ได8สรรเสริญ ได8รับการยอมรับ แต:เราไม:ได8มุ:งตัวน้ี เรามุ:งเจริญมรรคน่ันแหละ  

เหมือนพระภิกษุท:านบวชเข8าไป ท:านพยายามปฏิบัติธรรมให8ดี ท:านก็ไม:ได8มุ:งลาภสักการะ แต:มันก็ได8

เหมือนกัน 

ถ8าเราอยากจะเป]นแบบพระอริยะก็ให8ทำแบบน้ัน ให8รู8จักธรรมชาติของโลก อย:าไปมุ:งท่ีจะได8 ถ8าเรา

เป]นคนดี ปกติชาวโลกเขาก็ยอมรับนับถืออยู:แล8ว  ย่ิงเป]นคนมีศีล ซ่ือสัตยY สุจริต ขยันหม่ันเพียร เขาก็พร8อมจะ

ยอมรับอยู:แล8ว เขาก็พร8อมท่ีจะยกย:องให8เกียรติอยู:แล8ว แต:เราก็อย:าไปอยากได8 อย:าไปมุ:งเอาอันน้ัน เรามุ:งไป

นิพพานน่ีแหละ ได8มาก็เอามากำหนดรู8ว:า น้ีมันเป]นธรรมชาติของโลก เป]นธรรมดา ถ8านึกไม:ออกก็ดูพระภิกษุ

เป]นตัวอย:าง พระท่ีท:านเป]นระดับครูบาอาจารยY ท:านก็ปฏิบัติมุ:งเพ่ือความพ8นทุกขY แต:ท:านก็ดังเยอะแยะ มีคน

ยอมรับ มีญาติโยมก็ไปกราบ ไปไหว8 ท:านก็ไม:ได8มายุ:งอะไร แต:เขาก็ยอมรับ เพราะท:านเป]นผู8มีศีลมีธรรม 

ชาวโลกท่ีเขาต8องการศีลธรรมก็มีเยอะ คนรักศีลก็มีมาก เราผู8อยู:ในโลกก็คล8าย ๆ กัน ถ8าทำธุรกิจ ให8ประสบ

ความสำเร็จโดยมีศีลธรรม มุ:งไปทางธรรมะ เม่ือยังต8องอยู:ทางโลกน้ีก็ทำไปก:อน ชาวโลกมายกย:องให8เกียรติก็

เป]นธรรมดา  

สรุปแล8ว การได8รับประสบความสำเร็จในหน8าท่ีการงาน การยอมรับของสังคมเป]นต8นน้ี เป]น

ธรรมดาของโลกน่ันเอง การประสบความสำเร็จก็เรียกว:าได8ลาภ ไม:ประสบความสำเร็จก็เรียกว:าเส่ือมลาภ การ

ได8รับการยอมรับ มีพวกพ8องบริวารก็เรียกว:าได8ยศ การไม:ได8รับการยอมรับก็เรียกว:าเส่ือมยศ โดยปกติแล8ว ถ8า

เราเป]นคนดีมีคุณธรรม ก็จะได8รับการยอมรับอยู:แล8วโดยธรรมชาติ เพราะธรรมน่ีย่ิงใหญ:อยู:แล8ว  

ในการปฏิบัติธรรม เราก็มุ:งเน8นให8เข8าใจสัจจะ เร่ิมต8นจากข8อท่ี ๑ คือทุกขสัจ ทุกขสัจก็คือขันธY ๕ 

ทุกท:านก็อย:าลืมไปสังเกต ใส:ใจว:า รูปร:างกายน้ีคือรูปขันธY ถ8ายังไม:เห็น ท:านอาจจะเอาธาตุ ๔ มาเป]นหลักก:อน

ก็ได8 ดิน น้ำ ไฟ ลม  เป]นรูปขันธY  สำหรับบางท:านท่ีสติยังน8อย ก็หัดฝTกสติไปก:อน ไม:ทราบว:า ทุกท:านฝTกสติ

กันเป]นหรือยัง  เด๋ียวช:วงตอนกลางคืน ผมจะแนะนำวิธีง:าย ๆ ให8  ท:านไหนท่ีทำเป]นแล8ว ก็พิจารณาด8วย

หลักการท่ีผมแนะนำไปน้ี คอรYสน้ีก็จะเน8นสูงนิดหน่ึง ท:านท่ีเพ่ิงเร่ิมฝTกปฏิบัติ  ก็พิจารณาตามได8  จะได8เข8าใจ

ต้ังแต:เบ้ืองต8น  ได8รู8หลักในการปฏิบัติสูงข้ึนไป  

เราปฏิบัติไม:ใช:เพ่ือเอาอะไรหรอก แต:เพ่ือรู8จักความจริง รู8จักทุกขY รู8จักรูปนาม รู8จักขันธY ๕ ว:ามัน

เป]นส่ิงไม:เท่ียง มันเป]นทุกขY มันไม:ใช:ตัวไม:ใช:ตน เป]นของท่ีรู8จักหมด รู8จักพัง รู8จักสูญสลาย ท8ายท่ีสุดก็ไม:เหลือ

อะไร ไม:เหลืออันท่ีเรามีอยู:น่ันแหละ สุขท่ีมีอยู: มันก็เป]นตัวบ:งช้ี เป]นการปรากฏว:าสุขน้ีจะไม:เหลือ  ทุกขY

เกิดข้ึน ก็เป]นความปรากฏข้ึนมาว:า ทุกขYน้ีมันจะไม:เหลือ  ความฟุwงซ:านต:าง ๆ เกิดข้ึน ก็ให8รู8จักว:ามันเป]นความ
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ปรากฏข้ึนของส่ิงท่ีมันจะไม:เหลืออีกต:อไป ให8ทุกท:านได8หัดพิจารณา เพราะขันธY ๕ มันเป]นทุกขY เป]นของเกิด

ดับ เกิดเพราะเง่ือนไขเพราะป[จจัย หมดเหตุหมดป[จจัยมันก็ดับไปพังไป เป]นของส้ินไป หมดไป สลายไป 

ให8เราค:อย ๆ เรียนรู8 ค:อย ๆ รู8จัก ทุกขYเกิดข้ึน ก็อย:าไปกลัวมัน ให8ดูให8สังเกต ให8รู8จักว:ามันจะหมด

ไป มันจะส้ินไป เป]นความปรากฏตัวของความหมด หมดอะไร หมดอันท่ีมีน่ันแหละ อย:าไปนึกว:ามันจะมีตลอด  

พวกเราพอทุกขYก็เครียดเหลือเกิน เพราะนึกว:าทุกขYจะมีตลอด พอสุขก็นึกว:าดีเหลือเกิน เพราะนึกว:าสุขจะมี

ตลอด ความจริงมันเท:ากัน สุขกับทุกขY โดยขันธYมันก็เป]นเวทนาขันธY  โดยสัจจะมันก็เป]นทุกขสัจเหมือนกัน มัน

ไม:ได8ต:างกัน  แต:เราให8ค:ามันต:างกัน เพราะหลงอยู: กลายเป]นรักสุขเกลียดทุกขYไปอีก เป]นอย:างน้ัน จึงให8

พิจารณาให8รู8จักสุขน้ีก็เป]นความเกิดข้ึนของส่ิงท่ีต8องหมดไป ต8องหมดแน:นอน ดูให7เปRนพยาน ให7เห็น มันสุขก็

ให8มันสุขไป แล8วบอกตัวเอง ดูไว8นะ มันเป]นความเกิดข้ึนของส่ิงท่ีต8องความหมด พอหมดแล8วก็สอนตัวเองว:า 

เห็นม้ัยล:ะ มันเป]นส่ิงไม:เท่ียง ไม:คงอยู:ตลอดไป สุขท่ีเกิดข้ึนแล8วดับไป น้ีมันเป]นเวทนาขันธY เป]นทุกขสัจน่ันเอง 

เป]นหน่ึงในขันธY ๕   

เวลาทุกขYเกิดข้ึน ก็อย:าได8กลัว เอามาดู มาสังเกตุ มองดู ดูให8มันเห็น ให8มันรู8จักว:า น่ีก็เป]นของท่ีรู8จัก

หมด รู8จักส้ินไป  ไอ8ตัวน้ีมันจะหมด เพราะทุกขYมันเกิดตามเง่ือนไขตามป[จจัย เม่ือหมดเง่ือนไขหมดป[จจัยมันก็

ดับไป เป]นความเกิดข้ึนของทุกขYและความดับไปของทุกขYเท:าน้ันเอง ให8เรารู8จัก ส่ิงท่ีผิดก็คือความเห็นของเรา

ว:า เป]นเราเกิด เราได8 เราอยากจะได8 เราตาย เราไม:อยากจะตาย มีอยาก มีไม:อยากอยู:น่ี มันก็เลยเป]นวงกลม 

เลยต8องหัดให8รู8จักส่ิงต:าง ๆ ท่ีเกิดและดับ เป]นทุกขYมันเกิด ทุกขYเท:าน้ันเกิด ทุกขYเท:าน้ันดับไป  นอกจากทุกขYไม:

มีอะไรเกิด นอกจากทุกขYไม:มีอะไรดับ ของท่ีรู8จักหมดเท:าน้ันเกิดข้ึน ของท่ีไม:รู8จักหมดมันจะไม:เกิดข้ึน ของท่ี

รู7จักหมดเท=าน้ันมันเกิด ของท่ีไม=รู7จักหมดมันไม=เกิดนะ นิพพานน่ีมันไม=รู7จักหมดหรอก เต็มท่ีอยู=อย=างน้ัน ไม=

รู7จักเกิด จึงไม=รู7จักดับ ส:วนของท่ีเกิด มันก็คือของท่ีดับ จากไม:มี ก็มามีข้ึน มีแล8ว ก็หมดไป  ลมหายใจมันมีข้ึน 

เด๋ียวมันก็ไม:มีเหมือนกัน อะไรท่ีมันมีข้ึน มันก็หมดไปท้ังน้ัน  เรามองดู สังเกตมัน สังเกตให8จบกระบวนการของ

มันต้ังแต:เกิด มีเหตุป[จจัยอย:างไร ต้ังอยู:อย:างไร แล8วดับไปอย:างไร   

เข8าใจมากบ8างน8อยบ8าง ก็ไม:เป]นไร  ให8ค:อย ๆ ฝTกไป  เพ่ือท่ีจะเห็นความจริง ยอมรับความจริง 

เพราะความจริงมันมีอยู:แล8ว ขันธY ๕ น่ีแหละ ไม:เท่ียงน่ีแหละ ท่ีมีกำลังน่ีแหละ และท่ีจะไม:มีกำลังน้ีแหละ ท่ี

เดินได8น่ีแหละ และท่ีจะเดินไม:ได8น่ีแหละ ตัวทุกขYน่ีแหละ สุขน่ีแหละ คิดมากบ8าง คิดน8อยบ8าง สงบบ8าง ฟุwงซ:าน

บ8าง ท่ีเห็นดีบ8าง เห็นไม:ดีบ8าง  รับรู8เร่ืองท่ีอยากรับรู8บ8าง รับรู8เร่ืองท่ีไม:อยากรับรู8บ8าง  

บรรยายในช:วงเย็นวันน้ี ก็พอสมควรแก:เวลาเท:าน้ีนะครับ อนุโมทนาทุกท:านครับ 

___________________ 


