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๑

มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
และสีลัพพตปรามาส

 
วันอังคารที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
	 กราบคุณแม่ชีนะครับ
	 สวัสดีครับ	ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ	

ตอนเริ่มต้น	ก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมก็ฟังธรรม 
ซะก่อนนะครับ	ส�าหรับการปฏิบัติในคอร์สนี	้ก็เป็นคอร์ส 
สัน้	ๆ	ชือ่คอร์สว่า	“อรยิสจั”	ทางท่านเจ้าภาพและท่านผูจ้ดั
เป็นคนตัง้ช่ือนีน้ะ	ในการบรรยายกจ็ะเน้นตามชือ่ทีท่่านตัง้
เอาไว้	ชือ่นีเ้ป็นชือ่ทีด่ใีนแง่เป็นหลกัการส�าคัญตามค�าสอน
ของพระพทุธเจ้า	เป็นหลกัธรรมทีพ่วกเราจะต้องรูต้้องเหน็	
ทีเ่ราปฏบิตักินัเยอะแยะมากมาย	กเ็พือ่จะรูเ้หน็สัจจะนีแ่หละ	
เห็นสัจธรรม	เห็นความเป็นจริง	การรู้การเห็นตามความ
เป็นจริงหรือเห็นอริยสัจนี่	มีความจ�าเป็นมาก	เนื่องจากว่า	
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ที่เราปฏิบัตินี้	เราต้องการจะถอนกิเลส	ถ้าไม่เห็นอริยสัจ 
มันจะไม่ถอนกิเลส	จะไปเห็นอะไรอื่น	เห็นโน่น	เห็นนี ่
เหน็รปู	เหน็นาม	เหน็อนิจจงั	ทกุขงั	อนตัตา	จนกระทัง่เหน็
เทวดา	เห็นพรหม	เห็นอะไรต่อมิอะไร	ก็ยังไม่ถอนกิเลส	
ความรู้ท่ีจะช่วยถอนกิเลสก็คือเห็นสัจจะ เห็นอริยสัจ 
๔ มันจึงจะถอนกิเลสออกไปได้	และแน่นอนส�าหรับพวก
เราทุกคน	คือถ้าถอนกิเลสออกไม่ได้	สิ่งก่อกวนจิตใจก็ยัง 
ไม่หมด	ทุกข์ก็ยังไม่หมด	เพราะทุกข์มันเกิดจากกิเลส
นั่นเอง	ส่ิงท่ีกวนใจเรา	ท�าให้เราไม่เป็นสุข	ไม่ปลอดโปร่ง 
ไม่สะดวก	ไม่สบาย	เป็นสิง่ทีค่อยทิม่ต�า	ทิม่แทง	คอยจดุไฟ
เผาให้ใจเราร้อนรนอยู่	สิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเอง	

กิเลสท�าให้เราไม่สบายอยู่จนทุกวันนี้	อยู่ไม่สบาย 
ไม่สะดวก	ติดขดัเรือ่งนัน้เรือ่งนีเ้ยอะแยะมากมาย	ไม่ใช่เพราะ
สิง่ต่าง	ๆ	มนัเป็นอย่างนัน้ของมนัหรอก	ตัวทีท่�าให้เราตดิขดั	
ขัดแย้ง	ท�าให้เราไม่สะดวก	ไม่สบาย	ก่อกวน	เผารนจิตใจ	
ท�าให้มืดมัว	ท�าให้เครียด	วิตกกังวล	ท�าให้กลัวนั่นกลัวน่ี 
หว่ันใจเรือ่งโน้นเรือ่งนี	้สงสยัลังเล	ไม่รู้จะไปทางไหน	ทัง้หมด
ทั้งปวงนี่ก็คือกิเลส	ถ้ากิเลสไม่ออกไป ต่อให้เราจะไปอยู่
ทีไ่หนมนักเ็หมอืนเดมิแหละ เพราะว่ากเิลสมนัอยู่กับจิตเรา  
ไปทีไ่หนมนักก็วนเราได้ตลอด	มนัเป็นอย่างนัน้	ต่อให้ขึน้ไป 
บนฟ้า	มันก็กวนได้เหมือนกัน	อย่างท่านน่ังอยู่ข้างล่างน้ี	
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ท่านก็ง่วงนอนเหมอืนกนั	บางท่านเคยขึน้เครือ่งบนิ	กย็งัไป
ง่วงนอนบนเครื่องบิน	มันก็อย่างนั้นแหละ	อยู่ที่นี่ก็เครียด 
อยู่ที่บ้านก็เครียด	เครียดเร่ืองโน้นเร่ืองนี้	คิดมากเรื่องนั้น 
เรื่องนี้	ไปวัดก็คิดมากอีกเหมือนกัน	คิดมากเรื่องพระ	ไม่รู้ 
ไปยุ่งกับพระท�าไมก็ยังไม่ทราบ	อยู่บ้านก็คิดมากเรื่องสามี	 
เรื่องลูก	เรื่องหมา	เรื่องแมว	ไปที่ท�างานก็คิดมากเรื่องงาน 
เรือ่งลกูน้อง	ไปทีวั่ดกค็ดิมากเรือ่งพระสงฆ์องค์เจ้า	อย่างนี้ 
ท�านองนี้	มันก็คิดมากทั้งนั้นแหละ	

ความคิดมากมันจึงไม่ข้ึนอยู่กับสถานที่	ไม่ขึ้นอยู่
กับเวลา	แต่มันอยู่กับกิเลส	มันกวนใจเราอยู่	ท�าให้ใจ 
ไม่สงบ	ไม่ปลอดโปร่ง	ไม่เป็นอิสระจากสิง่ต่าง	ๆ	อยู่ทีบ้่าน
กไ็ม่เป็นอสิระ	รูส้กึว่าได้รบัอทิธพิลจากรอบด้าน	ถ้าเขาสขุ 
เราก็สุขด้วย	ถ้าเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วย	ถ้าเขาดีเราก็พลอย
ดีด้วย	ถ้าเขาไม่ดีเราก็พลอยไม่ดีไปด้วย	อันนี้เราไม่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง	ถูกผูกจากข้างนอก	ความรู้สึก 
มนัเป็นอย่างนัน้	แต่จรงิ	ๆ	ตวัผกูมนัไม่ได้อยูข้่างนอกหรอก 
มันอยู่ในใจของเรา	มันเป็นกิเลส	ของดี	ๆ	ก็ผูกเราไว ้
ให้เราไปชอบมัน	ของไม่ดกีผ็กูเราไว้	เรากไ็ปเกลยีดมนั	อนันี้ 
มนักเ็ป็นเครือ่งผูก	เรียกว่ามนัเป็นสงัโยชน์	ของดเีราก็ชอบ
มันก็เป็นกามราคสังโยชน์ ของไม่ดีเราก็ไปเกลียดมัน 
ก็เป็นปฏิฆสังโยชน์	มันก็เป็นอย่างนี้	กลับไปกลับมา 
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หนีไปไหนก็ไม่รอด	อยู่เมืองไทยก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละ	อยู่ 
เมอืงนอกกเ็ป็นอย่างนี	้อยู่บนดนิก็เป็นอย่างนี	้อยูบ่นอากาศ 
กเ็ป็นอย่างนี	้จนเกดิชาตใิหม่ก็ยงัเป็นอย่างนีอ้ยู	่ความเป็นจรงิ 
คือมันไม่ได้อยู่กับข้างนอก	มันอยู่ในใจเรา	มันมีกิเลสอยู่	
เราก็เลยต้องถอนกิเลสออกไป	

ตวัความรูท้ีจ่ะถอนกเิลสออกได้	กม็คีวามรูเ้ดียวเท่านัน้
ทีจ่ะถอนกเิลสออกได้	คอืความรู้เร่ืองอริยสจั	จงึจ�าเป็นมาก
และส�าคญัมากเร่ืองอริยสจัน้ี	หลายท่านทีไ่ด้สนใจทางธรรมะ	
คงจะได้เรียนมาตามต�าราบ่อย	ๆ	อยู่แล้ว	คนท่ีจะเป็น 
พระอริยเจ้า	จะต้องเห็นอริยสัจ	หลายท่านก็เรียนมาเป็น
ประจ�า	แต่การปฏบิตันิีย่งังง	ๆ	อยูว่่ามนัยงัไงกนัแน่	คราวนี้ 
ผมจะมาพดูให้ฟัง	เข้าใจมากบ้างน้อยบ้างกไ็ม่เป็นไร	จะพดู
เน้นเรื่องนี้	ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมาก	ท่านท่ีสนใจการปฏิบัติ
ควรจะฟังให้ดี	ๆ	แล้วก็ปฏิบัติให้มันเข้าใจ	เข้าถึงสัจธรรม 
เรื่องอริยสัจ	๔	เพราะความรู้เรื่องนี้จ�าเป็นมากส�าหรับผู้ที่
ต้องการพ้นทุกข์	ต้องการที่จะถอนกิเลส	ความรู้เรื่องอื่น 
มันถอนกเิลสไม่ได้	มคีวามรู้เรือ่งเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะถอนกเิลส
ได้จริง	ทุกท่านก็ให้ตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติ	

ทีนี้	กิเลสที่เราต้องถอนก่อนนี่คืออะไร	กิเลสมันมี 
เยอะแยะไปหมดเลย	เราต้องถอนออกทกุตวันัน่แหละและ
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กิเลสทุกตัวก็ถอนออกได้ด้วยการรู้อริยสัจเหมือนกันหมด	 
แต่มตีวัไหนบ้างทีเ่ราต้องเน้นก่อน	ถอนออกไปก่อน	ถ้าเราเน้น 
ไม่ถกูตวั	มนักจ็ะถอนไม่ได้จริง	เพราะเราไปท�าเกนิศกัยภาพ
หรอืเกนิความสามารถของตนเอง	เรยีกว่าท�าเลยขัน้ตอนไป	 
เหมอืนเราขึน้บันได	เวลาข้ึนกก็ระโดดข้ึนไปชัน้บนเลย	มนัก็ 
จะกระโดดไม่ถงึ	ท�าท่าเหมอืนจะถงึ	แต่กระโดดไม่ถงึ	มันก็
หล่นลงมาได้	มันไม่เป็นล�าดับ	ไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอน	

เรากเ็ลยต้องรูจ้กัขัน้ตอนในการทีจ่ะถอนกเิลส	แน่นอน
ว่าองค์ความรูคื้อเราต้องรูส้จัจะ	รูใ้นแง่ท่ีมุง่เน้นเพือ่จะถอน
กเิลสให้ได้	เรากต้็องรูจ้กัว่าเราจะถอนกเิลสตวัไหน	รูอ้ย่างไร
จึงจะถอนกิเลสตัวนี้	ถอนกิเลสได้เยอะหรือยัง	อย่างนี ้
ต้องมาตรวจสอบตลอด	ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่กลับมา 
ตรวจสอบว่าเราถอนกิเลสได้หรือยัง	การปฏิบัติธรรมนี้ 
ถ้าท�าถกูต้องกเิลสจะต้องลดลง	บางท่านกว่็า	เอ...	ผมปฏบิตัิ
กเิลสกล็ดลงเหมือนกนั	เช่น	ราคะผมลดลง	โทสะผมลดลง
อย่างนี	้ดเูหมอืนจะถกูแต่กผ็ดิอยูด่	ีเพราะว่ามนัเกนิขัน้ตอนไป	 
แน่นอนว่าการปฏบิติัธรรมทีถ่กู	กเิลสมนัจะลด	แต่ต้องลด
ให้ถูกตัว มันจึงจะได้ผลจริง	ถ้าปฏิบัติแล้วก็ว่า	กามราคะ 
มันก็ลดลง	หรือโทสะก็ลดลง	ฟังดูเหมือนดีทีเดียวนะ 
แต่ว่าแท้ทีจ่รงิแบบนัน้มันข้ามขัน้ตอน	พอข้ามข้ันตอนมันก็ 
ไม่ลดจริง	สักวันหนึ่งเราก็จะตกแอ้กลงมาเหมือนเดิม	โลภ	 
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โกรธ	หลง	เหมือนเดิม	เพราะเราได้ข้ามขั้นตอนไปเหมือน
กบัเรากระโดดจากขัน้ที	่๑	ไปขัน้ที	่๑๐	เลย	มันข้ามขัน้พืน้ๆ	
และขั้นกลาง	ๆ	ไป	

เรากเ็ลยต้องรูจั้กให้ดว่ีา	ทีว่่าปฏิบัตธิรรมแล้วละกเิลส	
ถอนกิเลสน้ี	จะต้องถอนกิเลสตัวไหนก่อน	จึงจะเป็นขั้น 
เป็นตอน	ชือ่ว่าถอนจรงิ	ๆ	เพราะบางทเีราปฏบิตั	ิน่ังสมาธิ
ก็ดี	ปฏิบัติธรรมก็ดี	สนใจทางธรรมะ	ดูเหมือนใจเย็นลง 
ดเูหมอืนกเิลสลดลง	ดเูหมอืนนะ	ดเูหมอืนเราใจเย็นจริง	ๆ	
ซะด้วย	แต่จรงิ	ๆ	แล้ว	กเิลสยงัไม่ลดนะ	เป็นเพราะมนัรูส้กึว่า 
ตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องดูดี	มันก็เลยต้องท�าเป็น 
ใจเย็น	จริง	ๆ	ข้างในก็ร้อนเหมือนกัน	ร้อนรุ่มเหมือนคน
อืน่เขาเลย	อยากตบมนัเหมอืนกนั	แต่ตบไม่ได้เนือ่งจากว่า
หน้าตาของนักปฏิบัตินี้มันยิ่งใหญ่กว่ามาก	ต้องรักษาหน้า
นักปฏบัิตไิว้	หรือบางทกีต้็องรักษาหน้าอาจารย์	ถ้าเราไปตบ 
คนอืน่เดีย๋วอาจารย์จะเสียหน้า	จริง	ๆ	อาจารย์ไม่เกีย่วหรอก	 
ตัวเขาเองมีกิเลส	อย่างนี้มันมีปัญหาเยอะเหมือนกัน	

ปฏิบัติธรรมมันละกิเลสก็จริง	แต่ต้องละให้ถูกตัวนะ 
ต้องละทลีะ	Step	ไป	บางท่านไม่เข้าใจเรือ่งนี	้กจ็ะดเูหมอืน
เป็นคนเงยีบลง	สงบลงไปเรือ่ย	แต่กเิลสจรงิ	ๆ	ไม่ลด	ข้างใน 
ก็คุกรุ่นอยู่อย่างนั้น	กลายเป็นคนเก็บกด	อย่างนั้นเรียกว่า
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เราปฏิบัติแบบไม่รู้ล�าดับขั้นตอนของการละกิเลส	ทุกท่าน 
กเ็ลยต้องรูจ้กั	ล�าดบัขัน้ตอนในการละกเิลส	การถอนกเิลส
นี่มันต้องถอนจากตัวที่	๑	๒	๓	๔	ไล่ไปเรื่อย	ต้องถอนให้
ถกูตัวมนั	จงึจะถอนได้จรงิ	เหมอืนเราขึน้บันไดก็ต้องข้ึนข้ัน 
๑	๒	๓	๔	ไล่ไปเรือ่ยอย่างนีน้ะ	แม้แต่การเหน็อรยิสจัแล้วไป
ถอนกิเลสนี	่กต้็องดวู่าถอนกเิลสถกูตวัหรอืไม่	ขนาดปฏิบัติ
ถูกแล้ว	ก็ยังต้องดูว่าถอนกิเลสได้ถูกตัวมั้ย	เพราะถ้าถอน 
ไม่ถกูตวั	มนัถอนไม่จรงิ	มนัหลอกเราอยู	่กิเลสมันหลายช้ัน	
มันเหนือชั้นกว่าเราเยอะ	เพราะเราเป็นลูกน้องมันมานาน	

เราก็เลยต้องพึ่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น	ต้อง
มาฟังให้ดีและท�าให้ถูกเท่านั้น	ถ้าจะพึ่งความรู้ตัวเองนี	่
จบ...	จบตัง้แต่ยงัไม่ปฏบิตันิัน่แหละ	เราเห็นอะไร	เรากดู็ไป 
รู้ไป	อย่างนี้จบตั้งแต่ยังไม่ต้องปฏิบัติเลย	เพราะว่ากิเลส
เหนือชัน้กว่าเราเยอะ	มนัอยูก่บัเรามานาน	มนัรู้นสิยัเราหมด	 
มันจะหลอกเรายังไง	มันก็รู้วิถีทางหมด	เราก็เลยต้องฟัง
พระพุทธเจ้าให้ดี	ๆ	จดจ�าไว้ให้แม่น	ๆ	อย่าให้มันหลอก	
แน่นอนมันจะต้องหลอกเราอยูแ่ล้วแหละ	อย่าให้หลอกนาน	 
ต้องรีบแก้ไข	อาศัยการฟังธรรมมาก�ากับการปฏิบัติเสมอ	
อย่าไปยินดีแค่รู้สึกว่าใจเย็นลง	อย่าไปยินดีแค่รู้สึกว่า 
เป็นคนดีขึ้น	อย่าไปยินดีแค่รู้สึกว่าสงบลง	หรือดูเหมือน
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กเิลสลดลง	ต้องตรวจสอบว่ามันถอนกเิลสตวัทีท่รงสอนไว้ 
ได้จริงหรือไม่	

หลายท่านมาปฏิบัติธรรมก็มักจะดีใจว่า	เออ...เราก็
ใจเยน็ลงนะ	แค่นีก้ถ็อืว่าดแีล้ว	ซึง่กด็จีรงิ	ๆ	ซะด้วย	แต่มัน
ถอนกิเลสไม่ได้จริง	ข้ามขั้นไปนะ	บางท่านมาปฏิบัติธรรม 
ก็รู้สึกว่า	แหม...ความโกรธมันลดลง	ซ่ึงก็ดีแล้ว	แต่มัน 
ไม่ถูกจริง	คือมันถอนไม่ได้จริง	รอเวลา	รอโอกาสคุกรุ่น 
เดีย๋วมันมาใหม่	บางท่านมาปฏบิตัธิรรม	ดเูหมอืนได้ธรรมะ
ไปเยอะ	เป็นคนใจเย็น	เป็นคนดี	เป็นหลายปีนะ	แต่พอ 
เอาเข้าจรงิ	ตอนหลงั	ๆ	กเ็ลวคนืเหมือนเดมิ	เลยงงอยู	่ไม่รู้ 
จะเป็นยังไงแน่	มนัคุม้ดคีุม้ร้าย	ช่วงคุม้ดกีด็ใีจไป	ไม่ตรวจสอบ 
ให้ชัดเจนว่ามันยังไงแน่	

ความรู้เรื่องอริยสัจเลยจ�าเป็นมาก	เราต้องรู้อริยสัจ
ให้ได้	แล้วก็ต้องถอนกิเลสให้ถูกตัวด้วย	กิเลสที่เราต้อง
ถอนก่อนมีอยู่	๓	ตัว	ทุกทา่นก็ต้องไปรีบถอนให้ได้	๓	ตัวนี้	
ต้องรู้อริยสัจนั่นแหละ	เดี๋ยวจะบอกวิธีรู้อริยสัจอีกต่อหนึ่ง	
แต่ตอนนี้ให้สังเกตก่อนว่าเราถอนกิเลส	๓	ตัวนี้ได้หรือยัง	
ยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องราคะ	เรื่องโทสะ	เรื่องกิเลสอื่น	ๆ 
ที่ลึกซึ้ง	หรือว่าต้องถอนในอนาคตต่อไป	แน่นอนว่ากิเลส
ทุกอันต้องถอนหมดเลย	แต่ต้องถอน	๓	ตัวนี้ให้ได้ก่อน 
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จงึจะได้จรงิ	ส่วนอนัอืน่มนัลดลงก็ดีแล้ว	ถ้าไม่ถอน	๓	ตวันี	้ 
ยังไงก็ละไม่ได้จริง	จึงพูดไว้ก่อน	ท่านจะได้ไม่ต้องไปดีใจ
แห้ง	ๆ	อยู่	คนอื่นที่เขามีใจสงบกว่าเราจนเป็นพระพรหม 
มีเยอะแยะ	แต่เขาก็ถอนกิเลสไม่ขึ้นเหมือนกัน	พวกเราท�า
แค่ก๊อก	ๆ	แกก็	ๆ	อย่าเพิง่ดใีจ	ต้องดวู่ามนัถกูล�าดบัมัย้	ที่
ถกูล�าดบักค็อืต้องถอนกเิลส	๓	ตวัก่อน	เรยีกว่าถอนสงัโยชน์
หรือเครื่องผูกใจ	๓	ตัว	

ตัวที่	๑	สักกายทิฏฐิ	ตัวที่	๒	วิจิกิจฉา	ตัวที่	๓	 
สลัีพพตปรามาส	ต้องเน้นถอน	๓	ตวันีก่้อนนะ	อย่าไปเน้น
ถอนตวัอืน่	ตวัอืน่มนัค่อย	ๆ	ลดก็ช่างมนั	ปล่อย	ๆ	ไว้ก่อน	
อย่าเพิ่งดีใจ	อย่าไปดีใจว่า	เราโกรธลดลง	เราเป็นคนดีขึ้น	
พูดจาอ่อนหวานขึ้น	คะ...	ขา...	มากขึ้น	ก็อย่าไปดีใจ	ให้ดู 
๓	ตัวนี้เป็นหลัก	

สกักายทฏิฐ	ิคอืความเหน็ผดิในส่ิงทีม่อียู่จรงิ	สกักายะ  
คือสิ่งที่มีอยู่จริง	ทิฏฐิ	คือความเห็นผิด	สิ่งที่มีอยู่จริง 
ก็มีเพยีง	รปูธรรม	นามธรรม	ขนัธ์	๕	เราถอนความเหน็ผดิ
ในสิ่งท่ีมีจริงได้หรือยัง	สิ่งที่มีจริงเราเห็นว่าเป็นส่ิงที่มีจริง 
หรอืยัง	เหน็ว่ามันเป็นอย่างนัน้หรือยงั	เห็นตามทีม่นัเป็นหรอืยงั	 
ถ้ายงัไม่เหน็นี	่เราจะเป็นคนดขีนาดไหนมันกไ็ม่ดีจริงหรอก	
เดี๋ยวมันกลับมาใหม่	ต้องเห็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริง	
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สิ่งที่มีจริงก็คือขันธ์	๕	เริ่มต้นจากรูปขันธ์	ได้แก่ 
ธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	พวกนี้เป็น
ปฐวีธาตุ	เป็นธาตุดิน	ดี	เสลด	หนอง	เลือด	พวกนี้เป็น 
ธาตุน�้า	ความอบอุ่นและร้อน	เป็นธาตุไฟ	ความพัดไปมา
และลมหายใจ	เป็นธาตุลมเป็นต้น	รู้จักรูปขันธ์	รูปขันธ ์
เป็นสิ่งที่มีจริง	ให้เราเลิกเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงอย่างนี้	คือ 
เห็นรปูขันธ์เป็นรปูขนัธ์	เห็นเส้นผมเป็นเส้นผม	เห็นเส้นผม
ที่ไม่เที่ยงว่าเส้นผมมันไม่เที่ยง	เห็นเส้นผมที่มันรู้จักหมด
ว่ามันรู้จักหมด	เป็นของสิ้นไปหมดไป	ลมหายใจก็เป็นสิ่ง
ที่มีอยู่จริง	มันอยู่จริงในลักษณะที่มันรู้จักสิ้น	คือมนัสิ้นลม 
คนสิน้ลมก็มใีห้เราเหน็อยูเ่ป็นประจ�า	มนัเกดิดบักม็	ีมนัสิน้กม็ี 
ลมหายใจเข้าเกิดขึ้น ลมหายใจเข้าดับไป ลมหายใจออก
เกดิขึน้ ลมหายใจออกดบัไป อนันีม้นัเกดิดบั แล้วมนัสิน้
กม็ ีคอืหายใจไม่เข้ากม็ ีหายใจไม่ออกกมี็ มนัมทีัง้เกดิดบั  
มีทั้งสิ้นไปอย่างน้ี	เราเดิน	ยืน	นั่ง	นอน	มีทั้งเกิดดับ	มี
ทั้งหมด	คือมันเดินไม่ได้	มันมีอย่างนี้แหละธรรมชาติมัน

ให้เรารูต้วัมนัและรูค้วามเป็นจรงิของมนั	รูจ้กัทัง้ตวัมนั
ว่ามันไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	ไม่ใช่ของเรา	ของเขา	 
รูจั้กทัง้ลกัษณะของมนั	ทีม่นัเกดิมนัดบั	รูจั้กว่ามนัรูจั้กหมด	 
รู้จักสิ้น	มันก็สลายไปไม่เหลือ	ถ้าสูงสุดคือรู้ว่ามันเป็น 
ทกุขสจันัน่เอง	รูจ้กัทกุข์ว่าเป็นทกุข์	ทกุข์คอือปุาทานขนัธ์	๕	
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ขนัธ์	๕	นีม้นัเป็นทกุข์	มนัเป็นสิง่ทีม่จีรงิ	เลยเรยีกว่ามนัเป็น 
สัจจะ	เราจะต้องถอนความเห็นผิดในส่ิงที่มีจริงออกไป 
สิง่ทีม่จีรงิให้มนัจรงิอยูอ่ย่างน้ันของมนั	เรามองดใูนโลกนีว่่า 
ถอนความเห็นผดิในส่ิงทีม่จีรงิออกมาหรอืยงั	ยงัเหน็เป็นคน 
อยูม่ัย้ในร่างของคนอืน่	ถอนได้หรอืยัง	ถ้ายงัไม่ถอนจะต้อง
รีบถอนตัวนี้	

อย่าเพิง่ไปถอนความโกรธ	ความโลภ	อย่าเพิง่ไปถอน
อะไรอืน่	ๆ	ให้ถอนตวันีก่้อน	มองดตูวัเราเองนี	่มนัยงัเหน็ผดิ 
อะไรในตัวเรา	ในร่างกายเรามันก็มีแต่รูปธรรมนามธรรม	
มันถอนออกมาหรือยังความเห็นผิด	จะต้องเห็นรูปธรรม
เป็นรปูธรรมให้ได้	ถ้าไม่เหน็อย่างนีค้อืมนัเหน็ผดิในรปูธรรม	
เห็นว่ารูปเป็นเรา หรือเรามีรูป หรือรูปอยู่ในเรา หรือเรา
ไปอยู่ในรูป อันนี้มันผิดหมดเลย	มันผิดนะ	จะต้องเห็น
รูปเป็นรูป	เห็นเวทนาเป็นเวทนา	เห็นสุขเป็นสุข	เห็นทุกข์
เป็นทกุข์	ต้องถอนความเหน็ผดิออก	สขุมนัมอียูจ่ริง	ใคร	ๆ	 
ก็เคยได้รับความสุข	มันจึงมีอยู่จริง	เราปฏิเสธไม่ได้	สุข 
มันเกิดดับ	แล้วมันก็ต้องหมดไป	สิ้นไปไม่เหลือ	อันนี้คือ
ความเป็นจริงของความสขุ	ทกุข์กเ็หมอืนกนั	ทกุคนกเ็คยทกุข์
ทั้งน้ันแหละ	จะบอกว่าไม่มีไม่ได้	เพราะมันเป็นความจริง	 
ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันจริง	
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สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มันจึงเป็นสัจจะ	มันเป็นความจริง
อย่างนัน้	เราต้องถอนความเหน็ผดิในสขุ	ทกุข์	ออกไป	ทกุข์
มอียูจ่รงิและมนัเป็นของเกดิเป็นของดับ	เป็นของรูจั้กสิน้ด้วย	 
ทกุข์นีม้นัเกิดมนัดับ	เกดิดับ	ๆ	ๆ	ต่อเนือ่งกนัอาจจะ	๕	นาท	ี 
๑๐	นาท	ีอนันีม้นัมแีต่ความเกดิดบัต่อเนือ่งกัน	และแน่นอน 
มนัต้องส้ินด้วย	ความทกุข์ทีม่นัเกดิดับต่อเน่ืองกนั	๑๐	นาทีนี่	 
มันจะหมด	มันไม่เกิดอีก	มันสิ้นไปได้ด้วย	มันหมดไป 
เหลือศูนย์	

เราต้องรู้จักทั้งความเกิดดับของมัน	มันไม่ใช่ตัวตน	
ทั้งเป็นของที่รู้จักหมด	รู้จักสิ้นสลายไป	ไม่ว่าอะไรก็ตาม
ที่เกิด	มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป	เกิดขึ้นแล้วดับไปต่อเนื่องกัน 
สกัหน่อยมนักจ็ะหยดุความสบืต่อ	หยดุความต่อเนือ่ง	กเ็หมือน 
พวกเรานัง่อยูน่ี	้ก็ต่อเน่ืองมาต้ังแต่เดก็	เกิดดบั	ๆ	ต่อเนือ่งมา 
สกัหน่อยกจ็ะหยดุความสบืเนือ่งนี	้มนัเป็นอย่างนี	้ต้องรู้จัก 
ความจริงของมนัด้วย	คอื	มนัเป็นของเกดิดบัและต่อเนือ่งกนั 
เป็นของท่ีรู้จักหมดสิ้น	เมื่อสิ้นปัจจัยความสืบต่อของมัน 
กพ็งัลง	สญูสลายหมดเลย	มนัเป็นทกุข์นัน่เอง	เป็นทกุขสจั	 
เป็นของที่ว่างจากความเที่ยง	ว่างจากความสุข	ว่างจาก 
อัตตาตัวตน	เราต้องเห็นให้ตรง	ให้ถูกต้อง	เห็นแบบนี ้
เพื่อถอนสักกายทิฏฐินั่นเอง	
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ทุกท่านต้องตรวจสอบว่า	ถอนสักกายทิฏฐิออกไป 
หรอืยงั	พยายามถอน	ถอนความเห็นผดิในสิง่ทีม่จีรงิ	ความคดิ 
ก็มจีรงิเพราะทกุคนก็คดิเป็นทัง้นัน้	เราไม่ได้ห้ามความคดิ  
แต่จะถอนความเข้าใจผิดในความคิด	เราไปเห็นผิดว่านั่น
เป็นเราคิดหรือเป็นความคิดของเรา	มีเราอยู่ในความคิด	
ถอนความเห็นผิดออกไป	ให้เห็นความคิดเป็นความคิด	
ความคิดเกิดดับต่อเนื่องไปเป็นกระแส	จากเรื่องหน่ึงไปสู่
เรื่องหนึ่ง	เกิดดับต่อเนื่องกันไปเป็นกระบวนการ	เรื่องนั้น 
ทีม่นัต่อเนือ่งกนัอยู	่มันจะต้องหมดสิน้หมดไป	ไม่ว่าจะคดิ
เรือ่งสัน้เรือ่งยาวขนาดไหน	มนักร็ูจ้กัหมดเหมอืนกนันัน่แหละ	 
ให้เรารู้จักแล้วก็เลิกสงสัยมัน	เรียกว่าถอนสักกายทิฏฐิ	

สักกายทิฏฐิมีอยู่	๒๐	อย่าง	หลายท่านที่ได้เรียน 
ทางปริยัติมาก็คงจะทราบ	แต่หลักทางปฏิบัติ	ก็คือเอา 
ความเหน็ผิดในสิง่ทีม่จีรงิออกไป	สิง่ทีม่จีรงิมนัมจีรงิ	ให้เลกิ
เห็นผิด	เห็นสิ่งที่มีจริงอย่างน้ันว่ามันจริงอย่างนั้น	ถ้าเห็น
อย่างนัน้ว่ามนัเป็นอย่างนัน้กถ็อนได้	ถ้ายงัไม่เห็นกเ็รียกว่า
เหน็ผดิอยู	่ต้องไปพิจารณาดใูห้ด	ีๆ	เพ่ือจะถอนตัวนีอ้อกมา	 
ทุกท่านก็เลยต้องสังเกต	บางคนนี่ไปนั่งแต่สมาธิแล้วสงบ 
ก็นึกว่าดี	ไม่ได้ถอนความเห็นผิดในสมาธิน้ัน	สมาธิน้ี 
มันก็มีจริง	จะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้	สงบมันมีอยู่จริง	แต่ไม่มี
ตัวเราในความสงบนั้น	ไม่ใช่ความสงบของเรา	เป็นส่ิงที ่
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เกิดข้ึนและดบัไปต่อเนือ่งกนั	และถงึแม้จะเกิดดบัต่อเน่ืองกนั 
ไปเป็นกระแสระยะหนึง่	อาจจะเป็นเวลา	๑	วนั	๒	วนั	๓	วนั 
กจ็รงิ	แต่สกัหน่อยมนัจะต้องสลายหมด	ต้องส้ินหมด	ต้องให้ 
เหน็จุดจบของมนั	เหน็กระบวนการและเหน็จดุจบของมนั 
เรียกว่าเห็นสัจจะ	

สักกายทิฏฐิมีอยู่	๒๐	แยกตามขันธ์	๕	ขันธ์ละ	๔	
หลายท่านที่ได้เรียนมาก็คงจะจ�าได้	ท่านไหนจ�าไม่ได้
ก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ไปจดเอา	แล้วก็ตรวจสอบตนเองว่า 
เราอุตส่าห์ปฏิบัติมานี้	ถอนออกได้หมดหรือยัง	ขันธ์	๕ 
ได้แก่	รูปขันธ์	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ ์
วิญญาณขันธ์	สักกายทิฏฐิก็ไปเห็นรูปโดยความเป็นตน 
เป็นตัวเรา	เป็นตัวเขา	เป็นตัวผู้หญิง	ตัวผู้ชาย	ตัวสัตว์ 
ตัวบุคคล	เห็นรูปโดยความเป็นตน	เห็นตนมีรูป	เห็นรูป 
อยู่ในตน	เห็นตนอยู่ในรูป	อย่างน้ีมันผิดอยู่	ต้องไป 
ถอนออกไป	ให้เห็นรูปเป็นรูป	อย่าเห็นรูปว่าเป็นคน	อย่า 
เห็นรูปว่าเป็นสัตว์	เป็นบุคคล	เป็นเรา	เป็นเขา	เป็นผู้หญิง	
เป็นผู้ชายหรือเป็นหมาเป็นแมว	ให้เห็นรูปเป็นรูป	เห็น
เส้นผมเป็นเส้นผม	เห็นกระดูกเป็นกระดูก	เห็นขนเป็นขน	
เห็นกายเป็นกาย	อย่าเห็นเป็นคนเป็นสัตว์	
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ความเห็นผิด	เห็นเป็นคนเป็นสัตว์อยู่	 น่ันแหละ... 
ต้องไปถอนตัวนั้นออก	มีหน้าท่ีต้องถอนตัวนั้นให้ได้ 
อย่าไปมุง่ถอนตัวอืน่	ให้ถอนตัวนี	้อย่าไปเหน็รปูโดยความ
เป็นตน อย่าไปเห็นตนว่ามีรูป อย่าไปเห็นรูปอยู่ในตน 
หรืออย่าไปเห็นตนอยู่ในรูป	อย่าไปเห็นคนสิงอยู่ในรูป 
อย่าไปเห็นสัตว์สิงอยู่ในรูปร่างทรวดทรงของมัน	ให้เห็น 
รูปร่างเป็นรูปร่าง	รูปร่างนี่มันเกิดจากธาต	ุ๔	ให้รู้จักว่า 
ธาตุ	๔	มันเกิดดับต่อเน่ืองกันเป็นกระแส	และแน่นอนว่า 
สิ่งที่เป็นกระแสนี่	ต้องมีวันหนึ่งที่พังลงสลายลงแน่นอน 
อย่าไปสงสัย	ถอนตัวนี้ก็คือถอนความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง
นั่นแหละ	สิ่งที่มีจริงมันเป็นของเกิดดับต่อเนื่องกันไปเป็น 
กระแส	ที่มันยังอยู่นี่	มันอยู่ตามกระแส	มันวิ่งต่อเนื่อง 
กันอยู่	วันหนึ่งกระแสนี้มันต้องพังลง	มันเป็นธรรมชาติ 
มันเป็นอย่างนั้นแหละ	พวกเราจึงต้องรู้จัก	

ด้านเวทนาก็เหมือนกัน	อย่าไปเห็นผิดในเวทนา 
ถ้าเหน็ผดิกเ็หน็เวทนาโดยความเป็นตน เหน็ตนมเีวทนา 
เห็นเวทนาอยู่ในตน เห็นตนอยู่ในเวทนา	ความรู้สึกสุข	
ความรู้สึกทุกข์	ความรู้สึกอทุกขมสุข	อย่าไปเห็นว่าเป็น
เราสุข	อย่าไปเห็นว่าเรามีความสุข	อย่าไปเห็นว่าความสุข
มีอยู่ในตัวเรา	หรือมีตัวเราอยู่ในความสุข	ให้รู้จักความสุข
เป็นความสุข	รู้จักความทุกข์เป็นความทุกข์	มันเป็นเวทนา	
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ไม่ใช่รปู	ไม่ใช่สญัญา	ไม่ใช่สงัขาร	ไม่ใช่วญิญาณ	มนัไม่ใช่เรา	 
และไม่ใช่ของเรา	อาจจะสขุนานก็จรงิ	ทกุข์นานกจ็ริง	มนัเป็น
แค่การเกดิดบัทีต่่อเนือ่งเท่านัน้เอง	แน่นอนมนัต้องหยดุลง	 
สลายหมดสิ้นแน่นอน	นี่คือสัจธรรมของมัน	

เราต้องเข้าใจให้จบ	เข้าใจให้ทั่วถึง	แล้วก็ถอนความ
เห็นผิดออกมา	ต้องเห็นบ่อย	ๆ	เห็นบ่อยเท่าไหร่	เห็นจน
มันถอนได้	ถ้าถอนไม่ได้ก็ต้องเห็นต่อไปเร่ือย	ๆ	จึงไม่มี
ประเด็นว่า	จะเห็นบ่อยเท่าไหร่	เห็นกว้างขวางขนาดไหน	
ประเดน็คอืต้องเหน็และต้องถอนสกักายทิฏฐิให้ได้	ถ้าถอน
ไม่ได้ก็ต้องเห็นต่อไปเรื่อย	ๆ	เห็นจนมันถอน	จะเห็นเรื่อง
ไหนด	ีเหน็วธิไีหนด	ีเทคนิคไหนด	ีจึงจะด	ีเทคนคิทีม่นัถอน
กิเลสได้น่ะแหละมันดี	แล้วเราจะรู้ได้ยังไง	ไม่รู้เหมือนกัน	
หาเอาเองกแ็ล้วกนั	หลกัการมนัมอียู	่เรากต้็องไปหาเอานะ	
ผูท้ีรู้่ชดัเจนสมบูรณ์ท่ีสดุกม็แีต่พระพทุธเจ้า	พระองค์จะทรง 
บอกว่า	ผู้นี้จงไปพิจารณาเรื่องนี้นะ	ส่วนยุคนี้ไม่มีแล้ว 
อย่าไปหวังอะไรลม	ๆ	แล้ง	ๆ	มันจะสิ้นหวังไปซะเปล่า 
ให้ลงมือท�า	ให้ท�าอย่างมีหลักการ	มีวิธีที่ถูกต้อง	

ต้องเห็นรูป	เห็นนาม	เห็นขันธ์	๕	นี่แหละ	เห็นใน
ลักษณะที่มันถอนสักกายทิฏฐิได้	อย่าเพ่ิงไปเอาอันอื่น 
อย่าเพิ่งไปเอาสมาธิ	ถึงมันจะได้ก็ช่างมัน	อย่าไปเอามัน 
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ให้ถอนสกักายทิฏฐไิว้	อย่ามุง่ไปเอาความสขุ	อย่ามุง่ไปเอา
ความรู้นั่น	รู้นี่	รู้โน่น	ที่พวกเราปฏิบัติแล้วไม่ค่อยไปไหน 
กเ็พราะว่าเรามุง่จะเอานัน่เอานี	่พอได้ดขีึน้มาหน่อยกค็าอยู่	
แล้วก็ดีจริง	ๆ	ซะด้วย	แต่มันไม่ดีจริง	เพราะมันไม่ได้ถอน 
กิเลสตามล�าดับขั้น	บางท่านก็เลยดูเหมือนจะเป็นคนที ่
โกรธไม่เป็นแล้ว	โลภกไ็ม่เป็นแล้ว	เดีย๋ววนัหลงักลับมาใหม่ 
อกีแล้ว	วนกลบัไปกลบัมา	เพราะมนัข้ามขัน้ตอนไป	ทกุท่าน
เลยต้องสังเกตให้ดี	ที่ไม่โกรธน่ะดีแล้ว	เป็นคนดีน่ะดีแล้ว 
แต่ให้ดูขัน้ตอนให้ด	ีขัน้ตอนที	่๑	คอื	ต้องละสักกายทฏิฐใิห้ได้	

ด้านสัญญาก็เหมือนกัน	 เห็นผิดคือเห็นสัญญาว่า 
เป็นตวัตน เหน็ตนมสีญัญา เหน็สญัญาอยูใ่นตน เหน็ตน
อยูใ่นสญัญา	ต้องไปถอนออก	ตวันีค้อืสักกายทฏิฐ	ิอย่าไป
เห็นสัญญาว่าเป็นตน	ผู้หญิง	ผู้ชาย	สูง	ต�่า	ด�า	ขาว	สมมติ
บญัญตัต่ิาง	ๆ	ทีเ่ราตัง้ขึน้นี	่มนัไม่มคีนอะไรอยู่ในค�าว่าคน
นั้นหรอก	ไม่มีอาจารย์อยู่ในอาจารย์นั้นหรอก	มันเป็นแค่
สญัญา	มันก�าหนดหมายขึน้เฉย	ๆ	ไม่ได้มอีะไร	ไม่ได้ท�าให้
มนัเป็นอะไรขึน้มา	มนัเป็นของเกดิ	ๆ 	ดบั	ๆ	เป็นของทีส่บืต่อ	 
แล้วมนักจ็ะหยดุสืบต่อ	พงัลงเท่านัน้แหละ	มนัไม่ได้มอีะไร
พอจะไปจริงจังหรือยึดถือได้	ที่ไปยึดถือเป็นจริงเป็นจัง 
ก็เพราะเห็นผิดนั่นแหละ	 เห็นสัญญาว่าเป็นตน	 เห็นตน 
มีสัญญา	เห็นสัญญาอยู่ในตน	เห็นตนอยู่ในสัญญา	
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สังขารทั้งหลาย	บุญ	บาป	กุศลธรรม	อกุศลธรรม 
ดีหรือชั่ว	สภาวะที่ปรุงจิตให้มืดมัวหรือสว่างไสว	เป็น
สังขารทั้งนั้น	มีเจตนาเป็นตัวน�าในการปรุงแต่ง	ไม่มีตัวตน 
เหมอืนกันนะ	อย่าไปเหน็ผดิ	ถ้าเหน็ผิดในสงัขารกเ็หน็สงัขาร
โดยความเป็นตน เห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารอยู่ในตน 
เห็นตนอยู่ในสังขาร	นี่มันผิด	ต้องถอนตัวน้ีออกมา	เห็น
บุญเป็นบุญที่มันไม่เที่ยง	มันก็เกิดดับต่อเนื่องกันไป	บุญก็
อาจจะมีสักระยะหนึ่ง	อย่างท่านนั่งฟังธรรม	ตั้งใจดีก็เป็น
บุญเกดิดับต่อเนือ่ง	แต่บางท่านก็บญุส้ันนดิหน่อย	ฟังไปสกั	
๑๐	นาทกีห็ลบัแล้ว	กลายเป็นส้ินบญุเรยีบร้อยแล้ว	อย่างนี้
พวกบญุส้ัน	ไม่ใช่พวกบญุยาว	คณุบญุสัน้	ไม่ใช่คณุบญุยาว	
มนัเป็นอย่างนัน้	เรากต้็องรู้จัก	รู้จักมนัไม่ใช่เราหรอก	ถ้ารูจ้กั
มันก็ถอนความเห็นผิดออกมาได้	ถ้าไม่รู้จักมันก็ถอนไม่ได ้
พอมีบุญ	เราก็รัก	ชอบเหลือเกิน	บุญนี่มันดี	ติดของด ี
เป็นราคสังโยชน์	พอบุญดับไป	บาปเกิดขึ้นก็ไม่ชอบมัน 
เป็นปฏิฆสังโยชน์	มันก็ผูกเราได้ทั้ง	๒	อันน่ันแหละ 
เราปฏบิตันิีเ่พือ่ถอนสงัโยชน์	ถอนให้ถกูต้อง	ถ้าถอนไม่ถูก
มันจะถอนไม่ได้	

ต่อไปวิญญาณขันธ์	เห็นวิญญาณโดยความเป็นตน 
เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณอยู่ในตน เห็นตนอยู่ใน
วิญญาณ	อย่าไปเห็นผิดอย่างน้ัน	ให้ถอนออกมา	ให้เห็น
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วิญญาณเป็นวิญญาณ	จักขุวิญญาณนี่มันท�าหน้าที่เห็น	
ไม่ใช่ใครมาท�าหน้าที่เห็นหรอก	เป็นการมองเห็นของจักขุ
วิญญาณ	โสตวิญญาณมันท�าหน้าที่ได้ยิน	เป็นการได้ยิน
ของโสตวญิญาณ	เป็นการรบัรูข้องจติมนั	เป็นการรบัรูเ้รือ่ง
ต่าง	ๆ	ของมโนวญิญาณ	เป็นเรือ่งของจิตมัน	ไม่ใช่ของใคร	
ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ของอะไรทัง้นัน้แหละ	ให้เรารูจั้ก	รูจั้กมนั
ให้ดี	อย่าไปเหน็วิญญาณโดยความเป็นตน	อย่าไปเหน็ตนมี
วิญญาณ	อย่าไปเห็นวิญญาณอยู่ในตน	หรืออย่าไปเห็นตน
อยู่ในวิญญาณ	

ให้เห็นขันธ์	๕	เป็นขันธ์	๕	พูดมันง่ายนะแต่ท�ายาก 
ทกุท่านกเ็ลยต้องไปฝึกท�า	จะเหน็ขนัธ์	๕	แยกแยะอย่างนีไ้ด้	 
จิตจะต้องมีสมาธิพอสมควร	ทุกท่านก็เลยต้องไปฝึก	ฝึก 
ท่าไหนก็ได้	ถ้าพูดถึงระดับอริยสัจแล้ว	เราก็จะไม่พูดเรื่อง
ท่าแล้ว	ไม่ต้องมท่ีา	แต่ต้องมสัีกท่าหน่อย	ไม่งัน้จะเสยีท่าให้
กเิลสไป	กต้็องมท่ีาทางอะไรต่อมอิะไร	อนันัน้เป็นเบือ้งต้น	
ตอนนีพ้ดูระดับอริยสจันีเ่รียกว่าระดบัสูงแล้ว	ปฏบิตัท่ิาไหน 
กไ็ด้	ไม่ต้องมท่ีา	ให้มีความรู้	ตวัความรูก้ม็าจากมรรคนัน่แหละ  
มีความรู้	รู้จักรูปว่าเป็นรูป	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	ไม่ใช่ของเรา	
ไม่ใช่ของเขา	
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ทุกท่านเลยต้องหัดจ�าแนกแจกแจงหรือชี้ระบุลงไป
ว่า	สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นจริง	และความจริงท่ีมันเกิดขึ้นนี้ 
คืออะไร	เพื่อจะสอนใจของเราให้มันถอนสักกายทิฏฐิ 
เช่น	นัง่ฟังธรรมอยู่นี	่เรากต้็องถามตวัเองว่าใครนัง่	ทีน่ัง่อยู่
น่ีใคร	ต้องถามตัวเองเพื่อจะถอนมันออก	ผมนั่งอยู่ตรงนี	้
ท่านมองผมก็เป็นผมเลย	อันนี้คือมันยังไม่ถอน	มันจึงเห็น
คนเป็นคนได้	ทัง้	ๆ	ทีไ่ม่ต้องคดิอะไร	มันก็เหน็คนเป็นคนเลย	 
เห็นอาจารย์เป็นอาจารย์เลย	เราก็เลยจะต้องถามตัวเอง 
ใครนัง่...	ใครนัง่	ไม่มใีครหรอก...	ไม่มคีนด้วย	มแีต่รปูแต่นาม	 
มแีต่รปูธรรมกบันามธรรมนัง่อยู	่ถกูทีส่ดุกค็อืขนัธ์	๕	มนันัง่	 
ลึกลงไปกว่านั้นก็ทุกขสัจมันนั่งเท่านั้นแหละ	

มันไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรข้ึนมา	ถ้าเราไม่ถอนมัน
ก็จะเป็นคนโผล่มานั่งอยู่	เป็นคนยืน	เป็นคนท�าโน่นท�านี ่
ทุกท่านกเ็ลยต้องสงัเกต	ส�าเหนียกบ่อย	ๆ	พจิารณาบ่อย	ๆ	
เวลานัง่กใ็ห้หดัถามตวัเอง	นีใ่ครนัง่	หรอืทานอาหาร	อย่ามวั
แต่มูมมามกินอยู่	ให้ตั้งสติให้ดี	รู้จักพิจารณา...	ใครกินเนี่ย	 
ใครกนิ	กนิท�าไม	ถ้าพจิารณาโดยถูกต้องและมปัีญญา	กจ็ะ 
ถอนสกักายทฏิฐอิอกมาได้	เพราะจรงิ	ๆ	นัน้	ไม่มใีครกนินะ	 
ไม่มคีนกนิ	แต่มกีารกนิ	ใครท�ากริยิาอาการกนินัน้	กข็นัธ์	๕	 
ทกุขสจันัน่แหละ	ท่ีกนิกเ็พือ่ให้ทุกข์มันพอเป็นไปได้	สบืต่อไป 
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ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	ถ้าไม่กิน	มันพัง	มันสืบต่อไม่ได้
เท่านั้นแหละ	

อาหารก็ไว้หล่อเลี้ยงร่างกาย	ให้ร่างกายไปได้	ถ้า 
ร่างกายไปได้	จิตมันก็ไปด้วยได้	ถ้าร่างกายพัง	จิตมันก็
ไปไม่ได้	มันก็มีเท่านั้น	มีแต่ขันธ์	๕	มีแต่ทุกข์เท่านั้นเอง
ที่กินไป	เดิน	ยืน	น่ัง	นอน	น่ังก็ทุกข์	เป็นทุกขสัจ	ยืนก็ 
ทุกขสัจ	เดินก็ทุกขสัจ	กระทั่งนอนก็เป็นทุกขสัจ	มีคนมั้ย...
ไม่มี...อันนี้เรียกว่าถอน	ถอนสักกายทิฏฐิ	แต่พวกเรากิน 
ก็เป็นเรากินใช่มั้ย	ไม่ใช่เราคนเดียว	คนอื่นก็กินด้วย 
ลองคดิดมัูนคาอยูข่นาดไหน	ท�าไมไม่ถอนตวันี	้น่ีแหละต้อง
รบีถอนตวันี	้ทกุท่านต้องตัง้สตใิห้ด	ีๆ	ตัง้สต	ิอย่าให้มีคนกนิ 
หรือมีขึ้นมาก็ให้รู้จักว่า	นี่มันเห็นผิด	เราต้องแก้ตัวนี้	ต้อง 
ตัง้สตแิล้วกถ็ามตวัเอง	ถามใจลงไป	พจิารณาด	ูมใีครกนิบ้าง	
ไม่มีหรอก	มีขันธ์	๕	เท่านั้นแหละ	ขันธ์	๕	นั่งซ้าย	ขันธ์	๕	
นั่งขวา	กินกันอยู่นี่	ไม่มีอะไรหรอก	ตัวถูกกินก็ไม่ใช่อะไร	
เป็นธาตุ	๔	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	เหมอืนกนัแหละ	ไม่มสีตัว์	ไม่มี 
ซากนั่นซากนี่อะไรหรอก	มีแต่ขันธ์	๕	มันกินธาตุเข้าไป 
เท่านัน้เอง	ไม่มอีะไรเกนินี	้ทัง้โลกมเีท่านีแ้หละ	และกเิลสของ
เรานีแ้หละ	เราต้องการถอนกเิลสออกไป	ถอนออกจากสิง่ที ่
มีจริง	เพราะสิ่งที่มีจริงมันคือขันธ์	๕	ในโลกนี้มีแต่ขันธ์	๕	
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พระท่านจึงว่า	ในโลกมนัมีแต่ทุกข์	แต่พวกเราเหน็ว่า	 
ในโลกมีแต่คน	มันมั่วอยู่	อันนี้ก็คือใจที่มันเต็มไปด้วย
สกักายทฏิฐนิัน่เอง	มนัจงึเตม็ไปด้วยคน	พระอรยิเจ้าท่านว่า	 
โลกเต็มไปด้วยทุกข์	อย่างนี้พอเข้าใจมั้ย	โลกเต็มไปด้วย
ของที่ว่างจากความเที่ยง	ว่างจากความสุข	ว่างจากตัวตน 
ส่วนพวกเรานี้โลกเต็มไปด้วยหมู่คน	เต็มไปด้วยความสุข 
เตม็ไปด้วยของของเราและของของใครกไ็ม่รูเ้ตม็ไปหมดเลย	
อันนั้นของคนนี้	อันนี้ของคนนั้น	นั่นแหละคือสักกายทิฏฐิ 
มนัยงัคาอยูใ่นใจของเรา	เรยีกว่ามนัเหน็ผดิในสิง่ทีมี่อยู่จรงิ	 
เราก็เลยจะต้องถอนออก	ถอนสักกายทิฏฐิ	๒๐	นี่แหละ 
หลายท่านเคยเรยีนในหนงัสอืมาแล้ว	ท่านไหนไม่เคยเรยีนก็ 
ฟังไว้เป็นเบือ้งต้นแล้วกไ็ปจดไว้	แล้วไปตรวจสอบตวัเองดวู่า 
หมดอันนี้หรือยัง	ปฏิบัติให้ดูตัวนี้เป็นหลักนะ	ไม่ต้องดูว่า 
ได้สงบม้ัย	สงบมันต้องได้บ้างแหละ	แต่อย่ามุ่งเอาตัวนั้น	 
อย่ามุ่งว่าได้ดีมั้ย	ดีมันก็ต้องได้บ้างแหละนะ	เราอุตส่าห์ 
มาปฏิบัติจะไม่ดีเลยมันก็เกินไปหน่อย	ดีตั้งแต่เริ่มมาแล้ว	 
มันต้องมีดีบ้าง	แต่อย่ามุ่งไปที่ตัวนั้น	ให้มุ่งทางนี้	ถอน 
ความเห็นผิด	ดีมันเป็นความจริงอย่างหนึ่ง	เราจะไปบอก 
ปฏิเสธมันก็ไม่ได้	ชั่วมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง	เราจะ 
ปฏิเสธก็ไม่ได้	สงบมันก็เป็นความจริงอย่างหน่ึง	ฟุ้งซ่าน 
มันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง	มันก็ต้องได้บ้างแหละ	สงบ 
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มันก็ต้องได้บ้าง	เราอย่ามุ่งเอาแต่ความสงบ	อย่ามุ่งหนี
ฟุ้งซ่าน	ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสังโยชน์ผูกไว้

ถ้ามุ่งหนีความฟุ้งซ่าน	มันก็จะเป็นสังโยชน์ตัวหนึ่ง
ผูกเราไว้ให้ไม่ชอบมัน	พอรักสงบมันก็จะผูกเราไว้อีก 
ผูกเราไว้ให้ไปรักมัน	รักหรือเกลียดมันก็เท่ากันแหละ 
มันเป็นสังโยชน์ผูกเราไว้พอกันเลย	ผูกจิตเราไว้เหมือนกัน	
สงบหรือฟุ้งซ่านก็ผูกเราได้เท่ากัน	แต่ท่ีหนักกว่าน้ัน	คือ 
โดยมากคนจะนึกว่าสงบมันดีกว่า	นั่นแหละท่ีมันผิดหนัก 
กว่าเดิม	ดงันัน้	เป็นคนดนีกักไ็ม่ดเีท่าไหร่	มนัจะผดิหนักกว่า
คนชัว่ด้วยซ�า้ไป	เพราะคนชัว่อย่างน้อยกพ็อรูจ้กัว่าตวัเองผดิ	 
ส่วนคนดบีางทไีม่รูว่้าตวัเองผดิ	การไม่รูว่้าตวัเองผดินัน่แหละ	 
มันผิดหนักกว่าคนรู้ตัวเองอีก	นี่มันเป็นอย่างนี้	พวกเรา 
จงึต้องรูจ้กั	การรูจ้กันีส่�าคญัมาก	อย่าท�าอะไรแบบไม่รูเ้รือ่ง	 
อย่าดแีบบไม่รูเ้รือ่ง	และอย่าชัว่แบบไม่รูเ้รือ่งด้วยเหมอืนกนั	 
ต้องรู้เรื่อง	รู้เรื่องของตัวนั้น	ตัวที่มันเป็นจริงและมีจริงนั้น	

การละความเห็นผิดในสิ่งมีจริง	นี้เรียกว่าละสักกาย
ทิฏฐิ	สักกายะ	แปลว่า	ของที่มันมีจริง	กลุ่มของสิ่งที่มีจริง	
สิ่งที่มีจริงในโลกก็มีเพียงขันธ์ ๕ เท่านั้น ไม่มีวันเกิน 
ขันธ์ ๕ ไปได้หรอก ถ้าเกินขันธ์ ๕ ก็เหนือโลกแล้วคือ 
พระนิพพาน มอียูเ่ท่านีแ้หละ ไม่เกนินี	้ทกุท่านต้องพยายาม 
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ฝึกต่อไป	ต้องชีบ้อกว่า	อนัทีเ่กดิขึน้ในโลก	มอียูใ่นทีต่่าง	ๆ 
สิง่ทีเ่กดิขึน้นีม้นัคอือะไรในขนัธ์	๕	ต้องชีบ้อกได้	ถอนสกักาย 
ทิฏฐิได้	ก็จะเห็นทั้งโลกก็คือขันธ์	๕	คือทุกขสัจนั่นเอง 
อย่าไปเห็นมันเป็นอย่างอื่น	ถ้าเห็นเป็นอย่างอื่นมันผิดอยู่	

มคีวามคดิขึน้มากต้็องบอกได้ว่านีอ่ะไร	ใครเป็นคนคดิ	 
ไม่ใช่คนคิดหรอก	เป็นความคิด	ความคิดมันก็เป็น	๑	ใน
ขันธ์	๕	นั่นแหละ	มันเป็นสังขารขันธ์	ง่วงนอนขึ้นมา	ใคร
ง่วงนอน	ก็ไม่มีใครอีกเหมือนกัน	มันก็เป็นแค่สังขารขันธ	์ 
เกิดแล้วมันก็ดับ	มันจะง่วงนอนนานหรือไม่นาน	เกิดดับ 
ต่อเนือ่งกนั	เดีย๋วสกัหน่อยมนักพ็งัสลายลงไปเท่านัน้แหละ	 
เพียงแต่อย่าง่วงนานเกินไปก็แล้วกัน	เด๋ียวมันจะไม่ได้รู้ 
อะไรเลย	มนัจะงมโข่งอยูน่ัน่	บางท่านอะไรกไ็ม่รู	้งงไปหมด	 
มันไม่เข้าใจ	ต้องรู้จัก	ดีก็อย่าดีเกินไป	ช่ัวก็อย่าชั่วเกินไป	 
เอาพอดี	ๆ	ให้มันกลาง	ๆ	ให้มันพอดี	ชั่วก็ให้มันรู้ ดีก็ให้ 
มันรู้	รู้จักชั่วเราก็คงไม่ท�าช่ัวเพราะมันชั่ว	รู้จักดีเราคง 
จะท�าดีเพราะมันดี	แต่อย่าไปถือ	อย่าไปมั่นหมายมัน 
อย่าไปเห็นผิด	จะละอะไร	ก็ให้รู้จักสิ่งนั้นว่า	มันเป็นของ 
ไม่ดี	มันมีโทษ	จึงละมัน	

ท�าความเพียรก็จะเป็นความเพียรบริสุทธิ์	ไม่ใช่
ความเพียรที่ละกิเลสอะไรไม่ได้	มีแต่ความเพียรผูกตัวเอง 
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ของไม่ดีเราก็เกลียดมัน	พยายามที่จะทิ้งมัน	อันน้ีก็เป็น
ความพยายามทีเ่ปล่าประโยชน์	เพราะเป็นความพยายามที ่
ผูกรัดตัวเองว่า	ตัวเองจะต้องอยู่ไกลจากความชั่ว	อยู่ไกล
จากโลกให้ได้	ต่อไปคงจะไปไหนไม่ได้	ต้องไปอยู่ถ�้า	อยู่ถ�้า
ไม่ได้กโ็น่นไปอยูใ่นทะเลโน่นแหละ	อยูท่ะเลไม่ได้กค็งแทรก
ไปอยู่ในอากาศ	มุมไหนก็ยังไม่ทราบเลย	หนีตลอด	นี่ก็ผูก
ตวัเองจนไม่มทีีอ่ยูเ่ลย	แบบนีต้ายพอด	ีถ้าฝ่ายดกีผ็กูไป	ๆ	
ฝ่ายไม่ดีก็ผูกไปอย่างนี้	มันก็เป็นสังโยชน์ 

พวกเรากเ็ลยต้องรูจ้กั	รูจ้กัไม่ดีว่ามนัเป็นภาวะทีไ่ม่ด	ี
ไม่ใช่เรานะ	ความคิดไม่ดี	เป็นบาป	เป็นอกุศลนี้ก็เป็นขันธ์	
เป็นสงัขารขันธ์	วธิกีารสงัเกต	วธิกีารสอนตวัเอง	เรากส็อนว่า	 
มันต้องอยู่ในขันธ์	๕	ถ้าขันธ์	๕	ยังไม่ชัด	อย่างน้อยมันก็ 
ต้องอยูใ่นรปูธรรมนามธรรมนีแ่หละ	ไม่เกนินี	้มนัเป็นรปูธรรม 
กับนามธรรม	ถ้าเป็นด้านรูปธรรมคือมันคิดไม่ได้	ไม่ม ี
เจตนา	พดูไม่ออก	มนัไม่โอดโอยอะไร	ไม่หวิไม่กระหาย	ไม่คดิ	
ไม่นกึ	ไม่รูส้กึอะไร	น่ีต้องเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน	ถ้าเป็น
พวกฝ่ายรู	้จะเป็นรูสึ้ก	รูค้ดิ	รูนึ้ก	รูน่ั้นรูน้ี	่อนันีม้นันามธรรม
แค่นั้นแหละ	เท่านี้มันก็พอจะเป็นไปได้แล้ว	ในการปฏิบัติ
ต้องชี้บอกมัน	ถ้าไม่ช้ีมันก็จะละทิฏฐิไม่ออก	ถอนไม่ออก	 
ต้องบอกมัน...	เหมือนผมมาบอกท่านน่ี	พอจะถอนได้ 
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บ้างมั้ยครับ	บางท่านว่าบอกขนาดนี้ยังไม่ถอนเลย	อย่างนี้
ต้องไปบอกตัวเองแล้วแหละ	

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ฟังให้ดี แล้วเอาไปใส่ใจ เพื่อ 
จะถอนความเห็นผิดนั่นแหละ	พระองค์ทรงสอนธรรมะให้	 
ธรรมะมันเป็นอย่างนีน้ะ	ให้เหน็ธรรมะเป็นธรรมะ	เหน็เหตุ 
เป็นเหตุ	เห็นผลเป็นผล	อย่ามีเราเป็นผู้ท�าเหตุ	อย่ามีเรา 
เป็นผู้รับผล	อย่ามีใครเป็นคนท�าเหตุ	อย่ามีใครเป็นคน 
รับผล	แต่เหตุมันคือเหตุ	ผลมันคือผล	บุญมี	บาปมี	 
ผลของบญุของบาปคอืสขุกบัทกุข์กม็เีหมอืนกนั	แต่ไม่มคีน 
เป็นผู้ท�าบุญ	ไม่มีคนเป็นผู้รับผลของบาปใด	ๆ	

คอร์สนีก้ารปฏบิติัไม่ต้องมท่ีามาก	แต่ต้องมท่ีาไว้บ้างนะ	 
มีตามสะดวก	เราจะเน้นไปที่ละสักกายทิฏฐิ	ไปเห็นสิ่งท่ี 
มอียู่จริง	อย่าลมืถามตัวเองบ่อย	ๆ	ถามตอนมีสติ	มีสมาธิ	 
นัง่หายใจกไ็ด้	หายใจเข้าลึก	ๆ	หายใจออกยาว	ๆ	สบาย	ๆ	 
พอมันนิ่ง	ก็ถามดูว่า	ใครมันหายใจอยู่	ค่อย	ๆ	สังเกตไป	 
ถ้ามันคิดขึ้นมา	ใครคิดล่ะ	ใครคิด	ถ้ารู้สึกอึดอัดขึ้นมา 
ใครมนัอดึอดั	ใครมันเป็นอย่างนี	้ถ้ามันสงบขึน้มา	ใครล่ะสงบ	 
เป็นความสงบของใคร	เราก็จะได้ค�าตอบว่ามันไม่ใช่ใคร	 
มันก็เป็นขันธ์	๕	นั่นแหละ	ลมมันหายใจ	ลมมันเข้าไป 
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ในร่างกาย	และลมมนัออกจากร่างกายนี	้ผูท้ีรู่ล้มกไ็ม่ใช่ใคร	 
เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ	

ทุกส่ิงทุกภาวะมันก็ล้วนไม่เที่ยง	แปรปรวนทั้งนั้น 
มันอยู่ในขันธ์	๕	ทั้งนั้น	นี่มันเป็นอย่างนี้	นี่กิเลสตัวท่ี	๑ 
ท่ีจะต้องถอน	คือสกักายทฏิฐ	ิต้องถอนตวันี	้ถอนให้หมดเลย 
ทั้ง	๒๐	อย่าง	ถอนให้หมดเลย	บางท่านว่า	โอย...ท�าไม
เยอะแท้	ถ้าไม่เยอะคงไม่อยู่นานขนาดนี้	ถ้าอยากจะออก
ก็ต้องรีบถอนแล้ว	ถ้าไม่มาเรียนรู้	มัวแต่บ่นว่ามันเยอะ 
เลยจะคาอยู่อย่างนี้	จริง	ๆ	ก็ไม่เยอะนะ	ให้เห็นขันธ์	๕	
เปน็ขันธ	์๕	ไปถอนความเหน็ผิดในขนัธ	์๕	ออกมาให้หมด 
ถ้ามันยังไม่ใช่ขันธ์	๕	น่ีมันผิด	ไม่ใช่ผิดที่ขันธ์	๕	ผิดที ่
ความเห็นของเรา	ถอนออกมาซะ	รีบ	ๆ	ถอนนะ	ให้พากัน
ปฏิบัติ	

สรปุแล้ว	สิง่ต่าง	ๆ	มแีต่รปูธรรมนามนาม	ทีอ่งิอาศยั
เป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน	ในการปฏิบัติ	เทคนิคต่าง	ๆ	ก็ม ี
หลากหลาย	หลัก	ๆ	กเ็พ่ือให้เหน็ความจรงินีแ่หละ	ทกุท่านก็ 
อย่าลืมไปหัดท�าดู	ที่ผมแนะน�าเบื้องต้นก็คือให้ท่านใส่ใจ
ถามตัวเองบ่อย	ๆ	เดินไปก็ไม่ต้องเดินท่าเรียบร้อยนักก็ได้	
หรือจะเรียบร้อยก็ได้	เดินไปให้มันมีสติ	อย่าเดินมั่ว	ๆ	ไป 
เดนิให้มนัมีสต	ิเมือ่มสีตแิล้ว	กห็ดัถามตวัเองว่า	ใครมนัเดนิอยู่ 
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ใครมันเดิน...	แล้วก็ไม่ต้องมาถามอาจารย์	ไม่ต้องไปเปิด 
ต�าราด้วย	ค�าตอบมหีมดในต�ารา	แต่ไม่ต้องเปิด	ให้เปิดใจดู	 
ขบด.ู..ขบปัญหาน้ีดนูะ	เราต้องการค�าตอบว่า	มนัคอืขนัธ์	๕	 
ไม่มีตัวตน	ข้อเฉลยมันมีแล้ว	แต่ข้อเฉลยมีโดยไม่มีค�าถาม 
ไม่ได้	ใจเรามนัไม่ยอมรับ	ในหนงัสือมเีฉลยหมดแล้ว	บางท่าน 
เรียนทางอภิธรรมมา	เขาเฉลยจนเต็มฟ้าไปหมด	หัวสมอง
เมื่อยไปหมด	แต่มันไม่เข้าใจ	เพราะมันไม่มีค�าถาม	มีแต ่
ค�าตอบอยู่บนกระดาน	ค�าตอบเพียบเลย	แต่ไม่เห็นโจทย์	
เห็นค�าตอบเพียบเต็มกระดานเลย	แต่ไม่มีโจทย์	มันงง	

พวกเราเรยีนธรรมะส่วนใหญ่กเ็ลยมแีต่ค�าตอบ	เพราะ
เป็นความรู้ของพระพทุธเจ้า	เป็นความรูข้องคนอืน่	ทกุท่าน
มีค�าตอบหมดเลย	แต่ไม่มีค�าถาม	ตอนนี้กลับกัน	เราเรียน
ค�าตอบมาเยอะแล้ว	ค�าตอบเรารู้แล้ว	ตอนนี้ไปเรียนถาม	
ถามตัวเอง	ให้มันตอบ	เพราะค�าตอบมีแล้ว	ตอบให้ถูก	
เพราะค�าตอบถกูเรารู้อยูแ่ล้ว	ตามต�ารามเียอะแยะ	เรยีนมา 
ตัง้เยอะแล้ว	ถ้าถกูกต้็องเหมอืนพระพทุธเจ้าทรงสอนไว้เลย	 
คือมันเป็นสัจจะ	เป็นทุกขสัจ	เป็นขันธ์	๕	นี่แหละมันถูก	
เราก็เลยไปปฏิบัติ	มีสติขึ้นมา	ใครเดินเนี่ย...หัดสังเกตดู 
วนไปหลาย	ๆ	รอบ	ก็จะรู้จักว่า	ไม่ใช่ใครเดินหรอก 
เป็นรูปมันเดิน	ที่รูปมันเดินได้เป็นเพราะมันมีนามสั่งมา	
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เป็นรูปธรรม	นามธรรม	เป็นขันธ์	๕	มันเดิน	เป็นทุกขสัจ
มันเดินเท่านั้นแหละ	

ทุก	ๆ	เรื่องนี่ก็ท�าได้อย่างนี้หมด	แบบเดียวกันหมด	
แม้กระทั่งนั่งฟังธรรม	ใครนั่ง	ใครเป็นคนฟังธรรม	อย่างนี้ 
ก็ได้	คิดก็ถามได้	ใครเป็นคนคิด	ค�าตอบเราก็มีอยู่แล้ว 
เราเรียนมาแล้ว	แต่ที่ถามนี้เพื่อที่จะโยนิโสมนสิการ	เพื่อ
ให้มันหยั่งลงไปในใจของเรา	เพื่อให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้น 
ให้เกิดเป็นความรู้ของเราขึน้มา	ส่วนความรูข้องพระพทุธเจ้า
ทรงแสดงเอาไว้มีสมบูรณ์แล้ว	ค�าตอบทุกอย่างมีสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว	ถ้าเรารู้ถูกต้อง	ก็ไม่เกินกว่าค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าหรอก	ไม่ต้องรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมา	แต่ให้อยู่
ในหลกันัน้แหละ	เราต้องการแค่ถอนกเิลสเฉย	ๆ	ไม่ต้องการ
รู้เยอะ	ไม่ต้องการรู้อะไรมากหรอก	รู้พอที่จะถอนสักกาย
ทิฏฐิได้	นี่แหละคือความรู้ที่พอดีกับตัวเรา	

ถ้าเป็นความรู้ของคนอ่ืน	บางทมีนัไม่พอดีกบัเรา	โอ้โห...
รู้ไปซะเยอะไปเลย	แต่ถอนกิเลสไม่ขึ้น	อันนี้คือมันไม่พอดี	
ตอนน้ีเราก็เลยต้องการให้มันพอดี	เราเลยต้องตั้งค�าถาม
กับตัวเองก่อน	แล้วก็ให้ได้ค�าตอบมา	เมื่อตอบค�าถามนี ้
ได้ก็จะพอดกีบัเรา	เพือ่ให้เราถอนกเิลสต่าง	ๆ	เดีย๋วไปกนิข้าว 
ก็ถามดูว่า	นี่ใครกิน	เป็นการกินของใคร	ท่ีเดิน	ๆ	ยืน	ๆ 
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นั่ง	ๆ	นอน	ๆ	ไปท�านั่นท�าน่ี	จนกระทั่งไปท�ามาหากิน 
ได้โน่นได้นี่มาเยอะแยะ	สรุปแล้ว มันก็ขันธ์ ๕ นั่นแหละ 
มันไม่เกินนี้หรอก มันก็เป็นทุกขสัจเท่านั้นแหละ มันก็
มีเท่านี้แหละ ท่ีมันเป็นอย่างน้ีก็เพราะมีตัณหา วิ่งไป 
ไม่หยดุไม่หย่อน	ถ้ารู้อนันีแ้ล้วมนัก็ย้อนกลับ	อ้าว...แล้วจะ
อยากไปอะไรนกัหนา	ไปกม็แีต่ทกุข์น่ี	มนักย้็อนกลบัได้แล้ว 
มันก็จะรู้จักสัจจะได้	นี่มันเป็นอย่างนี้	จะได้รู้จักความดับ
ของทุกข์ต่อไปได้	ต้นเรื่องก็คือต้องรู้จักทุกขสัจก่อน	ต้อง
รู้จักขันธ์	๕	ต้องมาปฏิบัติให้มันตรงให้มันถูกต้อง	

การปฏิบัติท่ีมุ่งเพ่ือรู้สัจจะ	๔	เรียกว่าปฏิบัติมรรค
นัน่เอง	มรรคนีมุ้ง่อย่างเดยีวก็คอืมุง่รู้สัจจะ	๔	เพือ่ถอนกเิลส
ตามล�าดบัขัน้ตอน	เริม่ต้นจากโสดาปัตตมิรรค	ถอนสกักาย
ทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	และสีลัพพตปรามาส	ที่เราปฏิบัติมุ่งตรงนี้
เรยีกว่าก�าลงัปฏบิตัเิพือ่โสดาปัตตมิรรค	เวลาปฏบิติัน้ีเราต้อง 
มีหลักการที่ดี	มุ่งปฏิบัติเพื่อเจริญมรรค	เจริญปัญญา	
เพื่อก�าหนดรู้ทุกข์นะ	เพื่อรู้จักขันธ์	๕	เป็นทุกข์	เป็นแค ่
รูปนาม	ขันธ์	๕	ไม่มีตัวตน	จะได้ละสมุทัย	จะได้แจ่มแจ้ง
ในความดับทุกข์	ชัดเจนในนิโรธ	การเจริญมรรคเพื่องานนี้
โดยเฉพาะ	มรรคนีเ่ป็นงานเพือ่การน้ีโดยเฉพาะ	ส่วนอันอ่ืน 
ยังไม่ใช่มรรค	พวกเราจึงต้องแยกแยะให้ดี	
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ทาน	ศีล	ภาวนา	หรือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	นั้นไม่ใช่
มรรค	แต่มรรคนี้	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	มรรคนี้จะต้องอยู่
ในศีล	ในสมาธิ	ในปัญญา	มรรคนี้จะต้องอยู่ในทาน	ศีล	
ภาวนา	แต่ทานนั้นไม่ใช่มรรค	ศีลก็ไม่ใช่มรรค	และภาวนา
ก็ไม่ใช่มรรค	แต่มรรคนี้จะต้องอยู่ในทาน	จะต้องอยู่ในศีล	
จะต้องอยูใ่นภาวนา	มนัเป็นอย่างนีน้ะ	พวกเรากเ็ลยต้องมี
มรรคไว้	เพราะมรรคมนัอยู่ในใจของเรา	อยูใ่นใจ	มหีวัหน้า
คือสัมมาทิฏฐิ	

กิเลสตัวที่	๒	ที่ต้องถอนคือวิจิกิจฉา	ความลังเล
สงสัย	เหมือนทาง	๒	แพร่ง	ไม่ลงใจ	ไม่ลงอย่างเตม็ที	่ไม่ดิง่	 
ไม่หยั่งลงไป	ยังลงไม่เต็มที่	ยังไม่ตัดสินลงไป	เหมือนทาง	 
๒	แพร่ง	ไม่รู้จะไปทางไหนดี	ยังไม่ชัดเจน	อันน้ีความ 
เคลอืบแคลง	ความลงัเลสงสยัมอียู	่๘	เรือ่งด้วยกนั	กต้็องถอน 
ให้หมดเหมือนกัน	ต้องถอนให้หมดทั้ง	๘	เรื่อง	

เรื่องที่	๑	ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า	ลังเลสงสัย
พระพทุธเจ้าท้ังด้านกายภาพท่ีอุบตัข้ึินมา	ประสตูติอนแรก 
เดิน	๗	ก้าว	มีเหตุการณ์ปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมาย 
จนกระทัง่ด้านพุทธคณุว่า	อะระหัง	สมัมาสมัพทุโธ	เป็นต้น	
เรายังมีลังเลสงสัย	ไม่ลงเรื่องไหนบ้าง	ต้องไปถอน	ที่เรา
ต้องมาเห็นสัจจะ	มาฝึกปฏิบัติก็เพื่อถอนตัวนี้	เราปฏิบัติ
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ไปแล้ว	ต้องดูว่ามันถอนได้มั้ย	ถ้าถอนยังไม่ได้แสดงว่ามัน
ยังผิดอยู่	ต้องไปหาวิธีถอนออก	คือให้จิตหยั่งด่ิงลงมั่นใน
พระพุทธเจ้าทั้งด้านกายภาพว่า	พระองค์เป็นอย่างนั้น	ๆ	
ตามที่เขียนไว้ในต�าราไม่มีข้อสงสัยใด	ๆ	ลงเต็มที่	รวมทั้ง
คุณธรรมทั้งหลายที่พระองค์มีคุณตามท่ีพวกเราสวดกัน 
ไม่เหลอืข้อลังเลสงสยัใด	ๆ	ท้ังสิน้	ถ้ายังเหลอืมันก็ยังเหลอื	
ทีย่งัเหลอืกค็อืกเิลส	เหลือกเิลสเราก็จะทกุข์นัน่แหละ	กเิลส 
มันจะขัดขวางความสุขตลอดกาล	เราจึงต้องรีบถอนนะ	

ข้อที่	๒	ลังเลสงสัยในพระธรรม	พระธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยเฉพาะมรรค	เป็นเครื่องยก
จิตออกจากทุกข์ได้จริงมั้ย	บางทีสงสัย	ธรรมะเนี่ยจะช่วย
เราได้จรงิมัย้	เมตตานีม่นัจะละโทสะได้มัย้	หลายท่านปฏิบตัิ
มานาน	เอ...ข้อปฏิบัติอันนี้	กรรมฐานนี้มันจะได้ผลจริงมั้ย	
ท�าไมเราจึงท�าไม่ได้ผล	อันนี้เป็นวิจิกิจฉา	แท้ที่จริงธรรมะ
ของพระพทุธเจ้านัน้	พระองค์แสดงตามพระสพัพญัญตุญาณ	
แสดงตามความเป็นจริง	แสดงอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น 
นี้คือสัจธรรม	ส่วนพวกเราท�าไม่ได้	หรือสงสัย	อันนี้เป็น
กเิลสของเราเอง	ช่วยไม่ได้	เรามหีน้าทีถ่อนกิเลสตัวเองออก	
เราอย่าไปสงสัยเพิ่ม	หลายคนน่ีท�ากรรมฐานอะไรก็ไม่ได้
เรือ่งสักอย่าง	กลั็งเลสงสยัว่าธรรมได้ผลจรงิมัย้หรอืไม่ได้ผล	
หรอืได้ผลบางคราว	ได้ผลสมยัพทุธกาล	ยคุนีไ้ม่ได้ผลล่ะมัง้	 
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ใช้ได้กับพระสารีบุตร	แต่ใช้ไม่ได้กับเราละมั้ง	นี่มันกิเลส 
ท้ังน้ันแหละ	ธรรมะนี้มันไม่เกี่ยวกับกาล	ไม่เกี่ยวกับเวลา 
มนัเป็นสจัจะ	มนัเป็นความจริง	มคีณุอย่างน้ันจรงิ	ๆ	สามารถ
น�าสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริง	ทุกส่ิงทุกอย่างที่พระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้	เป็นค�าสอนที่สอดคล้องกับหลักสัจธรรม 
ตามบท	สวากขาโต	ที่พวกเราสวดกัน	อย่าไปสงสัยใน 
พระธรรม	ท่านใดยังสงสยัอยู่	มหีน้าทีจ่ะต้องถอนความสงสยั 
เคลือบแคลงอันนี้	ถ้าไม่มีก็ดีแล้ว	ก็ไปดูข้ออื่น	ๆ	ที่มันยัง
มีอยู่	มันก็เป็นวิจิกิจฉาเหมือนกันน่ีแหละ	มีรายละเอียด
อยู่	๘	ข้อ	

ข้อที่	๓	ลังเลสงสัยในพระอริยสงฆ์	พระอริยสงฆ ์
๔	คู	่๘	บคุคลน้ี	ท่านดจีริงมัย้	ท่านปฏิบตัอิะไรอย่างไร	ท�าไม
พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	จงึเป็นสรณะโดยสภาวะ	
บางคนยงัสงสยัอยู	่บางคนเหลอืแต่พระพุทธเจ้า	พระธรรม	 
เท่านั้นเป็นสรณะ	พระสงฆ์ไม่เป็นแล้ว	อันนี้คือ	เขาไป
ไม่เป็นแล้ว	เขาลังเลสงสัยจนกิเลสทับตัวเองจะตายแล้ว	 
จะหลุดจากศาสนาแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย	พระพุทธเจ้าทรง
แสดงสรณะมี	๓	ก็ต้องมี	๓	เพราะมันมี	๓	มันไม่เป็น 
อย่างอื่นหรอก	ถ้ามันเป็นอย่างอื่น	พระองค์ก็จะทรงแสดง
เป็นอย่างอื่นไปตั้งนานแล้ว	เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญ	ู
เป็นผู้รู้	แสดงไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น	พระอริยสงฆ์
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เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น	ไม่เป็นอย่างอื่นหรอก 
ท่ีเป็นอย่างอ่ืน	ทีม่นังงนี	่มนักเิลสเราเอง	เราอย่าตามกเิลส 
ต้องรู้จักว่า	ถ้าสงสัยในเรื่องเหล่านี้	เรามีหน้าที่ถอนตัวนี้ 
ถ้าเราสงสยัในพระองค์นัน้องค์นี	้ไม่ใช่ไปให้พระท่านเปล่ียน
นสิยัให้เราเลกิสงสยั	ไม่ใช่อย่างนัน้	เราต้องถอนความสงสยั
ของเรานีอ่อกไป	ท�าไมมนัจึงสงสยัอยู	่มนัจะสงสยัอีกนานมัย้	 
บางท่านไปวัดน้ีก็สงสัย	ไปวัดนู้นก็สงสัย	ไปวัดโน้นอีก	ๆ	 
ก็สงสัยไปเร่ือย	งงไปเรื่อย	อย่างนี้	อย่าว่าแต่ไปวัดเลย	 
เกิดชาติใหม่ก็ยังสงสัยอยู่	เพราะมันคาใจ	กิเลสเป็นเครื่อง
ผูกอยู่	มันท�าร้ายเรามานานนักหนาแล้ว	

พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	หลายท่านก็ยังมี
ความสงสยัอยู	่อนันีก้ม็ปัีญหา	ต้องรบีแก้ไข	หลายท่านหมด
ความสงสัยแล้วก็ดีแล้ว	แสดงว่าปฏิบัติมาได้ผล	ต้องรีบ
ถอนความลงัเลสงสัยในคณุพระรตันตรยั	จนกระทัง่ชัดเจน 
ใจหย่ังลงมัน่คงจรงิ	ๆ	เรยีกว่า	๑๐๐%	เราสวดมนต์กนับ่อย	ๆ	 
คณุพระพทุธเจ้า	คณุพระธรรม	คุณพระสงฆ์	ทัง้	๓	อย่างน้ี 
เป็นสรณะ	เป็นที่พึ่งพาอาศัย	เป็นเครื่องขจัดปัดเป่าภัย
อนัตรายต่าง	ๆ	เป็นผูท้ีน่�าสิง่เลวร้าย	สิง่ไม่ดทีัง้หลายออกจาก 
จิตใจของเราไปได้	ก็มีแต่ท่านเหล่านี้เท่านั้นที่มาช่วยเรา	
เป็นที่พึ่งส�าหรับพวกเราอย่างนี้เป็นต้น
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ข้อที	่๔	ลงัเลสงสยัในสกิขา	ลงัเลสงสยัเคลอืบแคลง
ไม่ลงใจในข้อปฏบิตัฝึิกหดั	ซึง่มอียูเ่ยอะแยะ	พระพทุธองค์ 
ทรงสอนเริ่มต้นจากปาติโมกขสังวรไป	มีศีลที่เป็นพื้นฐาน	
มีอินทรียสังวร	มีโภชเนมัตตัญญุตา	มีชาคริยานุโยคะ 
ไล่ไปเรื่อย	เยอะแยะมากมาย	หลายท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่า
เราต้องท�ามัย้	เราไม่ได้เป็นพระ	เราต้องพจิารณาอาหารม้ัย 
อย่างน้ี	มันสงสัย	ให้พระท�า	เราไม่ต้องท�าก็ได้	อย่างนี้
ท�านองนี	้แท้ทีจ่ริงแล้ว	ไม่ใช่หรอก	ต้องท�าหมด	ถ้ายงัไม่ท�า
ก็ไม่บรรลุเท่านั้นแหละ	ไม่งั้นเราจะสงสัยอยู่	พระพุทธเจ้า
แสดงให้เราปฏิบัตินั่นแหละ	ข้อฝึกหัดทั้งหมดทั้งปวง 
ไม่ว่าจะเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 
เราต้องท�าทัง้หมดนัน่แหละจงึจะได้ผลจรงิ	ถ้ายังเหลอืข้อน้ี 
ไว้ก่อน	กิเลสก็ยังเหลืออยู่ก่อน	ไม่ได้ท�าท้ังหมด	กิเลสก็
ยังไม่หมด	ถ้าท�าตามหมด	กิเลสก็หมด	เท่านี้	ฟังดูง่ายมั้ย 
หลายท่านก็เลยว่า	โอ...	มิน่าล่ะ	ยังไม่ได้ท�าตั้งเยอะ	กิเลส
เลยเหลือเยอะ	นั่นแหละรู้หรือยัง	อย่าสงสัยสิ	มัวแต่สงสัย	
กเิลสมนัไม่หมด	เอาความสงสยัออกไปก่อน	ยงัท�าได้ไม่หมด 
ไม่เป็นไร	เอาความสงสัยมันออกไปก่อน	พิจารณาอาหาร
ต้องท�ามัย้	เอาความสงสยัออกไป	ถ้าไม่ต้องท�าพระพทุธเจ้า 
ไม่ทรงสอน	แค่นี้แหละ	ส่วนเราท�าได้หรือไม่ได้	เป็นเรื่อง
ของเรา	เอาความสงสัยออกไปก่อน	บางคนท�าท้ัง	ๆ	ท่ีสงสยั	
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ท�าไปท�าไมนะ	ไม่ท�าได้มัย้	เรากท็�าได้บ้างหรอืท�าไม่ได้บ้าง	 
อันน้ีเรื่องของเรา	แต่ให้เอาสงสัยออกไปก่อน	สรุปแล้ว 
พวกเราต้องฝึกหัดไปเรื่อย	ๆ	ถ้าสมบูรณ์สูงสุดก็จะเป็น 
พระอรหนัต์คอืต้องครบเหมือนทีพ่ระองค์แสดงทกุประการ 
นัน่เองจนถงึบวชนัน่แหละ	ส่วนตอนนีเ้ราจะบวชได้หรอืไม่ได้ 
เป็นเรื่องของเรา	แต่เราอย่าสงสัย	ถอนความสงสัยออกไป	
ถ้าอยากได้ผลเหมือนที่พระองค์แสดงไว้ทุกประการ	ก็ให้
ท�าตามทกุประการนัน่แหละ	ฝึกทุกประการอย่างนัน้แหละ	
มันไม่มีอันอื่น	มันมีอันเดียวนั่นแหละ	

ข้อท่ี	๕	ลังเลสงสัยในชีวิตอดีต	สงสัยเคลือบแคลง
ในขันธ์ในอดีต	สงสัยชีวิตอดีตว่า	ในอดีตเราเป็นยังไงนะ	
เคยท�าอะไรมานะ	เคยอยูท่ีไ่หน	เคยเป็นอะไรอย่างไร	อย่า
สงสยัเลย	มนัเป็นเพยีงแค่ขันธ์	๕	ทีเ่กิดแล้วและดบัหมดส้ิน
ไปแล้วเท่านั้น	ไม่ได้มีตัวตนติดตามมาหรอก

ข้อที	่๖	ลงัเลสงสัยในชีวติอนาคต	สงสยัเคลอืบแคลง
ในขนัธ์อนาคตว่า	อนาคตจะเป็นยงัไงนะ	คนโดยมาก	ตอน
เข้าวัดใหม่	ๆ	จะสงสัยกันมาก	ชาติหน้ามันจะเป็นยังไง	
ท�าบุญแล้วจะได้รับผลของบุญมั้ย	ดิฉันบริจาค	๒๐	บาท	
พอจะได้ไปสวรรค์ช้ันดาวดึงส์มั้ย	มีแต่เรื่องพวกนี้	มันก็
เป็นวจิกิจิฉานัน่เอง	แท้ทีจ่รงิ	อนาคตกเ็ป็นเพยีงแค่ขนัธ์	๕ 
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ทีย่งัไม่เกดิ	หากจะเกดิกเ็พราะเหตปัุจจยัเท่านัน้	ไม่มตีวัตน 
ทีจ่ะมส่ีวนได้เสียอะไร	ทกุท่านทีเ่ป็นนกัปฏบิตัจิะต้องถอน 
อันนี้ออกไปให้หมด	

ถ้ามนัสงสยัว่า	อดตีมันเป็นยงัไงนะ	นีม้นัคอืความสงสยั	
ไม่ต้องไปพยายามรูอ้ดตี	ให้ถอนความสงสยัน้ีออกไป	ให้รูจ้กั
พิจารณาสิ่งต่าง	ๆ	เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย	
ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนพอจะให้สงสัยได้หรอก	เหตุผลมันมี 
อยูแ่ล้วในตวัมันเอง	จงึไม่ควรทีจ่ะไปสงสยัในเหตผุลเหล่านัน้	 
อดตีมันเป็นมาแล้วอย่างไร	อนาคตมนัจะเป็นอย่างไรต่อไป	 
มันก็เป็นไปตามเงื่อนไขของมันแล้ว	ความสงสัยมันก็เป็น 
ส่วนเกินเท่านั้นแหละ	เราสงสัยว่าเขาท�าอย่างนี้	 เขาจะได้ 
รับผลยังไง	มันก็เป็นส่วนเกินเท่านั้นแหละ	เขาท�ายังไง	 
เขาก็ได้รับผลอย่างนั้นแหละ	จะสงสัยท�าไมล่ะ	เขาไม่ท�า 
เขากไ็ม่ได้	อย่างเรานัง่ให้ครบ	๑	ชัว่โมง	มนักไ็ด้ครบ	๑	ชัว่โมง	 
จะสงสยัว่า	น่ัง	๑	ชัว่โมง	มนัจะได้อะไรมัย้	กไ็ด้	๑	ชัว่โมงไง	 
ไม่ได้จ�าเป็นว่าเราต้องรู้เยอะ	รู้มาก	รู้น้อย	รู้อันที่มันถอน 
กิเลส	อันที่ไม่ถอนน่ะ	อย่ารู้เลย	รู้ไปมันก็เท่านั้นแหละ	
กิเลสไม่หมดก็เท่าน้ันแหละ	อย่ารู้เยอะ	หลายท่านรู้เยอะ
ก็ยิ่งสงสัยเยอะ	อย่างนี้ก็ไม่รู้จะรู้ไปท�าไม	หลายท่านนี้
ยิ่งรู้ก็ยิ่งสงสัย	สงสัยไปเรื่อย	ๆ	อันเก่ายังไม่ได้ถอนเลย 
นี่มันก็เกินไปนะ	การปฏิบัติธรรมนี่	เราต้องรู้ว่า	เราปฏิบัติ
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ไปท�าไม	เพ่ืออะไร	โดยเฉพาะคอร์สนีม้าเน้นรู้สจัจะเพือ่จะ
ถอนสักกายทิฏฐิ	ถอนวิจิกิจฉา	

ข้อที่	 ๗	 สงสัยในชีวิตอดีตและอนาคต	 สงสัย 
เคลอืบแคลงในขนัธ์ในอดตีกบัอนาคตทีต่่อเนือ่งกนั	อดตีจะ
มผีลต่ออนาคตยงัไงบ้าง	เราท�าอย่างนีแ้ล้วจะมผีลต่อไปยงัไง	
แท้ที่จริง	เหตุกับผลนี่มันเรื่องของมันอยู่แล้ว	เหตุมี	ผลมัน 
ก็ต้องมี	เหตุอย่างนั้น	ผลมันก็อย่างนั้น	มันก็เป็นไปตาม
กระบวนการธรรมชาติ	แต่เรานีส้งสยั	ดฉัินท�าดีแล้วความด ี
จะตามดิฉันไปมั้ยคะ	ท�าดีแล้วก็คืออดีต	ความดีจะตาม
ดิฉันไปมั้ย	อันนี้อนาคตมันต่อกัน	มันสงสัย	มันกลัวไม่ได้	
กลวัตวัเองจะเหนือ่ยฟรีโดยไม่ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน	
กลัวว่าบริจาคหมดเงินไปตั้งเยอะ	แต่ไม่ได้สุขบนสวรรค	์
กลวัว่ายืน่หมแูล้ว	เขาจะไม่ยืน่แมวกลบัมา	ถ้ามคีนตอบว่า 
ได้ไปแน่นอนครับ	มันดีใจนะ	

ให้เราปฏิบัติเพื่อถอนความสงสัย	อย่าไปสงสัยว่าท�า
อย่างนี้ในอดีตแล้วอนาคตจะได้มั้ย	มันก็ได้ถ้ามันได้	มันก็
ไม่ได้ถ้ามันไม่ได้	มันเกี่ยวอะไรกับใครมั้ย	ไม่เกี่ยว	เราอย่า
ไปเกีย่วมนั	เหตุมนัเป็นเหต	ุผลมนัเป็นผล	อดีตมันเป็นอดีต	
อนาคตมันเป็นอนาคต	เป็นของขนัธ์	๕	มนั	อย่าไปสงสยัมนั	 
ทกุท่านต้องถอนตัวนี	้ไม่อย่างนัน้ความสงสัยกจ็ะกดักนิใจ 
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ของท่าน	ปฏิบัติวันนี้แล้ววันหน้าเราจะมีโอกาสบรรลุม้ัย	
สงสยักนัขนาดนัน้	แล้วยงัจะมโีอกาสบรรลม้ัุยเนีย่	มันสงสยั	 
จะมีโอกาสก็ต่อเม่ือถอนความสงสัยตัวนี้	 เข้าใจมั้ย	 
อย่าไปสงสัย	พระพุทธเจ้าตรัสไว้	ก็ท�าแค่นั้นแหละ	แค่เอา 
ความสงสัยออกไป	มันก็ได้ผลแล้ว	ท�าถึงผลมันก็ได้ผล 
เดินทางมานี่	จะถึงฐณิชาฌ์รีสอร์ทม้ัยหนอ	ถาม	Google	
Map	ล่ะมัง้ทนีี	้บางคนไปได้คร่ึงทางกถ็ามอกีแล้ว	ไปทางนี้ 
จะถึงมั้ยคะ	คนตอบก็ตอบจนขี้เกียจตอบแล้ว	อย่างนี้มัน
สงสัยนะ	ถ้าเรารู้จักแล้ว	พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ท�าอะไร
อย่างไรเรากท็�าไป	เอาความสงสยัออกไป	มนัไม่ได้มอีะไรนะ	 
เดนิถึงมนักถ็งึ เดนิไม่ถงึมนัก็ไม่ถงึ	กไ็ม่มปัีญหาอะไร	แต่
ความสงสัยนี่มันเป็นกิเลส	เราต้องถอนมันออก	มันท�าให้
ลงัเล	ท�าให้เสยีเวลา	ท�าให้จติไม่หยัง่ลงในสจัจะ	ไม่หยัง่ลง 
ในสิกขา	

บางท่านแค่จะหยั่งลงในคุณพระพุทธเจ้า	พระธรรม	 
พระสงฆ์	ยังไม่หยั่งเต็มที่เลย	อย่างนี้มันก็เสียหาย	จิตใจ
ก็ไร้ที่พึ่งไปเลย	กิเลสมันปิดก้ันเราขนาดน้ี	กั้นไม่ให้เรา
ได้ความดี	ทั้ง	ๆ	ที่เราควรจะลงใจกับคนที่ดีที่สุดใน
จกัรวาลนี	้คนดทีัง้หลายไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษตัรย์ิ 
ท้าวสักกะ	ท้าวมหาพรหม	ต่างก็ลงใจกับพระพุทธเจ้า	
อย่างพวกเรายังจะมีหน้ามาสงสัยพระพุทธเจ้าอีก	นี่มันก็
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เหลอืเกินนะกิเลสนี	่มนัเกนิไป	พระราชาผูย้ิง่ใหญ่ท้ังหลาย 
เขาถวายชวีติกบัพระพทุธเจ้ามเียอะแยะ	ส่วนพวกเราท�าเป็น 
สงสัย	มันเป็นอย่างนี้	กิเลสเท่านั้นที่ท�าได้	จะไปหวัง
เอาความเจริญจากมัน	มันไม่ได้หรอก	ให้เรารู้จักอย่างนี ้
ต้องถอนอนันีน้ะ	ศึกษาพทุธประวัต	ิหรอืฟังธรรมะต่าง	ๆ	ก ็
เป็นการปฏบิตัธิรรม	มุง่เน้นมาทีถ่อนความสงสยั	มนัได้ผล 
ที่ถอนความสงสัย	ถอนความลังเลออกมาได้	ทุกท่าน 
เลยต้องมาหัดพิจารณา	ไม่ใช่เพื่อจะได้อะไร	เพื่อให้ถอน
ความสงสัยออกไปเสีย	

ข้อที่	๘	ความลังเลสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เป็นไป
ตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	ลังเลสงสัยในส่ิงที่
เกิดมีตามเงื่อนไข	เมื่อสิ่งนี้	ๆ	เป็นปัจจัย	สิ่งนี้	ๆ	จึงมีขึ้น 
เมือ่สิง่นี	้ๆ 	ดบั	สิง่นี	้ๆ 	มนักดั็บ	สงสัยว่า	ท�าไมมนัเป็นอย่างนัน้	 
ท�าไมมนัไม่เป็นอย่างนี	้เมือ่ไหร่มนัจะดบั	เมือ่ไหร่มนัจะเกดิ	 
สงสัยในสิ่งท่ีเกิด	และสงสัยในสิ่งที่ดับไปตามเงื่อนไขว่า 
ท�าไมมันเกิดอย่างนี้กับคนนี้	ท�าไมมันไม่เกิดกับคนโน้น	 
ท�าไมคนนีจ้งึไม่ม	ีท�าไมคนนีจ้งึไม่ได้	มนัสงสัยในกระบวนการ 
แห่งเหตปัุจจยั	แท้ทีจ่รงิ	ทีม่นัได้อย่างนัน้กเ็พราะมนัได้อย่างนัน้	 
มันมีเงื่อนไขแล้วมันจึงเกิดขึ้น	ที่มันดับไปก็เพราะมันหมด 
เงื่อนไขแล้ว	เพราะอันนั้นดับอันนี้มันจึงดับ	มันมีเท่านี้นะ	 
แต่คนก็ยังลังเลสงสัย	ไม่ลงใจ	อย่างพวกเราทั่วไปก็สงสัย	 

48 | สุภีร์ ทุมทอง



มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส

เอ...	ท�าไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนี้	ท�าไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนั้น	 
ท�าไมไม่เป็นอย่างนั้น	ท�าไมเป็นอย่างโน้น	ท�าไมโลก 
จงึเป็นอย่างน้ัน	ท�าไมไม่เป็นอย่างน้ี	โลกจะมโีอกาสดกีว่านี ้
ขึ้นมั้ย	มันสงสัย	อย่างนี้สงสัยจนตายก็ไม่ช่วยอะไร	ที่โลก 
มนัเป็นอย่างนีใ้นเวลาน้ี	เพราะมนัเป็นอย่างนีใ้นเวลาน้ีเท่าน้ัน 
เวลาอืน่มนัจะเป็นอย่างน้ีมัย้กเ็ป็นเรือ่งของเวลาอ่ืน	มนัเป็น
อย่างนั้นของมัน	

สิ่งท้ังหลายมันเป็นไปตามเงื่อนไข	เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จงึม ีเพราะความเกิดขึน้ของสิง่นี ้สิง่น้ีจึงเกดิขึน้ เม่ือส่ิงน้ี
ไม่ม ีสิง่นีก้ไ็ม่ม ีเพราะความดบัไปของส่ิงนี ้ส่ิงนีจ้งึดับไป 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย	สังขารทั้งหลายจึงมี	อวิชชาหนัก 
ขนาดนี้ก็ท�าบาปได้หนักขนาดน้ี	อวิชชาดีขึ้นมาหน่อยก็
ท�าบุญได้ขนาดนี้	อวิชชาหมดไปก็ไม่เกิดอีก	มันไม่มีอะไร
ให้พอสงสัยได้ในโลกใบนี้	แต่เราก็สงสัย	ท�าไมคนนี้จึง 
เลวแท้	ท�าไมบางคนเรียนธรรมะตั้งนาน	แต่ยังขี้เกียจอยู่	
ท�าไมไม่ยอมปฏิบัติ	ท�าไมปฏิบัติตั้งนานเรายังไม่รู้เรื่อง 
มันก็สงสัย...สงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข	ทั้ง	ๆ	ที่มัน 
ไม่น่าจะมีอะไรให้สงสัย	เพราะมันเป็นอย่างนั้นของมัน	มี
เงื่อนไขมันจึงเป็นอย่างน้ัน	ท�าไมคนนี้จึงบรรลุ	ท�าไมท่าน 
พระสารีบุตรจึงปัญญาเยอะแท้	ท�าไมเราจึงไม่รู้เรื่องเลย	
มันงงนะ	จริง	ๆ	มันก็แค่เป็นอย่างนั้น	เมื่อเหตุปัจจัยมันมี	
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มันกเ็ป็นอย่างนัน้ขึน้	เมือ่หมดเหตมุนักดั็บไปเท่านัน้แหละ 
ถ้ายงัไม่หมดอวชิชา	กย็งัต้องเกิดอกี	หมดอวชิชากไ็ม่ต้องเกดิ	 
หลายท่านสงสัยจนกระทั่งว่า	เราจะเกิดอีกนานมั้ย	หรือ 
พระอรหนัต์ไม่เกดิอีกหรอืหายไปเลย	ท่านจะอยูย่งัไงเป็นห่วง 
พระอรหนัต์อกี	งงหนกัทนีี	้สงสยัไปตัง้แต่เร่ืองพืน้	ๆ	ผสีาง
เทวดายันพระอรหันต์โน่น

คิดดูความสงสัยของคน	กิเลสมันเป็นอย่างนี้	ตัวเอง
ยงัไม่ได้เป็นผ	ีกย็งัสงสยัเรือ่งผ	ีตวัเองยงัไม่เป็นพระอรหนัต์
ก็สงสัยพระอรหันต์	ลองคิดดู	ท�าไมไม่สงสัยเรื่องตัวเอง 
ท�าไมจึงสงสัยนัก	สงสัยแล้วมีความสุขมั้ย	นอนสบายม้ัย	 
ท�าไมไม่ถอนความสงสัยนีอ้อก	ทุกท่านกเ็ลยต้องรบีพจิารณา
แล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรม	ท่ีศึกษาปฏิบัติทั้งหลายนี้	ไม่ใช่ 
เพือ่เอาความรู้อะไรเยอะนะ	เพ่ือให้มันเข้าใจความเป็นจรงิ	
จะได้ถอนความสงสยั	เรยีนอะไรก็ให้เรยีนเพือ่ถอนความสงสยั	 
๘	ประเด็นนี้	อย่าเรียนสุ่มสี่สุ่มห้า	หลายท่านก็เรียนเยอะ
เหมอืนกนั	เรยีนไปท�าไม	ยงัไม่เข้าใจวตัถุประสงค์	เป็นการเรยีน 
ทีส่ะเปะสะปะ	เราไม่ได้มเีวลามากขนาดนัน้	เรามีเวลาน้อย	 
เรากต้็องรูห้ลักให้ด	ีๆ	ว่าเราจะเรยีนอะไร	เอาอะไรไปถอน
กิเลสอะไร	เพราะหน้าที่หลักของเรานี่จะต้องถอนกิเลส 
ถ้าไม่ถอนมนักก็วนใจเราอยูน่ีแ่หละ	ความสงสยักมี็ปัญหาเยอะ	 
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โดยเฉพาะท่านท่ีปฏบัิติใหม่	ๆ 	หรือบางคนเก่าแล้วกย็งัสงสยัอยู่	 
บางคนเก๋าแล้วก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน	

สรุปแล้ว	วิจิกิจฉามีอยู่	๘	ข้อด้วยกันที่เป็นกิเลส	
ความไม่ลงใจ	ลงไม่เต็มที่	ลังเล	เคลือบแคลง	เหมือน
ทางสองแพร่ง	ติดขัดค้างคาใจอยู่	ไม่ลงตามที่มันเป็นจริง 
ข้อ	๑	ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้า	ข้อ	๒	ลังเลสงสัยใน 
พระธรรม	ข้อ	๓	ลังเลสงสัยในพระอริยสงฆ์	ข้อ	๔	ลังเล
สงสัยในสิกขา	ข้อ	๕	ลังเลสงสัยในชีวิตอดีต	ข้อ	๖	ลังเล
สงสยัในชวีติอนาคต	ข้อ	๗	ลงัเลสงสยัในชวีติอดตีกบัอนาคต
ต่อกัน	ข้อ	๘	ลังเลสงสัยในสิ่งทั้งหลายท่ีเป็นไปตามกฎ 
อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท	ไม่น่าสงสัยเลยในโลกใบนี้	
เขากม็าตามกรรมของเขา	มนักไ็ม่มอีะไรน่าสงสยั	แต่ใจของ
เรานีม่นัถอนไม่ออก	เราก็เรียนธรรมะมาตัง้เยอะ	พอรูจั้กอยู่
ว่าคนทัง้หลายกม็าตามกรรมไปตามกรรม	ยงัจะถามอยูว่่า 
ท�าไม	ๆ	อยู่ได้	กิเลสนี่มันเหลือเกินจริง	ๆ	

ดังนั้น	การเรียนก็ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง 
ปฏบิตักิต้็องมวีตัถปุระสงค์ให้ถกูต้อง	ตัง้ปัญหาเป็นประเดน็
ถามตัวเองว่าจะสงสัยอีกนานมั้ยเน่ีย	แล้วสงสัยมันได้
อะไรขึ้นมา	ได้ค�าตอบมากี่เรื่องแล้ว	ได้ค�าตอบมาแล้วมัน
หายสงสัยหรือมันสงสัยเพ่ิมข้ึน	บางท่านก็ถามผมเรื่อย 

สุภีร์ ทุมทอง | 51



อริยสัจภาคปฏิบัติ

มจีดหมายน้อยมาถาม	วนัหลงักม็าอกีแล้ว...	วันหลงัต่อมา 
ก็มาอีกแล้ว...	มาเรื่อยๆ	ทีเดียว	ต้องไปตรวจสอบว่าเรา
ได้ค�าตอบไปแล้ว	หายสงสัยลงบ้างมั้ย	หรือมันสงสัยเพิ่ม 
ถ้ามันสงสัยเพิ่มอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มอาจารย์	อาจารย์ตอบ
คนเดียวชักจะไม่ไหวแล้ว	เดี้ยงแล้ว	พยายามหาค�าตอบ
ทุกอย่างนั้น	ไม่ไหวนะ	ถ้าเป็นละกิเลสมันตรงประเด็น 
เราสงสยักถ็าม	ถามแล้วกค็ลายสงสยั	ถามเพือ่ถอนความ 
สงสยัไม่ได้ถามเพือ่เอาความรู	้ถ้าเอาความรูม้นัไม่จบไม่สิน้
เหมอืนกัน	ความรูม้นัเยอะนี	่ไม่รูจ้ะเอาเท่าไหร่	เอาไปท�าไม	
เอาไปเพื่ออะไรก็ยังไม่ทราบ	ความรู้เราก็ต้องมีไว้	เหมือน
วิชาการทางโลกก็มีเยอะแยะ	เราไม่ต้องเรียนหมดหรอก 
เราไม่ต้องเอามาทัง้หมด	เราเอาเฉพาะวชิาทีเ่อาไปท�ามาหากิน
นั่นแหละ	เอามาสักวิชาหนึ่ง	วิชาท�าก๋วยเตี๋ยวก็ได้	วิชาท�า
ซาลาเปากไ็ด้	ไม่ต้องเรยีนจบหมอก็ได้	เอาวชิาท�าซาลาเปามา 
เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร	เราจะเอามาท�าค้าขาย	ได้เงิน
มาซื้อยาสระผมหรืออื่น	ๆ	ต้องมีวัตถุประสงค์ให้ดี	

ถ้ากเิลสตวัสงสยัลงัเลนีย้งัอยู	่ชาติหน้ายงัเป็นอย่างนี้	 
พวกเรานั้น	ชาติที่แล้วก็คล้าย	ๆ	อย่างนี้	ชาตินี้ก็ยังคาอยู่	 
ขนาดมีพระไตรปิฎกอยู่ข้าง	ๆ	ให้เราถามโน่นนี่นั่น	ถ้าเกิด 
มีความสงสัยอย่างนี้แล้ว	ไม่มีที่ให้เราถาม	มันจะเป็นยังไง	
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ชวีติมนัจะมดืขนาดไหน	ในชาตน้ีิ	ก็อย่าลมืรีบพากนัปฏบัิติ
เพื่อถอนตัวนี้	ถอนความสงสัยนี้ออกไป	

กิเลสตัวที่	๓	สีลัพพตปรามาส	ต้องปฏิบัติเพื่อถอน 
สีลัพพตปรามาส	สักกายทิฏฐิมี	๒๐	 วิจิกิจฉามี	๘ 
สีลัพพตปรามาส	มีเท่าไหร่ครับ...	นับไม่ถ้วน...	อะไรที ่
ถอืผดิอยู	่ไปทิง้ให้หมด	อะไรทีน่อกจากมรรค	๘	พิธีกรรมหรือ
วตัรปฏบัิตต่ิาง	ๆ	ทีคิ่ดว่าจะช่วยให้เราดงีามขึน้	สะอาดขึน้	 
บริสุทธิ์ข้ึน	ที่ถืออยู่	ถือ	๑๐๐	อย่าง	ก็ทิ้งไป	๑๐๐	อย่าง 
ถอื	๑,๐๐๐	อย่าง	กท้ิ็ง	๑,๐๐๐	อย่าง	ถอื	๑	อย่าง	กท็ิง้	๑	อย่าง 
ทิ้งให้มันหมดไป	สิ่งที่จะช่วยให้จิตใจของสัตว์บริสุทธิ์มันมี 
อย่างเดียวคือมรรค	๘	ไม่ใช่ด้วยศีล	๕	ข้อ	๘	ข้อ	๑๐	ข้อ	 
๒๒๗	ข้อ	ไม่ใช่ด้วยพิธีนั้นพิธีนี้	ประเพณี	ของขลังวิเศษ
ศักดิ์สิทธิ์	สิ่งมงคลอะไรต่อมิอะไรต่าง	ๆ	มันไม่มีทางอื่น 
ท้ังนัน้แหละ	อย่าไปถอืมนั	อย่าไปถอืศลี	วตัรปฏบิตัต่ิาง	ๆ	 
อย่าไปถือว่ามนัจะช่วยเราให้ดีขึน้	ให้งอกงามขึน้ให้สะอาดขึน้ 
บริสุทธิ์ขึ้น	

พวกสมณพราหมณ์ข้างนอกหรือพวกมิจฉาทิฏฐิ 
มีความเห็นผิด	ถือกันว่าด้วยการท�าแบบนี้	ๆ	จิตจะดีขึ้น	
สะอาดขึน้	บรสุิทธิข์ึน้	เมตตาขึน้หรอือะไรข้ึน	เขากส็อนเรา	
เพราะเราเป็นคนชาวโลก	เขาแพร่เชื้อโรคมา	พวกเราก็รับ 
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มาทางโทรศัพท์มือถือบ้าง	ทาง	Facebook	บ้าง	ทาง	 
Youtube	บ้าง	ทาง	Line	บ้าง	เพียบไปหมด	เขาถือ	 
เราไม่ถือก็ใจสั่น	ถ้าถืออย่างเขาก็รู้สึกปลอดภัยหน่อย 
แต่กไ็ม่หมดกเิลสอกีทนีี	้มนักล็�าบาก	ยิง่ถือกนัเป็นกลุม่คน 
จ�านวนมาก	เป็นอุปาทานหมู่ก็ดูดีเหมือนกัน	ดูพวกเยอะ	
สรปุแล้วมนัไม่ใช่ท้ังนัน้แหละ	ข้อปฏบิตัทิีจ่ะท�าให้จติบรสิทุธิ ์
มีอันเดียวเท่าน้ัน คือมรรค ๘ ไม่มีอันอื่นนอกจากนี้  
แค่นี้แหละ หลักมันง่าย ๆ แต่อันที่ผิดมันเยอะ	เราก็ถือ
กนัมานาน	ถอืมาหลายชัว่อายคุน	บางท่านถือมาจนแก่แล้ว	 
จะให้มาทิ้งกันง่าย	ๆ	เป็นไงครับ	แหม...	มันทิ้งไม่ลงนะ	
มันท�าใจล�าบาก	ถือไปมันก็ไม่หมดกิเลส	มันก็ไม่บริสุทธิ์ 
จริง	ๆ	ซะที	เพราะว่าเราถือไว้นั่นเอง	

ทุกท่านอย่าถืออะไรผิด	ๆ	อย่าถือฤกษ์	ถือยาม	ถือ
ของขลัง	ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ถือนั่นถือนี่	ถือศีลจ�านวนเท่านั้น
เท่านี	้อย่าถอื	เพราะสิง่ทีจ่ะช่วยให้บรสิทุธิ	์ไม่จ�าเป็นต้องถอื	 
เพราะมันเป็นสัจธรรม	เป็นความจริง	คือมรรคสัจนั่นเอง	
นี่ไม่ต้องถือหรอก	สัจจะนี่ไม่จ�าเป็นต้องถือ	ถ้าดีจริงก็ไม่
จ�าเป็นต้องถือว่าดี	เพราะมันดีจริง	สัจจะน่ีไม่ต้องถือว่า
มันเป็นอย่างนั้น มันก็เป็นอย่างนั้น	แต่ของไม่จริง	เรา
ต้องถือให้มันเป็นอย่างนั้น	มันจึงเป็น	แต่มันก็ไม่เป็นอยู่ดี	
เราถือให้มันเป็นเฉย	ๆ	เหมือนมงคลไม่จริง	เราถือให้เป็น
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มงคล	ถือให้วันเป็นมงคล	เราก็ต้องช่วยกันถือ	มันจึงจะ
เป็นมงคล	วนัมนัไม่เป็นอะไรกบัใคร	เรากต้็องถอืให้มนัเป็น 
แต่จรงิ	ๆ	มนัไม่เป็น	มนัก็เลยคาอยู่	มนัเป็นอย่างน้ี	มนัค้างใจ 
เรานั่นแหละ	สัจธรรมนี่ไม่ต้องถือ	ความเป็นจริงไม่ต้อง
ถือและไม่ต้องหาด้วย	มันเป็นความเป็นจริง	เหมือนทุกข์นี ้
ไม่ต้องหาหรอก	หาสุขแทบล้มแทบตาย	มนักไ็ม่เหน็เจอสกัท ี
เจอไปก็ไม่อยู่นาน	ทุกข์นี้เราวิ่งหนีแทบล้มแทบตาย	ก็ยังมี
เพราะมนัเป็นสัจจะ	มนัเป็นอย่างนัน้	มนัเป็นความเป็นจรงิ	

เราอยากจะได้สมปรารถนา	ไปสร้างหลวงพ่อให้
สมปรารถนากีอ่งค์	ๆ	กไ็ม่สมปรารถนาสกัท	ีเพราะมนัไม่ใช่
ของจริง	ที่ถูกต้องเป็นจริงคือมันไม่สมปรารถนานั่นแหละ	 
มันเป็นสัจจะอย่างนี้	จนกระท่ังทางแห่งความบริสุทธิ์ 
ก็ไม่ต้องให้ใครมายกว่าอันไหนบริสุทธิ์	บริสุทธิ์จริง	ๆ	คือ 
มรรค	๘	เพราะมันเป็นสัจจะนั่นเอง	มันเป็นมรรคสัจ 
เป็นทุกขนโิรธคามนีิปฏปิทาอรยิสจั	พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	 
ทรงบอกสอนตามความเป็นจรงิ	ไม่ใช่ว่าไปสร้างอะไรขึน้	มนั
เป็นอย่างนั้น	ก็ทรงสอนว่ามันเป็นอย่างนั้น	ส่วนคนอื่นจะ
สอนอย่างอืน่กเ็รือ่งของเขาไป	แต่มนัไม่ถกู	คนนัน้เขาไม่ใช่
สัพพัญญู	เขาไม่รู้จริง	ส่วนพระพุทธเจ้าของเรารู้จริง	ทรง
ประกาศสัจจะ	๔	มาแล้ว	มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว	พวกเราจึง 
ต้องให้ชัดเจน	ถ้ารู้ครบสัจจะ	๔	มันก็จะถอนกิเลส	๓	ตัวนี้
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ได้หมดเลย	ตอนที่ยังรู้ไม่ครบนี่	เราต้องค่อย	ๆ	สังเกตว่า	
เราปฏบิตัแิล้วมนัถอนกเิลสได้มัย้	ถ้ารูจ้นครบสมบูรณ์	เห็น
สจัจะ	๔	เตม็ทีค่รบสมบรูณ์	จะถอนกเิลสทัง้	๓	ตวันีอ้อกได้
หมดเลย	เป็นพระโสดาบัน	แต่ไม่ใช่มันจะเป็นพรวดพราด
หรอก	มันก็ต้องมีแววมาบ้าง	เห็นรูป	เห็นนาม	เห็นขันธ์	๕	
ค่อย	ๆ	ถอนวันละเล็กละน้อย	

พระโสดาบนันีเ่รยีกว่าได้เหน็อรยิสัจ	๔	ละสังโยชน์	๓	
คือสักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	สีลัพพตปรามาส	หรือจะพูดเป็น
ละอนุสัยก็ได้	ถอนทิฏฐานุสัย	กับ	วิจิกิจฉานุสัย แล้วแต่
เราจะพูด	แต่เราก็เน้นพูดให้ง่าย	ๆ	ก่อน	เอาเรื่องสังโยชน์
มาพดู	หลายท่านก็คุน้อยูแ่ล้ว	เราเอาชือ่ทีคุ่น้นีม้าพดู	นีค้อื 
หลกัปฏบัิตใินคอร์สนี	้เนือ่งจากเป็นชือ่คอร์สระดบัสงูนะ	วธิี
ปฏบิตัใินเบือ้งต้น	เช่น	ฝึกสตอิย่างไร	ท�าสมาธอิะไรอย่างไร	 
เดินท่าไหน	เป็นต้น	ก็จะไม่เน้นมาก	หลายท่านที่เคย 
ฝึกมาแล้ว	ก็ใช้วิธีการต่าง	ๆ	ตามสบาย	ท่านไหนที่ไม่เคย
ฝึกเดี๋ยวก็ค่อย	ๆ	เรียนรู้ไป

คอร์สอริยสัจนี้ก็จะมุ่งเน้นระดับสูงหน่อย	ท่านที่ยัง 
ไม่สงูกไ็ม่เป็นไร	ฟังไว้ก่อน	แล้วกไ็ปหดัสังเกตดู	หดัสงัเกต	
พอท�าเป็นบ้างแล้ว	พอเข้าเค้าแล้ว	สิง่ไหนทีเ่ราขาดในเบ้ืองต้น	 
เช่น	สติเรายังน้อยอยู่	สมาธิเรายังน้อยอยู่	เราก็ไปท�า 

56 | สุภีร์ ทุมทอง



มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส

มาเพิม่	ทีท่�าเพิม่ขึน้มานี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่จะได้มารูท้กุข์	
รู้ขันธ์	๕	ให้ชัดเจน	คอร์สอริยสัจ	๔	มุ่งเน้นรู้สัจจะ	๔	เพื่อ
ถอนกิเลส	๓	ตัว	ตอนเริ่มต้นนี้พูดกิเลส	๓	ตัว	แจกแจงให้
ฟังก่อน	ท่านทั้งหลายจะได้เห็นภาพ	จะได้รู้จักว่าอะไรที่
เป็นกิเลสคาใจเราอยู่	เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อถอนตัวนี้	ไม่ได้ไป
รู้อะไรมากมาย	รู้ให้เพียงพอเพื่อจะถอนตัวนี้โดยเฉพาะ	
สกักายทิฏฐิ	๒๐	วจิิกจิฉา	๘	และสีลัพพตปรามาส	จ�านวน
ตามเร่ืองที่ถืออยู่นั่นแหละ	ถืออะไรว่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น	
ถืออะไรว่าจะขลัง	ถืออะไรว่าจะศักดิ์สิทธิ์	ถืออะไรว่าเป็น
มงคล	ถือว่าจิตจะบริสุทธิ์สะอาด	จะบรรลุธรรมเพราะ
อะไร	มีตัวช่วยเพียบ	นั่นแหละล้วนเป็นเครื่องขวางความ
เจรญิของเราทัง้หมดเลย	ยิง่ถอืเยอะนัน่แหละกย็ิง่ขวางเยอะ 
อย่าถอื	ๆ	จะบอกว่าอย่าถอืเยอะกไ็ม่ได้	เพราะยงัถอืน้อยอยู่	 
อย่าถือเลย	อย่าถือ	เพราะสัจจะมันเป็นสัจจะ	ไม่ต้องถือ
ให้มันเป็น	มันก็เป็น	

สมัมาทฏิฐมัินเหน็ตรงถกูต้อง	ไม่ต้องถอือะไร	ให้เหน็	
ไม่ต้องถือผิด	ไม่ต้องถือถูกอะไร	เพราะถูกก็คือถูก	ไม่ต้อง
ไปถือถูกของเรา	ถูกของเขาก็ไม่ต้องถือ	มีสิ่งเดียวเท่านั้น 
ที่จะช่วยให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ก็คือมรรค	๘	ไม่ใช่เพราะศีล	 
ศีล	๕	ข้อ	ก็ไม่ได้ช่วยให้สะอาดบริสุทธิ์ข้ึน	บางท่านว่า 
ศีล	๕	ข้อมันไม่สะอาดบริสุทธิ์	เพื่อให้มันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ย	
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ถ้าเพิ่มมาอีกสักหน่อยเป็น	๘	ข้อนี่	น่าจะดีขึ้น	ก็คิดไป 
อันนี้เป็นสีลัพพตปรามาส	เป็นความเห็นผิด	บางท่านก็ว่า
เอาล่ะเพิม่อกี	เพิม่มาจนกระท่ังไปบวชพระน่าจะบรสุิทธิข์ึน้	 
ผู้หญิงก็เป็นแม่ชีก่อนนะ	ไปเป็นแม่ชี	ใส่ชุดขาว	ท�าวัตร 
สวดมนต์	ตื่นเช้า	น่าจะบริสุทธ์ิข้ึน	ก็คิดไปนะ	นี้ก็เป็น 
ความเหน็ผดิเหมอืนกนั	พอเห็นผดิมนักเ็ลยคิดผดิ	มนัถอืผดิ	 
การที่ศีลเยอะข้ึน	มันก็ดีแล้ว	แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้ 
บริสุทธิ์	สิ่งที่จะช่วยให้บริสุทธิ์คือมรรค ๘ 

ถ้าเราจะพจิารณาง่าย	ๆ	กเ็ช่นว่า	พระทีท่่านบวชมีศลี 
ตั้งเยอะมากเลย	ศีล	๒๒๗	มีข้อปฏิบัติปลีกย่อยมากมาย	
ตืน่เช้ามาท�าวตัรสวดมนต์	มบีณิฑบาต	มโีน่นนีน่ัน่เยอะแยะ	 
ด	ีๆ	ทัง้นัน้	เทยีบกบัโยมมศีลี	๕	นีแ่หละ	ถ้าเราย้อนกลบัไป 
ในยุคพุทธกาล	พระท่านมีศีล	๒๒๗	ก็ใช่ว่าท่านจะบรรลุ
ทั้งหมด	โยมมีศีล	๕	เท่านั้นเอง	บรรลุก็มี	ท�าไมมันต่างกัน	 
เราก็จะรู้ชัดว่า	อ๋อ...มันไม่ใช่อยู่ที่จ�านวนข้อของศีล	ไม่ใช่ 
อยูท่ี่ข้อวตัรหรอืว่าข้อปฏบิตัทิีเ่คร่งครดัต่างกนั	มันเกีย่วกบั
มรรค	๘	ใครมีมรรค	๘	คนนั้นบรรลุ	คนนั้นรู้ธรรม	

เราต้องมัน่คงเรือ่งนี	้ถ้าไม่มั่นคงเราจะรูส้กึว่า	แหม...	
ถ้าเคร่งครัดกว่านี้หน่อยมันจะดีขึ้นนะ	เราคิดอย่างนั้นนะ	
ใน	๓	วันนี้ถ้าเราเคร่งครัดเพิ่มขึ้น	เราอาจจะบรรลุก็ได้ 
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ไม่ต้องอาจหรอก	ไม่บรรลุหรอกอย่างนี้	ท�าไม...เพราะมัน
ถือ...	ถือว่าการปฏิบัติอยู่	๓	วัน	ตรงนั้นดีกว่า	ตรงนี้ดีกว่า	
ลู่จงกรมดีกว่าห้องอาบน�้า	ที่นั่งสมาธิดีกว่าที่กินข้าว	มันก็
เป็นอย่างเนี้ย	มันก็เลยคาอยู่อย่างนี้	เพราะมันถือ	ถือวิธี 
ถอืเทคนคิ	ถอืว่านัง่มนัดกีว่า	นัง่สมาธนิิง่	ๆ	ดกีว่านัง่คยุ	ไม่มี
อนัไหนดกีว่าอันไหนหรอก	ทีดี่กว่ากคื็อมมีรรค	๘	น่ันแหละ 
มนัเป็นอย่างนัน้	ทีเ่ดนิจงกรมดกีว่าทีอ่าบน�า้	มันก็คดิไปนะ 
นี่คือสีลัพพตปรามาส	มันถือ	ถือวัตร	เช่น	เดินจงกรม 
นั่งนิ่ง	ๆ	ถือว่าด้วยวัตรแบบนี้จะช่วยให้บริสุทธิ์ขึ้น	

จนกระทั่งถือเครื่องแต่งตัวก็ได้เหมือนกัน	เช่น 
ตอนนี้ท่านใส่ชุดขาวกันอยู่ใช่มั้ย	รู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นมั้ยครับ 
บางท่าน...	รูส้กึดขีึน้	นัน่แหละมนัโง่ลง	บางท่านว่า	ตอนอยู่
ทีบ้่านเน่ียรูส้กึเร่ืองมนัเยอะ	ใส่ชุดหลายสสีนัน่ีมันเรือ่งเยอะ	
กเิลสเยอะ	พอใส่ชุดขาวรูส้กึเย็นวบูเลย	รูส้กึดขีึน้	รูส้กึกเิลส 
ลดลง	นี่มันโง่ลงกว่าเดิมยังไม่รู้เรื่องเลย	ที่มันห่างไกล 
ความเจริญก็เพราะอย่างนี้	ถือเคล็ด	ถือขลัง	ถือเทคนิค	
ถืออะไรก็ไม่ทราบ	ถือเครื่องแต่งตัว	ไม่รู้ถือท�าไม	คนไทย
เราน้ี	ถ้าใครไปบวชก็ดีหมด	ได้บุญหมด	ถือผ้าเหลืองก็มี	 
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น	ทรงสอนจนกระท่ังว่า 
คนมาจับชายผ้าเหลืองนี่	ถ้าไม่ได้มีมรรค	ไม่มีความรู้ 
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กเ็หมอืนอยูห่่างไกลเป็นร้อยโยชน์	พระองค์ตรสัตรงขนาดนัน้	 
แต่พวกเราก็ยังคาอยู่	นี่มันเป็นกิเลส	

เรามหีน้าทีต้่องถอนตวันี	้อย่าไปถือการปฏบิตัว่ิาอยูท่ี่
วธีินัน้วิธนีี	้อยูท่ีเ่ทคนคิโน้นเทคนคินี	้อยูท่ีส่ถานทีน้ั่นสถาน
ที่นี้	วัตรปฏิบัติแบบน้ันแบบน้ี	เคร่งหรือไม่เคร่งอย่างไร 
นั่งเงียบคนเดียวไม่คุยกับใคร	หรือคุยกับคน	หรืออื่น	ๆ 
ข้อปฏิบัติไม่ได้อยู่ตรงนั้น	ข้อปฏิบัติอยู่ที่มรรค	ความเห็น 
ถกูมัย้	นัง่คนเดียว	ถ้าความเห็นไม่ถกูต้อง	มนักไ็ม่ได้ปฏบิตัิ	
น่ังสงบอยูน่ั่นแหละแต่ไม่ได้ปฏบิตัอิะไร	ไม่ได้บริสทุธิอ์ะไร	
อย่างน้ีให้เรารู้จัก	มีสัมมาทิฏฐิมั้ย	มีสัมมาสังกัปปะมั้ย 
เห็นสัจจะ	๔	มั้ย	ถอนกิเลสได้มั้ยเท่านี้แหละ	ตัวที่เป็นตัว
หลกัคอืมรรค	๘	นีเ่อง	เป็นตวัถอนกเิลส	มันไม่ได้อยูก่บัว่า	
เราเดิน	เรายืน	เราน่ัง	เรานอน	อยู่ในที่ปฏิบัติ	หรืออยู่ใน
ที่บ้าน	มันก็คือที่เดียวกันน่ันแหละ	อยู่ที่มีมรรคนั่นแหละ 
มันท�าให้บรรลุ	ท�าให้เห็นสัจธรรม	

ต้องมาถอนนะ	ไม่อย่างนั้นใจของเรานี่มันก็ยาก 
เหมอืนเดมิ	อยูท่ีบ้่านปฏบิติัยาก	ถ้ามาในคอร์สนีป้ฏบัิตง่ิาย	
ถ้าไม่เห็นหน้าอาจารย์นี่ปฏิบัติไม่ได้เลย	เห็นหน้าอาจารย์
ปฏบิตัไิด้	ขนาดหน้าอาจารย์ยงักลายเป็นสีลพัพตปรามาส
ให้เขาได้	ปานนั้นนะ	มันคิดกันขนาดนั้น	นี่แหละเรียกว่า
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มันถือเคล็ด	ถือพิธีรีตอง	มันเป็นความเห็นผิด	เรียกว่า 
สีลัพพตปรามาส	

ปรามาส	คือถือโดยความเป็นอย่างอื่น	ถืออันอื่นที่
นอกจากมรรค	๘	ว่าจะช่วยให้บริสุทธิ์	ถืออันอื่นนอกจาก
มรรค	๘	ว่าเป็นการปฏิบัติ	เป็นการด�าเนิน	ตัวปฏิบัต ิ
ตัวด�าเนิน	มัชฌิมาปฏิปทามีอย่างเดียวเท่านั้นคือมรรค	๘	 
ไม่ใช่เดินจงกรม	ถือเดินจงกรมเป็นการปฏิบัติ	นี้ถือผิด 
ถือการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติ	นี้ถือผิด	ถือการพิจารณา
อาหารเป็นการปฏิบตั	ินีถ้อืผดิ	ท�าไมมนัผดิ	เพราะมนัไม่ถกู	 
อันที่ถูกคือมีสัมมาทิฏฐ	ิเดินจงกรม	ถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่า
กายเดิน	จิตรับรู้เป็นขันธ์	๕	มันเดิน	เดินนี่มันทุกข์	มันถูก
ตรงนี้	มันถูกตรงมรรค	๘	ถ้าไม่ได้เดิน	ไปนั่งเฉย	ๆ	อยู ่
นั่งธรรมดาไม่ได้ท�าท่าทางอะไร	รู้ว่าที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปเป็น
นาม	เป็นขันธ์	๕	นี้ก็เท่ากัน	ก็คือมีมรรค	๘	เหมือนกัน	

ต้องให้ชัดตรงนี้	ใจของเรามีแนวโน้มไปในทางที่จะ
ชอบแบบถือนั่นถือน่ี	ใครปฏิบัติเคร่งครัดนี่มันดูเป็นไง 
ดูเหมือนจะใกล้บรรลุนะ	ดูมันขลัง	ความขลังทั้งหลายนี่
มันจะพาลงเหว	พระพุทธเจ้าทรงค้นหามรรค	๘	น�ามา 
บอกให้	พวกเราก็ยังจะไปขลังต่ออีก	กิเลสมันดึงเราไป 
ขนาดนั้น	พระพุทธเจ้าทรงฉุดดึงเราข้ึนมาแล้ว	เราก็ยัง
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ดึงตัวเองกลับไปอยู่นั่น	กิเลสมันเคยชินอยู่	อะไรที่ขลัง	ๆ	
อะไรที่ดูลึกลับ	ๆ	อะไรที่ลับ	ๆ	ล่อ	ๆ	มันชอบถือ	ดังนั้น	 
อย่าถือเคล็ด	ถือขลัง	ถือมงคล	ถือวัน	ถือเดือน	ถือป ี
จนกระทั่งถืออันอื่นว่าเป็นปฏิปทานอกจากมรรค	๘	ให้ถือ
มรรค	๘	เป็นปฏิปทา	อย่าถือการเดินเป็นปฏิปทา	อย่าถือ
การนั่งเป็นปฏิปทา	อย่าถือลมหายใจเป็นปฏิปทา	อย่าถือ
อันอื่นเป็นปฏิปทา	ปฏิปทาคือมรรค ๘	ให้จ�าไว้แม่น	ๆ 
จะดูลมหายใจก็ได้	แต่ต้องมีสัมมาทิฏฐิ	รู้ว่า	ที่นั่งดูลมเนี่ย	
ใครหายใจเข้า	ใครหายใจออก	ไม่มีคนนะ	มีลมมันเข้า 
ลมมันออก	ลมนี้เป็นวาโยธาตุ	เป็นรูปขันธ์	ตัวจิตที่รู้
เป็นวิญญาณขันธ์	ตัวความรู้สึกต่าง	ๆ	เป็นเวทนาขันธ ์
ตัวก�าหนดหมายว่า	นีล่มเข้า	นีล่มออก	สองอนัต่างกัน	เป็น
สญัญาขนัธ์	ตวัความคิดปรงุแต่งต่าง	ๆ 	กเ็ป็นสงัขารขนัธ์	เป็น
ขันธ์	๕	ขันธ์	๕	มันหายใจ	ตัวนี้คือปฏิบัติ	ไม่ใช่การนั่งนะ	 
ตัวปฏิบัติคือตัวสัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	ตัวนี้แหละ 
ให้ทกุท่านได้เข้าใจอย่างนี	้ถงึแม้ไม่นัง่ดลูมหายใจ	ไปนัง่บน
รถไฟ	นั่งอยู่ที่บ้าน	หรือนั่งอื่น	ๆ	ก็แบบเดียวกันนี่แหละ 
พระอริยสาวกเวลาท่านบรรลุธรรม	ท่านก็มีหลายรูปแบบ
เหลอืเกนิ	หลายท่านได้ศกึษาสาวกประวตัมิาบ้างกค็งจะทราบ	

ตวัปฏปิทาด�าเนนิทีแ่ท้จรงิกค็อืมรรคนัน่เอง	มรรค	๘	 
เป็นทางด�าเนิน	เป็นปฏิปทา	เป็นมัชฌิมาปฏิปทา	เป็น
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ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา	ไม่ใช่อันอืน่	โดยเฉพาะความถอืผดิ
ระดับพ้ืน	ๆ	ถอืเคลด็	ถอืขลังกนั	ถอืมงคลตืน่ข่าวกัน	อนันี้
ย่ิงห่างไกลมาก	ใกล้เข้ามา	การถือท่าเดนิ	ท่ายนื	ชุดท่ีสวมใส่	 
หรือสถานที่	อันนี้มันก็ผิดเหมือนกัน	อะไรที่ถือโดยความ
เป็นอย่างอื่น	ปรามาส	แปลว่า	ถือโดยความเป็นอย่างอื่น,	 
ปร	แปลว่า	อย่างอื่น,	อามาส	แปลว่า	ถือ	ถือโดยความ 
เป็นอย่างอื่นจากมรรค	๘	อะไรก็ได้ที่นอกจากมรรค	๘ 
ถ้าถือมาผิดหมด	หลักมันเป็นอย่างนี้	

มรรค	๘	นีเ้กิดทีจิ่ต	จิตนีไ้ม่เก่ียวกับท่าทาง	ไม่เกีย่วกบั 
ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ไม่เกี่ยวกับสถานที่	ถ้าถือเรื่องสถานที่	
เรื่องท่าทาง	เรื่องชุด	เรื่องโน่นนี่นั่น	นี่ก็ผิด	เรามีหน้าที่แค่
เอาความถือผิดนี่ออกไป	ไม่ใช่เอาการเดินจงกรมออกไป	 
บางท่านว่า	ถ้าเดินจงกรมก็ไม่ใช่ปฏิบัติ	ดิฉันก็ไม่เดิน 
นั่งสมาธิก็ไม่ใช่ปฏิบัติ	ดิฉันก็ไม่นั่ง	นอนก็ไม่ใช่อีก	ดิฉันก็
ไม่นอน	กนิกไ็ม่ใช่อีก	ดฉินักไ็ม่กนิ	ดฉินักต็ายพอดสีอิย่างนี	้ 
ให้ถอนกเิลสเฉย	ๆ 	ถอนความเห็นผดิ	ถอนความเข้าใจผดิเฉย	ๆ 	 
ให้เดนิจงกรมอย่างเดมินัน่แหละ	ให้นัง่สมาธอิย่างเดมินัน่แหละ 
อนัอืน่	ๆ	กใ็ห้ท�าอย่างเดมินัน่แหละ	ให้ปฏิบตัอิะไรอย่างเดิม	 
แต่ถอนกิเลสตัวนี้	ถ้ามันมีความเข้าใจผิดหรือถือผิดอยู	่ 
ให้ถอนซะ	นัง่สมาธกิน็ัง่ให้มมีรรค	๘	ให้มคีวามเห็นถูกต้อง	 
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อย่าคดิว่าการนัง่นัน่แหละคอืการปฏบัิติ	เดนิจงกรมกเ็หมอืนกนั	 
เดินให้มันมีมรรค	๘	อย่าถอืการเดนิว่าเป็นการปฏบิตั	ิฟังธรรม 
กเ็หมอืนกนั	ฟังให้มันได้สัมมาทฏิฐิ	ฟังให้มันเข้าใจ	อย่าถอืว่า 
ฟังธรรมนั่นมันดีแล้ว	ฟังธรรมแล้ว	อาจจะดีก็ได้หรือหลับ 
ไปแล้วก็ได้	ตัวใช่คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นต้น	
ตัวมรรค	๘	นี่มันใช่	มันเป็นปฏิปทาเป็นทางด�าเนิน	

ในช่วงต้น	พดูความเข้าใจแบบกว้าง	ๆ	ให้ทกุท่านได้ฟัง	 
ทุกท่านก็น�าเอาไปพิจารณา	ปฏิบัติได้ตามสะดวก	เดี๋ยว 
ช่วงกลางวนั	จะมใีห้ปฏบิตัด้ิวยตนเอง	หลกัปฏบัิติเบ้ืองต้น 
ให้ท่านเดินบ้าง	ยืนบ้าง	ตามอัธยาศัย	เดินจงกรมกลับไป 
กลับมาก็ได้	หรือนั่งก็ได้	และหัดพิจารณาถามตัวเอง 
ถามใส่ใจว่า	ใครเดนิ...	อย่างน้อยกไ็ด้สติ	ไม่ไปคดิเรื่องของ 
ชาวบ้าน	ไม่ไปถามว่าคนอื่นเขาเป็นยังไง	สุนัขที่บ้านม ี
คนเลีย้งมัย้	การงานเป็นยงัไง	ไม่ต้องถาม	ถามว่า...	ใครเดนิ 
กไ็ม่ใช่ใคร	กายมนัเดนิ	จติส่ังให้เดิน	มแีต่รูปธรรมกบันามธรรม	
ถ้าค�าตอบที่ถูกก็คือขันธ์	๕	มันเดิน	ให้มันเห็นชัด	ๆ	นะ	

ค�าตอบมอียูแ่ล้ว	ให้เดินสักชัว่โมงแล้วกม็องด	ูสงัเกต
ดู	ใครเดิน	ค้นดู	พิจารณาดู	ถ้ามันคิดขึ้นมา	ใครคิด 
ถ้ารู้สึกเบื่อขึ้นมา	ใครเบื่อ	ใครคิดมาก	ใคร	ๆ	ๆ	ไม่ใช่เรา 
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แล้วจะใช่ใคร	ก็ขันธ์	๕	ไง	ไม่ใช่เรานะ	มันก็ไม่ใช่ใคร
เหมือนกัน	มันคือขันธ์	๕	คือขันธ์ไหนล่ะ	จัดลงไปสิ	เดิน	 
ยนื	นัง่	นอน	คอืรปูขนัธ์	เป็นแท่ง	ๆ	อยู	่ไม่รูสึ้กนกึคดิอะไร 
ความรู้สึกสุขทุกข์นั้นเป็นเวทนาขันธ์	ความหมายรู้	สีแดง 
สเีขยีว	สเีหลอืง	คน	ผูห้ญงิ	ผูช้าย	เป็นสัญญาขันธ์	ความคิด 
ที่ปรุงแต่งโน่นนี่น่ันเยอะแยะ	เป็นสังขารขันธ์	ตัวเห็น 
ได้ยิน	ตัวรู้	ตัวรับเรื่องต่าง	ๆ	เป็นวิญญาณขันธ์	ดูมันไป 
อย่างนั้น	ค่อย	ๆ	ดูไป	พอเข้าใจมั้ยครับอย่างนี้	บางท่าน...
สงสัยอยู่ดี...	สงสัยว่าไปเดินแล้วมันจะเป็นยังไง	มันสงสัย
อนาคตไปอีก	

เบื้องต้น	ก็พูดให้ฟังเกี่ยวกับช่ือคอร์สอริยสัจ	๔ 
มุ่งเน้นปฏิบัติให้รู้ทุกข์	เห็นเหตุเกิดทุกข์	เห็นความดับทุกข์	
และเหน็หนทางให้ถงึความดับทุกข์	ซึง่จะการเหน็อรยิสจันี้ 
เราก็มีวัตถุประสงค์หลัก	คือต้องการถอนกิเลส	๓	ตัวก่อน 
คือ	สักกายทิฏฐิ ๒๐ วิจิกิจฉา ๘ และสีลัพพตปรามาส 
ถือเยอะก็ผิดเยอะ	ทิ้งให้หมดก็แล้วกัน	สัจจะ	๔	มันเป็น
อย่างนั้น	เลยไม่ต้องถืออะไร	ให้เห็นอย่างที่มันเป็น	

บรรยายในช่วงต้น	คงพอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั	
อนุโมทนาทุกท่านครับ
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วันอังคารที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
	 กราบคุณแม่ชีนะครับ
	 สวัสดีครับ	ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ในช่วงบ่าย	ก็ให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามอัธยาศัย 
ปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งเล่น	ให้ปฏิบัตินะ	ต้องค่อย	ๆ 
ฝึกกัน	เนื่องจากว่าถ้าบังคับกัน	บางทีก็จะติดนิสัยว่า	
เวลาที่จะท�าก็ต้องมีอาจารย์น�า	เลยให้ท�าตามอัธยาศัย 
ให้ทุกท่านตั้งใจท�า	ให้ตั้งใจเอาจริงเอาจังกับการฝึก 
การปฏิบัติ	เอาจริงเอาจังกบัการเดินจงกรม	นั่งสมาธิ	หรือ 
แม้แต่การฟังธรรมก็ต้องเอาจริงเอาจังนะ	ฝึกหัดเพื่อให้ม ี
สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	เป็นต้น	ฝึกให้มีมรรคนั่นแหละ 
บางท่านพอมานัง่ในห้องอากาศด	ีๆ	แอร์เยน็	ๆ	ปิดไฟด้วย 
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ก็หลับเอาจริงเอาจังมาก	อย่างนี้ก็ชักจะไม่ค่อยได้เรื่อง 
เราหลับเอาจริงเอาจังมาตั้งนานแล้ว	ทราบกันดีว่า	มัน 
ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้น	มีแต่หลงอยู่อย่างเดิมนั่นแหละ	ต้องฝึก 
ให้มีการเอาจริงเอาจังด้านการปฏิบัติ	ใส่ใจการปฏิบัต ิ
ต้องเตือนตัวเองว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานมั้ย	ถึงเวลา 
นัง่สมาธ	ิถ้าอาจารย์ไม่คมุกง่็วงตลอด	รอคนอืน่มาตีหลังให้ 
รอไม้เรียวมันก็ไม่ไหว	เราต้องถามตัวเอง

ถ้าเป็นอย่างเดิม	ผลมันก็อย่างเดิมนั่นแหละ	ผลมัน 
ก็เป็นทุกข์	มันก็ยังหลงอยู่อย่างเดิม	ถ้าเราเปลี่ยนเหตุ 
เปลี่ยนเงื่อนไข	เวลาที่ท�าอะไรด้านธรรมะ	เราจริงจัง 
ตั้งอกตั้งใจ	ตั้งแต่การฟังธรรมก็ให้ตั้งใจ	ท�าอย่างไรมัน 
จะไม่ง่วงก็หัดฝึกเอา	คนมันฝึกกันได้ เพียงแต่มันไม่ง่าย 
แต่มันฝึกได้ นั่งสมาธิ	เดินจงกรมให้จิตมีความต่ืนตัว 
ไม่ง่วงเหงาหาวนอนนี้	มันก็ฝึกกันได้	แต่มันยาก	ทุกท่าน 
ก็ยอมรับว่ามันยาก	แต่มันฝึกกันได้	เราก็ต้องถามใจเราว่า 
จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานมั้ย	ถ้าไม่ฝึกมันก็จะเป็นอย่างนั้น 
ไปเรือ่ย	ๆ 	พอได้ดหีน่อยกข็ีเ้กยีจ	พอให้ปฏบิติัธรรมกท็�าเล่น	ๆ 	 
เดินไปเดินมาสบาย	ๆ	สักหน่อยก็หลับอีกแล้ว

ช่วงกลางวันให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองฝึกปฏิบัต ิ
ลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง	ท�าเป็นบ้าง	ไม่เป็นบ้าง	กไ็ม่เป็นไร	
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เดี๋ยวผมจะค่อย	ๆ	อธิบายให้ฟัง	หลายท่านเคยฝึกด้วย
วิธีการต่างๆ	ก็ดีแล้ว	ใช้วิธีเหล่านั้นทดลองดูว่าได้ผลดีมั้ย 
ได้ผลคือมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละ	ท่านใด 
ยังงง	ๆ	อยู่	ก็ไม่เป็นไร	ค่อย	ๆ	ฟังไป	ค่อย	ๆ	ฝึกปฏิบัติ
ไปเรื่อย	ๆ	

เมื่อเช้าผมก็ได้พูดหลักการให้ฟัง	ส�าหรับคอร์สนี้ 
ชือ่คอร์ส	“อริยสัจ”	เราฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้เห็นสจัธรรม	เพราะ
การเหน็สจัธรรม	จะช่วยให้ละกเิลส	๓	ตวัเป็นเบือ้งต้นก่อน	
จะได้เป็นพระโสดาบันนั่นเอง	ตัวการปฏิบัติที่จะให้เกิดผล
คอืการละกเิลส	เรยีกว่าการปฏบิตัแิบบมรรค	มรรคมอียู ่๔ 
มรรค คอื โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค  
และอรหตัตมรรค	ตอนน้ี	พวกเราก็มุง่ปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะให้ถงึ 
โสดาปัตติมรรค	เมื่อมีโสดาปัตติมรรคก็คือมีมรรค	๘ 
มาประชุมรวมกันขึ้นมา	จะละกิเลส	๓	ตัวนี้	ทีนี้ตอนที ่
มรรคยังไม่รวมกัน	เราก็เลยต้องมีจุดสังเกตว่าปฏิบัติ
เป็นยังไงบ้าง	พอจะเป็นมรรคบ้างม้ัย	เข้ามรรคบ้างมั้ย 
ถ้าเข้ากต้็องถอนกเิลสได้	ค่อย	ๆ	ถอนไปทลีะนิดทลีะหน่อย 
คอืกิเลสมนัเบาบางลง	แต่ต้องเป็นกเิลสทีต้่องละไปตามล�าดบั	 
ไม่ใช่กิเลสสูงเกินไป	ต้องให้พอดีกับมรรคของเราที่ก�าลัง 
เจริญอยู่	ถ้าไปข้ามขั้น	มันก็ไม่ได้ผลจริง	อาจจะดูเหมือน 
ละกิเลสแต่ละไม่ได้ผลจริง	กิเลส	๓	ตัวที่ต้องละก่อน 

สุภีร์ ทุมทอง | 69



อริยสัจภาคปฏิบัติ

พูดไปแล้วเมื่อเช้า	คือ	สักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	สีลัพพต
ปรามาส	นั่นเอง

สักกายทิฏฐิมี	๒๐	วิจิกิจฉามี	๘	สีลัพพตปรามาส
มี	๑	หรืออีกหลายก็ได้	แล้วแต่ใครจะถือมากถือน้อย 
ช่วงน้ี	จะอ่านเนื้อหาหลักธรรมในพระอภิธรรมปิฎก 
ธัมมสังคณี	พระไตรปิฎก	เล่มที่	๓๔	ให้ฟังบ้าง	ท่านจะ
ได้ฟังเป็นหลักการไว้ว่า	กิเลส	๓	ตัวนี้	พระพุทธองค ์
ทรงแจกแจงไว้อย่างไร	เราฟังไว้เป็นหลักการ	ที่ส�าคัญคือ
เอามาตรวจสอบในตัวเอง	เมื่อเช้าผมก็ได้อธิบายเป็นค�า 
ง่าย	ๆ	บางท่านฟังดูกไ็ม่ง่ายเหมอืนกนั	อนันัน้กค็�าอธบิาย
และยกตัวอย่างประกอบ	ตอนนี้จะอ่านจากพระไตรปิฎก
ให้ฟัง	ลองฟังพระพุทธพจน์ดูท่ีแสดงไว้ในคัมภีร์	เราก็จะ
ได้ไปสืบค้นต่อไป	และที่ส�าคัญคือเอามาตรวจสอบตัวเอง

 
ในคัมภีร์อภิธรรมปิฎก	ธัมมสังคณี	พระไตรปิฎก 

เล่มที่	๓๔	ในหัวข้อ	สภาวธรรมที่ต้องละด้วยโสดาปัตติ
มรรค	ในข้อ	๑๐๐๖	

สภาวธรรมทีต้่องประหาณด้วยโสดาปัตตมิรรค เป็นไฉน 

สังโยชน์ ๓ คอื ๑. สักกายทฏิฐิ ๒. วิจิกจิฉา ๓. สีลัพพต

ปรามาส
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ข้อ	๑๐๐๗
 
บรรดาสังโยชน์ทั้ง ๓ เหล่านั้น สักกายทิฏฐิ เป็นไฉน

ปุถุชนในโลกน้ี ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ 

ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรม

ของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของ 

สัตบุรุษ ไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมเห็น 

รูปเป็นตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตน 

ในรปู เหน็เวทนาเป็นตน หรอืเหน็ตนมเีวทนา เหน็เวทนาในตน 

หรอืเหน็ตนในเวทนา เหน็สญัญาเป็นตน หรอืเหน็ตนมสัีญญา 

เห็นสัญญาในตน หรือเห็นตนในสัญญา เห็นสังขารเป็นตน  

หรือเห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน หรือเห็นตน 

ในสังขาร เห็นวิญญาณเป็นตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ 

เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ 

ความเห็นผิด ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็น 

เป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือ 

ทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด 

ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความ 

พินาศ ความยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่า

สักกายทิฏฐิ
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ข้อ	๑๐๐๘	

วิจิกิจฉา เป็นไฉน

ปถุชุนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม  

ในพระสงฆ์ ในสิกขา ในส่วนอดตี ในส่วนอนาคต ในส่วนอดตี 

และส่วนอนาคต ในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมน้ีเป็น 

ปัจจัยธรรมน้ีจึงมี ความเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง  

ภาวะที่เคลือบแคลง ความคิดเห็นไปต่าง ๆ ความตัดสิน 

อารมณ์ไม่ได้ ความเห็นเป็นสองทาง ความเห็นเหมือน 

ทางสองแพร่ง ความสงสัย ความไม่สามารถถือเอาโดย 

ส่วนเดยีวได้ ความคดิส่ายไป ความคดิพร่าไป ความไม่สามารถ 

หยัง่ลงถอืเอาเป็นยตุไิด้ ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ  

นี้เรียกว่าวิจิกิจฉา

ข้อ	๑๐๐๙

สีลัพพตปรามาส เป็นไฉน

สมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนาน้ีมีความเห็นว่า 

ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยศีลและพรต 

ดังน้ี ทิฏฐิ ความเห็นผิด ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ 

ความเหน็เป็นข้าศกึต่อสัมมาทฏิฐิ ความผันแปรแห่งทฏิฐิ สังโยชน์

คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด 
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ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ 

ความยดึถอืโดยวิปลาส มลัีกษณะเช่นว่าน้ี น้ีเรยีกว่าสลีพัพต

ปรมาส

อันนี้เป็นกิเลส	๓	อย่าง	เป็นสิ่งต้องละด้วยโสดา
ปัตติมรรค	พวกเราต้องละก่อน	ถ้าเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 
เรยีกว่ามกีเิลสเหล่านีเ้ตม็เอีย๊ดเลย	แต่ถ้าเราได้มกีารปฏบิตัิ
มาบ้าง	ได้ฟังธรรมมาบ้าง	มันก็จะค่อย	ๆ	ถอน	ค่อย	ๆ 
ลดลง	ฟังดูแล้ว	ถอนลงไปเยอะหรือยงัครบั	ต้องถอนบ้างนะ	 
อุตส่าห์มาฟังธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาตั้งนาน	ดูแล้ว...	 
ดฉินัมคีรบทกุประการเลย	อนันีก้จ็ะเกนิไปหน่อย	แน่นอน
มันมีอยู่นี้แหละ	แต่มันน่าจะถอนบ้างบางส่วน	เช่น	ความ 
เคลือบแคลงสงสัย	หรือสีลัพพตปรามาสบางประเด็น 
ของขลังบางอย่าง	เป็นต้น	กค็งจะถอนได้บ้าง	แต่ยงัไม่หมด 
ยังไม่เด็ดขาดสิ้นเชิง	ถ้าจะถอนได้หมดน่ี	ต้องเห็นสัจจะ 
เห็นความเป็นจริง	นี่แหละเป็นเหตุผลว่า	ท�าไมจะต้องเห็น
สัจจะ	จึงจะท�าให้ละกิเลสได้	จึงจะได้เป็นพระอริยเจ้า

 
ท่านไหนยังจ�าไม่ได้ก็ลองไปเปิดอ่านในหนังสือได ้

ตัวหลักก็คือตัวทิฏฐิ	ตัวความเห็นผิดน้ีมันเป็นบ่อเกิดของ
ความพินาศล่มจมส�าหรับพวกเรา	เป็นความถือวิปลาส 
คลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ	ถอืผิด	เหน็ไม่ตรง	พวกเรา 
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กเ็ลยต้องไปเหน็ให้มนัตรง	เหน็ให้ถกูต้อง	มนัจะได้ถอนออก
ไปได้	สิ่งที่เป็นจริงถูกต้องสมบูรณ์ก็คือสัจจะทั้ง	๔	

รู้จักทุกข์	เพราะทุกข์ยังไงมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว 
มนัเป็นสจัธรรม	ถ้ายังรู้สัจจะยงัไม่ครบ	มนักถ็อนได้ไม่หมด 
มนักถ็อนได้บ้างเหมอืนกนั	แต่ว่ามนัยงัไม่ครบร้อยเปอร์เซน็ต์	
ถ้าเห็นสัจจะ	๔	ก็จะถอนได้หมด	การเห็นสัจจะ	๔	ก็คือ 
โสดาปัตตมิรรค	ท�าให้เกดิมรรคญาณข้ึน	มรรคญาณจะเหน็
สจัจะ	๔	ทีเ่ราปฏบิติักเ็พือ่ให้เกดิอันน้ี	ค่อยเห็นไปทลีะหน่อย	 
เช่น	ตอนน้ีเห็นทกุข์	เหน็รปู	เหน็นาม	ท่ีมนัไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	
ไม่ใช่ตวั	ไม่ใช่ตน	เห็นอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในหลกัความเป็นจริง	 
เพื่อจะได้น้อมลงไปสู่ว่ามันเป็นสัจจะ	มันเป็นอย่างน้ัน 
อย่าไปเห็นของปลอม	อย่าไปถือให้เป็นนั่นเป็นนี่	เพราะ
ความจริงมันไม่ต้องถือ	มันเป็นสัจจะ	มันเป็นความจริง 
ให้เราเห็นบ่อย	ๆ	

ถ้าได้ศึกษาหลักธรรมมาแล้ว	เราจะมีหลักในการ
ปฏิบัติ	ทุกขสัจคืออะไร	คืออุปาทานขันธ์ทั้ง	๕	เราก็ไป 
ดูขันธ์	๕	ให้เห็นว่า	มันเป็นขันธ์	๕	ดูความจริงในขันธ์	๕ 
ว่ามนัเป็นอย่างนัน้	ถ้าเหน็ข้อเทจ็จริง	เหน็ความเป็นจรงิใน
ขนัธ์	๕	นัน่กเ็รยีกว่าเห็นทกุขสจั	กจ็ะละความถอืผดิ	ๆ	ได้	
ทุกขอริยสัจนี้คือขันธ์	๕	ทุกขสมุทัยคือตัณหา	ต้องไปเห็น
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ไปรูจ้กัตณัหา	เหน็ได้ชดัเจน	เมือ่เรารู้จกัทุกข์	รู้จกัสิง่ต่าง	ๆ	
ในโลกที่มันเป็นอย่างนั้น	มันเป็นธรรมชาติ	เราก็จะรู้จักตัว
ความอยากทีม่นัผดิธรรมชาต	ิอยากจะเอาตามใจชอบ	เช่น	
สิ่งต่าง	ๆ	มันเป็นของไม่แน่นอน	เราอยากให้มันแน่นอน	
อย่างนี้มันเห็นชัดเลย

 
ถ้าปฏิบัติตามล�าดับ	เจริญมรรคไปเพื่อก�าหนดรู้ทุกข์

ได้นี่	มันก็จะเห็นสมุทัยตามมาเลยทีเดียว	เช่น	ถ้าพูดแบบ
โลก	ๆ	หน่อย	ในโลกก็มีทั้งได้ลาภ	มีทั้งไม่ได้ลาภ	อันนี้
มันเป็นสัจธรรม	เป็นความเป็นจริงของโลก	เป็นสิ่งที่มีอยู่
คู่โลก	ถ้าอยากจะได้อย่างเดียว	อันนี้คือตัณหา	นี่เป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์	ได้ยศ	เสื่อมยศ	ได้รับการยอมรับกับไม่ได้รับ
การยอมรบั	อนันีม้นัเป็นสจัธรรมของโลก	มันเป็นของคูโ่ลก	
เรียกว่ามันเป็นโลกธรรม	ถ้าอยากได้รับการยอมรับเท่านั้น	
อนันีก้ตั็ณหา	เราเหน็ชัดเลยทเีดยีว	ถ้าไม่รูจ้กัทกุข์	บางทเีหตุ
เกดิทกุข์มนัดไูม่ชดั	ถ้าเหน็ทุกข์แล้ว	ความอยากทีเ่กดิจาก
อ�านาจอวิชชา เกิดจากอ�านาจของความไม่รู้ เพ่งเล็งจะ
เอาอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่มนัไม่ใช่ความเป็นจริง นัน่แหละ 
เป็นตณัหา	เช่น	ร่างกายของเรานีต้้องเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา	
อันนี้เราทราบแล้ว	ถ้าได้ศึกษาเรื่องขันธ์	๕	แล้วเข้าใจ 
พอสมควร	ใจกค็งจะพอยอมรบัได้ว่า	ร่างกายมคีวามเจบ็ป่วย 
เป็นธรรมดา	เราก็พยายามออกก�าลงักายเพราะไม่อยากให้
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เจ็บป่วย	มันเป็นตัณหาแล้วแบบนี้	ตัณหามันก็จะเป็นเหตุ
ให้เกิดทุกข์	ตั้งแต่ทุกข์จรมาในปัจจุบัน	เช่น	โสกะ	ปริเทวะ	
ทุกข	โทมนัส	อุปายาสะ	ความกลัว	ความอยากจะไม่ตาย	
ความกลัวจะตาย	กลัวจะเสียนั่นเสียนี่	จนกระทั่งเกิดใหม่
ในชาติหน้า	แล้วแก่ใหม่	ตายใหม่	เพราะมันไม่รู้จักทุกข์นี่	
มันก็เลยอยาก

 
ถ้ารู้จักทุกข์ก็จะรู้จักความอยากไปด้วย	ยังไม่ต้อง 

ละความอยาก	แต่ให้รู้จักมัน	แล้วก็ชี้บอกมันได้ว่า	นี่เอง 
เป็นเหตุเกิดทุกข์	ต้องชี้ก่อน	วิธีชี้	ตอนต้นเลยต้องไปชี้ 
ขนัธ์	๕	ก่อน	อย่างทีใ่ห้เดนิจงกรมกลบัไปกลบัมา	ให้เดินชี้ 
ได้ชี้อะไรบ้างมั้ย	ไม่ใช่ชี้ชาวบ้านนะ	ชี้ตัวเอง	ชี้ร่างกาย
จิตใจของเรา	ชี้ว่า	ส่วนไหนมันเป็นขันธ์อะไร	เอาสภาวะ 
ที่ชัด	ๆ	ก่อนก็ได้	นั่งสมาธิ	นั่งฝึกสติก็เพื่อจะได้แยกแยะ 
ดูว่ามันเป็นอะไรในขันธ์	๕	อย่างนี้	เช่น	มันเป็นความสงบ 
เป็นสมาธิ	มันเป็นของไม่เท่ียง	ถ้าเราอยากให้มันเท่ียง	 
อยากให้มันอยู่นานๆ	อันนี้ก็เป็นสมุทัยแล้ว	เราก็จะได ้
ชี้ได้ว่า	สมาธิเป็นของเกิดดับ	เป็นของไม่เที่ยง	ความอยาก 
นี่มันเป็นสมุทัย	เราก็ชี้ทีละตัวไป	สมาธิมันเป็นสังขารขันธ์ 
นี่เป็นส่วนของทุกขสัจ	ส่วนความอยากให้สมาธิมันม่ันคง	 
อยากให้มันได้นาน	ๆ	อันนี้คือสมุทัยสัจ	แยกแยะอย่างนี ้
ถ้าไม่มีความอยาก	ทุกข์มันก็จะไม่เกิด
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ถ้าปฏิบัติถูกต้อง	ในขณะเดียวกัน	มันก็จะเห็นทุกข์	
เห็นเหตุเกิดทุกข์	และความดับทุกข์ว่า	มันเกี่ยวเนื่องกัน 
อยู่อย่างนี้	ทุกท่านก็เลยต้องไปสังเกตดู	ให้รู้จักอุปาทาน
ขันธ์ท้ัง	๕	นี้เป็นตัวทุกข์	เมื่อก้ีพูดเรื่องโลก	ช่วยให้เรา
ปฏิบัติได้สะดวกขึ้นนั่นเอง	เพราะว่าถ้ามาดูขันธ์	๕	เลย	
บางท่านสมาธิยังไม่ถึง	มันก็ยังแยกไม่ได้	ถ้าดูโลกธรรม 
นีก็่ง่าย	ๆ	สามารถพจิารณาได้	ได้ความเข้าใจในแบบสัจจะ
เช่นเดียวกัน	ได้ลาภ	ไม่ได้ลาภ	ได้กับเสียมันคู่กัน	ได้กับ
ไม่ได้มันคู่กัน	เป็นธรรมชาติของโลก	ดูเอาก็ได	้บางคนได ้
บางคนไม่ได้	กม็ใีห้เหน็อยู	่มนักเ็รือ่งธรรมดา	ถ้าอยากจะได้ 
เท่าน้ันอันนี้คือตัณหา	นี้จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข ์
ความเครียด	ความกลัวจะไม่ได้	ได้แล้วก็กลัวจะเสื่อมเสีย	 
กลวัเสยีหาย	กลัวจะหมด	ความกลัว	หวาดหว่ัน	ความทุกข์
ทุกอย่างมันมาจากตัวนี้แหละ	มาจากตัณหา	มันเป็นเหตุ 
ให้เกิดทุกข์	และเราต้องเกิดใหม่อีก

เราเข้าใจเหตุผลว่า	ทุกข์มันมาอย่างไรและทุกข์ 
จะหมดไปได้อย่างไร	ทกุข์จะหมดไปด้วยการรูจ้กัทกุข์และ
ความอยากมันไม่มี	ถ้าไม่รู้จักทุกข์มันก็จะอยาก	หรือแม้
รู้จักทุกข์แล้ว	แต่ยังไม่ชัดเจน	ไม่ลึกซึ้งมันก็ยังอยากอยู่ดี	
แต่อย่างน้อยเราก็ชีม้นัได้ว่า	ความอยากด้วยอ�านาจอวชิชา	
นี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	ได้ลาภ	ไม่ได้ลาภ	ได้ยศ	ไม่ได้ยศ	
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สรรเสรญิ	นินทา	นีม้นัธรรมดา	ถ้าเราอยากจะได้แต่สรรเสรญิ	
สรรเสริญและนินทานี้มันเป็นของคู่โลก	เรียกว่ามันเป็น 
ทุกขสัจ	เป็นความเป็นจริง	เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นอย่างนั้น 
ถ้าเราอยากได้แต่สรรเสริญไม่อยากได้นินทา	อันนี้ก็เป็น
ตัณหาทั้งสองส่วน	ไม่อยากได้ก็คืออยากจะไม่ได้นั่นเอง

 
เหมือนกบัทกุขสจั	ถ้าพดูแบบรวม	ๆ 	ชวีติเรากม็เีกดิกบั

ตายคูก่นั	เกดิกเ็ป็นทกุข์	ตายกเ็ป็นทกุข์	ถ้าเราอยากได้เกิด
อนัน้ีก็เป็นตัณหา	อยากไม่ตายกเ็ป็นตัณหา	เราจะทกุข์หนกั	 
มีความกังวลหนักทีเดียว	และเวลาความตายมาถึงหรือ 
มีคนตาย	เราก็จะใจหายแว้บเลยทีเดียว	ไปไหนก็ต้อง 
เป็นทกุข์ตลอด	เพราะมนัมเีหตอุยู	่มเีหตใุห้เกดิความกงัวล 
มเีหตุให้เกดิความทุกข์อยูก็่คอืตณัหา	วธิกีารทีจ่ะถอนตณัหา
ตัวนี้ออกไป	ต้องไปชี้ตัวให้ได้ก่อน	ต้องไปดูทุกข์ให้มัน 
เหน็ชดัเจนว่า	เกดิมนัคูก่บัตาย	ถ้าเหน็ชดัความเป็นจรงิของ
สิ่งที่มันเกิดว่า	ไม่ใช่ตัวเราเกิด	เป็นแค่ทุกข์มันเกิด	ไม่ใช ่
เราเกิด	สิ่งที่รู้จักตายมันเกิด	รู้จักชัดเจนแล้ว	ตัณหาก็ไม่มี	
ดับตัณหาเท่านั้นเอง	ทุกข์ก็ไม่มี	ฟังดูก็ง่ายดี	แต่ท�ายาก	

จึงเป็นหน้าที่ของทุกท่านให้ไปท�า	ไม่อย่างนั้น
มันจะถือผิดตลอด	ถือว่าเราเกิดมาแล้ว	คงจะไม่ตาย 
ถือไปเรื่อย	ไม่รู้จะถือไปท�าไม	ก็รู้กันอยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ 
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ต้องตาย	บางทีก็ไปถือพิธีนั้นพิธีนี้ว่า	จะช่วยไม่ให้ตาย 
หลวงพ่อน้ันขลงัช่วยยดืชวีติได้	นีก่ถ็อืผดิ	มันผิดไปไกลมาก	 
เป็นการถือผิด	ๆ	เป็นสีลัพพตปรามาส	เกิดเนื่องจากว่า
มนัเห็นผดิอยู	่มันไม่เหน็สจัธรรมอย่างนี	้ได้ลาภ-เส่ือมลาภ	
ได้ยศ-เสื่อมยศ	สรรเสริญ-นินทา	สุข-ทุกข์	เป็นของคู่โลก 
เราอยากจะได้สุข	อยากจะไม่ได้ทุกข์	อันนี้มันก็เป็นตัณหา	
เพลนิหรอืรกัความสขุ	ไม่ชอบความทกุข์	อนันีก้เ็ป็นตณัหา 
เราก็เลยต้องรูจ้กัว่า	สขุ-ทุกข์	นีม่นักเ็ป็นขนัธ์	๕	เป็นทกุขสจั 
ความรูส้กึสขุเป็นเวทนาขนัธ์	สขุเกดิขึน้	เราต้องก�าหนดแยกแยะ	
อย่างทีผ่มแนะน�าวธิไีว้	ความรูสึ้กทกุข์เกิดขึน้	น่ีมนัไม่ใช่รูป	
ไม่ใช่สญัญา	ไม่ใช่สงัขาร	ไม่ใช่วญิญาณ	อันนีม้นัเป็นเวทนา 
ให้หัดจัดสงเคราะห์	หรือจัดว่ามันเป็นขันธ์อะไร	จะช่วยให้
จิตของเราได้ท�างาน	ช่วยให้มันขยัน	ให้มันสังเกต ให้มัน
เรียนรู้	มันจะได้เข้าใจ	วิธีนี้เรียกว่า	โยนิโสมนสิการ	

การใส่ใจ	เอาใจใส่ส่ิงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในตัวเรา 
รวมทั้งส่ิงรอบข้างต่าง	ๆ	ว่ามันเป็นยังไง	เอาใจใส่เรียนรู ้
ศึกษา	เราเอาใจใส่เรื่องอะไร	เราสนใจเร่ืองอะไร	เราก็
จะเก่งเรื่องนั้น	นี้มันเป็นธรรมชาติมาก	หลายท่านก็เก่ง 
บางเรื่องแล้ว	ที่เป็นอย่างน้ันเพราะท่านใส่ใจสนใจ 
บางท่านก็เก่งเรื่องฟุตบอล	ไม่ได้เก่งไปเตะฟุตบอลกับ 
เขาหรอก	เก่งดูชาวบ้านเขานะ	ทีมฟุตบอลทีมโน้นทีมนี ้
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อะไรต่าง	ๆ	ท�าไมจึงเก่งอย่างน้ัน	เพราะสนใจ	ส่วนคนที ่
ไม่สนใจงงนะ	ลกูบอลลูกเดยีวท�าไมมนัไปไล่กนัอยูอ่ย่างนัน้	 
มันงง	น่ีพวกไม่สนใจ	ส่วนพวกสนใจ	มนัเก่งมาก	ไม่ใช่เตะเก่ง 
ดชูาวบ้าน	มนัเก่งรูไ้ปหมด	นีเ่พราะอะไร	เพราะใส่ใจสนใจ	
แต่สนใจเรื่องนี้	มันไม่ลดกิเลส	มันสนใจผิดเรื่องอยู่	

ที่ควรสนใจและมันจะละกิเลสได้	คือความจริง 
คอืร่างกายจติใจของเรานี	่ถ้าเราสนใจเราก็เก่งได้เหมอืนกนั	 
เก่งเรื่อง	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เรื่องธาตุ	๔	ธาตุดินนี่
มาใส่ใจ	ใส่ใจดู	มันเป็นของแข็ง	ของหยาบ	ของกระด้าง 
นี้มันก็เป็นดิน	น�้าก็มีอยู่ในร่างกาย	มาใส่ใจน�้าลาย	น�้ามูก 
น�า้ปัสสาวะ	พวกนีก็้หดัใส่ใจสนใจ	น�า้เข้าไปในร่างกายแล้ว
กอ็อกมา	นีล้้วนเป็นของไม่เทีย่ง	วธิใีส่ใจให้ชดัเจน	เราก็หัด
จัดมันลงไป	เช่น	น�้านี่มันเป็นอาโปธาตุ	นี้มันเป็นรูปขันธ ์
จดัไว้อย่างนีบ่้อย	ๆ	แล้วกใ็ส่ใจว่า	นีม่นัเป็นของรูจ้กัหมด	มนั
เป็นของไม่เทีย่ง	มนัอยูไ่ม่นานตลอดไป	มนัไม่คงทนนะ	มนั
ไม่ใช่ของเรา	มนัเป็นของมนั	การทีม่นัเป็นของมนัอย่างนัน้  
เรยีกว่ามนัเป็นสจัจะ	มนัเป็นความจรงินัน่เอง	นีแ่หละเป็น
วธีิการท่ีผมแนะน�าให้ท่านหดัฝึกเพิม่เตมิ	เพือ่ละกเิลสทีว่่า
ไปนี้	ละสักกายทิฏฐิ	ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน	
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จรงิ	ๆ	ทีม่กีแ็ค่ขนัธ์	๕	แต่พอยดึขนัธ์	๕	ความเห็นผิด 
ว่า	“เรามี”	มันก็มีขึ้น	ความเห็นผิดว่า	“เราเป็น”	มันก็มีขึ้น	 
เราเป็นนัน่เป็นนีม่นักม็ขีึน้	จรงิ	ๆ	มนักม็แีค่ขนัธ์	๕	เรากเ็ลย 
ต้องชิงลงมือก่อน	พออะไรเกิดขึ้นปุ๊บ	เราต้องชิงลงมือ 
ดวู่า	คอือะไรในขนัธ์	๕	ถ้าไม่ชงิลงมอืก่อน	กเิลสมันชินกว่า 
เราเยอะ	มันเก่งกว่าเราเยอะ	มนัชนิกว่าเราเยอะ	มนักม็าส	ิ 
เพราะเราไม่รีบชิงลงมือ	ถ้าง่วงนอน	นั่งเหงาไป	ไม่รีบ 
ก�าหนดว่า	นี่ความง่วงมันคืออะไร	มันคือขันธ์อะไร	ไม่รีบ 
ก�าหนดอย่างนี้	ขี้เกียจก�าหนดแยกแยะ	กิเลสมันไม่มีวัน 
ขีเ้กยีจนะ	ขนาดขีเ้กยีจมนัยงัขยนั	มนัขยนัขีเ้กยีจเหลอืเกนิ 
พวกเรากเ็ลยต้องขยนั	ขยนัหดัฝึกให้มสีติ	ฝึกให้มสีมัปชญัญะ
ให้ดี	ขยันอยู่ตลอด	ไม่อย่างนั้น	กิเลสมันก็จะได้ช่องเข้ามา	
จะไปว่ามันก็ไม่ได	้อันนั้นมันก็เป็นธรรมดา	เราก็มีหน้าที่
ขยันไป	ขยันฝึกหัด	ให้มีสติสัมปชัญญะ	

ถ้าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ	เป็นปุถุชนเต็มที่นี่	จะมีสักกาย
ทิฏฐิเต็มที่เลย	มีตัว	มีตน	มีเรา	มีของเรา	เราเป็นน่ัน 
เป็นนีเ่ตม็ทีเ่ลย	มีความลังเลสงสัย	และมคีวามยดึถอืผดิ	ๆ	 
เยอะแยะมากมาย	ส่วนพวกเรานี้มาปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึง
โสดาปัตติมรรค	จะละกิเลสพวกนี้ได้ทั้งหมด	พอละได้ 
ก็เป็นพระโสดาบัน	จะเป็นพระโสดาบันได้ต้องผ่านพวกน้ี	
จะไปท�าอะไรแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้	อยากเป็นโสดาบันกันนี ่
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หลายท่านกอ็ยากจะเป็นอยูเ่หมือนกนั	ต้องรู้จกัว่า	ต้องละกเิลส	
๓	ตวัน้ีให้ได้จึงจะเป็นโสดาบนั	แค่มาเดินจงกรม	มาน่ังสมาธ ิ
มาท�านั่นท�านี่เฉย	ๆ	นี่มันไม่ได้เป็น	เพราะเป็นได้โดยการ 
ละกิเลส	ต้องละกิเลสให้ได้นะ	

ทนีี	้จะละกเิลสได้ ต้องเจรญิมรรคให้เป็น	เจรญิมรรค
ให้เข้าสู่หลักการท่ีอ่านให้ฟัง	“สภาวธรรมที่ต้องประหาณ
ด้วยโสดาปัตติมรรค”	ถ้ามีโสดาปัตติมรรคนี่	จะละกิเลส
เหล่านี้ได้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย	หายหมดโดยสิ้นเชิง	
สูญไปเลย	ถ้าละได้หมดก็ได้ผล	เป็นโสดาปัตติผล	เป็น 
พระโสดาบัน	หากยังไม่ได้เป็นโสดาบัน	ยังมีรองลงมาอีก
เหมือนกันนะ	รองลงมาก็จะมีธัมมานุสารี	ผู้ที่แล่นไปหรือ
ก�าลงัปฏบิตัหิยัง่ลงในมรรค	โดยเป็นผูม้ปัีญญาเข้าใจธรรมะด	ี 
แต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน	ยังไม่ได้เห็นสัจจะ	๔	ก�าลัง
ปฏิบัติอริยมรรค	ก�าลังฝึกหัด	ก�าลังเดินทางอยู่	ด้วยความ
เข้าใจธรรมะเป็นอย่างดี	เรียกว่าธัมมานุสารี	หรือบางคน 
บางท่านไม่ถึงขั้นน้ี	ท่านมีศรัทธา	มีความเช่ือมั่น	มีความ
เลื่อมใส	มีความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
มีสัทธินทรีย์เป็นใหญ่เป็นประธาน	ปฏิบัติอยู่ในมรรคด้วย
ความมัน่อกม่ันใจว่า	หนทางนีท้ีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้	 
ก�าลังเดินอยู่	ก�าลังท�าอยู่ท�ามรรคอยู่เหมือนกันนี่แหละ 
แต่อาจจะเข้าใจธรรมะยงัไม่เตม็ที่	ยังไม่ชัดเจนด้วยปัญญา 
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ไม่เหมอืนท่านธมัมานสุาร	ีแต่มคีวามมัน่ใจว่าพระพทุธเจ้า
ตรสัอย่างไรต้องเป็นอย่างนัน้แน่นอน	บางประเดน็บางเรือ่ง
อาจจะไม่ทราบเหตุผลเต็มที่	เพราะปัญญาไม่ถึง	อาศัย 
ความมั่นใจแทน	อันนี้ก็หยั่งลงสู่การปฏิบัติได้เหมือนกัน	
เรียกว่าสัทธานุสารี	พวกเราพอจะเข้าข่ายบ้างมั้ยครับ

ถ้าเป็นกลุ่มสัทธานุสารี	ธัมมานุสารีนี้	เป็นท่านที ่
หยั่งลงในมรรค	ก็คือจิตใจของท่านไปทางมรรคเท่าน้ัน 
พูดภาษาพวกเราเรียกว่าทางโลกนี้ไม่เอา	อยู่ทางโลกกับ 
เขาเหมือนกัน	แต่ว่าไม่ได้มุ่งไปว่า	จะเอานั่นเอานี่ทางโลก 
ทางโลกกอ็ยูไ่ปตามสมควร	บรหิารให้พอเป็นไปได้	แต่มุง่ไป
ทางนพิพานน่ันแหละ	หยัง่ลงในมรรคแล้ว	แต่ว่ากย็งัไม่สมบรูณ์ 
ถ้าหยัง่ลงด้วยศรทัธา	เชือ่มัน่ปัญญาตรสัรู้ของพระพทุธเจ้า	
มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น	แล้วก็
พยายามท�าตาม	แน่นอนทางโลกกต้็องอยูไ่ปนะ	กใ็ช้ชวีติไป	 
ท�ามาหากินไปนั่นแหละ	แต่ว่าจุดมุ่งเน้นในใจ	มันจะเป็น
อกีทางหนึง่	ทางโลกกใ็ช้ชวีติบรหิารไป	เรยีกว่าสัทธานสุาร	ี 
ถ้ามคีวามชัดเจนในธรรม	ชดัเจนหมายถึงคนมีปัญญาเยอะ	 
มีปัญญิณทรีย์เป็นตัวหลัก	มีความชัดเจนในธรรม	ก�าลัง
ปฏิบัติอยู่	ยังไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรม	เรียกว่าธัมมานุสาร	ี 
ปฏิบัติไปเรื่อย	ๆ	เจริญมรรคก็จะได้โสดาปัตติมรรค 
โสดาปัตตผล	เป็นพระโสดาบันต่อไป	
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บางคนยงัไม่ชัดเจนนกั	แล้วยังยกึ	ๆ	ยกั	ๆ	หมายถึงว่า	 
ทางโลกก็จะเอาเหมือนกัน	ทางธรรมก็จะเอาเหมือนกัน	 
แต่ยึกยักในลักษณะเป็นคนดี	ให้น�้าหนักมาทางธรรม
มากกว่า	แต่ยึกยักอยู่	อยากได้สมบัติพัสถานทางโลก
ด้วย	ค�าชมก็อยากได้เหมือนกัน	แต่ก็ยังเอาธรรมเป็นหลัก 
อยากได้ของดี	ท�าสุจริตเอานะ	อยากได้ค�าชมก็ขยันท�าเอา	
อยากได้เงนิอยู่	กห็าด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ	เป็นคนด	ีเป็น
คนมีธรรมะ	จะให้คดโกงคนอื่น	ผิดศีลไม่ท�าหรอก	แต่ว่า 
ยึก	ๆ	ยักๆ	จะเอาธรรมะเต็มที่ก็ไม่เอา	ยังอยู่ในวงธรรมะ	
อยู่ในวงสัมมาทิฏฐิ	เข้าใจเรื่องกรรม	เรื่องผลของกรรม 
มีศีลท่ีดี	ยังแอบมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อย	แต่ว่าไม่เต็มที ่
พวกนี้ยังไม่ใช่สัทธานุสารี	ยังไม่ใช่ธัมมานุสารี	พวกนี้ 
เรียกว่ากัลยาณปุถุชน

กัลยาณปุถุชน	คือปุถุชนที่เป็นคนดีน้ี	มีคุณธรรมท่ี
เป็นพื้นฐานอยู่	๒	อย่าง	คือ	(๑)	มีศีลดี	ศีล	๕	นั่นแหละ	
ไม่เบียดเบียนใคร	ไม่ท�าร้ายคดโกงอะไรใคร	(๒)	เชื่อเรื่อง
กรรมเรื่องผลของกรรม	เป็นคนหนักแน่นเรื่องเหตุเรื่องผล	
แต่เขายังปรารถนาอะไรทางโลกอยูบ้่าง	ปรารถนาโน่นนีน่ัน่	
สมบตัพิสัถานอะไรอยูบ้่าง	ก็เป็นเร่ืองธรรมดาของคนทัว่ไป
นัน่แหละ	เรยีกว่าพวกยึก	ๆ	ยัก	ๆ	นพิพานกอ็ยากไป	โลกก็
อยากจะเอาด้วยเหมอืนกนั	คนแบบนีก้ม็เียอะเหมอืนกันนะ	 
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คนที่เข้าสู่วงการพระศาสนาก็จะเริ่มตั้งแต่กัลยาณปุถุชน 
ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นพวกวงนอกเลย	ก็คือพวกปุถุชน 
เต็มขั้น	เรียกปุถุชนมืดบอดไปเลย	ยังไม่ได้เห็นคุณค่าของ 
ศีล	ทิฏฐิก็ยังไม่ตรงไม่ชัดเจน	ยังเชื่อมงคลตื่นข่าว	ยังหลง 
อยู่เยอะ	

ทกุท่านกอ็ย่าลมืฟังธรรมแล้วกม็าปฏบิตั	ิทกุท่านทีม่า
ฟังธรรมตอนนีก้เ็ข้าสูว่งการแล้ว	อย่างน้อยกก็ลัยาณปุถชุน
ใช่มั้ย	ยึก	ๆ	ยัก	ๆ	ใช่มั้ย	บางท่านบอกไม่ยึกไม่ยักเลย	 
ยงัอยูท่างโลกเตม็ที	่อนันีไ้ม่ได้เรือ่ง	ต้องยึกยักมาทางธรรม	 
เน้นหนักมาทางธรรมเป็นหลัก	อย่างนี้เรียกว่ากัลยาณ
ปุถุชน	ถ้าเป็นผู้หยั่งลงสู่มรรคโดยอาศัยศรัทธาม่ันใจ 
ในค�าสอนของพระพทุธเจ้าว่าต้องเป็นจรงิอย่างนัน้แน่นอน	
ได้ผ่านการปฏิบัติมาบ้าง	มีประสบการณ์มาบ้างอะไรบ้าง
ตามสมควร	แต่ยังไม่ชัดเจนทุกอย่าง	เรียกว่าอาจจะยังงง
สงสัยอยู่บ้างบางประเด็น	แต่อาศัยศรัทธาเชื่อมั่นปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	หยั่งลงสู่การปฏิบัติก็เรียกว่า 
สัทธานุสารี	ถ้ามีความชัดเจนในธรรมดี	อาศัยปัญญาเป็น
ตวัน�าในการเจรญิมรรค	กเ็รยีกว่าธมัมานุสารี	แล้วกป็ฏบัิติ
ไปจนเป็นมรรค	เพ่ือจะถอนกิเลส	๓	อย่างนี้	อันนี้พูดให้
ท่านทั้งหลายเห็นภาพของการปฏิบัติ	พูดระดับสูงมาเลย 
กไ็ม่ได้สงูมากนะ	คอร์สนีพ้ดูเน้นอรยิสจั	เอาระดบัโสดาบนั
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ก็พอ	ย้อนกลับลงมา	ถ้าเต็มที่ก็ต้องเป็นระดับพระอรหันต์ 
แต่พวกเราก็เอาระดับประมาณนี้ก่อน

พระโสดาบันน้ีก็จะเห็นสัจจะ	๔	ยังเข้าไม่ถึง	ยังไม่
ทะลุปรุโปร่งนะ	ถ้าเป็นระดับพระอนาคามี	นอกจากท่าน
เหน็ขนัธ์	๕	ว่าไม่ใช่ตวัตนแล้ว	ท่านยังเหน็รปูขนัธ์นีม่นัเป็น
ทุกข์	เป็นของไม่สวยไม่งาม	เป็นของที่เป็นทุกข์	เป็นระดับ
พระอนาคาม	ีพระอรหนัต์นอกจากท่านจะเข้าใจสัจจะดแีล้ว	
ท่านยังเห็นนามขันธ์นี่เป็นทุกข์ทั้งหมดเลย	ไม่ว่าจะภพภูมิ
ใด	ๆ	ก็เป็นทุกข์หมด	อันนี้เป็นพระอรหันต์ 

สรุปแล้ว	กิเลสจะหมดนี้	ก็ไม่ได้หมดไปด้วยการ
ละกิเลส	แต่เป็นการเห็นทุกข์นั่นแหละ	มีปัญญารู้เห็น
ทุกข	์ถ้าเป็นโสดาบันก็เห็นรูปนาม	ขันธ	์๕	ว่าไม่ใช่ตัวตน 
ความเห็นผิด	ๆ	ความถืออะไรผิด	ๆ	ต่าง	ๆ	มันก็หายไป	
ถ้าเป็นพระอนาคามีก็เห็นรูปขันธ์ว่าเป็นทุกข์	กิเลสที่เนื่อง
อยู่กับรูปขันธ์	เนื่องอยู่กับกามคุณทั้ง	๕	มันก็ไม่เกิด	มันก็
หายไปนะ	ถ้าเป็นพระอรหันต์	นามขันธ์ทั้งหมด	มันก็เป็น
ทุกข์ทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นสุขหรืออทุกขมสุขเวทนาในฌาน
ต่าง	ๆ	มันก็เป็นทุกข์ท้ังนั้น	ภพภูมิต่าง	ๆ	มันก็เป็นทุกข์
ทัง้หมด	ตณัหาท้ังหมดกส็ลายไปหมดไม่เกดิ	อย่างนีท้�านองนี้	
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ในคราวนี้	เราก็มาเน้นพื้น	ๆ	เป็นเบื้องต้นก่อน	
เพราะว่าไม่มีอะไรต�่ากว่านี้แล้ว	ถ้าพูดเรื่องอริยสัจ	ก็ต้อง
พูดถึงโสดาบันนี้เป็นเบื้องต้นเลย	ถ้าสูงกว่านี้ก็ละเอียดไป 
เรื่อย	ๆ	คืออารมณ์ในการเรียนรู้อันเดียวกัน	คืออริยสัจ	๔	
นัน่แหละ	แต่มมุมองจะต่างกัน	ถ้าเป็นโสดาบนักม็องในแง่ 
ให้เข้าใจสัจจะ	๔	ก่อน	เช่น	เข้าใจทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ 
มนัเป็นของไม่ใช่ตวัตนเท่านีแ้หละ	ยงัไม่ต้องไปละเอยีดมาก	 
เอาแค่มองให้มันชัดเจนว่ามันไม่มีตัวเรา	ไม่มีตัว	ไม่มีตน	
มันเป็นอย่างนั้นของมัน	มันเป็นสัจจะ	เหตุเกิดทุกข์คือ 
กิเลสก็ให้เข้าใจก่อน	ยังไม่ต้องละ	ให้รู้จักมันก่อน	เพราะ
ความเป็นจริง	การละกิเลสมันก็ไม่ได้ละด้วยการละกิเลส	
ต้องไปเห็นความเป็นจริง	เหน็ทกุข์ให้มันลึกซึง้ขึน้ กเิลสก็
จะไม่เกิด ไม่เกดิกิเลสกค็อืไม่เกดิทุกข์ ก็คอืดบัทกุข์อย่างนี้

ผมพูดให้ท่านทัง้หลายฟังเก่ียวกับเรือ่งกเิลส	๓	อย่าง	 
เมื่อเช้าก็ได้อธิบายไปแล้ว	ตอนน้ีอ่านในค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าให้ฟัง	ในตอนอธิบายเรื่องกิเลสด้านทิฏฐ ิ
ด้านความลงัเลสงสยั	ยงัมีค�าทีเ่ป็นพระพทุธพจน์	ทีแ่จกแจง
รายละเอยีด	ช่วยให้เกดิความเข้าใจหลายค�าทเีดียว	บางท่าน 
อาจจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้าง	ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง	 
ก็คอืค�าเก่ียวกบัเรือ่งทฏิฐ	ิค�าว่า	ความเหน็ผิด ป่าชฏัคอืทฏิฐิ  

กนัดารคอืทฏิฐิ ความเหน็เป็นข้าศกึต่อสัมมาทฏิฐิ ความผันแปร 
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แห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น 

ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางช่ัว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธ ิ

อันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาส 

พวกนี้เป็นลักษณะของทิฏฐ ิ

ทุกท่านจึงควรรู้จัก	มันเป็นความเห็นที่ผิด	เป็น
เหมือนป่าชัฏ	เป็นเหมือนขวากหนาม	เราอยู่กับความจริง 
แต่มองไม่เหน็	เพราะมันมีขวากหนามบังหน้าอยู	่ท�าให้ต้อง 
เจ็บปวด	คว้าน่ันคว้านี่	ก็เจอแต่หนาม	ท�าให้เราเจ็บปวด
กับการไม่ได้นั่นไม่ได้นี่	เจ็บปวดกับความเจ็บ	ความแก	่
ความตาย	กับค�าด่าค�าชม	ทั้ง	ๆ	ที่อันนี้มันก็แค่สัจธรรม
ธรรมดาเท่านั้น	

พระอริยเจ้าท่านก็โดนด่าเหมือนกัน	แต่ท่านไม่เห็น
เจ็บปวดอะไร	ส่วนพวกเรานี่ขนาดไม่โดนด่ายังเจ็บเลย 
กลวัเขาด่า	มนังงนะ	มนัเป็นขวากหนามคอยทิม่แทงหวัใจเรา 
ไม่ใช่ค�าด่า	ค�านินทา	ไม่ใช่ความแก่	ความตายอะไรทั้งนั้น
ที่ท่ิมแทงเรา	แต่เป็นทิฏฐิ นี่มันเป็นขวากหนามที่ส�าคัญ 
พวกเราต้องรื้อขวากหนามตัวนี้ออกไป	คนตายก็มีอยู่ใน
โลกเยอะแยะ	แต่พวกเรากย็งักลัวตายอยู่	มนักน่็าสงัเวชนะ	 
สังเวชตัวเองบ้างมั้ย	มันก็น่าสังเวชอยู่	มันทุกข์	คนโดนด่า 
มนัมีเยอะแยะ	พระอรยิเจ้าท่านกโ็ดนด่าเยอะแยะ	แต่พวกเรา 
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กลวัโดนด่า	บางทยีงัไม่โดนด่าด้วยซ�า้ไป	กลัวโดน	นีก่ท็กุข์แล้ว	 
มันล�าบากนะ	ครั้นจะไม่กลัวก็ไม่ได้	เพราะมันกลัวจริง	ๆ 
มนัเป็นอย่างนี	้มนัวน	เจ้านีแ่หละมนัเป็นตวัทีเ่ป็นขวากหนาม	 
เป็นกันดาร	กันดารคือทิฏฐิ	เป็นความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อ
สมัมาทฏิฐ	ิมนัตรงข้ามกนัเลย	ความเป็นจรงิ	ทุกคนต้องแก่	 
ต้องเจ็บ	ต้องตาย	อันนีว่้าไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตาย	อนันีม้นัผดิ
จนขีเ้กยีจจะผดิแล้ว	เรยีกว่ามนัตรงข้ามกนัเลย	เปล่ียนจาก
กลางวนัเปน็กลางคนื	เปลีย่นจากซ้ายเปน็ขวา	เปลีย่นจาก
หน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว	

ทกุท่านกต้็องไปเตอืนตนเองนะ	หลกัทีผ่มได้แนะน�าไป	 
หลกัโยนโิสกน็�าไปใช้	เพือ่ให้ใจของเรานีเ้หน็ให้ตรงกบัสัจจะ	 
เขาด่า	เขานนิทา	อย่าไปกลวั	ให้มนัโดนซะบ้าง	แล้วก็สอน 
มันว่า	นี้มันเป็นความจริง	จะหลบไปถึงเม่ือไหร่กันแน่ 
จะกลวัไปถงึเมือ่ไหร่	เจบ็ป่วยนีม้นัเป็นธรรมดา	มนัเป็นสจัจะ	
หลบสจัจะ	แล้วจะได้เหน็สจัจะมัย้ชาตนิี	้จะหลบไปอีกนานม้ัย	 
จะปฏเิสธอกีนานมัย้	ปฏเิสธแล้วมนัสขุหรอืมนัทุกข์	มนักทุ็กข์	 
แล้วจะทุกข์กันอีกนานมั้ย	เราก็ค่อย	ๆ	ศึกษาดู	ค่อย	ๆ	
สอนตัวเอง	ถอนความเห็นผิดนี้	ความเห็นที่มันตรงข้าม
หรอืเป็นข้าศกึต่อสมัมาทฏิฐ	ิเอาสัมมาทฏิฐมิาใส่แทน	พวก 
ทฏิฐนิีม้นัเป็นทางชัว่	ทางผดิ	เป็นความถอื	ส�าคญัมัน่หมายว่า 
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อย่างนีเ้ท่าน้ันจริง	อย่างอืน่ไม่จริง	ถอืไปโน่นมัน่หมายไปทัว่	 
พวกนี้มันเป็นภาวะที่ผิดทั้งนั้น	

เราอย่าไปถอื	ถกูแล้วกอ็ย่าไปถอื ผดิแล้วกอ็ย่าไปถอื  
ถ้าถือมันก็ผิดท้ังนั้นแหละ	ท�าไมมันผิด	ก็เพราะมันผิด
นั่นแหละ	มันไม่ถูกหรอก	เพราะสิ่งต่างๆ	มันไม่มีอะไรพอ
จะถือได้หรอก	เพราะของดีมันก็เป็นของไม่เที่ยง	เกิดแล้ว 
มันก็ดับไป	เราไปถืออะไรที่มันไม่มีว่ามันมี	เป็นดีจริงจัง 
ดีนั้นมันอยู่นานที่ไหนละ	มันเกิดแล้วดับแล้ว	เราก็ถือว่าดี
คาอยู่	เหมือนว่าเราถืออะไรที่เป็นอากาศธาตุ	มันไม่เหลือ
ถอืว่ามนัเหลือ	แล้วมนัถูกมัย้	มนักไ็ม่ถูกเหน็	ๆ	เลยทีเดยีว	
ขนาดถือถูกก็ยังเห็นผิดนะ	ยิ่งถือผิดนี่ยิ่งผิดไปกันใหญ่เลย	 
ถอืว่านี้เท่านัน้จรงิอย่างอืน่ไม่จริง	ถอืเรา ถือเขา ถอืพรรค  
ถอืพวก ถอืลัทธิทางโน้นดกีว่าทางนี ้อนันีไ้ร้สาระมาก ๆ  เลย  
ไม่มีความสุขหรอก อย่างนี้มันทุกข์	มันเป็นขวากหนาม 
ทิ่มแทงหัวใจตัวเองนั่นแหละ	

ทุกท่านจึงต้องฟังให้ดี	ๆ	เวลาศึกษาเรื่องอะไรนี ่
รู้เรื่องอะไรแล้ว	ระวังอย่าให้มันเป็นทิฏฐิ	คืออย่าไปถือ 
บางคนรูแ้บบถอื	นีก้เ็ป็นทฏิฐนิะ	เพราะทฏิฐมินัคอืความถอื	 
ความมั่นหมาย	เช่น	ถือถูกมันก็ผิดนะ	เพราะถูกที่เป็น 
สัจจะไม่จ�าเป็นต้องถือ	ถูกที่เป็นสัจจะไม่ต้องถือ	เหมือน 
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ดวงอาทติย์ขึน้	ต้องถอืม้ัยว่ามันขึน้	ไม่ต้องถือนะ	ถ้าถอืมนัผดิ 
ผิดอยู่ที่ถือ	ไม่ใช่อยู่ที่ดวงอาทิตย์	ดวงอาทิตย์ตกนี้ต้อง 
ถอืมัย้	ไม่ต้องถอื	อย่าไปถอืมนั	ดฉัินถือว่ามนัข้ึนค่ะ	ดฉัินถือว่า
มันตกค่ะ	ดิฉันผิดตรงไหนคะ	มันผิดตรงไหนครับ	ผิดตรง 
ถอืไง	แล้วทนีีถ้้าคนอืน่เขาถือต่างจากเราละ	เราถอืว่ามนัขึน้	 
เขาถือว่ามันตก	คนถือกันคนละแบบ	เราก็ต้องต่อยกับเขา 
สิทีนี้	ถือนี่มันมีประโยชน์ม้ัยละทีน้ี	มันมีไว้ทะเลาะกับ 
ชาวบ้านเท่าน้ันแหละ	ถือถูกก็ทะเลาะกับชาวบ้าน	ถือผิด 
กท็ะเลาะกบัชาวบ้านเหมอืนกัน	วธิทีีไ่ม่ต้องทะเลาะกบัใครเขา	 
คอืเราอยา่ถอื	เช่น	อยา่งอนันี	้ถ้าผมเรียกวา่ปากกา	ท่านก็ 
อย่าถือ	หรือบางคนจะมาบอกว่าอันนีด้นิสอ	กไ็ม่ต้องถอืนะ 
ระหว่างเรยีกว่าปากกากบัดนิสออนัไหนถกู...กอ็ย่าให้มนัถกู 
มนัผดิกแ็ล้วกนั	เราถอือนันีว่้าเป็นปากกานะ	พอใครมาเรยีกว่า 
เป็นดินสอเป็นไงครับ	แกผิดแล้ว...มีปัญหากัน	ส่วนอันนี ้
ไม่มีปัญหาอะไร	ดินสอหรือปากกาก็ไม่ได้มีปัญหา	ปัญหา
คือผู้ถือมันนั่นเอง	

ฉะนั้น	ถูก-ผิดนี่ก็อย่าไปถือมัน	ให้รู้ว่ามันเป็นของ 
ไม่แน่นอน	เป็นของไม่เทีย่ง	เอาไว้ใช้สือ่สารกนัตามสมควร	
ถูก-ผิดมันเป็นของคู่โลกนั่นเอง	คนนั้นว่าอย่างนี้	คนนี้ว่า
อย่างนัน้	ถ้าไปถือไปมัน่หมาย	ไปยดึไว้	มนักเ็ป็นทฏิฐขิึน้มา	 
เพราะสิ่งนั้น	ๆ	มันถูกในเวลานั้น	เวลาที่มันถูก	ตอนถูก 
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มันเกิดนั่นแหละ	พอมันดับไปมันก็เลิกถูกแล้ว	เราถือว่า 
มนัถกูตลอดไป	มันกผ็ดินะ	ไอ้ผดิมนักผ็ดิตอนมนัผดินัน่แหละ	 
ผิดตอนผิด	มนัเกดิขึน้แล้วมนักด็บัไป	เราถอืว่ามนัผดิตลอด
มันกผ็ดิอกีเหมอืนกนั	ความถอืนีม่นัจงึผดิ	ถ้ามปัีญญากเ็หน็
ธรรมดานั่นแหละ	ดีก็อย่างนั้น	ไม่ดีก็อย่างนั้น	อย่างนั้น 
ของมนั	มนัเป็นสจัจะ	เป็นความเป็นจรงิ	นีเ่ป็นด้านทฏิฐนิะ 
มีค�าอธิบายหลายค�าที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจน

ส่วนด้านความสงสยั	พระพทุธองค์กท็รงขยายความว่า	 
ความเคลือบแคลง กริยิาทีเ่คลือบแคลง ภาวะทีเ่คลือบแคลง  

ความคิดเห็นไปต่าง ๆ ความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ ความเห็น 

เป็นสองทาง ความเห็นเป็นทางสองแพร่ง ความสงสัย 

ความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ ความคิดส่ายไป 

ความคิดพร่าไป ความไม่สามารถหยั่งลงถือเอาเป็นยุติได้ 

ความกระด้างแห่งจิต ความลังเลใจ นี้เรียกว่าวิจิกิจฉา

หลายท่านกค็งมลัีงเลสงสัยอยู่เรือ่ย	ๆ	นะ	กล็องถาม
ตัวเองว่าจะสงสัยอย่างนี้อีกนานมั้ย	จะได้ไปศึกษาเรียนรู้
ธรรมะ	ทีเ่รยีนรู้ธรรมะน่ี	ไม่ได้เรยีนให้มันสงสยันะ	เรยีนให้ 
มนัเลกิสงสัย	เหมอืนเรยีนธรรมะไม่ได้เรยีนให้มนัเป็นทฏิฐนิะ	 
เรียนให้มนัเลิก	บางท่านไม่ระวงั	เรยีนไปเรยีนมา	ย่ิงมีทฏิฐิ 
หนกักว่าเดมิ	นีก้ไ็ม่ได้เรือ่ง	ไม่รูจ้ะเรยีนไปท�าไม	ตวัเองก็มี 
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กิเลสเยอะอยู่แล้ว	ปัญหาก็เยอะ	เรียนมาก็สร้างปัญหา
เพิ่มขึ้น	เรียนมาก็ย่ิงมีเรื่องให้สงสัยเพิ่มข้ึน	ตอนไม่เรียน
ไม่รู้จะสงสัยอะไรเลย	มันไม่มีเรื่องให้สงสัย	พอเรียน
เป็นไงครับ	มีเร่ืองให้สงสัยเพียบเลย	เยอะไปหมดเลย
ทีนี้	นี่ก็หนักกว่าเดิม	ทุกท่านก็เลยต้องระวัง	ต้องรู้จักโลก 
มันเป็นอย่างนี้	มันเป็นธรรมชาติมัน	มันเป็นสัจธรรม 
เราก็ต้องรู้จักมัน	เข้าใจมันให้ดี	

ต่อไป	จะอ่านพระสูตรให้ฟัง	เกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้ 
พูดไปในตอนต้น	เกี่ยวกับการปฏิบัติ	มีทั้งระดับโสดาบัน	
ธัมมานุสารี	สัทธานุสารี	มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร	
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หลายพระสูตรด้วยกัน	

ในที่น้ีจะยกมาอ่านให้ฟังบางพระสูตร	ยกเกี่ยวกับ
เรือ่งขนัธ์มาพดูให้ฟัง	ในคมัภร์ีสงัยตุตนกิาย	ขนัธวารวรรค	
ข้อ	๓๑๑	

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะ 

โดยอาการอื่น

เวทนาไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น
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สัญญาไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น

สังขารไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น

วิญญาณไม่เทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอ่ืน

ภิกษทุัง้หลาย ผู้ ใดศรัทธาเชือ่ม่ันธรรมเหล่านีอ้ย่างน้ี  

ผู้น้ีเราเรียกว่าสัทธานุสาร ีก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิ

ของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมที่ท�า

แล้วไปเกิดในนรก ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต 

ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ีของผู้ ใดประจักษ์ชัดโดย

ย่ิงด้วยปัญญาอย่างนี้ ผู้น้ีเราเรียกว่าธัมมานุสารี ก้าวลง 

สู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของปุถุชน

ได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมที่ท�าแล้วจะไปเกิดในนรก ก�าเนิด 

สัตว์เดรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที ่

ยังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ ใดรู้เห็นธรรมเหล่าน้ีอย่างน้ี ผู้นี ้

เราเรียกว่า อริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า ม ี

ความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า” 

ขันธสูตรที่ ๑๐ จบ
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พระสูตรนี้กล่าวถึง	๓	บุคคลด้วยกันที่หยั่งลงสู่มรรค	
ล่วงเลยภมูขิองปถุชุน	ปถุชุนจะม	ี๒	กลุม่	ทกุท่านทีย่งัเป็น
ปุถุชนอยู่อย่างน้อยก็เขยิบมาสักนิดหนึ่ง	ปุถุชนกลุ่มที่หนึ่ง 
เรยีกว่า	“อนัธปถุชุน”	ปถุชุนผูม้ดืบอด	ไม่รูเ้รือ่งเลย	มกิีเลส
เตม็ทีเ่ลย	มีตวัมตีนเตม็ที	่พดูเรือ่งไม่มตีวัตน	นีฟั่งไม่รู้เรือ่งเลย	 
กลุ่มที่สอง	เรียกว่า	“กัลยาณปุถุชน”	ปุถุชนที่พร้อมจะ
งอกงามไปในคุณความดีชั้นสูงต่อไปได้	มีพื้นฐานคือศีล 
เชือ่กรรม	เชือ่ผลของกรรม	ได้ฟังเรือ่งรปู	เรือ่งนาม	เรือ่งขนัธ์	 
เรื่องอายตนะ	ธาตุ	ปฏิจจสมุปบาท	ได้ฟังอริยสัจ	แต่ยัง 
ไม่ได้เห็น	ยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติ	ยังไม่ได้สังเกต	ยังไม่ได้
ใส่ใจ	ยังไม่เห็นจริง	ยังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิขั้นสูง	ยังไม่ได้ 
ลงไปสูม่รรค	ปถุชุนกเ็ลยม	ี๒	มอีนัธปถุชุน	ปถุชุนทีม่ดืบอด 
บอดสนทิเลย	มแีต่เรือ่งตวัตนของตน	ผลประโยชน์	หน้าตา	
เรา...ของเรา...	เยอะแยะไปหมด	ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็
เป็นอย่างนั้น	คงเคยเป็นกันมาแล้ว	พอได้มาฟังธรรม 
มคีวามเข้าใจทางธรรม	กจ็ะมาสูก่ลัยาณปถุชุน	แต่พระสตูรที่
อ่านให้ฟังเมือ่กีเ้ลยปถุชุนมาแล้ว	ข้ามผ่านภมูขิองปถุชุน	หยัง่ลง 
สูภ่มูขิองสตับรุษุ	ภมูขิองผูท้ีจ่ะละกเิลสได้	หยัง่ลงสูอ่รยิมรรค	
มี	๓	ท่านด้วยกัน	สัทธานุสารี	ธัมมานุสารี	และโสดาบัน	

ยกเรื่องทุกขสัจน้ีมาเป็นตัวพิจารณาว่า	รู้ชัดมั้ย 
มัน่ใจมัย้	ทกุท่านกอ็ย่าลมืมัน่ใจในสจัจะทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

สุภีร์ ทุมทอง | 95



อริยสัจภาคปฏิบัติ

แสดงไว้	พระสูตรที่อ่านให้ฟังนี้เป็นเรื่องขันธ์	๕	ขันธ์	๕	 
นี้เป็นทุกขสัจ	ธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	อันนี้ก็เป็นทุกขสัจ 
มั่นใจมั้ย	พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรก็ต้องเป็นจริงอย่างน้ัน 
ต้องไปใส่ใจ	บอกตวัเองให้เกดิความมัน่ใจ	เชือ่มัน่	มีความชัดเจน
ว่าเราจะปฏิบัติทางนี้แหละ	จิตมันจะได้หยั่งลงสู่อริยมรรค 
การหยัง่ลงสูอ่รยิมรรคกค็อืมนัจะไม่ไปต่อแล้วในวฏัฏสงสาร 
คือไม่อยากจะไปต่อ	มันไม่ไปต่อ	ถึงแม้จะมีความอยาก 
ความคาดหวัง	และความต้องการ	ซึ่งเป็นอ�านาจของกิเลส 
แต่ด้วยอาศยัอนิทรีย์คอืศรัทธา	เช่ือพระพุทธเจ้ามนักไ็ม่ไป	 
มันก็จะหันมาทางนี้	หันมาทางมรรคแทน	กิเลสยังมีอยู่ 
อนันีมั้นเป็นเรือ่งธรรมดา	ต้องรอให้ถอนก่อนมนัถงึจะหมด	
แต่คนนี้เขามีศรัทธา	เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	
ทุกข์นี้มันต้องเป็นอย่างนี้	อย่าไปดื้อกันเกินเหตุเลย	ไปต่อ
มันก็ตายอยู่ดี	

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ภิกษุท้ังหลายรูปมันไม่เที่ยง 
มคีวามแปรผนั	มภีาวะโดยอาการอืน่	จากทีเ่ราเคยยดึเคยถอื 
เอาไว้	รปูนีเ่คยถอืว่าเป็นของเรา	มนักไ็ม่เป็น	ถอืว่ามันเป็น
ของแข็งแรง	มันก็ไม่เป็น	มันเป็นอย่างอื่นไปหมดแหละ 
รปูทีเ่ราเคยถอืไว้นีม่นัเป็นอย่างอืน่ไป	ถอืว่าเป็นตวัเป็นตน	 
มันก็ไม่เป็น	ถือว่าเป็นของเที่ยง	มันก็ไม่เป็นของเที่ยง 
ไม่เป็นของเรา	ไม่เป็นของใคร	มันเป็นของมันอย่างนั้น	
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เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณก็เหมือนกัน	มันเปล่ียน 
มนัแปรผนั	เป็นอาการอย่างอ่ืนจากทีเ่ราเคยถอืเอาไว้เคยยดึ 
เอาไว้	เพราะทีเ่คยถอื	เคยยดึเอาไว้	มนัเป็นทฏิฐิเท่าน้ันเอง 
โดยความเป็นจริงของขันธ์	๕	มันเป็นอย่างอ่ืนไป	เดิมเรา
เห็นว่ามันเป็นเรา	แต่ข้อเท็จจริงของมัน	คือมันเป็นตัวทุกข์	
มันเป็นทุกขสัจ	มันตรงข้ามกัน	มันเป็นอย่างอื่นไป	

เคยถอืว่ามนัสขุ	มนักไ็ม่ใช่อย่างทีถ่อืไว้	มนัไม่เหมอืน
ที่เคยถือไว้	มันมีภาวะโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่เคยถือ
เอาไว้	ผู้ใดศรัทธา	เชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้	ผู้นี้เรียกว่า
สทัธานสุาร	ีถ้ามัน่ใจว่าต้องเป็นอย่างนีไ้ม่มีวนัเป็นอย่างอืน่	 
พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูตรัสอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น
แน่นอนเป็นอย่างอืน่ไม่ได้หรอก	ถ้าเป็นอย่างอืน่	พระองค์ก็
ต้องตรสัเป็นอย่างอืน่	พระองค์ตรัสว่าเป็นทกุขสจั	กต้็องเป็น
ทกุขสจันัน่แหละ	มนัจะเป็นอย่างอืน่เป็นไปไม่ได้	พระองค์
ตรัสว่าตายเป็นธรรมดา	จะให้อยู่โดยไม่ตายได้มั้ย	มันก็ 
ไม่ได้	มนัเป็นไปไม่ได้	อย่างน้ีเรยีกว่าศรทัธาเป็นตวัหลกัตวัน�า	

ทุกท่านต้องค่อย	ๆ	พิจารณาดูความจริง	ให้มันมี
ศรัทธาขึ้นมา	ผู้ใดศรัทธาเช่ือมั่น	คือมีความมั่นใจธรรมะ
เหล่านีอ้ย่างนี	้มัน่ใจว่าธรรมะอย่างนีต้้องเป็นอนันีแ้น่นอน	
ไม่มวีนัเป็นอย่างอืน่แน่	ไม่ได้เป็นคนมปัีญญาเยอะ	แต่อาศยั
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ความมัน่ใจได้	อาศยัสทัธนิทรย์ีเป็นใหญ่	ก้าวลงสูอ่รยิมรรค
ได้เช่นเดยีวกนั	หยัง่ลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ	ผ่านภูมขิองปถุชุนได้	 
คนนี้ไม่ได้เรียกปุถุชน	เรียกว่าหยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ 
แต่ยังไม่ใช่พระโสดาบัน	เรียกว่าสัทธานุสารี	ผู้ที่ไปด้วย
ศรัทธา	ศรทัธาพาไป	ศรัทธาคือความมัน่ใจ	เช่ือปัญญาตรสัรู้
ของพระพุทธเจ้า	พระองค์ตรัสอย่างไรต้องเป็นอย่างน้ัน	 
ถ้าเราท�าอย่างพระพทุธเจ้าตรัสไว้	กจ็ะต้องได้เหมอืนกบัที่
พระองค์ตรัสไว้ทกุประการไม่มีเป็นอย่างอืน่	มนัจงึไม่ยกึยกั	 
ถ้าคนยึกยักหน่อย	ก็จะว่า	เอ...	ถ้าไปทางธรรมะเต็มที่
เดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะ	เราก็ต้องเอาทางโลกด้วย	มีอะไรกิน 
ถ้าท�าได้ก็เป็นอย่างนี้ล่ะ	ทุกท่าน	อย่างน้อยก็เป็นกัลยาณ
ปถุชุนไว้	มีศีลไว้	เชือ่กรรมไว้	ถ้าจะให้มัน่คงแน่นอน	หยัง่ลง 
สูม่รรค	ต้องมาปฏบิตัใิห้รูจ้กัรูปนีว่้ามนัไม่เทีย่ง	เหน็บ่อย	ๆ	 
ถ้าเรามีปัญญาไม่เยอะ	ไม่แหลมคมหรือไม่ชัดเจนมาทาง
ปัญญา	กใ็ช้ศรทัธา	ผูใ้ดมศีรทัธา	เชือ่มัน่ธรรมเหล่านีอ้ย่างนี้	
ผูน้ีเ้รยีกว่าสทัธานสุาร	ีก้าวลงสูอ่รยิมรรค	หยัง่ลงสูภ่มูขิอง
สตับรุษุ	ผ่านภมูขิองปถุชุนได้แล้ว	กเิลสทีร่นุแรงอย่างปถุุชน
กจ็ะลดลง	ท่ีจะไปท�าทจุรติอะไรต่อมอิะไร	เพือ่ทีจ่ะแย่งชงิ
สมบตัโิน่นนีน่ัน่	หรอืท�าเพือ่หน้าตา	เพือ่ตวัเพ่ือตน	เพือ่ของตน	 
เพือ่ผลประโยชน์มนักไ็ม่ม	ีหลกัการสงัเกตว่าหยัง่ลงสูม่รรค	 
คอืยงัรกัษาผลประโยชน์ของตนอยูม่ัย้	ถ้ารกัษาอยู่มันไม่หยัง่
ลงสู่มรรคนั่นเอง	เพราะความจริง	ตัวตนมันไม่มี	
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ต่อไปแบบที่สอง	ธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัด
โดยยิง่ด้วยปัญญาอย่างน้ี	ส�าหรบัคนทีม่ปัีญญาด	ีมปัีญญา
แหลมคม	เป็นคนที่พิจารณาตามหลักเหตุผลแล้วมีความ
เข้าใจชัดทางธรรม	พอเข้าใจชัด	ก็ใช้ความเข้าใจชัดเจน 
ในธรรมน้ีเป็นตวัน�า	เพราะธรรมะมีเหตมีุผลแน่นอนตายตัว 
มนัชดัเจนอย่างนัน้	ถ้าได้ผ่านการปฏบัิตมิาบ้าง	รูจ้กัพจิารณา
บ่อย	ๆ	เป็นคนมีปัญญาเยอะด้วย	อาจจะด้วยการบ�าเพ็ญ
มาในอดตี	หรอืได้ฟังข้อธรรมะจากครบูาอาจารย์ทีช่�านาญ 
พอชัดเจนจะไปไหนได้	มันก็ไปไม่ได้	ต้องหย่ังลงสู่มรรค	
เพราะทางมันมีทางเดียว	มีประตูเดียว	มันไม่มีทางอ่ืน 
ต้องเหน็ทกุข์เท่านัน้ ตณัหาจงึจะไม่ม	ีเพราะตณัหามนัชอบ 
ความสุข	ชอบความสะดวก	ชอบความสบาย	ถ้าไปเหน็ว่า 
มันสบาย	ตัณหามันก็ต้องมีอยู่ตลอดกาล	ต้องเห็นว่า 
มันเป็นทุกข์	เพราะโดยพื้นฐานมันไม่ชอบทุกข์	ถ้าเห็นว่า 
ทกุอย่างมนัเป็นทกุข์เสยีแล้ว	ตณัหามนักไ็ปไม่เป็น	เหมอืน
อย่างพวกเราน่ี	ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์	เราอยากจะได้มั้ย 
ไม่อยากได้	นี่คือนิสัยของตัณหาเลย	ถ้าอยากรู้ว่าตัณหา
นิสัยอย่างไร	ก็ดูตัวเราเองน่ี	อยู่กันมานานก็เพราะตัณหา 
ทั้งนั้นแหละ	ตัณหามันสร้างคน	เราเป็นคน	นี่แหละตัณหา 
สร้างนสิยัเดยีวกนักบัเรา	ตณัหาชอบสนกุ	ชอบเพลิดเพลิน	
ชอบอร่อย	ชอบสบาย	ชอบสะดวก	ชอบท�าอะไรตามอ�าเภอใจ	 
ถ้ามีแต่ทุกข์มันชอบมั้ย	เชิญมาท่ีฐณิชาฌ์รีสอร์ท	มาแล้ว 
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มแีต่ทกุข์	เครยีดวิตกกังวล	อาหารก็ทานไม่ได้สกัอย่างเดยีว	
มันจะไปมั้ย	เชิญมาฐณิชาฌ์รีสอร์ทนะ	จะได้แก่และตาย 
มันไปมั้ย	มันไม่ไป	นั่นแหละคือทุกขสัจแล้ว	เกิด แก่ เจ็บ
ป่วย ตาย นั่นแหละคือทุกขสัจ	เชิญมาฐณิชาฌ์รีสอร์ท 
จะได้นอนป่วยกันทุกคนเลย	มามั้ย...	ไม่มา	ตัณหามันไป 
ไม่เป็นเลย	คนมีปัญญาพจิารณาแล้ว	ทางออกต้องมรรค	๘	 
อย่างเดยีวเท่านัน้	จะต้องเจรญิมรรคให้เกดิปัญญาเหน็ทกุข์
ให้ได้	ตณัหามนัจงึจะไม่เกิด	ไม่อย่างงัน้มนัเกดิ	เพราะตณัหา
มันจะอยู่กับของที่น่าเพลิดเพลิน	กับของดี	ของงาม	

 
ถ้าเราพดูถงึความสขุ	ความปลอดโปร่ง	สบาย	มัน่คง

อย่างนัน้อย่างนี	้ปฏบัิติแล้วเราจะได้สมาธ	ิปฏบิตัแิล้วจะดเีลศิ
ประเสริฐ	ไม่มวีนัหรอกท่ีจะหมดกเิลส	เป็นไปไม่ได้เลย	เพราะ
ว่าตัณหามันชอบมาก	แต่ถ้าปฏิบัติให้เห็นว่า	มีแต่ทุกข์นะ	 
โลกมนุษย์ก็ทุกข์	เทวดาก็ทุกข์	พรหมก็ทุกข์	ทุกขเวทนา
มันก็ทุกข์	สุขเวทนามันก็ทุกข์	อทุกขมสุขเวทนามันก็ทุกข	์
สมาธิฌาน	๔	นี้เป็นอุเบกขาเวทนา	ที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว 
ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์	อย่างนี้ตัณหามันจึงจะไม่ไป
ต่อนี่	นี้เรียกว่ามีความชัดเจน	ธรรมะประจักษ์ชัดโดยยิ่ง 
ด้วยปัญญา	กจ็ะชดัเจนว่าไม่มทีางอืน่เลยจะต้องเจรญิมรรค
เท่านั้น	พอมีปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว	ผู้นี้ก็เรียกว่า 
ธัมมานุสารี	ก้าวลงสู่อริยมรรค	หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ	
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ผ่านภมูขิองปถุชุนได้แล้ว	ทกุท่านใช้อนัไหนกไ็ด้	ขอให้ผ่าน
ภูมิของปุถุชนก็ใช้ได้	มีสัทธานุสารีแล่นไปตามศรัทธาก็ได้ 
หรือธัมมานุสารีแล่นไปตามความเข้าใจธรรม	ชัดเจนด้วย
ปัญญาของตนก็ได้	พระพทุธเจ้าทรงสอนตามหลักสจัธรรม
อยูแ่ล้ว	มนัชัดเจน	ถกูต้องอยูแ่ล้ว	ถ้าไม่มปัีญญาเหน็ชดัด้วย
ตัวเองก็ต้องใช้ศรัทธา	เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
มาเป็นตวัน�าเข้า	หรอืถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญาเป็นตัวน�าเข้ากไ็ด้	

ส�าหรับท่านท่ีปฏิบัติมรรคทั้ง	๘	มีสัมมาทิฏฐิเป็น
หวัหน้า	และมีองค์อืน่	ๆ	มาผสมเข้าไป	จนเกดิญาณปัญญา	
เกิดมรรคญาณ	ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้	ผู้นี้เรียกว่า
อริยสาวกผู้เป็นโสดาบัน	ไม่มีทางตกต�่า	มีความแน่นอน 
ทีจ่ะส�าเร็จสมัโพธใินวนัข้างหน้า	เป็นผูท้ีรู่เ้หน็	ทีเ่ราต้องการ
ก็คือรู้เห็น	การรู้การเห็นนี้เป็นลักษณะของพระโสดาบัน	
ตอนนี้เรายังไม่เห็นเหมือนตาเรายังไม่เปิดขึ้นมา	เราก็ต้อง
ใช้การพิจารณา	การใส่ใจ	โยนิโสมนสิการนี้คือคนที่ยัง 
ไม่เห็น	พวกต้องใช้ปัญญาอยู่นี้ก็ยังไม่เห็น	ต้องมีมรรค
ญาณเกิดขึ้นจึงจะเห็น	เห็นเป็นกิจหน้าท่ีของมรรคญาณ 
เห็นทุกข์เป็นทุกข์	เห็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข ์
เห็นความดับทุกข์เป็นความดับทุกข์	เห็นมรรค	๘	เป็น
หนทาง	เห็นสัจจะ	๔	นี่แหละ	เป็นทัสสนมรรค	มรรคแบบ
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เห็นสัจจะ	เมื่อเห็นก็จะละ	ถอนสังโยชน์	๓	ประการอย่าง
ทีว่่ามาแล้วท้ังหมดร้อยเปอร์เซน็ต์	กว่าจะร้อยเปอร์เซน็ต์นี่
ก็ค่อย	ๆ	ถอนมาตามล�าดับ	

อีกพระสูตรหนึ่ง	พระพุทธองค์ทรงแสดงเพ่ือให้เรา
เขา้ใจทุกข์มากขึ้น	ทุกท่านลองฟังด	ูในคัมภีร์สังยุตตนิกาย	
ขันธวารวรรค	ข้อ	๓๒๑ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด 

ความปรากฏแห่งรูป นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความ

ตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ

ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏ

แห่งเวทนา น้ีเป็นความเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู ่

แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ

ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏ

แห่งสัญญา น้ีเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่ 

แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ
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ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏ

แห่งสังขาร น้ีเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่ 

แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ

ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความบังเกิด ความปรากฏ

แห่งวิญญาณ น้ีเป็นความเกิดข้ึนแห่งทุกข์ เป็นความต้ังอยู่

แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนความดับ ความสงบระงับ 

ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูป น้ีเป็นความดับแห่งทุกข์ เป็น 

ความสงบระงับแห่งโรค เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชรา 

และมรณะ

ความดับ ความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง

เวทนา น้ีเป็นความดบัแห่งทกุข์ เป็นความสงบระงบัแห่งโรค 

เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ

ความดับ ความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง

สัญญา น้ีเป็นความดบัแห่งทกุข์ เป็นความสงบระงบัแห่งโรค 

เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ
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ความดับ ความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง

สังขาร น้ีเป็นความดบัแห่งทกุข์ เป็นความสงบระงบัแห่งโรค 

เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ

ความดับ ความสงบระงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่ง

วิญญาณ น้ีเป็นความดบัแห่งทกุข์ เป็นความสงบระงบัแห่งโรค 

เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ

ขันธสูตรที่ ๑๐ จบ

พระสูตรนี้	ทุกท่านก็จะได้เข้าใจทุกขสัจชัดเจนยิ่งขึ้น	 
ทั้งตัวพวกเรานี่ก็คือขันธ์	๕	นี่เอง	มันเป็นทุกข์	ความ
เกิดขึ้น	ความต้ังอยู่	ความบังเกิด	ความปรากฏแห่งรูป 
อนันีแ้หละเป็นความเกดิขึน้แห่งทกุข์	ทีเ่กดินี	่เป็นความเกดิ 
แห่งทุกข์	เป็นความตัง้อยูข่องโรค	ของสิง่ทิม่แทง	ต้องมอีะไร
ทิ่มมันเรื่อย	มีตามันก็ท่ิมมาทางตา	มีหูมันก็ทิ่มมาทางหู 
มันเป็นความตั้งอยู่แห่งส่ิงที่เสียดแทง	ถ้าเราไม่รู้จัก 
เรากอ็ยากให้มนัเป็นอย่างอืน่	ไม่อยากจะมอีะไรทิม่แทงตา 
ทั้ง	ๆ	ที่มีตา	ไม่อยากจะมีอะไรทิ่มขา	ทั้ง	ๆ	ที่มีขา 
ไม่อยากจะให้ยุงมากัดมือกัดแขน	ทั้ง	ๆ	ที่มีแขน	อันน้ี 
มันก็เป็นตัณหา	ไม่รู้จักทุกข์มันก็วนเวียน	
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พวกเราจงึต้องรูจ้กัทกุข์นะ	ความเกิดขึน้	ความตัง้อยู	่ 
ความบังเกิด	ความปรากฏแห่งรูป	นี้เป็นความเกิดข้ึน 
แห่งทกุข์	เป็นความตัง้อยูแ่ห่งโรค	คอืภาวะทีม่คีวามทิม่แทง	 
เสียดแทง	ทิ่มต�าจิตใจของเราให้อยู่ไม่เป็นสุข	และเป็น
ความปรากฏแห่งชราและมรณะ	ความปรากฏแห่งรูปน้ี 
เท่ากบัความปรากฏของชราและมรณะนัน่เอง	มนัเป็นอย่างนี	้ 
เกดิมานี ่เท่ากบัชรามรณะปรากฏข้ึนมาด้วย	ทีต่ัง้อยูก่เ็ป็น 
ความตั้งอยู่ของโรค	ของสิ่งท่ิมแทงต่าง	ๆ	ไม่ใช่อยู่อย่าง 
มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน	เป็นความตั้งอยู่ของโรค	 
ของสิง่ทิม่แทงเสยีดแทง	ถ้าเรารูจั้ก	กไ็ม่มปัีญหาใช่มัย้	เรารูจ้กั 
อยู่แล้วว่า	อ้าว...มีหูก็ต้องโดนด่า	โดนชม	ค�าชมทิ่มมาบ้าง	
ค�าด่าทิม่มาบ้าง	เราก็สบาย	เพราะเรารูจ้กัว่า	นีม่นัเป็นทุกข์	
เป็นความปรากฏของชรามรณะ

ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่	ก็เป็นตัวทุกข์ปรากฏขึ้นมา	ไม่ใช่
ตัวตน	ตัวทุกข์ตัวน้ีด�ารงอยู่	ตั้งอยู่	ก็เป็นความตั้งอยู่ของ
สิ่งเสียดแทงทิ่มแทง	แขนขาอะไรต่อมิอะไร	ก็มีสิ่งท่ิมแทง
เสยีดแทงต่าง	ๆ	เยอะแยะมากมาย	แล้วกเ็ป็นความปรากฏ
แห่งชราและมรณะ	สักหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทั้งหมด
มันจะหายไปเมือ่ชรามาเยือน	ชรามามนัจะเอาอะไรไปบ้าง	
เอาหนงัทีอ่่อนนุม่หายไป	เหลอืแต่หนงัเหีย่ว	เอาอะไรออก
ไปอีก	ตาท่ีมองเห็นชัดเจน	มันก็เอาออกไป	เหลือแต่ตา 
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ฝ้าฟาง	มองอะไรก็ไม่ชัด	อย่างผมอ่านพระสูตรตอนนี	้
มองไม่ค่อยเห็นแล้ว	บางทีต้องใส่แว่น	บางทีต้องถอดแว่น 
ไม่รู้จะตัดมาท�าไมก็ไม่รู้	ไม่ตัดมาก็ไม่ได้อีก	มองไม่เห็น	
อย่างนี้	มันก็เป็นธรรมชาติ	ถ้าเราไม่รู้จักมัน	ก็มีปัญหา 
ถ้ารู้จักแล้ว	เราก็สบาย

ถ้ามองไม่เห็นขนาดน้ี	เราก็ยื่นออกไปขนาดน้ี	ถ้า
ยื่นออกไปขนาดนี้แล้วมองไม่เห็น	เราก็เลิกอ่าน	เราก็รู้จัก
มันแล้ว	ชรามรณะมันปรากฏแล้วนี่	มันไม่เหลือซากแล้วนี่ 
เราก็สบาย	 ไม่มีปัญหา	แต่บางคนไม่รู้จัก	 ก็บ่นไป 
สักหน่อยมันจะหายหมด	หูเราเคยได้ยินชัดเจน	พอชรามา	
มนัก็ยกหเูราทิง้	เหลอืแต่หูกระทะ	ฟังไม่ได้ยนิแล้วทนีี	้เป็น
บ้องหูให้คนอื่นตบเอาเท่าน้ันแหละ	ไม่มีประโยชน์ในการ 
ฟังเสียงแล้ว	เส่ือมอย่างเดียว	ทุกส่ิงทุกอย่างที่เราม ี
ทกุท่านแขง็แรงยงันัง่ได้	เดนิได้	ยงัเข้าห้องน�า้	ถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะได้	นีเ้ป็นเพราะว่า	ยงัไม่ป่วยเท่านัน้แหละ	ถ้าป่วย
ขึ้นมา	แค่จะลุกก็ไม่ไหวแล้ว	แก่ขึ้นมาจะลุกก็ไม่ขึ้น	จะไป
เข้าห้องน�้าเองก็ไม่ได้แล้วเวลาป่วย	จะพลิกไปพลิกมาก ็
ไม่ได้	ที่เราพลิกไปพลิกมาได้นี่	ไม่ใช่ว่ามันจะต้องพลิกได ้
อย่างนี้ตลอดไป	มันเป็นความตั้งอยู่ของโรคของสิ่งทิ่มแทง
เท่านัน้เอง	เมือ่ชราปรากฏตวัขึน้มา	เราจะพลกิซ้ายพลกิขวาก็
ไม่ได้จะลุกเองกล็กุไม่ได้	ใช้ขา	๒	ขาก็ลกุไม่ข้ึน	ต้องใช้ขาที	่๓ 
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มาช่วย	บางทีขาที่	๓	มี	แต่ว่ามันก็ใช้การไม่ได้อีก	ต้องใช้
คนอืน่มาดงึขึน้	ใช้คนอืน่แล้วบางทมีนัใช้ยากนะ	ใช้ขาตวัเอง
มันยังโอเคใช่มั้ย	แต่ใช้คนอื่น	แก...มาช่วยฉันหน่อยอย่างนี้
ท�านองนี้	สักหน่อยก็นอนติดเตียง	

ทุกวันนี้เราปวดหนักปวดเบา	ก็ไปเข้าห้องน�้าใช่มั้ย 
บางคนไม่ระวงั	จะนกึว่าเราจะเข้าห้องน�า้ด้วยตวัเองได้ตลอด
กาลนาน	แต่ความจรงิไม่ใช่	ต่อไปท่านจะลกุเข้าห้องน�า้เอง
ไม่ได้	แค่จะลกุกย็งัลกุไม่ขึน้เลย	อย่าว่าแต่จะไปเข้าห้องน�า้	
ต่อไปต้องนอนจมอุจจาระปัสสาวะ	แค่กลิ้งไปกลิ้งมายัง
ไม่ได้	ต้องรอคนอ่ืนเขากลิ้งให้	น่ีมันเป็นอย่างน้ัน	ดังนั้น 
เรานอนกลิง้อยูน่ี	่อย่ากลิง้เอาสบายนะ	เพราะต่อไปมนัจะ
กลิ้งไม่ได้	ต้องกล้ิงอย่างมีสติรู้จักมั้ย	ต้องรู้จักว่า	โยกไป
ซ้ายนีมั่นทกุข์ โยกไปขวานีม่นัทกุข์ ต่อไปมนัจะโยกไม่ได้ 
เดินเท้าซ้ายนี่มันทุกข์	เดินเท้าขวานี่มันทุกข์	ต่อไปมันจะ
เดินไม่ได้	กินข้าวก็เหมือนกัน	กินข้าวมันก็ทุกข์นะ	มันเป็น
ความปรากฏของทกุข์	ไม่ใช่กนิให้มนัเป็นสขุสนกุสนานอะไร 
ต่อไปมนัจะกนิเองไม่ได้	มันจะเคีย้วไม่ได้	หลายท่านก็คงจะ
เริ่มเคี้ยวไม่ได้แล้ว	นั่นแหละมันก�าลังจะเอาคืนหมดแล้ว 
มันเป็นความปรากฏตัวของชราและของมรณะแล้ว	
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ทกุท่านจึงต้องไปหัดพจิารณา	พระพุทธเจ้าทรงแสดง 
ให้เรารู้จักขันธ์	๕	มันเป็นทุกข์นั่นเอง	ถ้าเห็นอย่างนี้แล้ว	
ความเข้าใจผิดในขันธ์	๕	ก็จะหมดไป	เราจะเลิกเข้าใจผิด 
เลิกปรนเปรอ	หรือหาวิธีการที่จะให้มันอยู่นาน	ให้มันดูดี 
มั่นคง	เรามีแต่เจริญมรรคเพื่อไปนิพพาน	

พระพุทธองค์ตรัสความเกิดข้ึน	ความตั้งอยู่	ความ 
บังเกิด	ความปรากฏแห่งรูป	นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์	
เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค	เป็นความปรากฏแห่งชราและ
มรณะ	ด้านเวทนาก็เหมือนกัน	ที่เป็นสุขเป็นทุกข์	นี่อย่า
เพลินทีเดียวนะ	แท้ที่จริง	มันเป็นความปรากฏตัวของทุกข์
นั่นเอง	เป็นความตั้งอยู่ของโรค	และเป็นความปรากฏแห่ง
ชราและมรณะนั่นแหละ	สุขแบบนี้จะสลายไป	ทุกข์แบบนี้
จะหมดไป	พังสลายไปหมดแหละ	ไม่เหลือหรอก	ให้เราได้
รูจ้กั	จนถึงวญิญาณต่าง	ๆ	วญิญาณทางตา	วิญญาณทางหู 
ต่อไปกพ็งัสลายทัง้นัน้แหละ	ไม่เหลืออะไร	ถ้าคนไม่ระวงั	ไม่รู้
จกัพจิารณา	ไม่มปัีญญา	กจ็ะนึกว่ามนัเป็นเรา	เป็นตวั	เป็นตน	 
เป็นเราเดิน	เรายืน	เรานั่ง	เรานอน	เราส่ังขาของเราได	้ 
เราอยากเดินซ้ายมันก็เดินซ้าย	อยากเดินขวามันก็เดินขวา	
อยากเห็นข้างซ้ายก็เหลียวไปมองซ้าย	อยากเห็นทางขวาก็
เหลียวไปมองขวา	อยากเย็นก็เปิดแอร์	คิดเอง	สั่งการเอง
ได้หมด	แต่จริงๆ	มันไม่ใช่อย่างนั้น	ถึงวันหนึ่งจะท�าทุกสิ่ง
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ทกุอย่างแบบทีว่่านีไ้ม่ได้สกัอนัเดยีวนะ	อยากมองซ้ายมนัก็
มองไม่ได้	มนัหนัไม่ไปแล้ว	ตอนนีม้นัหนัไปได้สบาย	ต่อไป
กห็าคนช่วยเขน็รถเขน็ไปทางซ้าย	ถ้าเขาเขน็ไปทางขวา	ทนีี้ 
จะโกรธเขาล่ะสิ	มันไม่ใช่เป็นความปรากฏตัวของสิ่งดีงาม	
เป็นความปรากฏตวัของภาวะทีจ่ะผพุงัสลาย และภาวะที่
จะไม่สามารถท�าอย่างนีไ้ด้อกี	แต่คนมกัจะประมาท	พอได้มี
ความสุข	นกึว่าเราจะต้องได้อย่างนีต้ลอดไป	เราจะสามารถ
ท�างานหาเงินได้ตลอด	แท้ที่จริง	เมื่อเรามีความสามารถ
ท�าได้อย่างนัน้	กเ็ป็นความปรากฏต่อไปว่า	ต่อไปเราจะไม่มี
ความสามารถอย่างนั้น	ความสามารถอย่างนั้นจะหมดไป	

ทุกท่านจึงต้องรู้จักข้อนี้ให้ดี	ๆ	มันเป็นแค่ทุกข์นะ 
ทุกข์เกิด ทุกข์ดับ	เท่านั้นแหละ	มีเท่านี้	มันเป็นทุกขสัจ 
มนัเป็นสจัธรรม	เป็นความเป็นจรงิ	คนใหญ่กว่าเรากม็เียอะแยะ	 
ก็ไม่เห็นจะเหลืออะไรนี่	คนที่เขาใหญ่โตมโหฬารกว่าเรา	 
เขามีหมอที่เก่งกว่าเรา	ยารักษาโรคท่ีดีกว่าเรา	เป็นไง 
เหลือบ้างมั้ยครับ	ไม่เหลือเลย	มันเป็นอย่างนี้	พวกเรา 
จะเหลืออะไร	เหลือแต่กิเลส	คาอยู่นี่แหละ	เกิดชาติหน้า 
กย็งัคาอยู	่ส่วนขนัธ์นีพ่งัไปหมดแล้ว	กเิลสยงัเหลือกไ็ปสร้าง
ขนัธ์ใหม่	ขันธ์นัน้กพ็งัอกี	ไปสร้างอนัใหม่	พงัอกีไปเรือ่ย	ๆ	
เหลอืแต่กเิลส...	ไม่หมดซกัท	ีหมดลมหายใจไปตัง้หลายรอบ 
หมดแรงไปตัง้หลายครัง้	หมดศักยภาพความสามารถไปตัง้
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หลายเรือ่ง	แต่ท่ียงัไม่หมดคือกเิลส	เรากเ็ลยต้องมาเจรญิมรรค 
มนัเป็นเรือ่งจ�าเป็นมาก	ท่ีจะต้องมารู้จักทุกข์	จะได้ถอนกเิลส 
ถ้าไม่รู้จักทุกข์นี่	มันถอนกิเลสไม่ได้

ผมยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังพอเป็นตัวอย่าง	ให้ท่าน
ทัง้หลายได้พอเข้าใจวธิปีฏบิตันิะ	คอร์สนีเ้ราเน้นไปทีส่จัจะ	
เริม่ต้นคอืทกุขสจั	คือขันธ์	๕	คือรปูธรรมนามธรรม	ทกุท่าน
ให้ใส่ใจสนใจรปูนาม	ขนัธ์	๕	ถ้านามธรรมยงัละเอยีดเกนิไป	 
ก็ใส่ใจที่รูปก่อนก็ได้	รูปของเรานี้	มีธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	
เป็นหลักใหญ่	ธาตุดิน	เป็นของแข็ง	ของหยาบกระด้าง	มี
ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	เยื่อในกระดูก	ไต	
หัวใจ	ตับ	พังผืด	ม้าม	ปอด	ไส้ใหญ่	ไส้น้อย	อาหารใหม	่
อาหารเก่า	ทกุส่วนนีเ้ป็นธาตดุนิ	เป็นปฐวธีาต	ุให้เหน็ว่ามนั
เป็นธาต	ุเป็นดนิ	เป็นรูปขนัธ์	เป็นส่ิงไม่เทีย่ง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่
ตวัตน	เป็นทกุขสจั	ให้เห็นอย่างนีบ่้อย	ๆ	ใส่ใจลงไปบ่อย	ๆ	
ทีละอย่าง	ๆ	เดี๋ยวเราก็เก่งขึ้น	แรก	ๆ	อาจจะไม่ค่อยเก่ง	

ธาตุน�้า	มีดี	เสลด	หนอง	เลือด	เหงื่อ	มันข้น	น�้าตา	
เปลวมนั	น�า้ลาย	น�า้มกู	น�า้มนัไขข้อ	น�า้มตูรคอืน�า้ปัสสาวะ	
ก็มีอยู่กับทุกคน	นี้ก็คืออาโปธาตุ	ธาตุน�้า	นี้ก็เป็นรูปขันธ	์
สนใจมันว่า	ทุกส่วนนี้เป็นรูปขันธ์	ไม่ใช่เรานะ	ไม่ใช่ตัวตน
ของเรา	ไม่ใช่เวทนา	ไม่ใช่สญัญา	ไม่ใช่สังขาร	ไม่ใช่วญิญาณ	
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มนัเป็นรปูขนัธ์	มนัเป็นของไม่เทีย่ง	มนัเป็นทกุขสจั	หดัสงัเกต
อย่างนี้บ่อย	ๆ	ถ้าหัดสังเกตอย่างนี้บ่อย	ๆ	ความเป็นจริง
ของทุกขสัจมันก็จะค่อย	ๆ	ปรากฏออกมาให้เราเห็นชัด	

ธาตไุฟ	มไีฟท่ีท�าให้ร่างกายอบอุน่	ไฟท่ีเผาให้คร�า่คร่า
หมดเรีย่วแรงลงไป	ไฟท�าให้ร่างกายเร่าร้อน	ไฟย่อยอาหาร	
มันเป็นอย่างนี้	ก็เป็นธาตุไฟ	เป็นเตโชธาตุ	

ธาตุลม	มีลมพัดขึ้นข้างบน	ลมพัดลงข้างล่าง	ลมใน
ท้อง	ลมในล�าไส้	ลมท่ีพัดไปตามอวัยวะส่วนต่าง	ๆ	ของ
ร่างกาย	และลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	พิจารณาดูมัน 
เทีย่งมัย้	จะเคลือ่นได้ตลอดไปม้ัย	ไม่ตลอดนะ	มนัเคล่ือนได้ 
เพราะมันมีลมเท่านั้นแหละ	มันเป็นธาตุลม	มันเป็นของ
รู้จักหมด	แม้แต่ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออกก็เหมือนกัน 
เป็นของรู้จักหมด	เป็นของที่ไม่คงที่	ไม่คงทน	เป็นรูปขันธ์	
เป็นทกุขสจั	ให้เรารูจ้กัพจิารณาลงไปทีจ่ดุสุดท้ายคือให้มนั
เป็นสัจจะ เป็นอริยสัจ	เป็นส่วนหนึ่งของทุกข์นั่นเอง	ทุกข์
คืออุปาทานขนัธ์ทัง้	๕	ให้หดัสนใจใส่ใจลงไปบ่อย	ๆ 	อย่างนี	้ 
ค่อย	ๆ	ท�า	สนใจ	ใส่ใจ	มองให้มนัเหน็ว่า	เป็นของทีรู่จ้กัหมด	 
รู้จักพังสลาย	ทุกสิ่งทุกอย่าง	เส้นผมบนหัว	ตอนนี้มีกี่เส้น	 
จะเหลือสักเส้นมั้ย	ไม่เหลือ	เล็บของเรามี	๒๐	เล็บนี	่ 
จะเหลือซักอันม้ัย	ไม่เหลือซักอัน	ลมหายใจนี่	หายใจเข้า	
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หายใจออก	ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว	จะเหลือมั้ย	ไม่เหลือ	
ต่อไปจะหายใจไม่เข้า	ไม่ออก	สิ้นลมแล้ว	สิ้นผม	สิ้นขน	
สิ้นเล็บ	สิ้นฟัน	สิ้นหนัง	สิ้นลมหายใจ	ทุกอย่างสิ้นไปหมด	
สิ้นไปมันคือหมดไปทุกอย่าง แต่เราไม่ได้หมดทุกอย่าง  
เพราะเราไม่ม ีเราเลยไม่มอีะไรต้องหมด	มแีต่ทกุข์มนัเกดิ	
ทกุข์มนัหมดไป	นอกจากทุกข์ไม่มอีะไรเกิด	เพราะทีเ่กดิคอื
ทุกข์	นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ	มันเป็นแค่ทุกข์เท่านั้นเอง	 
ให้ค่อย	ๆ	ประกอบลงไปในทุกขสัจ	จะได้ถอนตัณหา
ออกได้	ถ้าไม่ประกอบลงไปในทุกขสัจ	บางคนมานั่งนึก	 
เราต้องตาย	โอ้โห...ตายแล้วก็ต้องเป็นผี	กลัวผีตัวเองอีก	 
ยิง่หนกักว่าเดมิ	เป็นบ้าไปแล้ว	พอไม่เหน็เป็นทกุขสจั	กเิลส
มันไม่ออก

ต้องประกอบลงไปในสจัจะ	ในข้อเทจ็จรงิ	เริม่ต้นจาก
ดูขันธ์	๕	เป็นความปรากฏขึ้นมาของทุกข์	ทุกท่านก็เป็น 
ทกุข์หมด	ผมก็เป็นทกุข์	ใคร	ๆ	กเ็ป็นทกุข์ท้ังนัน้แหละในท่ีนี้	 
เป็นทกุขสจันัน่เอง	เป็นขนัธ์	๕	และน่ีกเ็ป็นความปรากฏตัว 
ของความแก่และความตาย	ไม่ได้เป็นความปรากฏตัวของ
ความดี	ความงาม	ความเลิศประเสริฐอะไร	เป็นความ
ปรากฏตัวของทกุข์	เป็นความตัง้อยูข่องสิง่ทีท่ิม่แทงเสยีดแทง 
จติใจ	เป็นความปรากฏตวัของความแก่และความตาย	ต่อไป 
จะไม่เหลือ	ไม่เหลอืภาวะทกุสิง่ทกุอย่าง	ต่อไปจะไม่เหลอืภาวะ 
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พวกนีอ้ยู่เลย	นีแ่หละเป็นความปรากฏตวัของความไม่เหลอื	
เรายงัเหลอือยูม่เีงนิอยูต่ัง้เยอะ	นีแ่หละคอืความปรากฏตวั
ของความไม่เหลือ

ถ้าอยากรูว่้า	เราจะไม่เหลอืเงนิกีบ่าท	กเ็อาเงินทีเ่ราเหลอื 
นั่นแหละมาดู	สมมติว่าเรามีเงินเหลืออีก	๑๐	ล้านบาท	 
แสดงว่าเราจะไม่เหลือเท่าไหร่ครับ	๑๐	ล้านบาทนั่นแหละ 
พอจะเข้าใจมั้ยแบบนี้	เราก็อย่าเหลือเยอะนะ	ให้เหลือ	๐ 
จะได้ไม่เหลอื	๐	ไง	กเ็หลอืศนูย์แล้วนี	่เราจะได้ไม่เหลอืศนูย์	 
สบายเลย	คนเข้าใจ	มันก็รู้เร่ืองกันใช่มั้ย	ถ้าคนไม่เข้าใจ 
โอ้โห...	พยายามเก็บให้มันเหลือเยอะ	ๆ	ไอ้เหลือเยอะ	ๆ 
นัน่แหละจะไม่เหลอื	จะไม่เหลอืเท่าไหร่	กไ็ม่เหลอืเท่าทีเ่หลอื
นัน่แหละ	ทุกท่านอย่าเหลอืเยอะ	มนัไม่เหลือนะ	เกดิมนักท็กุข์  
ตายมนักท็กุข์ มันก็ได้เท่าน้ี จะให้มันเกนิกว่านีไ้ม่ได้ ส่วน 
ตัณหามันจะเอาเกินกว่านี้	เรามี	๑	อย่าง	เราก็ต้องจาก 
๑	อย่างนั่นแหละ	มันธรรมดา	เป็นธรรมชาติอย่างนี้	

เราจะไม่เหลืออะไรบ้าง	ก็ไม่เหลืออันที่เราเหลืออยู ่
นัน่แหละ	ไม่เหลอืเรีย่วแรงทีเ่ราก�าลงัเดนิได้อยู	่เข้าห้องน�า้ได้	 
ต่อไปเราจะเดินไม่ได้	ฉะนั้น	อย่าเยอะนะ	เอาน้อย	ๆ 
กพ็อนะ	พวกเราไม่ได้เป็นพระอรยิะกบัเขาซกัท	ีเพราะเป็น 
แต่อริเยอะไปหมด	ได้ก็เยอะ	หายก็เยอะ	ทุกข์ก็เยอะด้วย	
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เพราะไม่รู้จักทุกข์นั่นเอง	นึกว่ามันเป็นสุข	ก็เลยเอามา 
ซะเยอะ	แล้วก็เสียไปซะเยอะ	เลยตกอกตกใจ	ทุกข์ก็เยอะ 
ถ้าเรารูจ้กัว่าอนันีเ้ป็นทกุข์	เรากเ็อาพอสมควรพอหอมปาก 
หอมคอ	บรหิารทกุข์ให้มนัพอเป็นไปได้	สกัหน่อยมนัหมดไป	 
เราก็เตรียมใจไว้แล้ว	สบายแล้ว	

สิง่ทีท่่านจะหมดไป	คอืสิง่ทีท่่านมอียูน่ัน่แหละ	ท่านจะ 
หมดลมหายใจเพราะท่านมลีมหายใจนัน่แหละ	เตรียมการ 
ไว้เถอะ	เตรียมรอไว้	พิจารณาไว้	สักวันหนึ่งมันจะหมดลม	 
ตอนนีห้ายใจเข้าอยู	่หายใจออกอยู	่วันหนึง่จะหายใจไม่เข้า 
และหายใจไม่ออก	ตอนนีก้นิข้าวลงไปอยูน่ะ	เดีย๋วสกัหน่อย 
ได้เวลากิน	ไม่ใช่เวลาแห่งความบันเทิงนะ	เป็นเวลาบอก 
ท่านว่า	ต่อไปจะหมดน่ันเอง	ตอนนี้ยังกินได้	ต่อไปจะกิน 
ไม่ลง	พอเข้าใจมัย้	มันไม่มีเกินนีห้รอก	มันไม่มดีกีว่านีแ้ล้ว	 
มนัมเีท่านี	้ถ้าจะดกีว่านี	้กม็แีต่ท�าตามพระอรยิเจ้า	แล้วกไ็ป 
นพิพานเท่านัน้แหละ	โลกนีม้นัได้เท่านีแ้หละมนัวน	มนัเป็น 
อย่างนี	้พอเข้าใจแล้ว	จงึไม่มทีางออกทางอืน่เลย	มแีต่มรรค	๘	 
เท่านั้น	เป็นประตูอมตะ	ส่วนทางอื่นนี่	พูดไปก็หลอกกัน 
เฉยๆ	ถ้าเรารูส้จัจะแล้ว	ใครก็หลอกเราไม่ได้	ถ้าเราไม่รูส้จัจะ	 
กจ็ะโดนหลอกตลอดปีตลอดชาตอิยูน่ั่น	มนักว็น	พวกเราก็
วนมานานจนถึงทุกวันนี้	
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จะต้องรีบรู้ตรงนี้ให้ได้	จะได้ไม่โดนหลอกอีกต่อไป 
เกดิมา	๑	กต็ายไป	๑	เท่านัน้แหละ	ระหว่างอยูก่แ็ก่ไปอกี	๑	 
เหมือนกัน	มันเป็นอย่างน้ัน	เกิดก็ขันธ์	๕	พระพุทธเจ้า
ตรัสบอกแล้ว	ชาติปิ	ทุกขา,	ชราปิ	ทุกขา,	มรณัมปิ	ทุกขัง 
เป็นทกุข์เหมือนกัน	ไม่มีอะไรเกินอะไรหรอก	มนักเ็ท่านีแ้หละ	 
มันเป็นสัจธรรม	ท่านจะมีก็ได้	ก็ไม่ว่าอะไร	แต่ให้รู้จักว่า
น่ันแหละคอืสิง่ทีจ่ะหมด	สิง่ทีจ่ะต้องจากกนันัน่แหละ	ท่าน 
จะเกิดก็ได้	แต่ให้รู้จักว่า	ท่านเกิด	๑	ท่านก็ตาย	๑	แต่กว่า 
จะตายน่ีกท็กุข์อกีเยอะทเีดยีวนะ	ต้องระมดัระวงักนั	บรหิาร
ให้ตรงถูกต้องอย่างนี้	นี้พูดให้ฟังสิ่งท่ีพระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงว่า	ภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ ความ

ปรากฏแห่งรูปนี้ เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่

แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะนั่นเอง

ทกุท่านจึงต้องมองให้เหน็ด้วยปัญญา	ถ้าไม่มปัีญญา	
เห็นคนเดินอยู่ก็นึกว่า	เป็นความปรากฏของความแข็งแรง	
แท้ที่จริง	คนเดินได้อยู่นี้	 เป็นความปรากฏของการเดิน 
ไม่ได้น่ันเอง	สดุท้ายมนัจะเป็นอย่างนีแ้หละ	ถ้าเป็นชาวโลก 
เขาก็ว่า	โอ...คนนี้ร�่ารวยเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏ 
ว่าเป็นเศรษฐี	นี่มันหลงโลก	แต่แท้ที่จริง	โดยสัจจะแล้ว 
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นี่แหละ...	เป็นความปรากฏของการหมดไปของสิ่งเหล่าน้ี 
ทั้งหมด	อย่าว่าแต่ทรัพย์สินที่มีอยู่เท่านี้เลย ให้ครอง 
ทั้งโลกเลยก็ได้ เขาก็จะหมดทั้งโลกน่ันแหละ	มันเป็น
อย่างนั้น	

พระพทุธเจ้าของเราแม้จะมอีะไรเยอะแยะขนาดไหน	
พระองค์ทรงไม่เอาเลย	เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่า	ใหญ่โต 
ขนาดไหน	มอี�านาจล้นฟ้า	จนเป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ	ก็ช่วย 
ให้คนหายทกุข์กไ็ม่ได้	เอาทรพัย์สนิไปให้เขา	ทรัพย์สนิกต้็อง
หมดอยู่ดี	ช่วยให้เขาได้นั่นได้นี่	ก็ต้องหมดไปจากเขาอยู่ด ี
เขากต้็องเศร้าโศกเสียใจอยูด่	ีมนักไ็ม่ใช่หนทางท่ีจะช่วยเขาได้	 
พระองค์กส็งสารเหมอืนกนัอยากช่วยนะ	แต่ครัน้จะเอาทรพัย์
มาแจก	เอานัน่เอาน่ีมาแจก	เขาก็ต้องหมดไปอยูดี่	มนักไ็ม่ไหว	 
พระองค์ทรงออกไปค้นหาวิธี	ได้มรรค	๘	มา	มรรค ๘ 
เป็นยาขนานเอก	ที่จะช่วยให้พวกเราพ้นจากอ�านาจของ
กิเลสต่าง	ๆ	เริ่มต้นจากการรู้จักทุกข์	ทุกข์ก็คืออุปาทาน 
ขันธ์	๕	นั่นเอง	อย่าลืมรู้จักขันธ์	๕	รูปธรรม	นามธรรม 
รูปขันธ์	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์	วิญญาณขันธ์	
มันเป็นอย่างนั้นของมัน	เป็นสัจจะอย่างนั้น	มันเป็นของ 
ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัวตน	มันเป็นทุกขสัจนั่นเอง

116 | สุภีร์ ทุมทอง



สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน 

ต่อไปจะตอบปัญหา	ท่านที่เขียนถามมา	ท่านใด 
มีปัญหาก็สามารถถามได้นะครับ

ถาม	กราบสวัสดีอาจารย์สุภีร์	ทุมทอง	ที่เคารพคะ	
ฆราวาสทีต้่องการประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงานและ
เป็นทีย่อมรบัของสงัคม	จะเจริญทางธรรมจนเป็นพระโสดาบนั 
ได้มั้ยคะ	ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ	นี่ก็เป็นพวกยึก	ๆ	ยัก	ๆ	เป็นอย่างนี้	พวก 
ยึกยัก	โสดาบันก็อยากเป็น	รวยก็อยากรวย	อยากเป็นที่
ยอมรับ	มันห่วงกังวล	อันนี้จะเป็นแค่กัลยาณปุถุชน	มันก็
ยากอยูน่ะ	เอ...	นางวสิาขาท่านเป็นคนรวย	ท่านกย็งับรรลไุด้	 
นางวิสาขาเป็นได้ก็จริง	แต่ส่วนเราน่ีมันก็อีกคนหนึ่งแล้ว 
นางวิสาขานั้นเป็นเศรษฐีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้ว	ไม่ต้องไปท�า 
ธุรกิจอะไร	ส่วนพวกเราตอนน้ียังจนอยู่ใช่มั้ย	กว่าจะรวย 
นีต้่องท�าอะไรกนัอกีตัง้เยอะนะ	คงเสยีเวลาไปเยอะทเีดียว 
ถ้าต้องการประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	ให้ได้รับ 
การยอมรับของสังคม	นี่ก็ให้มีศีล	ให้มีความเชื่อกรรม 
เชื่อผลของกรรม	อย่าไปท�าทุจริต	อันนี้ก็ถือว่า	ยังพอที่จะ
รักษาตัวให้พอรอดได้บ้าง	ถ้าไปเอาอะไรทางโลกอย่างน้ี	
มนักเ็ป็นความพยายามทีส่ญูเปล่านะ	พอเราได้มาเรากต้็อง 
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ทิ้งไปหมดไปอยู่ดี	และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะท�าให้เกิดความสุข
อย่างแท้จรงิ	การได้รับการยอมรับจากสังคม	มนัก็ไม่ใช่ตวัที่
จะช่วยให้มีความสุข	ดีไม่ดีปัญหาเยอะด้วย	พอเป็นคนเด่นดงั	 
เดีย๋วสกัหน่อยกม็รีายการโทรทศัน์มาท�ารายการ	มกีล้องมา
แอบถ่ายรูป	อะไรอีกวุ่นวาย	อยู่ก็ล�าบากล�าบน	

ถ้าเป็นคนที่รู้จักหลักสัจธรรมแล้ว	ก็ขยันท�าหน้าที ่
การงาน	ท�าหน้าที่เป็นการเจริญมรรค	เพราะมรรคนี้เจริญ
ได้ทุกที่	ที่ท�างานก็ท�าได้	มีธุรกิจต่าง	ๆ	ก็ท�าได้	แต่ท�า
เป็นการเจรญิมรรค	และในขณะเจรญิมรรคอยู่	บางทกีไ็ด้ลาภ 
ได้ยศ	ได้สรรเสริญ	ได้รับการยอมรับ	แต่เราไม่ได้มุ่งตัวนี ้
เรามุง่เจรญิมรรคน่ันแหละ	เหมือนพระภกิษทุ่านบวชเข้าไป	
ท่านพยายามปฏิบัติธรรมให้ดี	ท่านก็ไม่ได้มุ่งลาภสักการะ	
แต่มันก็ได้เหมือนกัน

ถ้าเราอยากจะเป็นแบบพระอรยิะก็ให้ท�าแบบนัน้	ให้
รู้จักธรรมชาติของโลก	อย่าไปมุ่งที่จะได้	ถ้าเราเป็นคนดี	 
ปกติชาวโลกเขาก็ยอมรับนับถืออยู่แล้ว	ยิ่งเป็นคนมีศีล	
ซือ่สตัย์	สจุรติ	ขยนัหมัน่เพยีร	เขากพ็ร้อมจะยอมรบัอยูแ่ล้ว	 
เขาก็พร้อมที่จะยกย่องให้เกียรติอยู่แล้ว	แต่เราก็อย่าไป
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อยากได้	อย่าไปมุ่งเอาอันนั้น	เรามุ่งไปนิพพานนี่แหละ 
ได้มาก็เอามาก�าหนดรู้ว่า	นี้มันเป็นธรรมชาติของโลก 
เป็นธรรมดา	ถ้านึกไม่ออกก็ดูพระภิกษุเป็นตัวอย่าง 
พระที่ท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์	ท่านก็ปฏิบัติมุ่งเพื่อ 
ความพ้นทกุข์	แต่ท่านก็ดังเยอะแยะ	มคีนยอมรับ	มีญาตโิยม
ก็ไปกราบ	ไปไหว้	ท่านก็ไม่ได้มายุ่งอะไร	แต่เขาก็ยอมรับ	
เพราะท่านเป็นผูม้ศีลีมธีรรม	ชาวโลกทีเ่ขาต้องการศลีธรรมก็
มเียอะ	คนรกัศลีกม็มีาก	เราผูอ้ยูใ่นโลกกค็ล้าย	ๆ	กัน	ถ้าท�า
ธรุกจิ	ให้ประสบความส�าเรจ็โดยมศีลีธรรม	มุง่ไปทางธรรมะ 
เมือ่ยงัต้องอยูท่างโลกนีก้ท็�าไปก่อน	ชาวโลกมายกย่องให้เกยีรต ิ
ก็เป็นธรรมดา	

สรปุแล้ว	การประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน	การได้รับ 
การยอมรบัของสงัคมเป็นต้นนี	้มนัเป็นธรรมดาของโลกน่ันเอง	 
การประสบความส�าเรจ็กเ็รยีกว่าได้ลาภ	ไม่ประสบความส�าเร็จ 
กเ็รยีกว่าเสือ่มลาภ	การได้รบัการยอมรบั	มพีวกพ้องบรวิาร 
ก็เรียกว่าได้ยศ	การไม่ได้รับการยอมรับ	ก็เรียกว่าเสื่อมยศ	 
โดยปกตแิล้ว	ถ้าเราเป็นคนดมีคีณุธรรม	กจ็ะได้รับการยอมรับ 
อยู่แล้วโดยธรรมชาติ	เพราะธรรมนี่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว	
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ในการปฏบิตัธิรรม	เรากม็ุง่เน้นให้เข้าใจสจัจะ	เริม่ต้น 
จากข้อที่	๑	คือทุกขสัจ	ทุกขสัจก็คือขันธ์	๕	ทุกท่านก ็
อย่าลืมไปสังเกต	ใส่ใจว่า	รูปร่างกายนี้คือรูปขันธ์	ถ้ายัง 
ไม่เหน็	ท่านอาจจะเอาธาต	ุ๔	มาเป็นหลกัก่อนกไ็ด้	ดนิ	น�า้	
ไฟ	ลม	เป็นรปูขันธ์	ส�าหรับบางท่านทีส่ติยังน้อย	ก็หดัฝึกสติ 
ไปก่อน	ไม่ทราบว่า	ทกุท่านฝึกสตกินัเป็นหรอืยงั	เดีย๋วช่วง 
ตอนกลางคืน	ผมจะแนะน�าวธิง่ีาย	ๆ 	ให้	ท่านไหนทีท่�าเป็นแล้ว	 
ก็พิจารณาด้วยหลักการท่ีผมแนะน�าไปน้ี	คอร์สน้ีก็จะเน้น
สูงนิดหนึ่ง	ส่วนท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติ	ก็พิจารณาตามได้ 
จะได้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้น	ได้รู้หลักในการปฏิบัติสูงขึ้นไป	

เราปฏบิตัไิม่ใช่เพือ่เอาอะไรหรอก	แต่เพือ่รูจ้กัความจรงิ	 
รู้จักทุกข์	รู้จักรูปนาม	รู้จักขันธ์	๕	ว่ามันเป็นสิ่งไม่เที่ยง 
มนัเป็นทกุข์	มนัไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	เป็นของทีรู้่จกัหมด	รูจ้กัพงั	 
รู้จักสูญสลาย	ท้ายที่สุดก็ไม่เหลืออะไร	ไม่เหลืออันที่เรา 
มีอยู่นั่นแหละ	สุขที่มีอยู่	มันก็เป็นตัวบ่งชี้	เป็นการปรากฏ
ว่าสขุนีจ้ะไม่เหลอื	ทกุข์เกดิขึน้	กเ็ป็นความปรากฏขึน้มาว่า	
ทกุข์น้ีมันจะไม่เหลอื	ความฟุง้ซ่านต่าง	ๆ	เกดิขึน้	กใ็ห้รูจ้กั
ว่ามันเป็นความปรากฏขึ้นของสิ่งที่มันจะไม่เหลืออีกต่อไป 
ให้ทุกท่านได้หัดพิจารณา	เพราะขันธ์	๕	มันเป็นทุกข์ 
เป็นของเกิดดับ	เกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัย	หมดเหตุ
หมดปัจจยัมนักด็บัไปพงัไป	เป็นของส้ินไป	หมดไป	สลายไป
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ให้เราค่อย	ๆ	เรียนรู้	ค่อย	ๆ	รู้จัก	ทุกข์เกิดข้ึน 
ก็อย่าไปกลัวมัน	ให้ดูให้สังเกต	ให้รู้จักว่ามันจะหมดไป 
มนัจะสิน้ไป	เป็นความปรากฏตวัของความหมด	หมดอะไร	
หมดอันที่มีนั่นแหละ	อย่าไปนึกว่ามันจะมีตลอด	พวกเรา
พอทุกข์ก็เครียดเหลือเกิน	เพราะนึกว่าทุกข์มันจะมีตลอด 
พอสุขก็นึกไปว่าดีเหลือเกิน	เพราะนึกว่าสุขมันจะมีตลอด 
ความจริงมนัเท่ากนั	สขุกบัทกุข์	โดยขนัธ์มนัเป็นเวทนาขนัธ์	
โดยสัจจะมันก็เป็นทกุขสจัเหมือนกัน	มันไม่ได้ต่างกนั	แต่เรา
ให้ค่ามันต่างกนั	เพราะหลงอยู	่กลายเป็นรกัสขุเกลยีดทกุข์
ไปอีก	เป็นอย่างนั้น	จึงให้พิจารณาให้รู้จักสุขนี้ก็เป็นความ
เกดิขึน้ของสิง่ทีต้่องหมดไป	ต้องหมดแน่นอน	ดใูห้เป็นพยาน 
ให้เหน็	มนัสขุกใ็ห้มนัสขุไป	แล้วบอกตวัเอง	ดไูว้นะ	มนัเป็น
ความเกิดข้ึนของสิ่งที่ต้องความหมด	พอหมดแล้วก็สอน 
ตัวเองว่า	เห็นมั้ยล่ะ	มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง	ไม่คงอยู่ตลอดไป	
สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไป	นี้มันเป็นเวทนาขันธ์	เป็นทุกขสัจ
นั่นเอง	เป็นหนึ่งในขันธ์	๕	

เวลาทกุข์เกดิขึน้นัน้	กอ็ย่าได้กลวั	เอามาดู	มาสงัเกต 
มองดู	ดูให้มันเห็น	ให้มันรู้จักว่า	นี่ก็เป็นของที่รู้จักหมด 
รูจ้กัสิน้ไป	ไอ้ตวันีม้นัจะหมด	เพราะทกุข์มนัเกดิตามเงือ่นไข 
ตามปัจจัย	เมื่อหมดเงื่อนไขหมดปัจจัยมันก็ดับไป	เป็น 
ความเกดิขึน้ของทกุข์	และความดบัไปของทกุข์กเ็ท่านัน้เอง 
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ให้เรารู้จัก	สิ่งที่ผิดก็คือความเห็นของเราว่า	เป็นเราเกิด 
เราได้	เราอยากจะได้	เราตาย	เราไม่อยากจะตาย	มีอยาก 
มีไม่อยากอยู่น่ี	มันก็เลยเป็นวงกลม	เลยต้องหัดให้รู้จัก 
ส่ิงต่าง	ๆ	ที่เกิดและดับ	เป็นทุกข์มันเกิด	ทุกข์เท่านั้นเกิด	
ทกุข์เท่านัน้ดบัไป	นอกจากทกุข์ไม่มอีะไรเกดิ	นอกจากทกุข์
ไม่มีอะไรดับ	ของที่รู้จักหมดเท่าน้ันเกิดขึ้น	ของที่ไม่รู้จัก
หมดมันจะไม่เกดิขึน้	ของทีรู่จ้กัหมดเท่านัน้มนัเกดิ ของที่
ไม่รูจ้กัหมดมนัไม่เกดินะ นพิพานนีม่นัไม่รูจั้กหมดหรอก 
เตม็ทีอ่ยูอ่ย่างนัน้ ไม่รูจั้กเกิด จึงไม่รูจั้กดับ	ส่วนของทีเ่กดิ	 
มันก็คือของที่ดับ	จากไม่มี	ก็มามีขึ้น	มีแล้ว	ก็หมดไป 
ลมหายใจมันมีขึ้น	เดี๋ยวมันก็ไม่มีเหมือนกัน	อะไรที่มัน 
มีขึ้น	มันก็หมดไปทั้งนั้น	เรามองดู	สังเกตมัน	สังเกตให้จบ
กระบวนการของมันตั้งแต่เกิด	มีเหตุปัจจัยอย่างไร	ตั้งอยู่
อย่างไร	แล้วดับไปอย่างไร	

เข้าใจมากบ้างน้อยบ้าง	ก็ไม่เป็นไร	ให้ค่อย	ๆ	ฝึกไป	
เพือ่ทีจ่ะเหน็ความจริง	ยอมรบัความจรงิ	เพราะความจรงิมนั
มอียูแ่ล้ว	ขนัธ์	๕	นีแ่หละ	ไม่เทีย่งนีแ่หละ	ทีม่กี�าลงันีแ่หละ	 
และที่จะไม่มีก�าลังน้ีแหละ	ที่เดินได้น่ีแหละ	และที่จะเดิน 
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ไม่ได้นี่แหละ	ตัวทุกข์น่ีแหละ	สุขน่ีแหละ	คิดมากบ้าง 
คิดน้อยบ้าง	สงบบ้าง	ฟุง้ซ่านบ้าง	ทีเ่หน็ดบ้ีาง	เหน็ไม่ดบ้ีาง	 
รับรู้เรื่องที่อยากรับรู้บ้าง	รับรู้เรื่องที่ไม่อยากรับรู้บ้าง	

บรรยายในช่วงเย็นวันนี้	ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี ้
นะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ
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และทุกขสัจ

วันอังคารที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๑ 

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน
 
ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่หนึ่ง	ในการเข้ามา 

ปฏิบัติธรรม	การเข้ามาปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้	เน้นไป 
ในเรื่องอริยสัจ	ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นสุดยอดทีเดียว	ผู้ฟัง 
กต้็องสดุยอดไปด้วย	บางท่านยงัไม่สุด	เลยงง	ๆ	อยูน่ะ	รูแ้ต่ว่า 
แหม...นั่งทนเหลือเกิน	ฟังก็ยาว	สวดมนต์ก็ยาว	ยังไม่ค่อย 
ได้ปฏบิตัเิลย	ก็คดิปรุงไป	ท่ีจริงการสวดมนต์กเ็ป็นการปฏบัิติ 
ถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิ	การฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติถ้าเกิด 
สัมมาทิฏฐิ	เดินจงกรมก็ปฏิบัติถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิ	รู้เรื่อง 
ทกุข์นี	่เรานัง่ฟังธรรมนัง่นาน	ๆ	กด็	ีจะได้รูจ้กัทกุข์	ไม่ใช่ฟัง 
เอาสบายใจ	หรอืฟังเอาบญุ	เดีย๋วจะสิน้บญุไปเสียก่อน	ต้องฟัง 
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ให้มันรู้จักทุกข์	ถ้าไม่รีบรู้จักทุกข์	มันก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้ 
วนไปวนมา	นึกว่าทุกข์เป็นตัวเรา	เราเป็นผู้ทุกข์อยู่อย่างนี้ 
ถ้ารู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์	มันเป็นขันธ์	๕	ยากล�าบาก 
อย่างไรมันก็คุ้มค่า	เพราะว่าจะได้หมดกิเลส	มันล�าบาก 
แต่มันล�าบากทีเดียว	ฟังนาน	ๆ	ก็ได้	ฟังทั้งวันก็ได้	ขอให้ 
รู้จักว่ามันเป็นทุกข์	มันไม่ใช่ตัวเราก็แล้วกัน	เดินทั้งวัน 
กไ็ด้ถ้ารูจ้กัว่ามนัเป็นทกุข์	เป็นทกุข์เดนิ	เป็นขนัธ์	๕	มนัเดนิ	 
ไม่ใช่เราเดิน	มันก็คุ้มนะ	เหมือนชาตินี้พวกเรามาปฏิบัต ิ
ธรรม	จะยากจะล�าบากบ้าง	ถ้าปฏบิตัแิล้ว	ท�าให้ได้รูจ้กัอรยิสจั 
มันก็คุ้มแล้ว	ทุกท่านจึงควรรีบปฏิบัติ	จะยากจะล�าบาก 
อย่างไร	ก็ควรรีบปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ	๔

ช่วงนี้	ก่อนจะได้บรรยาย	ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟัง
ซะก่อน	พระสตูรนีจ้ะยาวหน่อย	ผมจะอ่านเป็นตอน	ๆ	ไป	 
หยดุแล้วก็อธิบาย	เป็นหลกัปฏบิตัใินเรือ่งอรยิสจั	๔	นัน่เอง	
อ่านให้ฟัง	จะได้มีหลักการสักหน่อย	ท่านที่สนใจก็จดช่ือ
พระสูตรไว้	จะได้ไปอ่านเพิ่มเติมได้สะดวก	การปฏิบัตินั้น	 
ถ้าเรามีหลักการที่ดี	เราก็จะได้ไปค้นคว้าต่อได้	น�ามา
พิจารณาได้	ถ้าท�าไปเรื่อย	ๆ	ไม่มีหลักการมันก็ล�าบาก 
ในคมัภร์ีมชัฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์	พระไตรปิฏกเล่มท่ี	๑๒ 
มหาหัตถิปโทปมสูตร	ข้อที่	๓๐๐	
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ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน 

อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล 

ท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า “ท่านผู้

มีอายุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่าน้ันรับค�าแล้ว ท่านพระสารีบุตร

ได้กล่าวเรื่องนี้ว่า

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย 

ผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่าน้ันทั้งหมดรวมลงใน 

รอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่า ‘เป็นยอดของรอยเท้า

เหล่าน้ัน เพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่’ แม้ฉันใด 

กุศลธรรม ทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน นับเข้าในอริยสัจ ๔

อริยสัจ ๔ อะไรบ้าง คือ

๑. ทุกขอริยสัจ  

๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ 

๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

ข้อ	๓๐๑	

ทุกขอริยสัจ เป็นอย่างไร

คือ ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกะ 
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ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่

ต้องการเป็นทกุข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ เป็นทกุข์

อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ

๑. รูปูปาทานขันธ์  

๒. เวทนูปาทานขันธ์ 

๓. สัญญูปาทานขันธ์  

๔. สังขารูปาทานขันธ์ 

๕. วิญญาณูปาทานขันธ์

รูปูปาทานขันธ์ อะไรบ้าง 

คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยของมหาภูตรูป ๔

มหาภูตรูป ๔ อะไรบ้าง คือ

๑. ปฐวีธาตุ  

๒. อาโปธาตุ

๓. เตโชธาตุ  

๔. วาโยธาตุ

ข้อ ๓๐๒

ปฐวีธาตุ เป็นอย่างไร

คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี ปฐวีธาตุภายนอกก็มี
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ปฐวีธาตุภายใน เป็นอย่างไร

คือ อุปาทินนกรูปภายใน ที่เป็นของเฉพาะตน เป็น

ของแข้นแข็ง เป็นของหยาบ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม 

ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า หรอือุปาทนินก 

รูป ภายในอ่ืนใด ที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของแข้นแข็ง 

เป็นของหยาบ นี้เรียกว่า ‘ปฐวีธาตุภายใน’

ปฐวีธาตุภายใน และปฐวีธาตุภายนอกน้ี ก็เป็นปฐวี

ธาตุน่ันเอง บัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุน้ันตามความเป็นจริง

ด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า ‘น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน  

น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา’ บัณฑิตครั้นเห็นปฐวีธาตุน้ันตาม 

ความเป็นจรงิด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมเบือ่หน่าย

ในปฐวีธาตุ และท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากปฐวีธาตุ

เวลาทีอ่าโปธาตภุายนอกก�าเรบิย่อมจะมไีด้ ในเวลาน้ัน  

ปฐวีธาตุภายนอกจะอันตรธานไป ปฐวีธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ 

ถึงเพียงน้ันยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยง มีความส้ินไปเป็น

ธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็น

ธรรมดา ไฉนกายซ่ึงตัง้อยูเ่พยีงช่ัวเวลาเล็กน้อยน้ีทีถ่กูตณัหา

เข้าไปยดึถอืว่า ‘เรา’ ว่า ‘ของเรา’ ว่า ‘เรามอียู่’ จักไม่ปรากฏ

เป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป 

สุภีร์ ทุมทอง | 129



อริยสัจภาคปฏิบัติ

เป็นธรรมดา และมคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่า เมือ่เป็น 

เช่นนี้ ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในปฐวีธาตุภายในนี้

หากชนเหล่าอ่ืนจะด่า บรภิาษ เกรีย้วกราด เบยีดเบยีน

ภิกษุน้ัน ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่างน้ีว่า ‘ทุกขเวทนาอันเกิดจาก 

โสตสัมผัสน้ีเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ทุกขเวทนาน้ันอาศัยเหตุ

จึงเกิดขึ้นได้ ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ทุกขเวทนาน้ี

อาศยัอะไรจงึเกดิขึน้ได้ ทกุขเวทนาอาศยัผัสสะจึงเกดิขึน้ได้’ 

ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่า ‘ผัสสะ ไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญา 

ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง’ จิตของ

ภิกษุน้ันย่อมดิ่งลงไป ย่อมผ่องใส ด�ารงมั่นและน้อมไป 

ในอารมณ์คือธาตุน่ันแล หากชนเหล่าอ่ืนจะพยายามท�าร้าย

ภิกษุนั้น ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ 

คือการท�าร้ายด้วยฝ่ามือบ้าง การท�าร้ายด้วยก้อนดินบ้าง 

การท�าร้ายด้วยท่อนไม้บ้าง การท�าร้ายด้วยศัสตราบ้าง 

ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่างน้ีว่า ‘กายน้ีเป็นที่รองรับการท�าร้ายด้วย 

ฝ่ามือบ้าง การท�าร้ายด้วยก้อนดินบ้าง การท�าร้ายด้วย 

ท่อนไม้บ้าง การท�าร้ายด้วยศัสตราบ้าง’

อน่ึง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ ในพระโอวาทที่อุปมา

ด้วยเล่ือยว่า ‘ภกิษทุัง้หลาย หากพวกโจรผู้ประพฤตติ�า่ทราม 

จะพึงใช้เล่ือยที่มีที่จับ ๒ ข้าง เล่ือยอวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีใจ
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คดิร้ายแม้ในพวกโจรน้ัน ก็ไม่ชือ่ว่าท�าตามค�าส่ังสอนของเรา  

เพราะเหตุที่อดกล้ันไม่ได้น้ัน’ อน่ึง ความเพียรที่เราเริ่ม

ท�าแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่เราตั้งไว้แล้วจักไม่หลงลืม 

กายที่เราท�าให้สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่เราท�าให้

ตั้งมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ คราวน้ีต่อให้มีการท�าร้าย

ด้วยฝ่ามือ การท�าร้ายด้วยก้อนดิน การท�าร้ายด้วยท่อนไม ้

หรือการท�าร้ายด้วยศัสตราที่กายน้ีก็ตาม เราก็จะท�าตาม 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้

เมือ่ภกิษุน้ันระลึกถงึพระพทุธเจ้า ระลึกถงึพระธรรม และ 

ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม

ยังด�ารงอยู่ไม่ได้ ภิกษุน้ันย่อมสลดหดหู่ใจ เพราะเหตุน้ันว่า  

‘ไม่เป็นลาภของเราหนอ ลาภไม่มแีก่เราหนอ เราไม่ได้ดแีล้วหนอ  

การได้ด้วยดไีม่มแีก่เราหนอ ทีเ่ราระลึกถงึพระพทุธเจ้า ระลึกถงึ 

พระธรรม และระลึกถงึพระสงฆ์อยูอ่ย่างน้ี อุเบกขาอันอาศยั 

กศุลธรรมยงัด�ารงอยูไ่ม่ได้’ หญงิสะใภ้เหน็พ่อผัวแล้วย่อมสลด 

หดหู่ใจ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน เมื่อระลึกถึง 

พระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรม และระลึกถึงพระสงฆ์ 

อยู่อย่างน้ี ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังด�ารงอยู่ไม่ได ้

ย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุน้ันว่า ‘ไม่เป็นลาภของเราหนอ  

ลาภไม่มีแก่เราหนอ เราได้ไม่ดีแล้วหนอ การได้ด้วยดีไม่มี

แก่เราหนอ ที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรม 
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และระลึกถงึพระสงฆ์อยูอ่ย่างน้ี อุเบกขาอันอาศยักศุลธรรม

ยังด�ารงอยู่ไม่ได้’

ท่านผู้มอีายทุัง้หลาย เมือ่ภกิษน้ัุนระลึกถงึพระพทุธเจ้า 

ระลึกถงึพระธรรม และระลึกถงึพระสงฆ์อยูอ่ย่างน้ี ถ้าอุเบกขา

อันอาศยักศุลธรรมด�ารงอยูไ่ด้ด้วยด ีภกิษน้ัุนย่อมพอใจเพราะ

เหตุน้ัน ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ภิกษุได้ช่ือว่าท�าตามค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้ว

นีก้เ็ป็นเรือ่งปฐวธีาตุ	เดีย๋วจะมเีรือ่งอาโปธาต	ุเตโชธาต	ุ
วาโยธาตุ	แล้วก็ธรรมะอื่น	ๆ	ต่อไป	ที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี ้
ท่านพระสารีบุตรได้สอนวิธีการพิจารณาหลักธรรมก็คือ
อริยสัจ	๔	เร่ิมตั้งแต่ระดับสูง	ดูจากยอดลงมาเรื่อย	ๆ 
จนกระทัง่ถงึระดบัพืน้ฐาน	ทกุท่านจงึควรน�าไปพจิารณาดวู่า	 
เราปฏิบตัไิด้ขัน้ไหนแล้ว	ระดับสูงหรอืรองลงมา	จนถงึระดบั
พื้นฐาน	คือรู้จักเรื่องธาตุ	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	เป็นต้น

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า	รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน	รอยเท้าเหล่าน้ันทั้งหมดรวมลงใน 
รอยเท้าช้าง	เพราะว่ามนัเป็นยอด	มนัใหญ่กว่าเขา	กศุลธรรม 
ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน	นับเข้าในอริยสัจ	๔	ฉะนั้น 
ถ้าเราอยากจะฉลาด	อยากจะมีปัญญา	อยากมีความรู้ 
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ความรูท้ัง้หมดทัง้ปวงนี	่ทีฉ่ลาดและมนัละกเิลสได้	ต้องนบั
เข้าในเรื่องอริยสัจ	๔	รู้จักทุกข์ก็ได้	รู้จักเหตุเกิดทุกข์ก็ได ้
รูจ้กัความดบัทกุข์กไ็ด้	รูจ้กัอรยิมรรคมอีงค์	๘	ซ่ึงเป็นหนทาง
ให้ถงึความดบัทกุข์กไ็ด้	ในทกุขอรยิสจันัน้	กค็อือปุทานขนัธ์	
๕	เป็นความรู้ในรูปขันธ์ก็ได้	ในรูปขันธ์ก็มีมหาภูตรูป	๔ 
และรปูทีอ่าศยัมหาภตูรปู	๔	ในมหาภตูรปู	๔	น้ัน	มดีนิ	น�า้	 
ไฟ	ลม	เป็นความรู้ในดิน	ในน�้า	ในไฟ	ในลม	ก็ได้	หรือ 
ในดินก็มีผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เป็นความรู้ในผม	ในขน 
ในเล็บ	ในฟัน	ในหนังก็ได้	แบบนี้คือกุศลคือความฉลาด	

ความฉลาดท้ังหมดนีจ้ะรวมลงในอรยิสจั	๔	ทกุท่านจงึ
ต้องไปพจิารณาความรูข้องท่านว่า	รวมลงในอรยิสจั	๔	มัย้	 
มันรวมลงในข้อไหน	ถ้ามันไม่รวมลงก็เรียกว่ายังไม่ฉลาด 
หรือจะเรียกว่าโง่อยู่ก็ได้	แต่นี่พูดเกรงใจก็เลยว่าไม่ฉลาด	
เพราะความฉลาดท้ังปวงนั้น	มันไปรวมลงในอริยสัจ	๔	 
เวลาเรียนหนังสือน่ีก็ต้องให้ได้ความฉลาด	คือมีความรู ้
มีความเข้าใจ	จะได้เอาไปละกิเลส	ถอนกิเลส	อย่างน้อย
ก็ละความไม่รู้	ละความโง่ออกไป	เวลาฟังธรรมก็ต้ังใจฟัง	
ให้เข้าใจเร่ืองอริยสัจ	ความเข้าใจน้ีจะไปละความไม่เข้าใจ	
ความรู้จะไปละความไม่รู้	อย่างน้ี	ไม่อย่างน้ันความสงสัย
ต่าง	ๆ	มันก็จะคาราคาซังอยู่อย่างนี้	เราจึงต้องพยายาม
ฟังให้เกิดกุศล	เกิดความรู้	อย่าไปฟังเอาบุญ	เดี๋ยวจะ 
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สิ้นบุญก่อน	เดี๋ยวจะกลายเป็นพวกบุญสั้นไป	ตอนฟังก ็
ได้บญุอยู	่บญุอยูแ่ต่ในห้อง	ตอนฟังธรรมก็เหมอืนเกอืบจะ 
บรรลุ	ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลย	ทุกอย่างเป็นทุกข์	
อยากบวชตามพระพทุธเจ้า	ท้ิงทุกส่ิงทกุอย่าง	ไม่ตดิไม่ข้อง 
ดูเหมือนดีมากเลยนะ	ตอนฟังธรรม	พอออกไปนอกห้อง	 
รองเท้าหาย...	เป็นยังไงล่ะ...	เมื่อกี้จะท้ิงทุกส่ิงทุกอย่าง 
แค่จะทิ้งรองเท้าชักจะไม่ได้	แช่งคนเอารองเท้าเราไปแล้ว 
อย่างนี้เรียกว่าพวกบุญสั้นไปหน่อยนะ	บุญอยู่แต่ในห้อง 
พอออกนอกห้องบาปก็มาเพียบเลย	ปล่อยวางแต่ในห้อง
เท่านั้นเอง	ส่วนเจอของจริง	วางไม่ลงซะแล้ว	

พวกเราจึงต้องฟังให้เข้าใจ	ตั้งใจให้ดี	ฟังให้ลงสู่
สัจจะทั้ง	๔	เป็นความฉลาด	เป็นกุศล	ท่านว่ากุศลธรรม
ทัง้หมดนับเข้าในอรยิสจั	๔	เข้าในทกุข์กไ็ด้	เราต้องรูร้ปูขนัธ์ 
ในรปูขนัธ์กม็ทีัง้ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ดนิกม็ผีม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	
เป็นต้น	ลมก็มีลมหายใจเข้า	ลมหายใจออกอะไรพวกนี ้
ให้รู้อยู่ในนี้	อย่าให้มันเกินนี้	แบบนี้จะเป็นความฉลาด 
เป็นความรู้	มีปัญญา	ละความไม่รู้ได้	ถอนกิเลสต่าง	ๆ 
ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้	
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อริยสัจ	๔	ประกอบด้วย
๑.	ทุกขอริยสัจ		
๒.	ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓.	ทุกขนิโรธอริยสัจ		
๔.	ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ	

ในทกุขอรยิสจักแ็จกแจงไปหลากหลาย	เรารูต้รงไหน
กไ็ด้	รูใ้ห้ลงในทกุขอรยิสจันัน่แหละ	เช่น	ความเกดิกเ็ป็นทกุข์	 
ชราเป็นทกุข์	มรณะเป็นทกุข์	อนันีใ้ห้รู้จกั	ชาตมินักเ็ป็นทกุข์	
คือเป็นขันธ์	๕	ชราก็เป็นขันธ์	๕	มรณะมันก็เป็นขันธ์	๕ 
เป็นทกุข์ทัง้น้ันแหละ	โสกะ	ปรเิทวะ	ทุกข์	โทมนสั	อปุายาส	 
ก็เป็นทุกข์	คือเป็นขันธ์	๕	ไม่ใช่ตัวเรา	ไม่ใช่ของเรา 
ไม่ใช่สัตว์	บุคคล	ต้องฉลาด	ต้องมีปัญญาเวลาฟังธรรม 
ฟังให้ได้กุศล ให้ได้ความฉลาด ความฉลาดรวมลงใน
อริยสัจ ๔	ในข้อไหนก็ได้	ในทุกขสัจก็ได้	ในสมุทยสัจก็ได้ 
ในนิโรธสัจก็ได้	ในมัคคสัจก็ได้	ข้อใดข้อหนึ่ง	

พระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะ	ประกาศความจริง	
ประกาศเหตุ	ประกาศผล	เหตุก็ไม่ใช่ใคร	ไม่ใช่คน	ไม่ใช ่
ผูห้ญงิ	ผูช้าย	เป็นสจัจะ	ผลกเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิเพราะเง่ือนไขปัจจยั	
เป็นสัจจะ	ไม่ใช่ของใคร	ไม่ใช่ใครท�าเหตุ	ไม่ใช่ใครเสวยผล	 
ไม่ใช่เราท�าบุญท�าบาป	ไม่ใช่เรารับผลของบุญของบาป 
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ให้ตัวเรามันหายไป	ให้มันเป็นสัจจะ	จึงจะเรียกว่าฉลาด 
อย่าฟังให้มันหลงนะ	หลายท่านฟังเรื่องบุญ	จนหลงบุญ	
เมาบุญ	อยากได้บุญ	ฟังเรื่องบุญ	ท�าบุญหยอดตู้	๒o	บาท	
ได้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	ชักจะเมาแล้ว	เมาดาวดึงส์แล้วทีน้ี	
ดาวดงึส์เป็นผล	เหตคืุอบญุ	กเ็ริม่เมาแล้ว	นีเ้รียกว่าฟังแล้ว 
ไม่เกิดกศุล	มันเกดิความเมา	เมาว่าบุญเป็นของเรา	ไปท�าบุญ 
ก็วนเวียน	

ฟังให้ได้ปัญญา	อย่าฟังให้มันหลง	ฟังให้มันฉลาด	
อย่าฟังให้มนัโง่	อย่าฟังให้มนัมอีวชิชา	ฟังให้มนัมวีชิชา	บญุ 
นีม้นักเ็ป็นนามธรรม	จัดเข้าในขันธ์อะไร	จัดเข้าในสงัขารขนัธ์	 
เทีย่งมัย้	ไม่เทีย่ง...	ต้องจดัอย่างนีบ่้อย	ๆ	มนัเป็นของไม่เท่ียง	 
บญุมนักห็มดได้	ลมหายใจกยั็งหมดได้	ท�าไมบญุจะไม่หมด	 
ต้องหัดพิจารณาอย่างนี้	ทุกข์มันเกิด	ทุกข์มันก็ดับ	อะไรมี 
อนันัน้มนักห็มด	มันเป็นธรรมชาตมัิน	แผ่นดนิใหญ่ขนาดไหน 
ลมจะเยอะขนาดไหน	น�้าจะเยอะขนาดไหน	มันก็ยังหมด	 
ขันธ์	๕	มันมีขึ้น	มันก็หมดทั้งนั้นแหละ	มันเป็นทุกขสัจ 
มันเป็นอย่างนี้	โดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง	๕	เป็นทุกข์	ก็มี 
รูปูปาทานักขันธ์	เวทนูปาทานักขันธ์	สัญญูปาทานักขันธ	์ 
สังขารูปาทานักขันธ์	วิญญาญูปาทานักขันธ์	รู้อะไรก็
รวมลงในขันธ์	๕	มันเป็นขันธ์	ไม่ใช่เรา	ความสุขเกิดขึ้น
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ก็เป็นเวทนาขันธ์	ไม่ใช่เราสุข	มันเป็นทุกขสัจ	อย่างนี้ 
เรียกว่ากศุลคอืฉลาด	ให้มนัลงในนี	้อย่าให้มนัออกนอกแนว 
นอกลู่นอกทาง	

อย่าไปเห็นว่า	เราสุขหรือความสุขของเรา	ความคิด
ก็ไม่ได้ว่าอะไร	เป็นสังขารขันธ์	อยู่ในขันธ์	๕	เป็นของ 
ไม่เที่ยง	เป็นของเกิดดับ	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	สงบก็ได้ 
ก็ไม่ว่าอะไร	เป็นสังขารขันธ์	จนกระทั่งวิญญาณ	รับรู้ 
สิ่งต่าง	ๆ	ได้ยินเสียงแล้ว	ก็ต้องรู้ชัดว่า	ไม่ใช่เราได้ยิน 
อย่าลืมตัง้สติและพจิารณาให้ด	ีๆ	ใครได้ยนิ	เป็นโสตวิญญาณ 
มันท�าหน้าท่ีได้ยินเสียง	เป็นวิญญาณขันธ์	เป็นส่วนหนึ่ง 
ของขันธ์	๕	ซึ่งเป็นของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัวตน 
มันกเ็ป็นทกุขสจันัน่เอง	ให้เราเหน็แบบน้ีบ่อย	ๆ	กจ็ะเข้าใจ
สัจธรรมได้	

ท่านพระสารีบุตรกระจายออกไปอีก	จากอริยสัจ	๔	 
ท่านหยิบเรือ่งทกุข์ขึน้มากระจายออกมาเป็นขนัธ์	๕	ในขนัธ์	๕	 
ก็หยิบเรื่องรูปข้ึนมากระจาย	แยกย่อยละเอียดไปเรื่อย	ๆ	 
ให้เหน็วธิปีฏบิตั	ิแน่นอนว่า	การปฏบิตันิี	่ต้องมาท่ีทุกข์ก่อน	 
ในทุกข์คือขันธ์	๕	ที่ง่ายกว่าเขาคือรูปขันธ์	ในรูปขันธ์	 
ก็มีทั้งมหาภูตรูปและอุปาทายรูป	มหาภูตรูปก็ง่ายกว่า	 
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ท่านกข็ยายความต่อไป	เอามหาภตูรูป	๔	มาขยาย	คอื	ปฐวธีาต	ุ 
อาโปธาตุ	เตโชธาตุ	และวาโยธาตุ

ในธาต	ุ๔	ปฐวธีาตเุป็นธาตทุีเ่ป็นพืน้ฐาน	เป็นโครงสร้าง	
เหมือนบ้านหลังหนึ่ง	ตัวที่ชัดเจนที่สุดก็คือ	โครงสร้างบ้าน
นัน่แหละ	ถ้าไม่มโีครงสร้าง	มนักส็ร้างเป็นตวับ้านไม่ได้	ถ้า 
ไม่มโีครง	หลงัคาเป็นต้นไม่รู้จะอยูต่รงไหน	ตวัเรากเ็หมอืนกัน	 
ต้องมโีครงก่อน	ถ้าไม่มโีครง	ส่วนอืน่	ๆ	ไม่รูจ้ะอยูต่รงไหน	
วญิญาณกไ็ม่รู้จะไปเกดิทีไ่หนด้วย	ถ้าไม่มกีายอยู	่วญิญาณ
และขันธ์อื่น	ๆ	ที่เป็นนามขันธ์	มันก็เกิดที่รูปขันธ์นี่แหละ	
ทีนี้	รูปขันธ์ก็มีทั้งมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูป 
ในมหาภูตรปู	๔	มดีนิเป็นธาตทุีช่ดัเจนกว่าเขา	เป็นของกนิ
เนื้อที่	เป็นของแข็ง	เป็นก้อน	ๆ	เป็นแท่ง	ๆ	ชนนั่นชนนี่ 
ไปเรือ่ย	เจอประตก็ูชนประตู	มนัเป็นอย่างนี	้มนัไม่เหมอืนน�า้	 
น�า้ยงัแอบหลบได้บ้าง	ส่วนดนิน่ีมันชนไปเลย	เป็นของแขง็	ๆ	 
มนัชนประตไูปได้เลย	น�า้กย็งัไหลหลบไปได้	เป็นลมยิง่หาร ู
เข้าไป	ถ้าเป็นดนินีเ่ห็นชดัเลย	พวกเรากป็ระกอบไปด้วยธาตุดนิ	 
ลองเดนิชนดสู	ิอนัท่ีมันเดนิชนประตไูด้	มันคอืดินนัน่แหละ	
จับดูมันเป็นก้อน	ๆ	แท่ง	ๆ	แข็ง	ๆ	มันไปชนโน่นชนนี่ 
ไม่ใช่คนอะไรที่ไหนหรอก	
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ท่านพระสารีบุตรก็ยกดินขึ้นมาให้พิจารณาก่อน 
ดนิม	ี๒	อย่าง	ดนิภายในกบัดนิภายนอก	ท่านกใ็ห้พจิารณา
ดนิภายในก่อน	เพราะมนัอยูใ่นตวัเรา	ขยายความว่า	ปฐวธีาตุ 
หรือธาตุดิน	เป็นภายในคืออย่างไร	คืออุปาทินนกรูป	รูปที่
เกิดจากกรรม	มีกรรมเป็นสมุฏฐาน	มีกรรมรักษาไว้	รูปนี ้
มกีรรมรักษาหล่อเลีย้งไว้	ไม่เหมอืนรปูข้างนอก	รปูข้างนอกมัน
ย่อยอาหารไม่ได้	แต่รูปกายนีม้นัเก่งกว่า	มกีรรมรกัษาไว้ด้วย	 
ส่วนรูปข้างนอกมันก็ธาตุ	๔	เหมือนกัน	แต่มันสู้รูปนี้ไม่ได้	 
รูปนี้มีกรรมรักษาไว้	เป็นของเฉพาะตน	เป็นของแข้นแข็ง	 
เป็นของหยาบ	เป็นของกระด้าง	เป็นของกนิเนือ้ทีม่นี�า้หนกั	 
ดิน	๒	อันชนกัน	มันก็ตีกันได้	แขนเรามันก็ชนกันได้	 
ทุกท่านอย่าลืมไปฝึกนะ	ฝึกให้มสีตแิล้วก็ใส่ใจดู	ส่วนทีเ่ป็น
ของหยาบ	เป็นของแข็ง	

เพื่อให้ละเอียดชัดเจนลงไปอีก	ท่านก็บอกชื่ออวัยวะ
ที่มีดินเยอะกว่าเขา	ได้แก่	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	
กระดูก	เยื่อในกระดูก	ไต	หัวใจ	ตับ	พังผืด	ม้าม	ปอด 
ไส้ใหญ่	ไส้น้อย	อาหารใหม่	อาหารเก่า	นี้คือดิน	ตอนนี้
บอกละเอยีดขนาดนี	้รูจ้กัเส้นผมกนัมัย้	น่ันแหละให้เหน็ว่า 
มนัเป็นดิน	เป็นปฐวธีาต ุเป็นส่วนหนึง่ของรปูขนัธ์เป็นทกุขสจั  
ดูอย่างนีบ่้อย	ๆ	ขนทัง้หลาย	ฟันทัง้หลาย	กระดกูทัง้หลาย	 
ไปใส่ใจดู	ไม่ใช่ดูความสวยงาม	ไม่ใช่ดูว่าฟันของเราขาว	 
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ไม่ใช่อย่างนัน้	ดใูห้มันเป็นฟัน	เป็นปฐวธีาตุ	เป็นปฐวธีาตภุายใน 
เป็นสิง่ทีเ่กดิจากกรรม	เป็นรปูขนัธ์	เป็นทุกขสัจ	มนัเป็นของ 
ที่รู้จักหมด	ฟันนี้	แต่เดิมอยู่ในปากเรามีตั้งหลายซี่	ต่อไป 
จะเหลอืก่ีซีค่รบั	ไม่เหลอืสกัซี	่พอจะกลายเป็นพระธาตุบ้างมัย้	 
กลายเป็นซาก	ไม่ได้กลายเป็นอะไรเลย	ของรู้จักหมด	 
มันก็มีเท่านี้แหละ	พิจารณาไปถึงสัจจะ	เป็นความเป็นไป 
ของรูปขันธ์	เป็นความเป็นไปของทุกข์	เป็นรูปขันธ์ที่ 
สบืต่อกนัไป	ต่อเนือ่งไปไม่ถงึไหนหรอก	สักหน่อยก็พงัหมด 
มันเป็นของรู้จักหมด	รู้จักสิ้น	มันเป็นของเกิด	เป็นของดับ	 
เกดิหนึง่กต็ายหน่ึง	เท่าน้ันแหละ	เกดิหน่ึงชวีติกจ็บหนึง่ชวีติ 
เกิดหนึ่งคนก็ตายหนึ่งคน	เกิดเท่ากันตายเท่ากัน	ไม่ได้ม ี
มากกว่าน้อยกว่าอะไร	มันเป็นอย่างนั้น

ท่านกส็รปุไว้หมดแล้วว่า	ชาตปิิ	ทุกขา,	ชราปิ	ทกุขา,	 
มรณมัปิ	ทกุขงั	เมือ่กีท้กุท่านกไ็ด้สวดไปแล้ว	เป็นไง...	พอจะ 
บรรลุบ้างมั้ย	บางท่านสวดไป	ไม่ได้มีเวลาพิจารณาเลย	
แค่จะสวดให้จบก็เกือบใจขาดแล้ว	สวดนานไป	ดังน้ัน 
สวดไว้ก่อน	จดจ�าไว้	แรก	ๆ	ถ้ายงัจ�าไม่ได้	ยงัไม่คล่องปาก 
ยังไม่ขึ้นใจ	ต้องท�าให้มันคล่องปาก	ที่ส�าคัญต้องมีสติให้ดี	 
มีสมาธิด้วยก็ยิ่งดี	ทุกท่านเลยต้องฝึกให้มีสติดี	ๆ	แล้วก็
หัดใส่ใจ	อย่าสนใจชาวบ้าน	สนใจดิน	ท่านไหนยังจ�าดิน 
ไม่ได้ก็ไปท่อง	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก 
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ท่องให้คุน้เคยไว้	ท่องช่ือดนิไว้	พอมสีต	ิมสีมาธกิน้็อมเข้ามา 
ดูมันเป็นปฐวีธาตุ	มันเป็นของไม่เที่ยง	เป็นรูปขันธ์นะ	
เต็มไปด้วยอนิจจลักษณะ	ทุกขลักษณะ	อนัตตลักษณะ 
ค่อย	ๆ	มองให้ลึกเข้าไป	จนเป็นทุกขสัจ	

ถ้าเรามอง	ความจรงิมนักจ็ะเปิดเผยตวัมนัเอง	เส้นผม
แต่เดิมมันด�า	สักหน่อยมันก็ขาว	มันไม่เที่ยง	ถ้ามองมัน
เรือ่ย	ๆ	มนักเ็หน็อยู	่ผวิหนงันี	่มองดตูัง้แต่เต่งตงึจนกระทัง่
หย่อนยาน	มันก็เห็นชัดอยู่ว่า	มันไม่เที่ยง	มันไม่แน่นอน 
มันล�าบาก	มันไม่ใช่ของเรา	มันไม่ฟังเรา	มันไม่เป็นไป
ในอ�านาจของเรา	เราก็ดูเข้าไป	ดูว่ามันทุกข์อย่างไรบ้าง 
มันไม่ใช่ตัวเราอย่างไรบ้าง	ดูให้มันรู	้ดูให้มันเห็น เพ่ือจะ
ถอนกิเลส	ถอนสักกายทิฏฐิ	ถอนความเห็นผิดว่ากายเป็น
ตวัเรา	ให้เห็นกายเป็นกาย	ผวิหนงัเป็นผวิหนงั	กระดกูเป็น 
กระดูก	รูปขันธ์เป็นรูปขันธ์	ทุกขสัจเป็นทุกขสัจ	เห็นตามที่
มันเป็นจริงเท่านั้นแหละ	

นี้มาถึงปฐวีธาตุแล้ว	ท่านพระสารีบุตรก็แจกแจง
ละเอยีด	ท่านไหนยงัจ�าปฐวธีาตไุม่ได้	กไ็ปท่องไว้นะ	ท่องแล้ว 
ก็พิจารณาบ่อย	ๆ	ไปฝึกให้มีสติ	มีสมาธิ	แล้วก็พิจารณา	
หรือจะเอาไว้เป็นบทบริกรรมก็ยังได้	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน 
หนัง	ก็ท่องไป	ดีกว่าไปพูดเร่ืองอื่น	ทุกท่านควรหัดเอาไว้ 
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อยู่กับตัวเอง	พิจารณาบ่อย	ๆ	เป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราอยู่แล้ว	
นี้ก็คือดินข้างใน	ทั้งร่างกายของเรา	มีกระดูกเป็นโครง 
มเีอน็รัดไว้	กเ็ป็นดนิเหมอืนกนั	มเีนือ้อดัเข้าไป	หนงัหุม้อยู่ 
โดยรอบ	ก็ล้วนเป็นดิน	วิญญาณ	ความสุข	ความทุกข์ 
ความรู้สึกนึกคิดต่าง	ๆ	ล้วนเกิดในร่างกายนี้	ไม่ได้เกิด
ที่ไหนหรอก	ถ้าเรารู้จักรูป	รู้จักฐานแล้ว	รู้จักบ้านแล้ว 
เดีย๋วกร็ูจ้กัผูอ้าศัย	เหมือนกบัคณุหมอยศยงและครอบครวั
อยูท่ีฐ่ณชิาฌ์รสีอร์ท	เรารูจั้กฐณชิาฌ์รีสอร์ทแล้ว	เราต้องเห็น
ตวัคณุหมอโผล่ออกมาสักวนัหน่ึงแหละ	เรามาจ้องดแูล้วนี่ 
อยู่แถวนี้แหละ	ไม่อยู่ไกลหรอก	เราสังเกตบ้านเขาไว้แล้ว	 
เดีย๋วกโ็ผล่มาเองแหละ	เรากจ็ะรูว่้าในบ้านนีม้กีีค่น	มใีครบ้าง	

พวกทีอ่ยู่ในบ้าน	เจ้าของบ้านคอืวิญญาณ ส่วนตวับ้าน 
ก็คือกาย บ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านตลอดกาล เป็นบ้านชั่วคราว
เท่านั้นเอง	มันเป็นอย่างนี้	มาดูบ้าน	มาพิจารณาไว้ก่อน	
พอพจิารณาแล้ว	เดีย๋วสกัหน่อยวญิญาณกต้็องเหน็	เวทนาก็
ต้องเหน็	สญัญา	ผสัสะ	และสภาวะอืน่	ๆ	กต้็องเหน็	เพราะ 
ว่ามันเกิดอยู่แถวนี้	มันไม่ไปไหนหรอก	

ท่านแนะน�าให้ดูปฐวีธาตุภายใน	ถ้าเข้าใจปฐวีธาตุ
ข้างในแล้ว	ก็จะเข้าใจดินภายนอกด้วย	ข้างนอกนี่ง่าย
กว่าข้างในเยอะ	ลักษณะมันก็เหมือนกัน	แข็งเหมือนกัน 
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จบัดเูป็นของแข็ง	เอาดนิสองอนักระทบกนัมันกเ็กดิเสยีงได้ 
ปฐวีธาตุภายในและปฐวีธาตุภายนอก	ก็เป็นแค่ปฐวีธาตุ
นั่นเอง	บัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจรงิอย่างนีว่้า	‘นัน่ไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนัน่  
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา’	ต้องเห็นอย่างนี้บ่อย	ๆ	เสมอ	ๆ	
พอเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริง	ด้วยปัญญาอันชอบ
อย่างนี้แล้ว	ก็จะเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุ	และท�าจิตให้คลาย
ก�าหนัดจากปฐวีธาตุได้	เห็นทุกข์นั่นเอง	เห็นเป็นทุกขสัจ 
จิตมันจะเบื่อหน่ายและคลายก�าหนัด	เพราะกิเลสมันชอบ 
ของดี	ถ้าเห็นว่าดีอยู่	มันก็ไม่เบื่อหน่าย	ไม่คลายก�าหนัด 
ถ้าเหน็ว่าเป็นทกุข์แล้ว	มนัไม่เอาเหมอืนกัน	ดินนีเ่ป็นทุกขสัจ  
ส่วนความติดข้องเพลิดเพลินในดินคือสมุทัยสัจ	เรารู้จัก 
มันแล้ว	พอเห็นทุกข์	มันก็จะเบื่อหน่ายแล้ว	ไม่อยากได้
ทุกข์แล้ว	

ตณัหาเป็นตวัก่อให้เกิดในภพใหม่	เป็นความเพลดิเพลนิ
ในอารมณ์ต่าง	ๆ	ถ้ารูจ้กัว่าเป็นทุกข์แล้ว	มันกจ็ะไม่เอาแล้ว	
เหมือนกับเรานั่งนาน	ๆ	เป็นทุกข์	กิเลสก็บอกว่า	ยืนจะได ้
เป็นสุข	พอยืนมันก็เป็นทุกข์อีก	มันก็บอกว่า	เดินก็แล้วกัน 
จะได้เป็นสุข	พาไปเดิน	เดินมันเป็นทุกข์อีก	มันก็บอก 
อีกว่า	นอนก็แล้วกันจะได้เป็นสุข	โดยเฉพาะนอน	รู้สึก
เราจะเช่ือฟังมากเลย	หลายท่านก็เชื่อฟังมาจนถึงทุกวันนี ้
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เป็นคนว่านอนสอนง่ายเหลอืเกิน	รูส้กึว่าจะนอนง่ายเหลอืเกนิ 
พอไปรู้อกี	อ้าว...	นอนกเ็ป็นทกุข์อกี	มนัเป็นทกุข์หมดอย่างนี ้
ไอ้ตัวที่สั่งเราไปหาสุขนี่แหละคือตัณหา	

ถ้ารูว่้า	มนัเป็นทกุข์	มนักจ็ะเบือ่	ยนืนาน	ๆ	มนัเป็นทุกข์	 
มนักจ็ะเบือ่ยนืนะ	ไปเดิน	เดินนาน	ๆ	มนัเป็นทกุข์	มนักจ็ะ 
เบือ่เดนิ	นอนนาน	ๆ	มนัเป็นทกุข์	มนักจ็ะเบือ่นอน	หลายท่าน 
ยังไม่เห็นทุกข์เลย	ตอนนอน	มันหลงอยู่	ทุกท่านจึงต้อง 
รู้จักทุกข์	หิวก็เป็นทุกข์	มันก็ส่ังเราบอกว่า	ไปกินอาหาร 
จะได้เป็นสุข	กินอาหารเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องไปดู	 
พจิารณาด	ูหวิกเ็ป็นทกุข์ อ่ิมกเ็ป็นทกุข์	ต้องเหน็	ถ้าไม่เหน็	 
ตามมันไม่ทัน	มันก็จะหลงเพลินสนุกสนาน	ปล่อยให ้
คลาดสายตาไม่ได้	จะต้องเหน็ว่าหวิกเ็ป็นขนัธ์	๕	อิม่กเ็ป็น 
ขันธ์	๕	คือทุกขสัจ	หิวก็ทุกขสัจ	อิ่มก็ทุกขสัจ	นั่งก็ทุกขสัจ	 
นอนก็ทุกขสัจ	เลยต้องเอาทุกขสัจขึ้นก่อนสมุทัยสัจ	ถ้ารู้ 
ทกุข์อย่างถึงจิตถงึใจแล้ว	ตัณหาก็ไม่เกิด	มนักด็บัทกุข์แล้ว	 
ความส้ินตณัหาจงึเป็นความดบัทกุข์	ทกุข์ไม่เกิดแล้ว	เรยีงกนั 
อย่างนี้	เป็นการปฏิบัติมรรคนั่นเอง	

ตอนนี้ท่านพระสารีบุตรแสดงย่อยลงมาตามล�าดับ	
จากอริยสัจ	๔	ไล่ลงมาขันธ์	๕	ไล่ลงมารูปขันธ์	ไล่ลงมา 
ธาต	ุ๔	ไล่ลงมาธาตุดนิ	มาถงึจดุเริม่ต้นเลยตอนนี	้ควรเหน็
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ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิว่า	นัน่ไม่ใช่ของเรา	เรา 
ไม่เป็นนั่น	นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา	ปฐวีธาตุภายใน	คือ	ผม	 
ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เป็นต้นก็ดี	หรือปฐวีธาตุข้างนอกตัวนี้	 
ปฐวธีาตขุ้างนอกกไ็ม่ใช่ตวัเรา	ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่อตัตาของ 
เราทัง้นัน้	เวลาธาตุใดธาตหุนึง่มนัก�าเรบิ	ธาตุอ่ืนมนักจ็ะพัง 
ไปด้วย	

ธาตุดินภายนอกตั้งอยู่บนน�้า	สิ่งที่อุ้มดินอยู่คือน�้า 
ถ้าน�้ามันก�าเริบขึ้นมา	เช่น	อาคารหลังนี้	ใต้อาคารก็คือน�้า 
ใต้น�้าคืออากาศ	ถ้าน�้ามันก�าเริบขึ้นมา	เป็นไงครับ	อาคาร
หลังน้ีก็พัง	แม้ร่างกายเราก็เหมือนกัน	ถ้าน�้าก�าเริบขึ้นมา 
ดนิกแ็ตกโพละออกมา	โดยเฉพาะเวลาตาย	ท้ิงไว้สักพักหนึง่ 
เท่านั้นแหละ	แตกปริเป็นแถวเลย	ตอนนี้อาจยังไม่แตก 
เดี๋ยวก็แตกทั้งนั้นแหละ	ถ้าน�้าก�าเริบขึ้นมาก็แตกปริออก
ตามผิวหนัง	เป็นอย่างน้ีธรรมชาติของมัน	พวกเราจึงต้อง
พิจารณาให้เข้าใจ	ท่านพระสารีบุตรแนะน�าวิธีพิจารณา 
ท่านกบ็อกวิธพีจิารณาดนิภายนอก	เวลาท่ีอาโปธาตภุายนอก
คอืน�า้ภายนอกก�าเรบิย่อมจะมไีด้	ในเวลานัน้	ปฐวธีาตภุายนอก	
ก็จะอันตรธานไป	ปฐวีธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น 
ยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยง	มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
มีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา	มคีวามแปรผนัไปเป็นธรรมดา	
ดินข้างนอกซึ่งใหญ่โตมโหฬารมาก	ถ้าน�้าก�าเริบขึ้นมายัง
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พังเลยนะ	อย่างตอนนี้	ที่ประเทศญ่ีปุ่น	น�้าท่วมขึ้นมา 
บ้านเป็นหลังพังเลยนะ	ดินที่สร้างบ้านเรือนนั้นใหญ่กว่า
ร่างกายเราตัง้เยอะ	พอน�า้ก�าเรบิขึน้มากพ็งัสลายเลย	ดเูหมอืน
จะมั่นคงกว่าร่างกายของเราตั้งเยอะ	ร่างกายของเรานี้เป็น
บ้านเลก็นิดเดยีว	พอจะอยูไ่หวไหม	ถ้าน�า้ก�าเรบิขึน้มาเมือ่ไหร่ 
ล้มพังระเนระนาดเมื่อนั้นแหละ

กายของเรามีขนาดเล็กนิดเดียว	ซ่ึงถูกตัณหาไปยึด
ว่าเราว่าของเรา	หรือว่าเรามีอยู่	ท�าไมมันถึงจะเที่ยงมั่นคง 
ไม่เปลีย่นแปลง	มนักต้็องไม่เทีย่งต้องเปลีย่นแปลงอย่างน้ัน
นัน่แหละ	ทกุท่านก็สามารถไปดูดินต่าง	ๆ	ได้	ภเูขาใหญ่โต
กพ็งัได้ทัง้นัน้แหละ	ดนิพงัถล่มมเียอะแยะ	ร่างกายของเรามี
วนัพงับ้างมัย้	มวีนัพงัแน่นอน	หากมองจากข้างนอกแล้วน้อม 
เข้ามาข้างใน	ต้นไม้ใหญ่โตยังมีวันหักโค่นลงไป	อายุของ
ต้นไม้	บางทยืีนยาวกว่าเราด้วยซ�า้ไป	มันกล้็มพงัได้เหมอืนกนั	 
บ้านเมืองใหญ่โตทีเ่ขาสร้างขึน้มาเป็นอาณาจกัร	กล้็มพงัทัง้นัน้	 
ร่างกายของเราซ่ึงเป็นบ้านของจิต	อันเล็กนิดด้วย	มันก็ 
ต้องพังเหมือนกันอย่างนี้	

น้ีคอืท่านต้องการให้พิจารณาเหน็สจัจะหรอืทกุข์ของ
ร่างกาย	ทุกข์มันเกิด	ทุกข์มันก็ดับไป	มันเป็นเรื่องธรรมดา	
ถ้ามปัีญญาก็มองเหน็	ถ้าไม่มปัีญญากม็องไม่เหน็	ท่านเลย
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แนะน�าวิธี	คือพิจารณาไปท่ีสิ่งภายนอกก่อนก็ได้	เพื่อให้ 
เกิดปัญญา	แล้วเอาปัญญามาพิจารณาข้างในว่า	กายนี ้
มนัต้องพงัเหมือนกัน	สลายสิน้ไปเหมือนกนั	ท่านทัง้หลาย
มองเห็นสิ่งภายนอกที่พังสลาย	ส้ินไป	หมดไป	เสื่อมไป 
ก็อย่าลืมมาพิจารณาถึงร่างกาย	สิ่งภายนอกก็รู้จักเส่ือม	
บ้านภายนอกสกัหน่อยกเ็สือ่ม	สทีานาน	ๆ	กเ็ศร้าหมองได้	 
ร่างกายของเราเป็นยงัไง	ทาสไีปนานหรอืยงั	พงัเหมอืนกนั
นั่นแหละ	

ให้พิจารณาว่า	ท้ายที่สุดมันจะพัง	ร่างกายนี้ไม่เที่ยง	
พังสลายเช่นเดียวกัน	นอกจากนั้นแล้ว	เมื่อเรามีกาย 
กายของเราก็เป็นที่ตั้งของตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ 
เป็นทีล่งของส่ิงต่าง	ๆ	อันหลากหลาย	เพราะเรากท็�ากรรม
ไว้เยอะ	กรรมสร้างร่างกายนี้มา	ให้มาเกิดท่ีเมืองไทย 
เกดิเวลานี	้มพ่ีอคนนี	้มแีม่คนนี	้สร้างฉากมาไว้ให้เราได้รับผล	 
ตาก็สร้างมา	มีวัตถุประสงค์คือให้ได้เห็นสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้าง	
ตามกรรมทีเ่ราท�าไว้	หกูส็ร้างมาเพือ่ให้ได้ยนิเสยีงเพราะบ้าง 
ไม่เพราะบ้าง ตามที่เราได้ท�ากรรมไว้ สร้างมาให้มีอายุ
จ�ากัดด้วย ให้มารับผลของกรรม เสร็จแล้วก็พัง	สร้างมา
โดยมีวัตถุประสงค์	
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กายนี้ไม่ใช่ของเรา	และไม่ใช่ของคนอื่น	มันเป็น
ของกรรมเก่า	กรรมเก่าเที่ยงมั้ย	ไม่เที่ยง	เหตุก็ไม่เที่ยง 
ผลของสิง่ไม่เทีย่งจะเป็นยงัไง	กไ็ม่เทีย่งอกีแหละ	กรรมเก่า
คอืเจตนายิง่ดบัไวกว่ากายอกี	เพราะกายมันเป็นรปู	เจตนา
มันเป็นนามธรรม	ของเก่าดับไปหมดแล้ว	เหตุนั้นเป็นของ 
เกิดดบั	เป็นของรูจั้กพงั	รูจ้กัสลาย	ผลท่ีเกดิจากเหต	ุจะเป็น
ยงัไง	กต้็องรูจ้กัพงัเหมือนกนั	มันเป็นอย่างนัน้แหละ	สร้างมา 
โดยมีวัตถุประสงค์	ให้มารับผลของกรรม	เห็นสิ่งดีบ้าง 
ไม่ดีบ้าง	ได้ยินเสียงเพราะบ้าง	รับผลของกรรมแล้ว	ก็พัง
แค่นั้นแหละ	

ฟังอย่างน้ีแล้ว	กรรมเลยดูเหมือนโหดร้ายน่าด ู
เหมือนกับเราท�าความผิดต่าง	ๆ	เขาจับได้	แล้วลงโทษ 
ให้มาเกิด	เพื่อรับเสียงเพราะบ้างไม่เพราะบ้าง	ให้มากิน 
อาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง	เสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้ง	ท�านองนี้	 
เมื่อได้ร่างกายมาแล้ว	ก็มีหู	พอมีหูจะเป็นยังไง	ก็จะ 
โดนด่าเป็นต้น	

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า	หากชนเหล่าอื่นจะด่า	 
บริภาษ	เกรี้ยวกราด	เบียดเบียนภิกษุนั้น	นี้โดนด่าทุกท่าน 
คงเคยโดนนะ	มนัก็เร่ืองธรรมดา	เพราะโผล่หน้ามาในโลกใบนี	้ 
เขากด่็าเอาส	ิถ้าไม่อยากโดนด่า	กอ็ย่าโผล่หน้ามา	ถ้าไม่อยาก 
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โผล่หน้ามา	ก็อย่าเกิดเท่านัน่แหละ	ถ้าเกดิมาแล้ว	กต้็องโดน	 
เป็นเรื่องธรรมดาของทุกข์มัน	ท่านก็บอกวิธีพิจารณาว่า	
ภิกษุน้ันรู้ชัดอย่างน้ีว่า ‘ทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสน้ี  

เกิดข้ึนแล้วแก่เรา แต่ทุกขเวทนาน้ันอาศัยเหตุจึงเกิดข้ึนได้  

ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดข้ึนไม่ได้ ทุกขเวทนาน้ีอาศัยอะไร

เกิดทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้’ ภิกษุน้ันย่อม

เห็นดังน้ีว่า ‘ผัสสะก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยง สัญญาก็

ไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยง วิญญาณก็ไม่เที่ยง’ 

จิตของภกิษน้ัุนย่อมดิง่ไป ย่อมผ่องใส ด�ารงมัน่ และน้อมไป

ในอารมณ์คือธาตุนั่นแล 

โดนด่าทีเดียวเท่านั้นแหละ	ครบขันธ์	๕	เลย	มันเป็น
อย่างนั้น	มีแต่ของไม่เท่ียงท้ังนั้น	แต่เดิมมันมีแต่หูใช่มั้ย 
มีร่างกาย	มีธาตุ	๔	เป็นรูปหูอยู่	จิตเป็นเจ้าของบ้าน	วันดี
คืนดีก็โดนด่าเข้ามาแล้ว	เกิดทุกข์ขึ้นมา	ทุกข์นี้เป็นสิ่งต้อง
ก�าหนดรู้	เวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่าไปหนีทุกข์	อย่าไปอยาก
จะไม่เป็นทุกข์	อย่าไปอยากหายทุกข์	เอาทุกข์มาก�าหนดรู้	
ตอนนี้เป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากทางหู	โดนด่ามาเป็นทุกข์	

ท่านยกตัวอย่างเรื่องที่น�ามาพิจารณาว่า	ทุกขเวทนา
เกิดจากการโดนด่า	เกดิจากโสตสมัผสันี	่เกดิขึน้แก่เราแล้ว 
มันเกิดขึน้ในร่างกายนีแ้หละ	ร่างกายเรารูแ้ล้วว่า	มนัเป็นธาต	ุ 
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เป็นธาตุดิน	น�้า	ไฟ	ลม	รู้จักแล้ว	ทุกขเวทนาไม่ได้เกิดที่ 
ไฟแดง	ไม่ได้เกิดที่ต้นไม้	ไม่ได้เกิดที่รถยนต์	เกิดที่ร่างกาย
ทุกข์เกิดแล้วนะ	ทุกขเวทนาอาศัยโสตสัมผัสเกิดขึ้น	อาศัย
วิญญาณ	อาศัยหู	อาศัยเสียง	ธรรม	๓	ประการประชุมกัน
เป็นผัสสะ	ทุกขเวทนานั้นมันเกิดขึ้น	มันมีเหตุปัจจัย	เดิม 
ไม่มีทุกข์อันนี้นะ	เดิมมีร่างกายแล้วก็มีจิตเป็นเจ้าของบ้าน	
ยังไม่ทุกข์เลย	ทุกข์มันมาทีหลัง	มันอาศัยเหตุจึงเกิดข้ึน	
มันอาศัยอะไรนะ	ก็พิจารณาดู	ได้ความว่า	อาศัยผัสสะ
นัน่เอง	อาศยัโสตประสาท	มีหูด	ีถ้าหูไม่ด	ีกไ็ม่ได้ยนิ	พอหดู ี
กเ็สยีงมากระทบหู	เกดิโสตวญิญาณ	สภาวะ	๓	อย่างรวมกนั	 
เรียกว่า	ผัสสะ	เป็นโสตสัมผัส	เมื่อมีผัสสะก็เกิดเวทนา	
ทกุขเวทนาอาศยัผสัสะจงึเกดิขึน้ได้อย่างน้ี	พจิารณาต่อไป	
ผัสสะนั้นมันเที่ยงมั้ย	ไม่เที่ยง...	พิจารณาตั้งแต่ต้นตอของ 
มนักไ็ด้	ร่างกายนีท่ี้เป็นธาตุดนิกยั็งไม่เท่ียงเลย	โสตประสาท
มาอาศัยธาตุดินอยู่	อาศัยใบหูอยู่	จะเที่ยงม้ัย	ก็ไม่เท่ียง	
เสียงมากระทบหู	เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็ไม่เท่ียง	โสตวิญญาณ
ก็ไม่เที่ยง	สิ่งไม่เท่ียงอาศัยของไม่เท่ียงเกิดขึ้น	ผัสสะนี้มัน
จะเที่ยงมั้ย	ไม่เที่ยง	สิ่งต่าง	ๆ	มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย	
ไม่มีส่วนไหนที่จะมั่งคงถาวรเลย	

ผัสสะไม่เที่ยง	สัญญาท่ีก�าหนดหมายว่าเขาด่าเรา 
จะเที่ยงมั้ย	มันก็ไม่เที่ยง	สังขารทั้งหลาย	ความไม่พอใจ	

150 | สุภีร์ ทุมทอง



วิธีพิจารณาธาตุ ๔ ลงเป็นรูปขันธ์ และทุกขสัจ

ความโกรธ	ความอยากด่าคืนต่าง	ๆ	เกิดจากของไม่เที่ยง	
จะเที่ยงมั้ย	ก็ไม่เที่ยง...	วิญญาณที่ได้ยินนั่น	ก็ไม่เที่ยง 
สรุปแล้วขันธ์	๕	เท่ียงม้ัย	ก็ไม่เที่ยง...	นี่มันเป็นอย่างนี้ 
อาศยัการพิจารณามาท่ีรปูใดรปูหนึง่ก่อน	เริม่จากทีม่นัชดัเจน	
แล้วกพ็จิารณาให้ครบขนัธ์	๕	ทัง้หมดนีก้เ็ป็นทุกขสัจนัน่เอง	

การได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจ	เช่น	โดนด่า
เป็นต้น	นี้ก็เป็นทุกข์นั่นแหละ	มันก็คือขันธ์	๕	นั่นแหละ	 
ไม่ใช่ตัวเรา	ไม่ใช่ของเรา	ขนาดโดนด่ายังเป็นขันธ์	๕	เลย 
ถ้าโดนชมล่ะ	ก็เป็นขันธ์	๕	เหมือนกัน	ไม่ใช่คน	กินอาหาร
กเ็ป็นขนัธ์	๕	ไม่ได้กินอาหารก็เป็นขนัธ์	๕	มนัเป็นอย่างน้ัน 
ให้หัดพจิารณาอย่างนี	้กจ็ะเข้าใจชดั	ท่านพระสารบีตุรอธิบาย
วธีิพจิารณา	ท่านทัง้หลายกอ็ย่าลมืไปหัดพิจารณา	โดนด่านี้
กพ็จิารณาได้	ต้องมสีตใิห้ด	ีมปัีญญารูจ้กัหลกัการพจิารณา
ให้ดี	หลักการก็คือพิจารณาให้ลงสู่ทุกขสัจนั่นแหละ	ให้ลง
ไปทีข่นัธ์	๕	น้ีเป็นหลักเลยทเีดยีว	เป็นฐานเบือ้งต้น	ท่านให้ 
เอารูปขันธ์นี้มาเป็นฐานเบื้องต้น	โดยเฉพาะธาตุดินเป็น 
เบ้ืองต้นไว้ก่อน	เพราะมันเป็นฐาน	มันเป็นที่อาศัยของ 
ธาตุอื่น	ๆ	เป็นที่เกิดของวิญญาณต่าง	ๆ	

นอกจากนั้น	ไม่ใช่โดนด่าอย่างเดียว	โดนตบด้วย	
หนักกว่าเดิมอีก	มีร่างกายมาแล้ว	ถ้ามีแต่วิญญาณนี่

สุภีร์ ทุมทอง | 151



อริยสัจภาคปฏิบัติ

เขาจะตบเราได้ม้ัย...	ไม่ได้...	เขาด่าก็ไม่ได้	เขาตีก็ไม่ได้ 
เขาตีได้เพราะอะไร	เพราะดินนั่นแหละ	โทษดินก็ไม่ได ้
มันก็เป็นผลมาจากกรรมเก่า	โทษกรรมเก่าก็ไม่ได้อีก 
เพราะมันดับไปแล้ว	โทษอะไรก็ไม่ได้	ก็ต้องโทษหวัหน้าตวัที ่
ก่อให้เกิดกรรมคืออวิชชา	โทษมันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อีก 
ไหน ๆ  ก็ไหน ๆ  แล้ว ต้องเจรญิมรรคอย่างเดียว เท่านัน้แหละ  
ไปโทษอะไรไม่ได้เลย มนัเป็นอย่างนัน้ไปแล้ว ต้องยอมรบั  
มหีน้าทีเ่จรญิมรรค เจรญิวชิชาขึน้ไปอย่างนี ้เหตกุท็�าไปแล้ว	 
แถมดับไปแล้วด้วย	ผลก็ก�าลังเกิดขึ้น	ก็ต้องรีบเจริญมรรค	
เอาอันนี้มาเจริญมรรคประกอบสัมมาทิฏฐิเข้าไป	เห็นทุกข์	
เห็นเหตุเกิดทุกข์	จะได้ดับทุกข์ได้	

เมื่อมีร่างกายมาแล้ว	ก็ต้องโดนน่ันโดนนี่	ทุกท่าน
คงเคยโดนบ้างนะ	โดนหมากัด	โดนแมวข่วน	เคยโดนมั้ย 
คงเคยบ้างนะ	โดนแล้วก็อย่าลืมไปฉีดยาล่ะ	ผมก็ฉีดมา 
หลายเขม็แล้ว	โดนมาเหมอืนกนั	อนันีเ้ป็นธรรมดา	หากชน

เหล่าอ่ืนจะพยายามท�าร้ายภกิษน้ัุน ด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนา 

ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ คือด้วยการท�าร้ายด้วยฝ่ามือบ้าง 

ด้วยการท�าร้ายด้วยก้อนดินบ้าง การท�าร้ายด้วยท่อนไม้บ้าง 

การท�าร้ายด้วยศสัตราบ้าง ภิกษน้ัุนรูชั้ดอย่างน้ีว่า ‘กายน้ีเป็น

ทีร่องรบัการท�าร้ายด้วยฝ่ามอืบ้าง การท�าร้ายด้วยก้อนดนิบ้าง  

การท�าร้ายด้วยท่อนไม้บ้าง การท�าร้ายด้วยศสัตราบ้าง’	กายนี้
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มนัเป็นท่ีรบั	รบัเละเลย	ถ้าไม่มีกายนีก้ไ็ม่ต้องรบัการท�าร้าย	
การตบตทีิม่แทงอย่างนี	้พอมกีายนี	่เป็นธรรมชาตขิองกาย	
มันเป็นที่รับค้อน	ไม้หน้าสามก็มาลงที่กายนี่แหละ	ถ้าไม่มี
กายก็ไม่ต้องมีตัวรับไม้หน้าสาม	ไม่ต้องมีตัวรับก้อนดิน
ที่เขาขว้างมา	ไม่มีตัวรับฝ่ามือที่เขาตบมา	แต่พอมีกายนี่	 
มันก็มีที่รับ	

กายนีเ้ป็นทีร่องรบัการท�าร้ายด้วยฝ่ามอืเป็นต้น	ไม่ใช่
เรานะ	เป็นกาย	กายมนัเป็นทกุขสจั	ให้เรารูจ้กัพจิารณาให้
ชัดเจน	ต้องเข้าใจความเป็นจริง	และต้องมีธรรมะส�าหรับ
ที่จะฝึกตัวเอง	ยกค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ที่ทรงประทาน
โอวาทอุปมาด้วยเลื่อยว่า	 ‘ภิกษุทั้งหลาย หากพวกโจร 

ผู้ประพฤติต�่าทรามจะพึงใช้เล่ือยที่มีที่จับ ๒ ข้าง เล่ือย 

อวัยวะน้อยใหญ่ ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรน้ัน ก็ไม่ช่ือว่า 

ท�าตามค�าสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้น’	เอา
หลกัธรรมขึน้มาพิจารณา	เพือ่ทีจ่ะฝึกจิตของเราให้สามารถ
ทีจ่ะอดทนอดกล้ันได้	ความอดกล้ันได้น้ีเป็นคณุธรรม ถ้า 
อดกลั้นไม่ได้ก็เป็นกิเลสนั่นเอง	เขาตบเราแล้ว	เรา 
อดกลัน้ไม่ได้	อนันีค้อือะไร	คอืกเิลส	เพราะร่างกายนัน้เป็น 
ทีล่งของการตบตอียูแ่ล้ว	ทางใจกต้็องอดกลัน้ให้ได้	ร่างกาย
มันไม่รู้เรื่อง	ทางใจก็มีหน้าที่อดทนอดกล้ันให้ได้	ไม่โกรธ	 
มีแต่เมตตาจิตเท่าน้ัน	ถ้าอดกล้ันไม่ได้ก็เป็นกิเลสนั่นเอง	 
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ส�าหรับการฝึกขัดเกลากิเลส	จึงมีขันตินี้เป็นแม่บทใหญ ่
เพือ่ให้เราขดัเกลากเิลส	ให้เราตรวจสอบตวัเอง	ทนไม่ได้คอื 
กิเลส	ถ้าทนได้ก็คือบุญกุศลนั่นเอง

ต้องหัดฝึกไปจนกว่าเราจะทนได้ทุกเรื่อง	อดกลั้นได้ 
ทุกอารมณ์ไป	ถ้าทนไม่ได้ก็คือกิเลส	ไม่มีเรื่องไหนที่ทน
ไม่ได้นะ	ถ้าทนไม่ได้ก็มีสิ่งเดียวคือกิเลสเท่านั้นแหละ 
บางท่านว่า	บางอันกท็นได้	บางอันกท็นไม่ได้	กเิลสมนักไ็ด้
แค่นั้นแหละ	กิเลสมันจะหลอกเราไปเรื่อย	เราก็เลยต้อง
รู้จกัหลักการให้ด	ีๆ	ธรรมชาตขิองกายนัน้	มนัเป็นทีร่บัการ 
กระทบสมัผสั	รบัฝ่ามอืบ้าง	รบัท่อนไม้บ้าง	โดนท่ิม	โดนแทง	 
สิ่งที่สร้างฉากมาก็คือกรรมเก่าที่เคยท�าไว้แล้ว	ถ้าไม่มีกาย	
กรรมเก่าก็ลงเล่นงานไม่ได้	แต่ในเมื่อมีกายแล้ว	ก็เป็นที่
ลงได้	เราก็เคยท�าร้ายเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะแล้วใช่มั้ย 
เคยบ้างมั้ย	เคยตบ	เคยตี	หลายท่านเคยเอาก้อนหิน 
ขว้างหมาขว้างแมว	ตัวเองก็โดนบ้าง	มันก็เรื่องปกตินะ	

ท่านพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่า	อน่ึง ความเพียรที่

เราเริ่มท�าแล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งไว้แล้วจักไม่หลงลืม 

กายที่เราท�าให้สงบแล้วจักไม่กระวนกระวาย จิตที่เราท�าให้ 

ตัง้มัน่แล้วจักมอีารมณ์แน่วแน่ คราวน้ีต่อให้มกีารท�าร้ายด้วย

ฝ่ามือ การท�าร้ายด้วยก้อนดิน การท�าร้ายด้วยท่อนไม้ หรือ
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การท�าร้ายด้วยศัสตราที่กายนี้ก็ตาม เราก็จะท�าตามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้ 

ทกุท่านกค็วรจะตัง้ใจไว้เสมอ	อย่าไปโกรธหรอือาฆาต
พยาบาทคนที่ท�าร้ายทุบตีเรา	อย่าโกรธสัตว์ต่าง	ๆ	ที่มา
กัดเรา	ให้ตั้งความเพียรไว้	ตั้งความบากบั่น	ต้ังสติไว้ให้ดี	 
พยายามท�าให้ได้อย่างนี้	ก็คือปฏิบัติธรรม	ร่างกายมัน 
ไม่รู้เรื่อง	มันเป็นที่ลงของผลวิบากที่มาจากเหตุ	เป็นส่ิง 
ธรรมดา	ไม่ใช่เฉพาะเรือ่งท่านยกมาหรอก	เร่ืองอ่ืน	ๆ	ด้วย	
เช่น	ความเจ็บป่วยเป็นโรค	นี้ก็ลงลงที่กาย	ถ้าไม่มีร่างกาย	
มะเรง็จะลงตรงไหน	มนัไม่มทีีล่งแล้ว	มนัลงกอ็ย่าไปว่ามนั 
ต้องทนให้ได้	แต่พวกเรานี่	โอ้โห...มันทนไม่ได้	ดังนั้น 
ต้องฝึกหัดว่า	เรานี้จะตั้งความเพียร ท�าตามค�าสอนของ
พระพทุธเจ้าน้ีให้ได้	ค�าสอนของพระพทุธเจ้ากคื็อให้อดทน	
อย่าไปโกรธ	อย่าไปพยาบาทใคร	ให้มีจิตเมตตา	หวังด	ี
ปรารถนาดี	แม้กระทั่งโจร	๒	คนที่เอาเลื่อยมาเล่ือยเรา 
ถ้าทนไม่ได้ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

สรปุกค็อืค�าสอนของพระพุทธเจ้าให้อดทนให้ได้ทกุเรือ่ง	
ถ้าอดทนไม่ได้คอืกเิลส	ไม่ได้ท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า
เท่านัน้แหละ	หลกัมนัมเีพยีงเท่านี	้พวกเรากพ็ยายามท�าไป 
หัดอดทนให้ได้ในทุกเรื่องทุกอารมณ์	ให้ฝึกไปเร่ือย	ๆ 
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จะอดทนได้ลึกซึง้	คอืเหน็ว่ากายนัน้เป็นทกุขสจั	ใช่เราม้ัย...	
ไม่ใช่เรา	ใช่ของเรามั้ย...	ไม่ใช่...	มันเป็นของมั่นคงหรือของ
รู้จักพัง...	พังแน่...	ให้มันพัง	ๆ	ไปเลย	ของรู้จักพังมันจะพัง	

เราต้องเห็นกายนี้เป็นทุกขสัจก่อน	เห็นเป็นรูปขันธ์ 
เป็นของไม่เทีย่ง	เป็นของทีรู่จ้กัผุพงัสลาย	ดทูลีะชิน้ส่วนกไ็ด้ 
ในปฐวธีาตุ	เส้นผมกร็ูจั้กพงั	เป็นสิง่รูจ้กัหมด	ขนกร็ูจ้กัหมด	 
กระดูกก็รู้จักหมด	ผุพังไป	ฟันก็รู้จักหมด	ทุกช้ินส่วนก็ 
รู้จักหมด	ในเม่ือมันเป็นอย่างน้ี	มันก็ของรู้จักหมดเป็น 
ธรรมดาของมัน	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	น่ันไม่ใช่ของเรา	 
เราไม่เป็นนั่น	นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา	ทุกท่านอย่าลืมไป
พจิารณาบ่อย	ๆ	ให้ท�าบ่อย	ๆ	ท�าได้กน็บัว่าเป็นการด	ีชือ่ว่า 
ได้ท�าตามค�าสอนของพระพทุธเจ้าแล้ว	ถ้าท�ายงัไม่ได้	กต้็อง 
พิจารณาตัวเองว่า	เออ...เราน่ีไม่มีลาภนะ	ไปโกรธเขา 
ชือ่ว่าได้ของดีมัย้	ร่างกายนีไ่ม่รูเ้รือ่ง	เขาตร่ีางกายเรา	เป็นผล 
วิบากของกรรมเก่า	กรรมเก่าท�าไม่ดีไว้	มันก็รอให้ผลอยู ่
เขาตมีาทหีน่ึง	กรรมเก่ามนักห็มดไปแล้ว	เรากส็บายใจแล้ว 
ไม่ต้องรับผลของตัวนี้แล้ว	สมมติว่าเราได้ท�ากรรมเก่าไว	้
สมควรจะโดนตบสักสบิที	โดนตบหนึง่ทแีล้ว	เหลือเก้าใช่มัย้ 
สบายแล้ว	มันเป็นอย่างนี้	อันนี้เราต้องรู้จัก	เราได้รับผลนี้	
มันมาจากเหตุที่เราท�าไว้	
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สิ่งดีงามนี้คือความอดทน	ส่วนโกธรคนอื่นนี้เป็นสิ่ง 
ดีงามม้ัย	ไม่ดีเลย...	ร่างกายไม่รู้เรื่องเลย	มันเป็นที่รับ 
วิบากเท่านั้นเอง	มันไม่รู้เร่ือง	มันไม่เจ็บไม่ปวด	ไม่โลภ 
ไม่โกรธ	ไม่หลงอะไร	มนัไม่รูส้กึเลย	เพราะร่างกายมนัเป็น
รปูขันธ์	มนัไม่ร้องโอยสกัค�าด้วยนะ	มนัไม่เจบ็	ไม่ปวด	ส่วน
ความเจ็บปวดก็เป็นเวทนา	ตวัรู้ว่าเจบ็ปวดเป็นวญิญาณ	เรา
จึงต้องรูจั้กธรรมชาติของร่างกาย	ต้องรบีฝึกตามค�าสอนของ
พระพทุธเจ้า	คอืให้ความอดทน	อดทนกไ็ด้ของด	ีเอาร่างกายนี ้
มาฝึกสต	ิเดินจงกรม	ถงึขาจะพังไป	แต่ได้สตไิป	ได้ของดีคือ 
สติ ได้ของดีคืออดทน	ถ้าได้โกรธชาวบ้านเขา	นี่เป็นยังไง	 
ได้ของดีม้ัย...	ไม่ได้...	ร่างกายมนักพ็งัสลายไปตามธรรมชาต	ิ
กรรมถึงเวลามันก็ให้ผลของมัน	ต้องโดนตบโดนตีไปตาม
ธรรมชาติของมัน	แต่เรานัน้ได้โกรธชาวบ้าน	นีไ่ม่ใช่ลาภของ 
เราแล้ว	ถ้าพิจารณาดูตัวเองแล้ว	โกรธเขาอยู่	ไม่พอใจอยู ่
ใจไม่เป็นกลาง	ไม่เป็นกุศล	สลดใจว่า	ไม่เป็นลาภของ 
เราหนอ	ลาภไม่มีแก่เราหนอ	เราได้ไม่ดีแล้วหนอ	คือ 
ได้โกรธเขานี่	ได้พยาบาทเขานี่	เป็นการได้ที่ไม่ดีเลย	

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้เราได้สิง่เหล่านีม้ั้ย	พระพทุธเจ้า
เกดิมาเพือ่สอนให้เราโกรธชาวบ้านหรอืเปล่า	สอนเราจนโกรธ
ชาวบ้านเป็นเลยใช่ม้ัย	พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอย่าง
นี้	พระองค์สอนให้เรามีสติ	สอนให้เราอดทน	สอนให้เรา 
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ให้อภยั	สอนให้เรามปัีญญา	ถ้าเราไปโกรธเขา	เราได้ลาภมัย้...
ไม่ได้...	พระพุทธเจ้าอุบัติมา	ดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์
แก่เราเลย	พระองค์ทรงส่ังสอนจนพระองค์ปรินิพพานไป 
ฝากธรรมะไว้มากมาย	เรากยั็งไม่ได้ของดีไป	น่าเศร้าม้ัยแบบน้ี	

ถ้าอดทนได้	ได้สติ	ได้ขันติ	ได้ปัญญา	ได้เข้าใจว่า 
กายน้ีมันเป็นทกุข์	มนัเป็นทีล่งวบิาก	โดนตบ	โดนต	ีโดนทิม่ 
โดนแทง	เป็นธรรมดา	มนัเป็นทกุขสจั	ทกุข์น้ีมนัมาจากเหตุ	
คอือวชิชา	ตณัหา	อปุาทาน	กรรม	ในอดตี	เป็นสมทุยัท�าให้
เกิดกายน้ี	ถ้ายังหลงรักกายนี้อยู่	ยังท�าเพ่ือกาย	ท�าเพ่ือ 
ตัวตนอยู่	ก็ต้องเกิดใหม่	ได้เกิดใหม่แล้ว	โดนอย่างนี้อีกมั้ย 
ก็โดนอย่างนี้อีก	พิจารณาอย่างนี้ก็ได้ปัญญา	

ต่อไป	เราก็มีแต่มุ่งเจริญมรรค	ใช้กายที่มีอายุสั้น	ๆ	
นี้แหละมาเจริญมรรค	ได้รับประโยชน์จากกายไป	ได้ความ
อดทนไปแล้ว	ได้สติไปแล้ว	ได้ปัญญาไปแล้ว	เวลากายพัง 
กไ็ม่น่าเสยีดายเลย เพราะได้สมบตัไิปเยอะมากแล้ว ได้สติ
ไปกเ็ยอะ ได้ปัญญาไปกเ็ยอะ บางคนได้มรรคแล้วย่ิงดใีหญ่  
ได้เป็นโสดาบันอย่างนี้ เป็นต้น ก็อาศัยกายที่ไม่รู้เร่ือง
อะไรนี่มาเป็นอุปกรณ์ฝึกหัด	ถ้าไม่มีกายนี่เป็นโสดาบัน 
ไม่ได้	เพราะเราต้องก�าหนดรูป-นาม	ไม่มีรูป	เราก็ก�าหนด
ไม่ได้แล้ว	เรามีรูปนี่ดี	เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา	และรูป 
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มนัเป็นทีล่งของทกุข์	ทกุข์นีม้นัคอืสจัธรรมน้ันเอง	กายมนัทุกข์	
เรากด็มัูน	สงัเกตมนั	เจบ็ป่วยบ้าง	เป็นน่ันเป็นน่ี	ดใูห้เข้าใจ	
ได้เห็นทุกข์	ได้เข้าใจว่ากายมันเป็นอย่างนี้	ป่วยจนตายก ็
ไม่มีปัญหาอะไร	เพราะเราได้ของมีค่าไปแล้ว	ได้ปัญญา 
ไปแล้ว	

ด้านปฐวีธาตุ	อาโปธาตุ	 เตโชธาตุ	ก็คล้ายกัน 
ให้รู้จักวิธีในการพิจารณาให้มันลงขันธ์	๕	ลงอริยสัจ 
ลงเริ่มต้นตั้งแต่ลงทุกขสัจ	โดยเอาธาตุ	๔	เป็นฐานก่อน 
ต่อไป	ท่านพระสารีบุตรแนะน�าวิธีพิจารณาอาโปธาตุคือ 
ธาตุน�้า	ข้อ	๓๐๓	ท่านแสดงว่า	

อาโปธาตุ เป็นอย่างไร

คือ อาโปธาตุภายในก็มี อาโปธาตุภายนอกก็มี

อาโปธาตุภายใน เป็นอย่างไร

คือ อุปาทินนกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของ 

เอิบอาบ มคีวามเอิบอาบ ได้แก่ ด ีเสลด หนอง เลือด เหงือ่  

มันข้น น�้าตา เปลวมัน น�้าลาย น�้ามูก ไขข้อ มูตร หรือ 

อุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใด ที่เป็นของเฉพาะตน เป็นของ 

เอิบอาบ มีความเอิบอาบ นี้เรียกว่า อาโปธาตุภายใน
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อาโปธาตภุายในและอาโปธาตภุายนอกน้ี กเ็ป็นอาโปธาต ุ

น่ันเอง บัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุน้ันตามความเป็นจริงด้วย

ปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า ‘นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน  

น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา’ ครั้นเห็นอาโปธาตุน้ัน ตามความ

เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย 

ในอาโปธาตุ และท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากอาโปธาตุ

เวลาที่อาโปธาตุภายนอกก�าเริบย่อมจะมีได้ อาโปธาตุ

ภายนอกน้ัน ย่อมพดัพาบ้านไปบ้าง นิคมไปบ้าง เมอืงไปบ้าง 

ชนบทไปบ้าง บางส่วนของชนบทไปบ้าง

เวลาที่น�้าในมหาสมุทรลึกลงไป ๑๐๐ โยชน์บ้าง ๒๐๐ 

โยชน์บ้าง ๓๐๐ โยชน์บ้าง ๔๐๐ โยชน์บ้าง ๕๐๐ โยชน์บ้าง 

๖๐๐ โยชน์บ้าง ๗๐๐ โยชน์บ้าง ย่อมจะมีได้

เวลาที่น�้าในมหาสมุทรขังอยู่ ๗ ช่ัวล�าตาลบ้าง ๖ ชั่ว

ล�าตาลบ้าง ๕ ชั่วล�าตาลบ้าง ๔ ชั่วล�าตาลบ้าง ๓ ชั่วล�าตาล

บ้าง ๒ ชั่วล�าตาลบ้าง ๑ ชั่วล�าตาลบ้าง ย่อมจะมีได้

เวลาทีน่�า้ในมหาสมทุรขงัอยู ่๗ ช่ัวบุรษุบ้าง ๖ ชัว่บุรษุ

บ้าง ๕ ชั่วบุรุษบ้าง ๔ ชั่วบุรุษบ้าง ๓ ชั่วบุรุษบ้าง ๒ ชั่วบุรุษ

บ้าง ๑ ชั่วบุรุษบ้าง ย่อมจะมีได้
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เวลาที่น�้าในมหาสมุทรขังอยู่ กึ่งชั่วบุรุษบ้าง ประมาณ

เพียงสะเอวบ้าง ประมาณเพียงเข่าบ้าง ประมาณเพียง 

ข้อเท้าบ้าง ย่อมจะมีได้ เวลาที่น�้าในมหาสมุทรไม่มีพอเปียก

ข้อนิ้วมือ ก็ย่อมจะมีได้ 

อาโปธาตุภายนอกซ่ึงมีมากถึงเพียงน้ัน ยังปรากฏ

เป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป 

เป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา 

ไฉนกายซ่ึงตั้งอยู่เพียงช่ัวเวลาเล็กน้อยน้ี ที่ถูกตัณหา

เข้าไปยดึถอืว่า ‘เรา’ ว่า ‘ของเรา’ ว่า ‘เรามอียู่’ จักไม่ปรากฏ

เป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป

เป็นธรรมดา และมคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่า เมือ่เป็น

เช่นนี้ ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในอาโปธาตุภายนอกนี้

น้ีกเ็ป็นเร่ืองเกีย่วกบัอาโปธาต	ุพจิารณาคล้าย	ๆ	กนั
กับธาตุดินนั่นเอง	อาโปธาตุในร่างกายเรานั้นก็มีเยอะแยะ	
ข้างนอกกม็มีากมาย	โดยเฉพาะท่ีอ�าเภออมัพวานี	่น�า้ขึน้	ๆ	 
ลง	ๆ	นะ	เหมือนน�้าในปากเรา	บางทีก็น�้าลายไหลเป็น
หมาบ้า	บางทีหายไป	น�้าลายแห้งเลย	น�้าลายมันจะไหล
เป็นหมาบ้าตอนไหนครับ	เวลากิน...	มันเป็นบ้าข้ึนมาแล้ว	
สกัหน่อยกล็ดอกีแล้ว	ขึน้	ๆ	ลด	ๆ	เดีย๋วมนัจะหมดไปเลย	
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ถึงเวลาหนึ่งมันก็หมดไปเลย	มันขึ้นบ้างลงบ้าง	หลายท่าน
กลัวน�า้มนัจะหมด	ต้องดืม่เข้าไปเร่ือย	ๆ	แล้วก็ไปถ่ายออก 
เอาเข้าเอาออกอยูน่ีแ่หละ	สกัหน่อยมนัจะไม่เข้าและไม่ออก 
มันก็ก�าเริบแล้ว	มันก็พังเท่านั้นแหละ	มันจะเหลืออะไร 
นี่ความเป็นจริง	

บางครัง้	พระพทุธเจ้าทรงให้พระภกิษไุปป่าช้า	ไปดูศพ 
ทีเ่ขาทิง้ไว้	น�า้ไม่เข้าไม่ออก	มนัก�าเรบิไปหมดแล้ว	น�า้เหลอืง 
หรือน�้าอะไรต่อมิอะไรก็แตกกระจายออกมา	ดินก็พังหมด 
ก็เท่านั้นแหละ	นี้คือสัจธรรมของร่างกาย	มีอยู่กับพวกเรา 
ทุกคนนี่แหละ	ไม่ได้หนีไปไหน	มันเป็นความจริง	พวกเรา 
มแีต่อยากจะหน	ีหนคีวามเป็นจริงหนพ้ีนมัย้ครบั...	ไม่พ้น... 
และไม่ใช่วิธีที่จะพ้นทุกข์ด้วย	วิธีจะพ้น	คือหันกลับมาดูว่า 
ทุกข์มันเป็นทุกข์	เห็นทุกข์นั้นแหละจึงมีโอกาสพ้นจาก 
ทุกข์ได้ เมื่อเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ เราก็ไม่ติดไม่ข้อง 
ไม่อยากให้ทกุข์ไม่เป็นทุกข์ ทกุข์เป็นทกุข์ ไม่เกีย่วกบัเรา 
ปล่อยวางมนั	เรามทีีพ่ึง่พาอาศยัแล้วคอืธรรมะคือสัจธรรม	
มันเป็นอย่างนี้	

เราจะเอาทกุข์เป็นทีพ่ึง่นัน้ไม่ได้หรอก	เอากองไฟเป็น 
ที่พึ่ง	อย่างนั้นก็ร้อนตายพอดี	เอาโลกเป็นที่พึ่งมันก็เผารน
เราอยู่อย่างนั้น	พวกเราก็เลยต้องรู้จักโลก	ต้องเอาธรรมะ
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เป็นที่พึ่ง	ธรรมะเป็นของเย็น	ใจเราก็จะได้เย็นไปด้วย 
นี่ก็เป็นด้านธาตุน�้า	มีทั้งน�้าภายในน�้าภายนอก	น�้าก็จะมี
ลักษณะเอิบอาบ	ซึมซาบ	แทรกซึม	เหนียวเหนอะหนะ	
ไหลแทรกไปทางโน้นทางนี้	น�้ามาเม่ือไหร่ก็เละเม่ือนั้น 
น�า้ในร่างกายเรายิง่เละ	น�า้ข้างนอกยงัดดูหีน่อย	มสีะอาดบ้าง	
ส่วนน�้าข้างในร่างกายนี่	มาเมื่อไหร่	เละเมื่อนั้น	อาหารอยู่ 
บนจานจะสวยงามเท่าไรกต็ามแต่	มาเจอน�า้ลายเราเป็นไงครบั 
โอ้โห...	อย่าให้พดูเลย	เละเมือ่นัน้	น�า้ออกมาเมือ่ไหร่	ดไูม่ได้
ทุกคนแหละ	ต่อให้เป็นนางงาม	พอกันแหละ	เป็นนางงาม
สวยขนาดไหน	น�า้เลอืด	น�า้หนอง	น�า้ปัสสาวะ	กไ็ม่สะอาด
เหมือนกันนี่แหละ

น�้าเป็นสิ่งเหนียวเหนอะหนะ	แทรกซึมไปทั่ว	เละ	ๆ	
ไปเรือ่ยอย่างนี	้มส่ีวนอะไรบ้างทีเ่ป็นน�า้อยูใ่นร่างกายของเรา	
ได้แก่	ดี	เสลด	หนอง	เลือด	เหงื่อ	มันข้น	น�้าตา	เปลวมัน	 
น�้าลาย	น�้ามูก	ไขข้อ	น�้ามูตรคือน�้าปัสสาวะ	ให้เรารู้จัก
พิจารณา	นี่มันเป็นน�้าลายนะ	น�้าลายเป็นขันธ์อะไรครับ 
เป็นรปูขนัธ์	จดัเป็นธาตกุไ็ด้	เป็นอาโปธาตุ	เป็นสัจจะอะไร	
เป็นทกุขสจั	จดับ่อย	ๆ	ท�าบ่อย	ๆ	เพือ่จะได้ถอนสกักายทฏิฐ	ิ
ถอนความเหน็ผดิว่า	เป็นตวัตน	เป็นตวัเรา	ให้เหน็น�า้ลายเป็น
น�้าลาย	เป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ	เป็นสิ่งที่รู้จักหมดรู้จักสิ้น	 
น�า้ลายในปากเรา	ไม่ใช่ว่ามนัจะมตีลอดไป	ตอนนีม้นัมบ้ีาง
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หายบ้าง	สกัหน่อยมนัจะเลกิม	ีมนัจะสิน้เลย	มนัจะไม่เหลอื
เลยทเีดยีว	นีเ่ป็นความเป็นจรงิของมนั	เป็นสจัธรรม	มันเป็น
ทกุขสจัน่ันเอง	เป็นสิง่ทีว่่างจากความเทีย่ง	ว่างจากความสุข	 
ว่างจากตวัตน	สิง่ทีด่เูหมอืนมเียอะแยะมากมายในโลกใบนี้  
ท้ายที่สุดจะไม่มีทั้งนั้นแหละ	ท้ายที่สุดมันก็จะไม่เหลือ	
ภูเขาใหญ่โตมโหฬารนี่	สุดท้ายของความมีคืออะไรครับ 
มนักไ็ม่มทีัง้นัน้แหละ	มันเป็นอย่างนัน้	นีแ่หละเป็นธรรมชาติ
ของโลก	มีความแตกสลายเป็นสภาพ	

หนึ่งชีวิตก็หนึ่งตาย	หนึ่งมีก็หนึ่งหมด	นี่คือหลักของ
สังขารนั่นเอง	สังขารมันมีเท่านี้	อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมด	
จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ตายเหมอืนกันหมด	ยดืเวลาตายเฉย	ๆ	
เช่น	เป็นเทวดากย็ืดเวลาตายเฉย	ๆ	ยดืเวลาให้สขุเยอะ	ๆ	
ท้ายทีส่ดุกท็กุข์เหมอืนเดมิ	ไม่รูจ้ะหลอกตวัเองไปท�าไมนะ	
ถ้าเห็นสัจธรรมแล้ว	จึงหลอกเราไม่ได้	ถ้าไม่เห็นสัจธรรม 
ก็มีแต่โดนหลอกไปวัน	ๆ	มีความสุขสนุกสนาน	พวกเรานี่	
แค่ทานอาหารอร่อย	ๆ	เท่านัน้แหละ	โดนหลอกเพลนิไปแล้ว	 
นีข่นาดไม่ได้อร่อยนานเป็นปีนะ	อร่อยแค่	๑๐	นาทเีท่านัน้แหละ	 
ดิฉันยอมตายค่ะ	เพื่อกินนี่นะ	

บางท่านอ้วนแทบล้มแทบตายแล้ว	ก่อนจะลดน�า้หนกั 
ขอทีเถอะ	เอาอีกแล้ว	นี่แค่เรื่องกินเท่านั้น	มันหลงนั่นเอง	
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ความหลงนั้นคืออวิชชา	มันก็เกิดความอยากคือตัณหา	
ท�าไมตัณหามันจึงแอบอยู่แนบเนียนแท้	เพราะไม่เห็นทุกข์	 
ถ้าเห็นทุกข์นี่	ตัณหามันโผล่ออกมา	จะจับได้	อ๋อ...	ตัว
ความอยาก	คือตัณหาเป็นทุกขสมุทัย	ถ้าตัวนี้ไม่มี	ก็เป็น 
ทกุขนิโรธ	ดบัทกุข์แล้ว	ตวัทีบ่งันิพพานไว้กคื็อกเิลสนีแ่หละ  
ตณัหาน่ีแหละ	ไม่มเีจ้าตวันี	้นพิพานกป็รากฏเท่านัน้แหละ	 
มเีท่านัน้	นพิพานก็แจ่มแจ้งขึน้มาแล้ว	การท่ีจะเข้าถงึภาวะนี้ 
ก็ต้องเจริญมรรคให้เยอะ	ๆ	มีปัญญาเห็นทุกข์ให้ละเอียด 
ชัดขึ้น	จนเห็นว่าขันธ์	๕	นี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลย	ขันธ์ทั้ง	๕	 
เป็นภาระหนัก	ความสุขก็เป็นภาระ	แม้ความรู้สึกเฉย	ๆ	 
ในสมาธิชัน้สูง	มคีวามสุขปลอดโปร่ง	กเ็ป็นภาระเหมอืนกนั	 
ตัณหาก็หมดแล้วอย่างนี้	เป็นพระอรหันต์ไป	ส่วนพวกเรา 
เบ้ืองต้นก็เห็นทุกข์เป็นทุกข์	เห็นขันธ์เป็นขันธ์	ไม่มีตัวตน 
ก่อนเป็นทกุขสจั	เป็นสจัจะของพระพทุธเจ้า	เป็นสจัจะของ 
พระอริยเจ้า	

อาโปธาตุมีทั้งข้างในและข้างนอก	ถ้ายังมองไม่เห็น
ว่ามันเป็นของหมดไปสิ้นไป	ก็ให้พิจารณาไปที่ข้างนอก
ก่อนก็ได้	เช่น	น�้าในมหาสมุทรน้ี	มีปริมาณมากเหลือเกิน 
รูส้กึว่าเหมอืนจะไม่หมด	แท้ทีจ่รงิแล้ว	มนัรูจ้กัหมดเหมอืนกนั	 
ถงึแม้เวลาผ่านไปนาน	ๆ	น�า้ในมหาสมทุรนีก้ย็งัหมดไปได้ 
เปรยีบเทยีบกบัน�า้ในร่างกายของเราซึง่มน้ีอยนดิเดยีว	มนัจะ
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เหลืออะไร	ท�าไมมันจะไม่ปรากฏว่าไม่เที่ยง	น�้าในร่างกาย
ของเราก็ต้องปรากฏอาการว่าไม่เท่ียง	คือมันมีวันสิ้นไป
หมดไป	เพราะมันมีน้อยนิดเดียวนั่นเอง	

ต่อมา	เตโชธาตุ	ข้อ	๓๐๔
เตโชธาตุ เป็นอย่างไร

คือ เตโชธาตุภายในก็มี เตโชธาตุภายนอกก็มี

เตโชธาตุที่เป็นภายใน เป็นอย่างไร

คอื อุปาทนินกรปูภายใน ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของ 

เร่าร้อน มีความเร่าร้อน ได้แก่ ธรรมชาติที่เป็นเครื่อง

ท�าร่างกายให้อบอุ่น ธรรมชาติที่เป็นเครื่องท�าร่างกายให้ 

ทรุดโทรม ธรรมชาติที่เป็นเครื่องท�าร่างกายให้เร่าร้อน 

ธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยส่ิงที่กินแล้ว ดื่มแล้ว เคี้ยวแล้ว 

และล้ิมรสแล้ว หรืออุปาทินนกรูปภายในอ่ืนใด ที่เป็นของ 

เฉพาะตน เป็นของเร่าร้อน มคีวามเร่าร้อน น้ีเรยีกว่า เตโชธาตุ

ภายใน

เตโชธาตภุายในและเตโชธาตภุายนอกน้ี กเ็ป็นเตโชธาตุ

น่ันเอง บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุน้ันตามความเป็นจริงด้วย

ปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า ‘น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน 

น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา’ บัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาตุน้ัน ตาม
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ความเป็นจรงิด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมเบือ่หน่าย 

ในเตโชธาตุ และท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากเตโชธาตุได้

เวลาที่เตโชธาตุภายนอกก�าเริบย่อมจะมีได้ เตโชธาตุ

ภายนอกน้ันย่อมไหม้บ้านบ้าง นิคมบ้าง นครบ้าง ชนบทบ้าง  

บางส่วนของชนบทบ้าง เตโชธาตุภายนอกนั้นไหม้ลามมาถึง 

หญ้าสด หนทาง ภูเขา น�้า หรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์แล้ว 

เมื่อไม่มีเช้ือ ย่อมดับไปเอง เวลาที่ชนทั้งหลายแสวงหาไฟ 

ด้วยขนไก่บ้าง ด้วยการขูดหนังบ้าง ย่อมจะมีได้

เตโชธาตุภายนอกซ่ึงใหญ่ถึงเพียงน้ันยังปรากฏเป็น

ของไม่เที่ยง มีความส้ินไปเป็นธรรมดา มีความเส่ือมไป 

เป็นธรรมดา มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา

ไฉนกายซ่ึงตั้งอยู่เพียงช่ัวเวลาเล็กน้อย ที่ถูกตัณหา

เข้าไปยดึถอืว่า ‘เรา’ ว่า ‘ของเรา’ ว่า ‘เรามอียู่’ จักไม่ปรากฏ 

เป็นของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไป

เป็นธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดาดังน้ี เมือ่เป็นเช่นน้ี  

ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในเตโชธาตุนี้ 

เตโชธาตก็ุมีท้ังภายในท้ังภายนอก	ภายในตวัเรากม็อียู่	
๔	ส่วนหลัก	ๆ	คือ	ไฟท�าให้ร่างกายอบอุ่น	วันหนึ่งมันจะ
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หมดไปเลย	อณุหภมูใินร่างกายมนัจะหมดไป	เมือ่ลมหมดไป	 
ไฟนีก้จ็ะหมดส้ินไป	เหมอืนศพซดีเลยทเีดยีว	ตอนนีพ้วกเรา
ยงัไม่ซดีนะ	หลายคนกช็กัหน้าซดีแล้ว	ฟังธรรมนานเกนิไป	 
อดอาหารเย็น	ซีดเผือดเลยนะ	ถ้าได้กินอะไรสักหน่อย	
เริ่มมีน�้ามีนวล	นี่ยังไม่ได้เร่ืองนะ	ฟังธรรมต้องมีน�้ามีนวล 
รอตายก่อนค่อยซดีแล้วกัน	มนัซดีเพราะไฟไม่เหลอืนัน่แหละ	 
มวีนัหมดเหมอืนกนันะไฟน่ี	อณุหภูมใินร่างกายไม่ใช่มนัจะ
อยู่ค้างตลอดไป	มันเป็นของไม่เที่ยง	เป็นของสืบต่อ	และ
วันหนึ่งมันจะสิ้นไปเลย	ของมันรู้จักหมด	เราก็ต้องรู้จักมัน	 
อยู่กับตัวเองแต่ไม่รู้จักตัวเองน่ี	แหม...	น่าเสียใจเหมือน
กันนะ	ทุกท่านจึงต้องรีบรู้จัก	อณุหภูมิในร่างกายของเรา	
อณุหภูมิ	๒๗	องศาบ้าง	๓๐	องศาบ้างก็มีอยู่	นั่นแหละ 
อันนี้มันจะหมด	มันเป็นไฟ	ไฟที่ท�าให้ร่างกายอบอุ่น	

ไฟท�าให้ร่างกายทรุดโทรม	มันเผาส่วนต่าง	ๆ	ของ
ร่างกาย	เผาน�้ามันหล่อลื่น	น�้าไขข้อต่าง	ๆ	ก็หมดไป	ๆ	
หลายท่านพอแก่แล้ว	ชักจะไม่ค่อยมีน�้ามันหล่อลื่นแล้ว	
กระดูกกท็ะเลาะกนัเสยีงดัง	อนันีก้เ็หน็ชดัอยู่แล้วว่าน�า้มัน
หมดแล้ว	มันหมดไปได้ยังไงล่ะ	เพราะมีไฟเผา	เผาท�าให้
ร่างกายทรดุโทรมลง	ก�าลงักาย	ความแขง็แรงต่าง	ๆ 	กห็มดไป 
ความสวยงามเต่งตงึต่าง	ๆ	กห็มดไป	ความสวยงามเอบิอิม่
น่ิมนวลมนัเกดิจากน�า้	ดนิมนี�า้ซมึอยู	่มไีฟเผาน�า้	เผาไป	ๆ	
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มันก็แห้งลงไปเรื่อย	ๆ	น�้าน้อยลงเหลือแต่ดิน	แห้งเลยทีนี้	
กลายเป็นหนังติดกระดูกเลย	คือไม่มีน�้าเข้าไปซึมอยู่ในนั้น	
เพราะไฟมันเผาไป	อย่างนี้เป็นธรรมชาติของมัน	อินทรีย์
ตา	หู	ก็จะเสื่อมลง	ๆ	ผมก็ขาว	ฟันก็เหี่ยวย่น

ไฟที่ท�าให้ร่างกายเร่าร้อน	เจ็บป่วย	ตัวร้อน	เป็นไข้ 
ไม่สบาย	เหมือนตวัจะลุกเป็นไฟ	และไฟทีย่่อยอาหาร	ย่อย
สิ่งที่เรากินลงไปแล้ว	วันหน่ึงมันก็จะหยุดย่อย	ทุกวันนี ้
ก็ย่อยได้อยู่	ถ้าอาหารไม่ย่อยก็ต้องหายามาช่วยย่อยอีก 
วันหนึ่งก็จะเลิกย่อยแล้ว	มันเป็นอย่างนี้	เป็นของรู้จักหมด
ทั้งนั้น	ให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า 
นัน่ไม่ใช่ของเรา	เราไม่ได้เป็นนัน่	นัน่ไม่ใช่อัตตาตวัตนของเรา	

ท่านพระสารีบุตรแนะน�าให้พิจารณาไปที่เตโชธาตุ
ข้างนอกจะได้เข้าใจง่าย	เตโชธาตุข้างนอก	ไฟมันลุกโพรง
ขึ้นมา	เผาบ้านบ้าง	นิคมบ้าง	นครบ้าง	คงเคยเห็นนะ 
ไฟไหม้ตึกรามบ้านช่องต่าง	ๆ	ไฟกองใหญ่ขนาดนั้น 
สกัหน่อยมนักห็ายไป	บางครัง้ไม่มไีฟเลย	จะหาไฟ	ต้องหา
ไม้ขีดมาจุดให้เป็นไฟกองเล็ก	ๆ	ไฟกองใหญ่ขนาดนั้นก็
ยังมีวันหมด	ไฟในร่างกายมันก็ต้องมีวันหมดเหมือนกัน 
ไฟมีวันมอดดับไปทั้งนั้น
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ต่อไปวาโยธาตุ	ข้อ	๓๐๕
วาโยธาตุ เป็นอย่างไร

คือ วาโยธาตุภายในก็มี วาโยธาตุภายนอกก็มี

วาโยธาตุภายใน เป็นอย่างไร

คอื อุปาทนินกรปูภายใน ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของ

พดัไปมา มคีวามพดัไปมา ได้แก่ ลมทีพ่ดัข้ึนเบ้ืองบน ลมทีพ่ดั 

ลงเบื้องล่าง ลมในท้อง ลมในล�าไส้ ลมที่แล่นไปตามอวัยวะ 

น้อยใหญ่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรอือุปาทนินกรปูภายใน

อ่ืนใด ทีเ่ป็นของเฉพาะตน เป็นของพดัไปมา มคีวามพดัไปมา 

นี้เรียกว่า วาโยธาตุภายใน

วาโยธาตุภายในและวาโยธาตุภายนอกน้ี ก็เป็นวาโย

ธาตุน่ันเอง บัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุน้ันตามความเป็นจริง

ด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีว่า ‘น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน  

น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา’ บัณฑิตครั้นเห็นวาโยธาตุน้ันตาม

ความเป็นจรงิ ด้วยปัญญาอันชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย 

แม้ในวาโยธาตุ และท�าจิตให้คลายก�าหนัดจากวาโยธาตุ

เวลาที่วาโยธาตุภายนอกก�าเริบย่อมจะมีได้ วาโยธาตุ

ภายนอกน้ันย่อมพัดพาบ้านไปบ้าง นิคมไปบ้าง นครไปบ้าง 

ชนบทไปบ้าง บางส่วนของชนบทไปบ้าง
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เวลาทีช่นทัง้หลายแสวงหาลมด้วยพดัใบตาลบ้าง ด้วย

พัดส�าหรับพัดไฟบ้าง ในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อน แม้ในที่

ชายคา หญ้าทั้งหลายก็ไม่ไหว ย่อมจะมีได้

วาโยธาตุภายนอก ซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น ยังปรากฏเป็น

ของไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็น

ธรรมดา มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา ไฉนกาย ซ่ึงตัง้อยูเ่พยีง

ช่ัวเวลาเล็กน้อยน้ีทีถ่กูตณัหาเข้าไปยดึถอืว่า ‘เรา’ ว่า ‘ของเรา’  

ว่า ‘เรา มีอยู่’ จักไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยง มีความส้ินไป

เป็นธรรมดา มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา มีความแปรผัน

ไปเป็นธรรมดา เมื่อเป็นเช่นน้ี ภิกษุน้ันก็ไม่มีความยึดถือ 

ในวาโยธาตุภายนอกนี้

อันนีก้ว็าโยธาต	ุเป็นของพดัไหว	ยดื	ตงึ	เป็นของบบีอดั	 
วิ่งไปในร่างกายของเราก็มีเยอะแยะ	ธาตุลมหลายท่าน
ก็คงรู้จักอยู่	เอามาท�าเป็นกรรมฐาน	เช่น	ลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออก	นี้ก็เป็นวาโยธาตุ	เป็นธาตุลม	เป็นของ
รู้จักหมดเช่นเดียวกัน	เพราะขนาดลมข้างนอกกองใหญ่	
ขนาดถึงกับพัดพาบ้านไปได้	มันเป็นลมก้อนใหญ่มากเลย 
พดัจนบ้านพงัเลย	ยงัมีวันหมด	บางคราวบางวนั	ไม่มลีมเลย	
ใบไม้ยงัไม่กระดกิเลย	ลมมนัหมด	เพราะมนัเป็นของไม่เท่ียง 
ลองคิดดู	ลมหายใจของเรา	พัดอะไรได้บ้าง	พัดกระดาษ
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อะไรสักแผ่นปลิวบ้างม้ัย	มันน้อยนิดเดียว	ท�าไมมันถึง
จะอยู่ตลอดกาลได้	มันก็ต้องเป็นของไม่เที่ยงเช่นกัน 
เป็นของรู้จักหมดเหมือนกัน	

วาโยธาตุ	มีลักษณะที่พัดไปพัดมา	ไหวไป	ไหวมา 
ดงึไป	ดึงมา	บบีอดัไป	บบีอดัมา	มลีมพดัขึน้ไปข้างบน	ลมที่
พดัลงเบือ้งล่าง	ลมในท้อง	ลมในใส้	ลมทีแ่ล่นไปตามอวยัวะ
น้อยใหญ่ในร่างกายของเรา	มันวิง่ไปตามเส้นเอน็	บางคราว
เอน็ขาดกว็ิง่ไปไม่ได้	หรอืสกัหน่อยเครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้ลมวิง่	 
มันไปไม่รอด	มันติดขัด	ลมไม่วิ่งแล้ว	ก็ต้องหาคนมาไล่ลม	 
พวกหมอนวดเขาก็นวดตามเส้นนั้นเส้นนี้	ให้ลมมันวิ่ง 
พอลมไม่ว่ิงมันจะเจ็บนะมันแทงเข้าไปอย่างนี้	บางทีมัน
ก็บีบอัดจนตัวเราแน่นไปหมด	บีบอัดจนศีรษะมึนไปหมด	
บางครั้งก็ดึงจนเหมือนร่างจะขาดออกไปจากกัน	บางครั้ง
ต้องดงึกับเสาให้มนัคลายออกจากกนั	ไม่งัน้มนัจะมดัเข้ามา	 
กายจะโค้งงอ	หลังโก่ง	ยืดไม่ขึ้น	นี่ก็เป็นอานุภาพของลม
ทั้งนั้นแหละ	มันเป็นอย่างนี้	จึงต้องรู้จัก	ร่างกายประกอบ
ไปด้วยธาตุทั้ง	๔	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	เป็นรูปขันธ์	เป็นส่ิงที ่
ไม่เที่ยง	เป็นสิ่งที่รู้จักหมด	เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์	เป็นสิ่งที่
ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	ไม่ควรเข้าไปถอืว่า	นัน่ของเรา	เราเป็นนัน่ 
นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา	อย่าไปถืออย่างนั้นนะ
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ท่านพระสารีบุตรแนะน�าวิธีพิจารณาได้อย่างลึกซึ้ง	
ทุกท่านก็อย่าลืมพิจารณามาที่ธาตุ	๔	ก่อน	พอพิจารณา
มาทีธ่าต	ุ๔	แล้ว	ต่อไป	ถ้ามส่ิีงใด	ๆ	เกดิขึน้	เราดบู้านของ
จิตแล้ว	บ้านของนามธรรมคือร่างกายนี่	มันเป็นที่เกิดของ
ความสุข	ความทุกข์	ความรู้สึก	นึกคิด	การเห็น	การได้ยิน	
การรับรู้ต่างๆ	มันเกิดในร่างกายน่ีแหละ	พอเราพิจารณา
อยู่ที่ร่างกาย	เด๋ียวสักหน่อยก็จะเห็นนามธรรมต่าง	ๆ 
โดยเฉพาะทีเ่ห็นได้ง่ายคอืความทกุข์ทางกาย	ท่านกค็งเคยเหน็	 
ถ้าไม่รูจั้กวิธพิีจารณาก็จะเห็นผิดในทกุข์	ยดึว่าเป็นเราทกุข์
หรอืความทกุข์ของเรา	เลยต้องหดัพจิารณามาจากกายก่อน	
เพราะกายมันหยาบและมันก็ง่ายกว่า	ต่อไปก็มาพิจารณา
นามธรรม	ความทุกข์นี้เป็นเวทนา	

ท่านก็ยกตวัอย่าง	เมือ่โดนด่าหรอืนินทา	เกดิความทกุข์ 
ขึ้นมา	ก็ให้รู้จักความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้	มันเกิดเพราะเงื่อนไข 
เพราะปัจจยั	ความทุกข์นีม้นัเกิดขึน้เพราะผสัสะ	แม้ความสขุ 
ต่าง	ๆ	ที่เกิดข้ึน	มันก็เกิดในร่างกายนี้เหมือนกัน	น�ามา 
พจิารณาได้	แต่ความสขุมนัพจิารณายากสกัหน่อย	ทกุข์มนั 
ชัดเจนกว่า	สรุปแล้ว	ทุกสภาวะต้องพิจารณาให้เห็นชัดว่า	 
มนัเป็นของทีเ่กดิเพราะเหตเุพราะปัจจัย	เป็นของทีรู้่จักหมด	 
รูจั้กพงั	รูจั้กสลายไป	คอืมนัเป็นทกุขสจันัน่เอง	ถ้าพิจารณา 
เหน็ขนัธ์	๕	เป็นทกุขสจัแล้ว	กจ็ะเห็นตณัหาคอืความติดข้อง	 

สุภีร์ ทุมทอง | 173



อริยสัจภาคปฏิบัติ

ความพอใจต่าง	ๆ	นี้คือสมุทัย	ความติดข้องมันก็จะคลาย
ออกมา	และดับไปได	้ก็เป็นทุกขนิโรธน่ันเอง	เราก็มีหน้า
ที่เจริญมรรคไปเรื่อย	ๆ	เพื่อที่จะก�าหนดรู้ทุกข์	ด้วยการ
ก�าหนดรู้ทุกข์นั้น จะท�าให้ละสมุทัย และท�าให้แจ่มแจ้ง
ในนิโรธ สมุทัยดับ สมุทัยไม่เกิด ทุกข์ก็ไม่เกิดแล้ว ทุกข์ 
กด็บั ดบัทกุข์ กเ็ป็นทกุขนโิรธ	เจรญิมรรคไปอย่างน้ี	กห็มนุ
อยู่อย่างนี้	ท�าไปเรื่อย	ๆ	

ตอนแรกให้เราปฏิบัติเพื่อแยกแยะให้ชัดก่อนว่า 
ทุกข์เป็นทุกข์	เหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์	ความดับทุกข์
เป็นความดับทุกข์	หนทางเป็นหนทาง	แยกแยะให้ละเอียด
ให้ชัดเจน	จะได้ไม่หลง	ไม่ลังเลไม่สงสัย	เหมือนกับใน 
ถังเดียวกันมีผลไม้หลายอย่าง	เงาะก็มี	ละมุดก็มี	ล�าไยก็มี	 
น้อยหน่าก็มี	ส้มก็มี	มีตั้งหลายอย่าง	ถ้าเราเป็นคนรู้จัก 
ผลไม้ชนิดนั้น	ๆ	แล้ว	ถึงมันจะรวม	ๆ	เราก็สบาย	ใครจะ
เอาเงาะเรากไ็ปหยบิเอาเงาะมาเลย	ถงึมนัจะรวมกันอยู่ใน 
ถงัเดยีวกนั	เรารูจ้กัแล้ว	เหมอืนกบัพวกเราทีรู้่จกัขันธ์	๕	แล้ว	 
ถึงมันจะรวมกันอยู่ก็เถอะ	เราก็รู้จักแล้ว	จะมีงงบ้างมั้ย 
ก็ไม่งงแล้ว	อันไหนเป็นทุกข์	อันไหนเป็นเหตุเกิดทุกข์ 
อันไหนเป็นความดับทุกข์	อันไหนเป็นหนทาง	ในทุกข์ก็มี 
ขนัธ์	๕	เรารูจั้กแล้ว	รปูมนัเป็นอย่างหน่ึง	เวทนาเป็นอย่างหนึง่	 
สญัญาเป็นอย่างหนึง่	สงัขารทัง้หลายเป็นอย่างหนึง่	วญิญาณ
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เป็นอย่างหนึ่ง	เข้าใจแล้ว	ก็ไม่งง	ใครจะพูดใช้ชื่ออย่างไร 
ก็ไม่งงเลย	มันเป็นอย่างนี้	จึงไม่มีวันสงสัยอีกต่อไป	

อนัน้ีเรยีกว่าการเหน็สจัธรรม	การมองเห็น	รูเ้ข้าใจอะไร
เป็นอะไรให้มันชัดเจน	อะไรที่ว่านั้น	คือทุกข์	เหตุเกิดทุกข์	 
ความดับทุกข์	และหนทางให้ถึงความดับทุกข์	ในทุกข์ก็มี
ขันธ์	๕	ได้แก่	รูปขันธ์	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์	
วิญญาณขันธ	์ในรูปขันธ์ก็มีธาตุ	๔	และรูปท่ีอาศัยธาต	ุ๔ 
อยู่ในธาตุ	๔	ก็มี	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	แยกดูแล้วก็ไม่มีตัวตน 
ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล	ไม่มีอันไหนมั่งคงเที่ยงแท้เลย

ผมได้อ่านมหาหตัถปิโทปมสตูรให้ฟัง	เนือ้หายงัไม่จบ	 
ถ้าอ่านเยอะเกนิไป	เดีย๋วรบัไม่ไหว	วนัหลงัค่อยอ่านเพิม่เตมิ 
ต่อไป	เอาแค่เรื่องธาตุ	๔	นี้	ก็หนักแล้วส�าหรับบางท่าน	 
วธิกีารปฏบัิติน่ี	เพือ่จะได้ไปพจิารณาธาต	ุ๔	ได้	จะท่องไว้ก่อน 
ก็ได้	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	แค่นี้ก็รู้จักแล้ว	ไม่ยากอะไรนะ 
ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ท่องไว้	เมือ่เดนิจงกรมไป	มสีตดิ	ีกพ็จิารณาด ู
เอ...	เส้นผมนีม่นัเป็นอะไร	เป็นดนิ	เป็นรปูขนัธ์	เป็นทกุขสัจ	 
พจิารณาอย่างนีบ่้อย	ๆ	นะ	มสีตแิล้วหดัพจิารณาด	ูจะได้รู้จัก	 
จะได้ถอนความเข้าใจผิดออกมาบ้าง	ถ้าไม่พจิารณาอย่างนี้ 
มันไม่ถอนนะ	พจิารณาไปถงึอรยิสัจมนัจะถอน	ถอนความ
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เข้าใจผดิเร่ืองว่าเป็นตัวตน	ถ้าพิจารณาไปถงึสจัจะแล้ว	เส้นผม
ที่อยู่บนหัวนี่	ไม่รู้จะเอาไว้ท�าไม	เอาของที่ต้องหมดไว้นี่	

ถ้ารูจ้กัโลกอย่างแท้จรงิ	ไม่มไีปทางไหนหรอก	เพราะ
ว่าโลกนี้มันมีขึ้นมา	มันก็รู้จักหมด มันมีขึ้นมา แล้วมัน 
ก็หมด มันหลอกให้เราดีใจ หลอกให้เราเสียใจ หลอกให้ 
เราท�ากรรม	หลอกให้เราตบคนน้ัน	ด่าคนนี้	เสร็จแล้ว 
มนักไ็ปเฉยเลย	เรากร็บัผลของกรรมไป	ลองคดิด	ูมนัน่าสงัเวช	
มันหลอกให้เรารักมัน	แล้วมันก็ไป	เราก็มานั่งร้องไห้เมื่อ 
มนัไป	มนัไม่แคร์เราเลยนะ	ดวงอาทิตย์ขึน้	หลอกให้เราดใีจ 
สักหน่อยมนัตกไปเป็นไงครบั	เราตกใจ	มนัหลอกเรา	เหมอืน
สิ่งต่าง	ๆ	นี่แหละ	ลูกเรา	สามีเรา	เป็นต้น	เขามาก็มาตาม 
กรรมของเขา	กรรมได้ประมวลจัดสรรมาแล้วก็โผล่มา	ถึง
เวลาจะไป	ไม่ได้ขออนุญาตก่อน	หรือถ้าลูกเรามาขอว่า	
แม่...	หนูขออนุญาตตายนะ	เราก็ไม่ให้ไปอยู่ดี	มันไม่ใช่ 
ของเราทัง้นัน้	แต่มาหลอกให้เราดใีจว่าเป็นของเรา	สกัหน่อย
ก็หลอกให้เราเสียใจอีกแล้ว	ผลุบ	ๆ	โผล่	ๆ	อยู่นั่นแหละ 
รวมทัง้ร่างกายของเราด้วย	ขาของเรากม็เีรีย่วแรงอยูพั่กหนึง่	 
หลอกเราว่า	เราอยากท�าอะไรก็ท�าได้	เรามอี�านาจวาสนามาก	 
เพราะสั่งขาเดินได้	ส่ังมือไปทางนี้ก็ได้	ไปทางโน้นก็ได ้
มันหลอกเรานะ	สักหน่อยส่ังไม่ไปแล้ว	หลอกให้เราดีใจ	
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หลอกว่าเราสามารถควบคุม	นู่น	นี่	นั่น	ได้	พอเอาเข้าจริง	
คุมไม่ได้ซะแล้ว	มันเป็นอย่างนั้น	

ในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้ว	จึงต้องศึกษาธรรมะให้
รู้จัก	รู้จักทุกข์	รู้จักขันธ์	๕	ให้ดี	ๆ	นะ	นั่งนาน	ๆ	ก็ทุกข์นะ	
น่ังไม่นานจะเป็นไงครบั	กท็กุข์เหมอืนกนั	ดงันัน้	จงนัง่นาน	ๆ	 
มนัจะได้ทกุข์ไง	เราจะได้รูจ้กั	ถ้านัง่ไม่นาน	มนักท็กุข์เหมอืนกนั	 
แต่เราไม่รู้จัก	มันไม่เห็นชัด	นั่งนาน	ๆ	ฟังธรรมก็ฟังนาน	ๆ	 
ผมก็พูดนานเลย	จนรู้จักทุกข์ไปหมดแล้ว	ทุกท่านก็นั่งฟัง 
จนทุกข์ไปหมด	สมองเบลอไปหมดเลย	รับไม่ไหวน่ันแหละ 
มันทุกข์	รู้จักมั้ย	ปฏิบัติเนี่ยให้ท�านาน	ๆ	ไม่ใช่เพื่ออะไร 
เพื่อจะได้รู้จักทุกข์	ท�าแป๊ปเดียวมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละ	
แต่มันไม่รู้จัก	จะรู้จักกันมันต้องนาน	ๆ	อยู่ด้วยกันนาน	ๆ	
เดินอยู่ด้วยกันนาน	ๆ	เดินแป๊บเดียวมันก็ทุกข์นั่นแหละ 
แต่เดนิแป๊ปเดยีวมันไม่รู้จกั	ต้องเดินนาน	ๆ	เดินจนมนัรูจั้กดี	 
โอ...ทุกข์เหลือเกินนะ	ทุกข์แท้	สักหน่อยจะเดินไม่ได้แล้ว 
นั่งก็เหมือนกัน	นั่งนาน	หรือไม่นานมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละ 
แต่ต้องนั่งนาน	ๆ	มันจะได้คุ้นเคยกัน จะได้รู้จักว่า นี่มัน
ทุกข์นะ	รู้จักร่างกาย	รู้จักธาตุ	๔	รู้จักขันธ์	๕	มันเป็นทุกข ์

วนันี	้ได้แนะน�าวธีิการพจิารณา	โดยยกพระสตูรทีท่่าน
พระสารีบุตรแสดงมาอ่านให้ฟัง	ให้พิจารณาธาตุ	๔	ก่อน	
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แล้วก็พิจารณาเวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณประกอบ
เข้ามา	เพราะมนัอยูใ่นกายนีอ้ยูแ่ล้ว	พออยู่กบัตัวเองเดีย๋วก ็
มองเห็น	การมองเห็นนี่เป็นขันธ์อะไร	เป็นวิญญาณขันธ์	
เดินไปเดินมาอยู่กับร่างกาย	พิจารณากายอยู่	สักหน่อย
มันคิดไปต่าง	ๆ	นานา	ความคิดนี่มันเป็นขันธ์อะไรนี่ 
เป็นสังขารขันธ์	สักหน่อยก็มีสีแดง	สีเขียว	สีเหลืองโผล่มา 
มคีนนัน้	คนนี	้โผล่มา	ผูห้ญงิ	ผูช้าย	สงู	ต�า่	ด�า	ขาว	อนัน้ัน 
ก็เป็นสัญญาขันธ์	ความสุข	ความทุกข์โผล่มา	รู้สึกสุข	
รู้สึกทุกข์	รู้สึกสบาย	รู้สึกไม่สบาย	รู้สึกเฉย	ๆ	อันนั้นคือ
เวทนาขันธ์	นี่ก็ขันธ์	๕	ดูให้เห็น	จัดลงเป็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง 
ระบุช่ือมนัลงไปกไ็ด้	เราจะได้ช�านาญ	จะได้เตือนตวัเองมากขึน้	 
เพราะถ้าไม่ระบุ	มันไม่ชัด	เหมือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 
แต่เราไม่ได้ความรู	้มนัผ่านมาแล้วผ่านไปกจ็รงิ เราอย่าให้
มันผ่านไปเฉย ๆ เอามาใส่ใจด้วย	เราจะได้ความรู้ไปด้วย	

เหมอืนเราไปงานศพ	อย่าผ่านมาแล้วผ่านไปเฉย	ๆ	นะ	 
คนนั้นก็ตายไป	แต่ผ่านไปเฉย	ๆ	มันไม่ใส่ใจ	ต่อไป 
ต้องเอาไปใส่ใจ	นัง่พจิารณาด	ูเอ...	คนนี	้แต่เดิมเขามชีีวิตอยู่	 
หายใจเข้าออกเหมือนเรา	เดิน	ยืน	นั่ง	นอน	เหมือนเรานี่	 
เขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเรา	กินข้าวได้	ท�าอะไรได ้
ต่อมาเขานอนน่ิงแข็งทือ่อยูใ่นโลงน้ัน	ทกุสิง่ทีว่่ามากห็มดไป	 
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กายเรานีก้เ็ป็นอย่างน้ันเหมือนกัน	มันเป็นธรรมชาตเิหมอืนกนั	 
ไม่ปล่อยผ่านไปเฉย	ๆ	ใส่ใจก็ได้ปัญญา	

สภาวะต่าง	ๆ	ก็เหมือนกัน	อย่าปล่อยผ่านไปเฉย	ๆ	 
สขุกอ็ย่าปล่อยผ่านไปเฉย	ๆ	เอามาใส่ใจว่า	มนัอยูน่านมัย้	 
มันเป็นเรา	เป็นของเราม้ัย	บังคับให้มันอยู่นานตลอดไป 
ได้หรือไม่	ทกุข์กอ็ย่าปล่อยผ่านไปเฉย	ๆ	เอามาดมูาศกึษาว่า	 
มันเป็นขันธ์อะไร	อยู่นานมั้ย	บังคับได้ตลอดมั้ย	มันดับไป 
แล้วจะเอามันกลับคืนมาได้มั้ย	อย่างนี้ค่อย	ๆ	พิจารณาดู	 
วันนี้ได้แนะน�าตามพระสูตร	ชื่อมหาหัตถิปโทปมสูตร	จาก 
คัมภีร์มัชฌิมนิกาย	มูลปัณณาสก์	เน้นไปท่ีพิจารณา	คือ	 
ธาตุ	๔	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	ธาตุลม	เป็นของรู้จักหมด	 
มันเป็นรูปขันธ์	มันเป็นทุกขสัจ	อย่างนี้นะครับ	

บรรยายในช่วงเยน็วนันี	้กค็งพอสมควรแก่เวลาเท่านี้
นะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ	
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วันพุธที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
กราบคุณแม่ชีนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ตอนนี้	ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่สอง	ในการเข้ามา
ปฏบิตัธิรรมคอร์สอรยิสจั	อรยิสัจน้ีกเ็ป็นหลักธรรมทีส่�าคญั 
พวกเราจะต้องฝึกปฏบิตั	ิเพ่ือให้รูใ้ห้เหน็	ถ้ารู้เหน็อรยิสจัแล้ว 
จะได้ถอนกิเลสได้ ถอนสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาสได้	ถ้าถอนกเิลสได้	ทกุข์ต่างๆ	กล็ดลง	การกระท�า	 
ค�าพูด	ความคดิ	ทีเ่กดิด้วยอ�านาจของกเิลส	มนัก็จะหมดไป	 
กิเลสสักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	สีลัพพตปรามาส	เป็นกิเลส
ชนิดที่รุนแรง	ถ้ายังมีในจิตใจของเรานี้	เมื่อมันฟูขึ้น	มันก ็
จะเป็นเหตุท�าให้ไปท�าทุจริตได้	เพราะมีเรื่องตัวตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง	พอมีเรื่องตัวตน	เรื่องของตนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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ก็ต้องรักษาหน้าตน	รักษาผลประโยชน์ของตน	บางครั้ง 
พอรักษาหน้าตน	กต้็องด่าคนอืน่	บางครัง้รักษาผลประโยชน์
ของตน	กต้็องคดโกงท�าทจุรติหรอืพดูโกหก	เป็นต้น	พวกนี้ 
กก่็อให้เกิดการท�าทจุรติ	เมือ่มกีารกระท�า	ผลของการกระท�า 
ก็ตามมา

ทุกข์ท่ีได้รับเมื่อทุจริตให้ผล	ก็เป็นทุกข์ที่รุนแรง 
ถ้าหนัก ๆ ก็ตกอบายได้	ผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็เลย
ยังไม่ปลอดภัย	เพราะว่ายังมีโอกาสท�าผิดได้อยู่	ท�ารุนแรง	
ท�าอกศุลกรรมบถต่าง	ๆ	ได้	อกุศลกรรมบถต่าง	ๆ	ในเม่ือ
ยังท�าได้อยู่	มันก็มีเช้ือไม่ดีอยู่	พอเชื้อไม่ดี	บาปอกุศลที่
เราเคยท�าไว้ในอดีต	มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันต่อกัน 
ก่อนตายถ้าขาดสติสัมปชัญญะ	มันก็ประมวลผลผลักเรา
ตกอบายได้	ถ้าเห็นอริยสัจ	๔	ละสักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาสได้แล้ว	แม้จะเคยท�ากรรมไม่ดีไว้เยอะ 
ในอดีต	เนื่องจากในปัจจุบัน	ไม่มีจุดเชื่อมโยงกันแล้ว	ไม่มี
สักกายทิฏฐิเป็นต้นแล้ว	ไม่มีตัวกิเลสเชื่อมโยงกรรม	

การทีส่งัขารมันจะท�างานได้	ต้องมอีวชิชาก่อน	เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย	สังขารทั้งหลายจึงมี	เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย	วิญญาณจึงมี	พออวิชชาที่รุนแรงพวกสักกายทิฏฐิ	
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วจิกิจิฉา	สลีพัพตปรามาสหมดไป	ได้วชิชาของพระเสขะแล้ว	
อวิชชาชุดนี้หมดไป	กรรมต่าง	ๆ	ที่รุนแรง	ที่ท�าเนื่องจาก
อวิชชาพวกนี้แหละ	ที่จะน�าไปให้ตกในอบาย	ก็ให้ผลไม่ได้	
ก่อให้เกิดวิญญาณ	ก่อให้เกิดนามรูปไม่ได้	พระโสดาบัน
ก็เลยปิดอบายได้	แม้แต่เคยท�าผิดมาเยอะก็ตาม	พอเป็น
พระโสดาบันแล้ว	ก็เรียกว่าปลอดภัยจากอบาย	ได้รับแต่
เศษกรรมในภพมนุษย์บ้าง	ก็ว่ากันไป	ซึ่งเศษกรรมเหล่านี้
ถอืว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย	ถ้าเปรยีบเทยีบกบัอบาย	เช่น	นรกนี่ 
ถ้าตกลงไปก็เป็นทุกข์มาก	โดนทิ่มแทง	เจ็บปวดตลอด 
ตัง้แต่วนัเกดิจนวันตายเลย	ในมนุษย์เรานี	้หลายท่านกค็งเคย
เจบ็ปวด	แต่เจบ็ปวดแป๊บเดยีวนะ	ขนาดเจบ็ปวดแป๊บเดยีวก็
ยังใจจะขาด	ถ้าเป็นนรกก็เรยีกว่าเจบ็ตัง้แต่วนัเกดิจนวนัตาย 
โดนด่า	โดนขู	่โดนตะคอก	ไม่ใช่ตะคอกธรรมดา	เขาตะคอก
ด้วยวบิากของตนนัน่แหละ	มนีายนิรยบาลมาตะคอกขู่เขญ็
อย่างนั้นอย่างนี้	เอาหอกมาท่ิม	เอาไฟมาเผาลนอย่างนี้	 
เป็นต้น	พวกเราโดนไฟเผานิดหน่อย	โดนไฟลวกก็เจ็บ
แสบต้องหายามาทา	แต่นรกเผาทั้งวันทั้งคืน	ตั้งแต่เกิด 
จนตายเลย	จนหมดกรรมโน่นแหละ	

ถ้าเป็นเปรตกห็วิตัง้แต่วนัเกดิจนวนัตายเลย	พวกเรา
ก็คงเคยหิวบ้าง	แต่หิวนิดหน่อย	กระหายบ้างก็นิดหน่อย 
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อันน้ีก็เรียกว่าเป็นเศษกรรม	เป็นวิบากเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ 
ถ้าไปเกิดเป็นเปรตนี่	หิวต้ังแต่วันเกิดจนวันตาย	กระหาย
ตั้งแต่วันเกิดจนวันตาย	ไม่มีวันอิ่มเลย	ถ้าเป็นสัตว์อบาย 
กห็วาดกลวั	รูส้กึไม่ปลอดภยั	ตัง้แต่วนัเกดิจนวนัตาย	มนษุย์
เรากมี็ความหวาดกลวั	กล้วนัน่บ้าง	กลวันีบ้่าง	กม็เีหมอืนกนั 
แต่นาน	ๆ	โผล่มาสักครั้งหนึ่ง	เช่น	อยู่มืด	ๆ	คนเดียว 
กลัวผีมาหักคอ	หรือกลัวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	โน่น	นี่	นั่น	อันนี้ก็
เกิดจากความหลงนั่นแหละ	วิบากของมัน	ท�าให้เป็นผู้ที่
เต็มไปด้วยความหวาดกลัว	ถ้าตกอบายเป็นสัตว์เดรัจฉาน	
นั่นก็หวาดกลัวตั้งแต่เกิดจนตายเลย	

ไม่ว่าจะเป็นในอบายภมู	ิมนษุย์	หรอืเทวดา	หรอืพรหม	 
มันก็เป็นขันธ์	๕	เหมือนกันนั่นแหละ	แต่ระดับของทุกข์
มันก็ไม่เท่ากัน	อย่างมนุษย์เรา	ก็เรียกว่าสุข	จริง	ๆ	ก็ทุกข์ 
นั่นแหละ	แต่มันทุกข์น้อยหน่อย	เขาเลยเรียกว่ามันสุข 
ถ้าเทวดาก็ทุกข์เหมือนกัน	แต่ก็ทุกข์น้อยกว่านี้อีก	ก็เรียก
ว่าสุขเหมือนกัน	ไล่ไปเรื่อย	ๆ	อย่างนี้	ถ้าว่า	โดยสัจธรรม
ของพระอริยเจ้าแล้ว	ไม่ว่าจะเป็น	กามภูมิ	รูปภูมิ	อรูปภูมิ 
ก็เป็นทุกข์ทั้งหมด	

ความรู้เร่ืองอริยสัจมีความส�าคัญมาก	ทุกท่านควร
ฝึกปฏิบัติ	เพื่อให้รู้จักอริยสัจ	ตอนนี้ผมมาบรรยายให้ฟัง 
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ท่านก็ค่อย	ๆ	พิจารณาตาม	นึกตาม	ท่านใดปฏิบัติเป็นก็
ใส่ใจบ่อย	ๆ	ให้คุน้เคยกบัอรยิสจัไว้	เมือ่คนืกไ็ด้อ่านพระสูตร 
ให้ฟัง	เกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะพจิารณาอรยิสจัตัง้แต่เบือ้งต้นเลย	
กศุลทัง้หมดรวมลงในอรยิสจั	๔	ในทกุขอรยิสัจ	ทกุขสมทุย 
อริยสัจ	ทุกขนิโรธอริยสัจ	ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ในทุกขอริยสัจนี้	ก็มีชาติเป็นทุกข์	ชราเป็นทุกข์	มรณะเป็น
ทุกข์	เป็นต้น	จนถึงอุปาทานขันธ์	๕	เป็นทุกข์	ในอุปาทาน
ขันธ์	๕	ก็มีรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ในรูปก็
มีมหาภูตรูป	๔	และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป	๔	ในมหาภูต
รูป	๔	นั้น	ก็มีดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ในดิน	ก็มีผม	ขน	เล็บ	ฟัน	
หนัง	อย่างนี้เป็นต้น	ทุกท่านสามารถน�าไปพิจารณาได้
ตั้งแต่ลึกซึ้ง	จนกระท่ังพื้น	ๆ	แต่ให้ลงไปจุดเดียวกัน 
ให้ลงไปท่ีอริยสัจ	๔	ค่อย	ๆ	ลึกลงไปให้ลงไปที่สัจจะ	๔ 
ถ้ายังไม่ลง	เรากน็กึไปก่อนกไ็ด้	ใส่ใจไปก่อน	เช่น	เส้นผมนี่
มันอยู่บนหัวเรา	มันก็เป็นของแข็ง	ของหยาบ	ของกระด้าง	
ของที่มันกินเน้ือที่	มาแทนที่อากาศไป	อันนี้เป็นธาตุดิน	
กระดูกนี่ก็เป็นธาตุดิน	เป็นปฐวีธาตุ	มันเป็นของไม่เที่ยง	
เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตัว	ไม่ใช่ตน	เป็นรูปขันธ์	เป็นส่วนหนึ่ง 
ของทุกขอริยสัจนั่นเอง	ให้หัดพิจารณาบ่อย	ๆ	

ท่านใดยังพิจารณาไม่ได้	จะท่องไว้ก่อนก็ได้	ท่อง 
เป็นกัมมัฏฐาน	ไว้ฝึกสติ	ไว้ท�าสมาธิก็ได้	เพราะบางท่าน 
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พอฝึกสมาธิก็มานั่ง	นั่งแล้วก็นิ่ง	สักหน่อยก็น�้าลายไหล 
อย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องได้ราว	ถ้านั่งแล้วจะง่วงก็ให้ท่องธาตุ	๔	 
นั่นแหละ	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ไปทั้งชั่วโมงก็ได้	 
อาจจะได้อะไรบ้างก็ได้	แล้วจะได้อะไรล่ะ	ลองท�าดูก่อน 
ก็แล้วกัน	เด๋ียวก็จะรู้เองนั่นแหละ	ถ้าได้แล้วค่อยมาบอก
ก็แล้วกัน	เป็นกัมมัฏฐาน	เอามาท่องเป็นการฝึกสติก็ได ้
หรือท่อง	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	มันอาจจะง่ายไป	ท�าให้ความคิด 
อ่ืน	ๆ	ยังแทรกมาได้เยอะ	เราก็ท่องยาก	ๆ	สักนิดก็ได ้
ในดนิกม็อีะไรล่ะ	มผีม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	เน้ือ	เอ็น	กระดกู	
เยื่อในกระดูก	ไต	หัวใจ	ตับ	พังผืด	ม้าม	ปอด	ไส้ใหญ่ 
ไส้น้อย	อาหารใหม่	อาหารเก่า	นี่ก็ท่องกลับไปกลับมาอยู่
อย่างน้ีนะ	ถ้าท่องไม่ได้	กจ็ดใส่สมุด	หรอืจดใส่กระดาษเลก็	ๆ	 
เดนิจงกรมไป	กท่็องไปอย่างนีก้ไ็ด้	ดทูางนดิหนึง่	อย่าหวัทิม่ 
ก็แล้วกัน	แทนที่เราจะส่งใจไปดูนั่น	ดูนี่	ดูคนอื่น	เราก็ 
ส่งใจมาท่องก่อน	ให้มันจ�าได้	

พอจ�าได้แล้ว	ต่อไปเราก็เอาไปใส่ใจ	ตอนแรก	ๆ 
อาจจะใส่ใจยังไม่ทนั	เพราะว่ามนัต้องไปพะวักพะวนอยูก่บั
เรื่องต้องจ�าให้มันได้	นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา	เหมือนเราเรียน	
ก.ไก่	ข.ไข่	แรก	ๆ	เราก็อ่านไม่ได้	พอเราท่องไปบ่อย	ๆ	 
ผสมพยัญชนะ	สระบ่อย	ๆ	ต่อไป	ก็อ่านหนังสือได้ทั้งเล่ม	
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ก็คล้ายกัน	ตอนแรก	ๆ	เราอาจจะไม่คล่อง	ก็ท�าไปก่อน	
แต่พอนานไป	ๆ	หมายถึงว่า	เรียนไปเรื่อย	ๆ	นะ	ไม่ใช ่
ปีหน่ึง	มาท�าทีหนึ่ง	อันนี้ก็ไม่ได้เรื่อง	เหมือนเขียน	ก.ไก ่
ผสมสระ	พยญัชนะอะไรนีแ่หละ	ถ้าท�าบ่อย	ๆ	กอ่็านหนังสือ
ได้ทัง้เล่มแล้ว	ถ้าเราค่อย	ๆ	ผสม	ค่อย	ๆ	ท�าทลีะหน่อย	ๆ	 
ต่อไป	กข็ยายมากขึน้	ๆ	กด็ไูด้ทัง้ขนัธ์	๕	นัน่แหละ	ดไูด้ทัง้	
อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ดูได้ทั้ง	ทุกขสัจ	สมุทยสัจ	นิโรธสัจ	
และมรรคสัจนั่นแหละ	แต่มันต้องค่อย	ๆ	ท�าไปเรื่อย	ๆ 
จะรบีนกักไ็ม่ได้	ให้ท�าอยู่ในหลักกแ็ล้วกนั	อย่าไปออกนอก
ลูน่อกทาง	อย่าแหวกแนว	หรืออย่าไปท�าเอาอย่างอืน่	ให้ท�า 
เพือ่จะเหน็สัจธรรม	ให้ท�าเพือ่ทีจ่ะเห็นทกุข์คอืขนัธ์	๕	อย่า 
ไปท�าให้มนัไม่เหน็อะไร	อย่าไปท�าให้มนันิง่แล้วไม่เหน็อะไร	 
อย่าไปท�าให้มันสุขแล้วไม่รู้อะไรเลย	เราต้องมุ่งมาสู่จุดว่า	 
เราปฏิบัติให้เห็นสัจจะ	๔	อย่างนี้	ให้มีความรู้นั่นเอง	

ทุกท่านต้องหัดท�าให้ถูกต้อง	หลายท่านท�ามานาน	
แต่ท�าทีไรก็สงบทุกที	นิ่งทุกที	แล้วก็ไม่รู้อะไรทุกที	อันนี้ก็
ไม่เกิดประโยชน์ในการกระท�าที่แท้จริง	อาจจะมีความสุข	 
ดีกว่าทุกข์อยู่	นี้มันแค่ของเปรียบเทียบ	มันไม่ได้ดีจริง	
เพราะว่า	มันไม่ละกิเลส	ถ้าอยากละกิเลสต้องเห็นอริยสัจ	 
ความสุขมันต้องมีอยู่แล้ว	มันเรื่องธรรมชาติ	ทุกข์มันก ็
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ต้องม	ีสงบมันกต้็องมบ้ีางมนัเรือ่งธรรมดา	แต่ให้เรามุง่เน้นว่า	 
เราจะเหน็ทกุข์คอืขนัธ์	๕	ท�ายงัไงจะเหน็ว่า	มนัเป็นขนัธ์	๕	 
ความจรงิมนักเ็ป็นอยูแ่ล้ว	ขนัธ์	๕	มนักเ็ป็นขนัธ์	๕	สิง่ทีเ่รา 
ต้องฝึกคอืฝึกปัญญา	ฝึกรูจ้กั	เอาจากพืน้	ๆ	ก่อน	ดธูาต	ุ๔	 
ท่านใดยังไม่รู้จะท�ายังไง	ก็ไปจ�าไว้	ธาตุมี	๔	ดิน	น�้า	ลม	
ไฟ	อย่างนี้ก็ได้	

เมื่อเดินก็คือธาตุ	๔	มันเดิน	เมื่อนั่งก็ธาตุ	๔	มันนั่ง	
เมื่อนอนก็ธาตุ	๔	มันนอน	เมื่อกินข้าวก็ธาตุ	๔	มันกินข้าว	 
ก็เท่าน้ันแหละ	ธาตุไหน	เป็นธาตุไหน	ก็ค่อยแยกแยะเอา	
แรก	ๆ	กจ็�าไว้ก่อนว่า	มนัคอืธาต	ุ๔	หรอืจ�าไว้ก่อนว่า	มันคอื 
ขันธ์	๕	ขันธ์	๕	มันเดิน	ขันธ์	๕	มันยืน	ขันธ์	๕	มันนั่ง	
ขันธ์	๕	มันนอน	ขันธ์	๕	มันฟังธรรม	ขันธ์ไหนเป็นอย่างไร
ตอนไหน	ก็ค่อยว่ากัน	หรือจะพูดให้ลึกซึ้งก็ทุกขสัจนั่นเอง 
ทกุข์มนัเดนิ	ทกุข์มนันัง่	ทกุข์มนัยนื	ทกุข์มันนอน	กอ็ย่างน้ี 
ท�านองนี้	แล้วค่อยมาแยกละเอียดต่อไป	

อันนี้คือการปฏิบัติ	ในแบบที่จะมุ่งไปสู่การรู้สัจธรรม
นั่นเอง	หลายท่านก็อาจจะเคยฝึกสติกันมาบ้าง	ฝึกสมาธิ
อย่างนั้นอย่างนี้บ้าง	ก็ให้รู้ว่า	ถ้ามีสติแล้ว	มีสมาธิแล้ว 
ต้องพจิารณาลงไปทีอ่รยิสจั	หรอืถ้าเรารูห้ลกัการแล้ว	เราก็ 
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ฝึกในแนวอริยสัจไปเลยก็ได้	จากง่าย	ๆ	ก่อน	รูปขันธ์ก่อน	 
ในรปูขันธ์กม็ธีาตุ	๔	น่ีก่อนเขาเลย	ธาตุ	๔	กธ็าตดิุน	ธาตนุ�า้	 
ธาตุไฟ	ธาตุลม	ทีนี้	ในดินก็มี	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง 
เราเอาอันน้ีไปท่องก่อน	ไปท่อง	ไปหัด	แล้วก็ดู	ดูให้มันรู้	
ให้มันเห็น	เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา	เส้นผมมันก็เป็นเส้นผม 
มนัเป็นของทีม่ขีึน้มาตามเงือ่นไขตามเหตุปัจจัย	ถึงวันหน่ึง
มนัก็หมดไป	เส้นขนมนัก็เป็นขน	มขีึน้มาตามเหตตุามปัจจัย	 
จากไม่มี	ก็มีขึ้น	วันหนึ่งมันก็จะหมดไป	ก็ให้รู้จักพิจารณา 
ในด้านรปูขนัธ์	เริม่ตัง้แต่ธาต	ุ๔	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ในดนิกม็ผีม	 
ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	ให้พจิารณาว่ามนัเป็นรปูขนัธ์	เป็นทกุขสจั	 
ไล่ไปเรื่อย	

ทนีี	้ความตดิความข้องในเส้นผม	ความยดึว่าเส้นผม
เป็นของเรา	ความติด	ความข้อง	ความเพลิน	ความพอใจ	
ในผิวหนัง	พวกน้ีเป็นทุกขสมุทยสัจ	เป็นเหตุให้เกิดทุกข์	
คือตัณหานั่นเอง	ตัณหาในทุกข์นั่นแหละ	มันเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์	ความรักผิวหนังว่าเป็นของเรา	นี่มันเป็นเหตุให้
เกดิทกุข์	ความเพลนิในหน้าตาต่าง	ๆ	นี	้มนัเป็นเหตใุห้เกดิ
ทุกข์	ตอนแรกก็ให้รู้จักทุกข์ก่อน	คือรู้จักธาตุต่าง	ๆ	ก่อน	 
รู้จักเส้นผมว่าเป็นเส้นผม	เป็นของรู้จักหมด	เรารักเส้นผม	
อยากให้เส้นผมสวยงาม	อันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์	หนังมันก็
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เป็นธาตุดิน	เป็นของรู้จักผุพัง	จากเต่งตึงมันก็หย่อนยาน	
แล้วก็หมดไป	เราอยากให้มันอยู่กับเราตลอด	มันเป็น
ตัวเรานะ	อยากให้มันดูดีตลอด	อย่างน้ีก็เป็นทุกขสมุทัย 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์	

ตณัหากค็อืความตดิ	ความเพลนิ	ความพอใจในทกุข์
นั่นแหละ	มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์	ถ้าไม่ติดเพลิน	ไม่พอใจ
ในทุกข์	ก็เป็นภาวะไร้ทุกข์	เป็นความดับทุกข์	หนทางก็คือ
การเจริญมรรค	ให้มีสัมมาทิฏฐิน�าเข้ามา	เห็นให้ถูกต้อง	
เห็นทุกข์แล้วก็คิดจะออกจากทุกข์	คิดแล้วก็เดินตามมรรค
ไปเรื่อย	ๆ	วิธีจะออกเราก็เดินตามมรรคเพื่อไปนิพพาน 
อันนี้ก็จะครบสัจจะ	๔

ต่อไป	ในเรื่องธาตุน�้าก็เหมือนกัน	ธาตุน�้า	อาโปธาตุ 
ก็มี	ดี	เสลด	หนอง	เลือด	เหง่ือ	มันข้น	น�้าตา	เปลวมัน 
น�า้ลาย	น�า้มกู	น�า้ไขข้อ	น�า้มตูรคือน�า้ปัสสาวะ	นีก่เ็ป็นรปูขนัธ์	 
เป็นอาโปธาตุ	เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน	เป็นของไม่ใช ่
ตวัเรา	ไม่ใช่ของเราเหมอืนกนั	ให้เราหดันกึ	สงัเกตแล้วกใ็ส่ใจ 
บ่อย	ๆ	ให้เหน็	ให้รูจ้กัว่ามนัเป็นธาตอุย่างหนึง่	เป็นรปูขนัธ์	
เป็นทุกขสจั	มนัเป็นสจัจะ	ความรกัในอาโปธาตุ	ความพอใจ
ยนิดนีี	่แหม...ผวิมนี�า้มนีวลดเีหลอืเกนิ	อะไรอย่างนี	้คอืยนิดี
ในดินและน�้านั่นแหละ	ก็เป็นสมุทัย	
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ต่อไป	ธาตไุฟ	ไฟทีเ่ป็นอณุหภมู	ิท�าให้ร่างกายอบอุน่	
ไฟที่เผาท�าลายอวัยวะหรือช้ินส่วนต่าง	ๆ	ในร่างกายให้
ทรดุโทรมลง	ไฟทีท่�าให้เร่าร้อน	และไฟย่อยอาหาร	นีก้เ็ป็น
เตโชธาตุ	เป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ

สุดท้ายก็ลม	ธาตุลม	วาโยธาตุ	ลมพัดข้ึนข้างบน 
ลมที่พัดลงข้างล่าง	ลมในท้อง	ลมในล�าไส้	ลมที่พัดไปตาม
อวยัวะส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก 
พวกนี้ก็ล้วนเป็นลม	เป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ	ให้เราได้
รู้จัก	อย่างกัมมัฏฐานดูลมหายใจเข้า	ดูหายใจออกอย่างนี้ 
ก็ดูให้รู้ว่า	มันเป็นลม	เป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจน่ันเอง 
อย่าไปดเูอาความสขุ	อย่าไปดเูอาด	ีเอาเด่น	เอาโน่น	เอานี ่
ดใูห้รูว่้ามนัเป็นของไม่เทีย่ง	มนัมเีกิดมดีบั	มวีนัหมดวนัสิน้ 
อันอื่น	ๆ	ก็คล้ายกัน	เราจะดู	หรือจับที่อันใดอันหน่ึง 
เป็นหลักก่อนก็ได้	หรือดูรวม	ๆ	กันก็ได้	บางทีมันอาจจะ
เยอะไปหน่อย	เราก็ดูอันที่มันชัดเจนกับใจของเรา	อันนี ้
คือ	เรื่องธาตุ	๔	

เมือ่มาดธูาต	ุ๔	มาพจิารณาอยูใ่นร่างกายทีป่ระกอบ
ไปด้วยธาตุ	๔	แล้ว	ส่วนอื่น	ๆ	ที่อาศัยเกิดขึ้นในร่างกาย 
คือด้านจิต	ด้านนามธรรม	ไม่ว่าจะเป็น	เวทนา	สัญญา	
สังขาร	วิญญาณ	เราก็จะได้รู้จัก	โดยเฉพาะพวกที่เป็น 
ความรูส้กึทีม่นัชัดเจน	หลายท่านกร็ูส้กึอยูแ่ล้ว	ความทกุข์นี ่

สุภีร์ ทุมทอง | 191



อริยสัจภาคปฏิบัติ

ก็รู้สึกอยู่แล้ว	แต่เดิมมันก็เข้าใจผิดอยู่	นึกว่าเป็นตัวตน 
เป็นเราเป็นของเรา	พอมมีปัีญญา	จากการพิจารณาธาตใุน
ร่างกาย	เรากจ็ะเอาปัญญาน้ีมาใช้ในเรือ่งเวทนา	ถ้าเราไม่ได้ 
พัฒนาปัญญาทางด้านพิจารณากาย	พอความทุกข์เกิดขึ้น	
มันก็จะรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์	เป็นความทุกข์ของเรา	คือไม่มี
ปัญญาที่จะเอามาใช้	ไม่มีปัญญาพอที่จะเอามาพัฒนาต่อ 
เราก็เลยต้องหัดจากธาตุ	๔	ก่อน	พอหัดแล้ว	ต่อไปเมื่อมี 
ความทุกข์เกิดขึ้น	ก็ให้พิจารณาความรู้สึกเป็นทุกข์นี้	เป็น 
เวทนา	เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุ	๔	ไม่ใช่ดิน	ไม่ใช่น�้า	ไม่ใช่ไฟ 
ไม่ใช่ลม	มันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น	เป็นของ 
เกดิดบั	เกดิเพราะเหตปัุจจัย	เวทนานีม้นักเ็กิดเพราะผัสสะ	
สิ่งต่าง	ๆ	ที่ท�าให้มันเกิด	ก็ล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละ	

เริ่มต้นจากท่ีต้ังของมัน	คือ	ธาตุ	๔	การพิจารณา 
ธาต	ุ๔	มนัจะเด่นในแง่ทีว่่า	ธาต	ุ๔	เป็นทีต้ั่งของธาตุอ่ืน	ๆ	 
ในด้านรปู	และเป็นทีอ่าศยัของนามธรรมทุกอย่าง	ในเมือ่ที่
ตัง้ทีอ่าศยัของมนัยงัรูจั้กพงั	อนัอืน่	ๆ	มนักไ็ม่อาจจะอยูไ่ด้	 
มันเป็นอย่างนี้	ขนาดสิ่งที่มันดูใหญ่กว่าเขา	เป็นมหาภูต	 
ดูเหมือนจะอยู่นานกว่าเขานี่	มันก็ยังพังเลย	อันอื่น	ๆ	 
มันต้องพังอยู่แล้วนะ	ร่างกายนี่มันสืบต่อกันไปเร่ือย	ๆ	 
บางทีมันก็อยู่	๑๐	ปี	๒๐	ปี	๓๐	ปี	ท้ายที่สุดมันก็ยังพังเลย	 
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ร่างกายน่ีดูเหมือนว่าจะอยู่นานทีเดียวนะ	ความเป็นจริง	 
ร่างกายนี้มันก็เกิด-ดับ	เกิด-ดับนั่นแหละ	แต่ด้วยความ 
สืบต่อเนื่องกันเป็นกระแส	ในสายตาของเราน้ันเลยรู้สึก
เหมอืนร่างกายอยูน่าน	เช่น	คน	ๆ	หนึง่ตัง้แต่เดก็จนถงึแก่น่ีก็	 
๘๐	ปี	๙๐	ปี	ก็ถือว่านานมาก	ถ้าเรามาพิจารณาธาตุ	๔ 
ทีด่เูหมอืนปรากฏว่าอยูน่าน	ต่อเนือ่งกนันาน	อนันีม้นัยงัพงั	 
อนัอืน่กจ็ะพจิารณาง่าย	ถ้าเราเปรียบเทียบด	ูเช่น	ความสขุนี	่ 
มันก็เกิด-ดับ	เกิด-ดับ	แต่ที่จะให้ต่อเน่ืองเป็นวัน	ๆ	นี่	 
ไม่มีหรอก	ความสุขที่จะต่อเนื่องเป็นวัน	ๆ	ยกเว้นแต่คนที่
ท�าสมาธริะดบัฌาน	ถ้าเป็นคนธรรมดา	ความสุขต่อเน่ืองกนั	 
๑๐	นาทีก็เก่งแล้ว	หรือชั่วโมงหนึ่ง	โอ้โห...หายากมากแล้ว	
ส่วนร่างกายมันต่อเนื่องกันเป็น	๑๐	ปี	๒๐	ปี	มันยังพัง	
ความสขุพอมาเปรยีบเทยีบกบัร่างกายทีเ่ราเคยพจิารณาไว้
แล้วนี	่ความสขุอยูแ่ค่	๑๐	นาทเีท่านัน้เอง	ไม่อยูไ่ม่นานเลย

พอมีปัญญาก็จะเห็นชัด	ถ้าไม่มีปัญญา	มันก็สุขแค	่
๑๐	นาที	แต่มนักจ็ะเอาแล้วนะ	บางคนแค่สบายใจนิดเดยีว
ก็เอา	ความสบายใจหรือความสุขนี่	มันไม่ได้ต่อเนื่องพอที่
จะอยูเ่ป็นวนั	เป็นเดอืน	เป็นปี	ความทกุข์กค็ล้ายกนั	ถ้าเป็น
ทกุข์แรงหน่อยมันกต่็อเนือ่งกนั	อาจจะครึง่วนั	หรอืหนึง่วนั
เป็นต้น	มันก็ไม่ได้นานเป็นเดือนที่ไหน	ไม่เหมือนรูปนะ 
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รปูนีม่นัต่อเนือ่งกนัเป็นเดอืน	ๆ	เลย	บางท่านป่วยเป็นโรค	
บางโรค	เช่น	เป็นมะเร็ง	บางทีเป็นตั้งหลายสิบปีนะ	มัน 
ต่อเนือ่งกัน	ส่วนความรูสึ้กสุขนี	่มนัไม่ได้ต่อเนือ่งนานขนาดน้ัน	 
ความรู้สกึทุกข์กไ็ม่ได้ต่อเนือ่งนาน	การรบัรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่
ก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้น	รับรู้เรื่องนี้สัก	๕	นาที	๑๐	นาที 
สักชัว่โมงหนึง่	ข่าวนัน้	ข่าวนี	้สกัหน่อยกเ็ปลีย่นเรือ่งอกีแล้ว	
ไปเรื่องอื่น	มันไม่ได้ต่อเนื่องพอที่จะยึดถืออะไร	

ความที่เราไม่มีปัญญา	ไม่รู้จักพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	
มนักไ็ม่ได้ก�าหนดรู	้ทกุท่านกเ็ลยต้องหดั	หดัฝึกให้มีปัญญา	
จากการพิจารณากายเป็นเบ้ืองต้นก่อน	กายนี้ดูเหมือน 
ยิ่งใหญ่	มันดูเหมือนเป็นส่ิงที่เป็นฐาน	เป็นของมั่นคง 
อันนี	้พจิารณาร่างกายประกอบไปด้วยธาตุ	๔	ธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	 
ธาตุไฟ	ธาตุลม	มนัเป็นรปูขนัธ์	เป็นทกุขสัจ	แล้วเราก็จะได้ 
รู้จกัเวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ทีเ่กดิในร่างกายน้ีแหละ	 
ไม่ได้เกิดข้างนอก	เมื่อมาอยู่กับร่างกาย	พิจารณากายก็จะ 
เห็นส่วนอื่น	ๆ	ไปด้วย	ก็ใช้ปัญญาพิจารณาคล้าย	ๆ	เดิม	 
อย่างนี้นะครับ

ตอนนี้	ก็จะอ่านพระสูตรเดิมต่อไป	เกี่ยวกับการ
พิจารณาที่ละเอียดเพ่ิมขึ้น	เพื่อให้เห็นกระบวนการแห่ง
เหตปัุจจยั	ทีท่�าให้มเีรือ่งต่าง	ๆ	เกิดขึน้	ทางตา	ทางห	ูจมกู	
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ลิน้	กาย	และใจ	หลงัจากมธีาต	ุ๔	เป็นฐาน	กจ็ะมีรูปอืน่	ๆ 
ทีเ่ป็นช่องทาง	เป็นทวารในการท่ีจะรับรู้เร่ืองต่าง	ๆ	มธีาต	ุ๔	
เป็นโครงเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	กม็จีกัขปุระสาท	เอาไว้ส�าหรบั
เป็นช่องกระทบแสงสต่ีาง	ๆ	ท�าให้เกดิจกัขวุญิญาณ	มช่ีองหู 
เอาไว้ส�าหรบักระทบเสียง	มช่ีองจมกู	ช่องล้ิน	ช่องกาย	มทีี่ 
เกิดของใจอยูใ่นร่างนีแ้หละ	ท่านพระสารบุีตรจะแนะน�าในการ 
พิจารณาต่อไป	หลังจากได้พิจารณาธาตุ	๔	ขันธ์	๕	ต่อไป 
ก็พิจารณาทุกขสัจและสัจจะอื่น	ๆ	ที่มาทางทวารทั้ง	๖	

ในคมัภีร์มัชฌมินกิาย	มลูปัณณาสก์	มหาหตัถปิโทปม
สูตร	ข้อ	๓๐๖	ท่านพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่า

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อากาศอาศัยไม้ เถาวัลย์ หญ้า 

และดนิเหนียว มาประกอบเข้ากนัจึงนับว่า “เรอืน” แม้ฉันใด 

อากาศอาศัยกระดูก เอ็น เน้ือ และหนัง มาประกอบเข้า 

ด้วยกัน จึงนับว่า “รูป” ฉันนั้น

หากจักษุที่เป็นอายตนะภายใน ยังไม่แตกท�าลาย 

รูปที่เป็นอายตนะภายนอก ไม่มาสู่คลองจักษุ ทั้งความใส่ใจ

อันเกดิจากจักษุและรปูน้ันก็ไม่ม ีวิญญาณส่วนทีเ่กดิจากจักษุ

และรูปนั้นก็ไม่ปรากฏ
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หากจักษุทีเ่ป็นอายตนะภายใน ไม่แตกท�าลาย รปูทีเ่ป็น

อายตนะภายนอกมาสู่คลองจักษุ แต่ความใส่ใจอันเกิดจาก

จักษุและรูปน้ันไม่มี วิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปน้ัน 

ก็ไม่ปรากฏ

แต่เมื่อใด จักษุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย 

รูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักษุ ทั้งความใส่ใจ 

อันเกิดจากจักษุและรูปน้ันก็มี เมื่อน้ัน วิญญาณส่วนที ่

เกิดจากจักษุและรูปนั้น ย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้

รปูแห่งสภาพอย่างน้ัน จัดเข้าในรปููปาทานขันธ์ เวทนา

แห่งสภาพอย่างน้ัน จัดเข้าในเวทนูปาทานขันธ์ สัญญาแห่ง

สภาพอย่างน้ัน จัดเข้าในสัญญูปาทานขนัธ์ สังขารแห่งสภาพ

อย่างน้ัน จัดเข้าในสังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณแห่งสภาพ

อย่างนั้น จัดเข้าในวิญญาณูปาทานขันธ์ 

ภกิษุน้ัน ย่อมรูชั้ดอย่างน้ีว่า “การรวบรวม การประชุม 

และหมวดหมูแ่ห่งอุปาทานขนัธ์ ๕ ประการน้ี มไีด้ด้วยประการ

อย่างนี้”

อน่ึง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์น้ีว่า 

“ผู้ใดเหน็ปฏจิจสมปุบาท ผู้น้ัน ช่ือว่าเหน็ธรรม ผู้ใดเหน็ธรรม 
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ผู้น้ันช่ือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท” อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี 

ช่ือว่าเป็นปฏจิจสมปุปันนธรรม ความพอใจ ความอาลัย ความ

ยินดี ความหมกมุ่นฝังใจ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ชื่อว่า

ทุกขสมุทัย การก�าจัดความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ 

การละความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในอุปาทานขันธ์  

๕ ประการน้ี ช่ือว่าทุกขนิโรธ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ภิกษ ุ

ได้ชื่อว่าท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้ว

โสตะ ก็ท�านองเดียวกัน 

ฆานะ ก็ท�านองเดียวกัน 

ชิวหา ก็ท�านองเดียวกัน 

กาย ก็ท�านองเดียวกัน จนถึงทางด้านมโน 

หากมโนทีเ่ป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย ธรรมารมณ์

ทีเ่ป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองมโน ทัง้ความใส่ใจอันเกดิ

จากมโนและธรรมารมณ์น้ันก็ไม่ม ีวิญญาณส่วนทีเ่กดิจากมโน

และธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏ 

หากมโนทีเ่ป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย ธรรมารมณ์

ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโน แต่ความใส่ใจอันเกิด

จากมโนและธรรมารมณ์น้ันไม่ม ีวิญญาณส่วนทีเ่กดิจากมโน

และธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏ
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แต่เมื่อใด มโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกท�าลาย 

ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองมโน ทัง้ความใส่ใจ

อันเกดิจากมโนและธรรมารมณ์น้ันกม็ ีเมือ่น้ัน วิญญาณส่วนที่

เกดิจากมโนและธรรมารมณ์น้ัน ย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างน้ี

รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปูปาทานขันธ์ เวทนา

แห่งสภาพอย่างน้ันจัดเข้าในเวทนูปาทานขันธ์ สัญญาแห่ง

สภาพอย่างน้ันจัดเข้าในสัญญูปาทานขันธ์ สังขารทั้งหลาย

แห่งสภาพอย่างน้ันจัดเข้าในสังขารปูาทานขนัธ์ วิญญาณแห่ง

สภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปาทานขันธ์ 

ภกิษุน้ัน ย่อมรูชั้ดอย่างน้ีว่า “การรวบรวม การประชุม 

และหมวดหมูแ่ห่งอุปาทานขนัธ์ ๕ ประการน้ี มไีด้ด้วยประการ

อย่างนี้

อนึ่ง พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า “ผู้ ใด

เหน็ปฏจิจสมปุบาท ผู้น้ันช่ือว่าเหน็ธรรม ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ัน

ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท” อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ ชื่อว่า

ปฏิจจสมุปปันนธรรม ความพอใจ ความอาลัย ความยินด ี

ความหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี ช่ือว่า

ทุกขสมุทัย การก�าจัดความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจ 

198 | สุภีร์ ทุมทอง



พิจารณาอริยสัจทางทวาร ๖

การละความก�าหนัดด้วยอ�านาจความพอใจในอุปาทาน 

ขันธ์ ๕ ประการนี้ ชื่อว่าทุกขนิโรธ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ภิกษุ

ได้ช่ือว่าท�าตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น 

อย่างมากแล้ว

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตน้ีแล้ว ภิกษุเหล่าน้ัน 

มีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตร ดังนี้แล 

มหาหัตถิปโทปมสูตรที่ ๘ จบ

 
ในตอนท้ายของพระสตูรนี	้ท่านพระสารบุีตรบอกวิธี

พจิารณาอรยิสจั	๔	ในทางทวารต่าง	ๆ	หลงัจากคล่องแคล่ว
ในการพิจารณาธาตุ	๔	มาแล้ว	ธาตุ	๔	เป็นฐานใหญ ่
เมือ่มธีาต	ุ๔	มาประกอบเป็นรปูเป็นร่าง	เป็นโครง	มนักจ็ะมี 
ช่องประตใูนการกระทบเรือ่งราวต่าง	ๆ	ทางโลก	เรากต้็องดู 
ตัวโครงสร้างเรือนให้ชัดเจนเสียก่อน	โครงสร้างก็ประกอบ 
ไปด้วยธาตุ	๔	น่ันแหละ	ทุกท่านต้องไปหัดดูโครงเรือน 
ให้ด	ีๆ	ให้มนัเหน็ชดั	ดเูหมอืนมนัเป็นโครงทีม่ั่นคง	มนัไม่ม ี
ส่วนใดมั่นคงเลย	

ถ้าเรารูจ้กัธาตทุัง้	๔	ทีม่าประชมุรวมกนั	ล้วนไม่มัน่คง	 
ถ้าพจิารณาความสขุ	ความทกุข์	กจ็ะเห็นชัดในความไม่ม่ันคง	 
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เพราะความสุข ความทุกข์เกิดจากผัสสะเป็นครั้ง ๆ มัน 
เล็กน้อย	หมดไปเร็วกว่าด้านร่างกายมาก	จิตก็เกิดจาก
อารมณ์เป็นครั้ง	ๆ	คราว	ๆ	เท่านั้นเอง	จะเห็นความเกิด 
ความดบั	ความสลายอย่างชดัเจน	มนัอยูไ่ม่นาน	รบัรูอ้ารมณ์นี ้
แป๊บเดียว	ก็ไปอารมณ์อื่นแล้ว	ส่วนร่างกายนี้มันอยู่กับเรา 
ต้ังแต่เกิดจนตายเลย	ขนาดอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย	 
ยงัพังสลาย	ไม่มัน่คงเลย	ของทีไ่ม่อยูต่ลอดด้านนามธรรมน้ี
มันเกดิ-ดบั	เรว็กว่าร่างกายเยอะ	ถ้าปัญญาน้อย	มนัพจิารณา 
ไม่ออก	เพราะนามธรรมมันละเอียดกว่า	เราก็เลยต้องดู 
อันหยาบ	ๆ	ก่อน	ให้ได้ปัญญาจากอันหยาบ	ๆ	มาก่อน	 
พอได้ปัญญาจากอันหยาบ	ๆ	มาแล้ว	ก็เอามาใช้กับอันที ่
ละเอียด	เช่น	ความสุขนี่	ก็ไม่ได้อยู่ตลอดวัน	มันก็น่าจะ 
เหน็ว่า	มนัไม่เท่ียง	พวกเรามคีวามสุขไม่เกินวนัสกัท	ีกไ็ม่เหน็ 
ความจริงของมัน	พยายามหาวิธีให้มันมั่นคงอยู่นั่นแหละ	
นี่มันวุ่นนะ	

อย่างอาหารเก่าเราทานลงไปนี้	อยู่นานกว่าความสุข 
ด้วยซ�้า	มันอยู่ในท้องเราได้เป็นวัน	ๆ	นอนเน่าอยู่ทั้งคืน 
ตั้ง	๑๒	ช่ัวโมง	ตื่นเช้าขึ้นมาค่อยเอาออก	แต่ความสุขนี ้
อยู่ถึง	๑๒	ชั่วโมงมั้ย	ไม่ถึงนะ...	ความทุกข์ล่ะ	อยู่ถึงไหม 
ก็ไม่ถึง...	ร่างกายมันอยู่นาน	เดินก็เดินตั้งนานนะ	เป็น 
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ชัว่โมง	ๆ	อาการเดนินี	่ส่วนความคดิอยูถ่งึชัว่โมงมัย้	ไม่ถงึนะ...	 
ในการเดนิครัง้หนึง่	คดิไปเป็นร้อยเรือ่งแล้ว	กายยงัอยูใ่นกริิยา
อาการแบบเดิมนั่นแหละ	แต่ความคิดมีตั้งหลายเรื่องแล้ว	 
ลองคิดดูด้านนามธรรมน้ี	มันเกิด-ดับเร็วกว่าด้านรูปเยอะ
ทีเดียว	แต่ว่ามันละเอียดกว่า	ก็เลยต้องอาศัยปัญญาจาก
ด้านกายมาก่อนว่า	เดินนี่มันก็ไม่เที่ยงนะ	

รูปยืนนี่	มันดับไปแล้ว	หมดไปแล้ว	ตอนไปเดิน 
เดินไป	๑	ชั่วโมง	รูปตอนเดินก็หมดไปแล้ว	ถ้าเป็น 
ด้านนามธรรม	ความสุข	ความทุกข์	ง่วงเหงาหาวนอน 
คิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้	เดินจงกรมกลับไปกลับมา	
มีง่วงนอนต้ังหลายเที่ยว	คิดตั้งหลายเรื่อง	เหมือนท่าน 
นั่งฟังธรรมนี่	ลองคิดดู	ระหว่างรูปกับนามอันไหนอยู่นาน 
กว่ากัน	รูปอยู่ในท่านั่งเนี่ย	มันอยู่ตลอดเลยนะ	ส่วนความ 
รู้สึกสุขบ้าง	ทุกข์บ้าง	มันเปล่ียนไปเรื่อย	การเห็น	การ 
ได้ยิน	มันก็เปลี่ยนตลอด	นามธรรมมันเปลี่ยนไวกว่าเยอะ	 
พอไม่มปัีญญามา	เรากพ็จิารณาไม่ออก	เพราะนามมนัละเอยีด 
กว่ารปู	เรากเ็ลยต้องย้อนกลบัไปพจิารณารูปก่อน	ต้องย้อน 
กลับไปที่ระดับพื้น	ๆ	ก่อน	หัดมาจากเส้นผมสักเส้นหนึ่ง 
หรือกระดูกสักท่อนหน่ึง	หัดมาก่อน	เหมือนกับหัดเขียน	 
ก.ไก่	แล้วก็ไปผสมกับพยัญชนะและสระอื่น	ๆ	ทีหลัง	 
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ต่อไปกอ่็านได้ทัง้หมดแหละ	อาศยัความรูจ้ากน้อย	ๆ	ก่อน	 
ไม่ต้องรีบนะ	แต่ให้ฝึก	ให้มันได้ความรู้	รู้ว่ามันเป็นธาตุใด 
ธาตุหนึ่ง	มันเป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ	พอรู้ส่วนหนึ่ง	มันก็ 
ขยายออกมา	มันก็รู้ขันธ์	๕	เหมือนกับเราผสมอักษร 
ท้ายทีส่ดุ	เรากอ่็านหนงัสือได้ทัง้เล่มนัน่เอง	ต่อไปเรากอ่็าน
อริยสัจได้ในทุกอารมณ์เลย	

ท่านพระสารบีตุรแนะน�าวธิสีงัเกตนะ	ตอนนีล้ะเอยีด
ขึน้แล้ว	มาพจิารณาทางทวารทัง้	๖	เลยทเีดยีว	ท่านกล่าวว่า	

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อาศัยไม้ เถาวัลย์ หญ้า และ 

ดินเหนียว มาประกอบกันเข้า จึงนับว่า “เรือน” แม้ฉันใด 

อาศัยกระดูก เอ็น เน้ือ และหนังมาประกอบเข้าด้วยกัน 

จึงนับว่า “รูป” ฉันนั้น 

ถ้าพจิารณาธาต	ุ๔	มาชดัเจนแล้ว	กค็งจะเข้าใจเรือ่งนี้ 
ได้ชัดทีเดียว	พิจารณาตัวบ้านนั่นเอง	พวกเราน้ีก็อาศัย
กระดูกเหมอืนกบัไม้	อาศยัเอน็เหมอืนกบัเถาวลัย์	อาศยัเน้ือ 
เหมือนกับหญ้า	แล้วหนังมาหุ้มเอาไว้เหมือนกับดินเหนียว
ฉาบรอบบ้าน	ก็เป็นอย่างนี้แหละ	มีเท่าน้ีแหละบ้านของ
พวกเรา	บ้านของจิต	บ้านของสุข	ทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้น 
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อันนี้แหละเรียกว่ารูป	บ้านโตกว่าร่างกายเราก็ยังพังใช่ม้ัย 
ดแูขง็แรงกว่าด้วยซ�า้ไป	ขนาดไอ้แข็งกว่า	ยงัมีวนัเก่า	วนัผุพงั	
ยงัมวีนัมอดกนิ	ส่วนพวกเรานีไ่ม่ต้องห่วงหรอก	โรคนัน้กนิ	
โรคนีก้นิ	มะเรง็กนิบ้าง	อะไรกนิบ้าง	กพ็งัสลายทัง้น้ันแหละ	

ต่อไป	พิจารณาในทางทวารต่าง	ๆ	พอมีรูปร่างกาย
มาผสมกนัอย่างนีแ้ล้ว	ก็มีตามาแปะอยู่ทีลู่กตา	เอาไว้มองด	ู 
ส�าหรับเห็นรูปภายนอก	อันนี้เรียกว่าจักษุที่เป็นอายตนะ
ภายใน	จักษุที่เป็นอายตนะภายในนี้	มันอาศัยธาตุ	๔	อยู่	 
ธาตุ	๔	รู้จักพังมั้ย	พัง...	ตัวมันที่อาศัยธาตุ	๔	อยู่	มัน 
รู้จักพังมั้ย	พัง...	ทุกท่านสักหน่อยตาจะบอดนะ	ขนาดขา 
มันก็ยังพัง	อะไรมันก็พังหมด	ตาจะเหลือหรือ	ตอนนี้ยัง
ไม่พัง	มันก็เลยมองเห็นได้	เพราะจักษุมันยังไม่แตก	หาก 
จักษุท่ีเป็นอายตนะภายใน	ยงัไม่แตกท�าลาย	หมายความว่า	 
วันหนึ่งมันจะแตก	มันจะมองไม่เห็น	ตอนนี้ที่มองเห็นอยู่ 
คือจักษุมันยังไม่แตก	จักษุน้ีมันอาศัยธาตุ	๔	อยู่	ธาตุ	๔ 
มันก็มารวมกันอยู่	แต่วันหนึ่งก็พังสลายเหมือนกันหมด 
นี่แหละ	

กรณีที่	๑	หากจักษุที่เป็นอายตนะภายใน ยังไม่แตก 

ท�าลาย รูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองจักษุ ทั้ง 
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ความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปน้ันก็ไม่มี วิญญาณส่วนที่

เกดิจากจักษแุละรปูก็ไม่ปรากฏ	หากตาดแีต่รปูไม่มาสูค่ลอง	
รูปมีเยอะแยะในโลกใบน้ี	ตาเรามันมีความสามารถจ�ากัด 
มันมองเห็นเฉพาะช่วงระยะหนึ่ง	ระยะคลองสายตา	มอง 
ข้างหลังก็ไม่เห็น	มองไกลเกินไปก็ไม่เห็น	มองได้เฉพาะ
คลองของมัน	ถ้ารูปหรือแสงสีไม่มาสู่คลอง	มองไม่เห็นนะ	

กรณีที	่๒	หากจักษุทีเ่ป็นอายตนะภายใน ไม่แตกท�าลาย 

รูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักษุ แต่ความใส่ใจ 

อันเกิดจากจักษุและรูปน้ันไม่มี วิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุ 

และรปูน้ันก็ไม่ปรากฏ	อนันีก้ม็ตีาแล้ว	ตากย็งัไม่พัง	เนือ่งจาก
ธาตุ	๔	ยังไม่พัง	ตายังใช้การได้	รูปก็มาสู่คลองจักษ ุ
แต่ว่าไม่มีความใส่ใจที่จะดู	ไม่มีความใส่ใจที่จะมองเห็น	
จักขุวิญญาณก็ไม่เกิดเช่นเดียวกัน	ต้องมีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน	การมองเห็นจึงจะเกิดขึ้นได้	

กรณีที่	๓	เมื่อใด จักษุที่เป็นอายตนะภายใน ไม่แตก 

ท�าลาย รูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองจักษุ ทั้ง 

ความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปก็มี เมื่อน้ันวิญญาณส่วน

ที่เกิดจากจักษุและรูปน้ัน ย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างน้ี  
มีตายังไม่แตก	มีรูปมาสู่คลอง	และมีความใส่ใจสนใจที่ 
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จะดู	จักขุวิญญาณก็ย่อมปรากฏ	มีการมองเห็นขึ้นมา 
แค่การมองเหน็นีก่ม็เีงือ่นไขหลายประการ ไม่ใช่อยากจะ
มองเห็น แล้วจะเห็นนะ	แค่ตาบอดเท่านั้นก็จบกัน	หรือ
รูปไม่มาสู่คลอง	หรือไม่ได้ใส่ใจก็มองไม่เห็นแล้ว	สิ่งที่เรา
มองเหน็นีม่นัจึงน้อยมาก	เป็นอารมณ์ปัจจบุนัท่ีมาคลองตา 
เท่าน้ันเอง	อารมณ์อดีตก็มองไม่เห็น	อารมณ์อนาคต 
ก็มองไม่เห็น	อันที่ไม่มาสู่คลองดวงตาก็มองไม่เห็น	หรือ 
มาสู่คลองแล้วไม่สนใจก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกัน	

มเีฉพาะบางสิง่เท่านัน้ทีม่าปรากฏในสายตา	เกดิการ 
มองเห็นข้ึน	 น้ีก็เป็นการประชุมของขันธ์	๕	นั่นเอง 
มันประชุมกันยังไงในการมองเห็น	รูปแห่งสภาพอย่างนั้น 
จดัเข้าเป็นรูปปูาทานกัขนัธ์	จกัขปุระสาททีม่นัเป็นอายตนะ 
ตาน่ีรวมทัง้ธาต	ุ๔	ทีเ่ป็นฐานทีต่ัง้ของมนั	นีค้อืรปูปูาทานกั 
ขันธ์	ตอนมองเห็น	ก็ต้องมีร่างกายด้วย	ต้องมีตาด้วย 
พวกนี้คืออะไร	คือรูปขันธ์	รูปูปาทานักขันธ์	รูปขันธ์ก็เป็น
ทกุขสจัเหมอืนกนั	เวทนาความรูส้กึเกดิขึน้ในขณะทีม่องเหน็	
เวทนาแห่งสภาพอย่างน้ัน	จัดเข้าในเวทนปูาทานกัขันธ์	เวลา
มองเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร	รู้สึกเฉย	ๆ	บ้าง	รู้สึกอึดอัดบ้าง	 
รู้สึกเบา	สบาย	โปร่งบ้าง	นัน้คอืเวทนาขนัธ์	เวทนปูาทานกั 
ขันธ์ก็เป็นทุกขสัจเหมือนกัน	ขันธ์	๕	มันยืนมองอยู่	 
ลึกที่สุดก็ทุกขสัจมันยืนมองอยู่นั่นแหละ	ตอนนี้ก�าลังจะ
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แจกแจงให้ดอูะไรเป็นอะไร	จกัษทุีท่�าหน้ารบักระทบแสง	เป็น
อายตนะภายใน	ธาตุ	๔	ที่เป็นที่ตั้งของมัน	เป็นโครงเรือน	 
ท้ังหมดนีเ้ป็นรปูขันธ์	ความรู้สกึ	เวทนาทีเ่กดิตอนนัน้	สบายใจ	
ไม่สบายใจ	อึดอัด	หรือเฉย	ๆ	คือเวทนาขันธ์	

ความก�าหนดหมายว่า	นี้คือสีแดง	สีเขียว	สีเหลือง	
กลม	เหลี่ยม	สูง	ต�่า	กลางวัน	กลางคืน	อันน้ันช่ือน้ี 
อันนี้ชื่อนั้น	นี้คือสัญญาขันธ์	มองแม่น�้า	หมายรู้ว่าเป็น 
แม่น�า้	แม่น�า้ไม่รูว่้ามันเป็นแม่น�า้	ผู้ท่ีหมายรูน่ี้คอืสญัญาขนัธ์	
มันก�าหนดให้แม่น�า้เป็นแม่น�้า	เราจะก�าหนดให้น�้าเป็นดิน
ก็ได้นะ	น�้ามันไม่รู้เรื่องหรอก	มันไม่โง่ไม่ฉลาด	เราก�าหนด
ได้ทั้งหมดแหละ	แต่อย่าก�าหนดมั่วเกินไป	เดี๋ยวจะเป็นบ้า	 
แค่นี้ก็บ้าพออยู่แล้ว	ตัวก�าหนดหมาย	คือสัญญูปาทานัก 
ขันธ์	ก็เป็นทุกขสัจนั่นเอง	ไม่ใช่คนอะไรที่ไหน	หัดรู้จัก 
ก�าหนดแยกแยะอย่างนี้	ก็จะเห็นสัจจะ	สิ่งเหล่านี้	ที่ยืน
มองน�า้อยูน่ี	่อยูน่านมัย้	ไมน่านเลย	สกัหน่อยขันธ์	๕	ชดุนี้	 
ขันธ์	๕	ท่ีมารวมกันในการมองเห็นน�้าไหลอยู่นี่	มันก็จะ
พังสลาย	หมดสิ้นไป	มันไปคิดเรื่องอ่ืน	แล้วมันก็ไปได้ยิน 
ไปมองอันอื่น	ก็เป็นขันธ์	๕	ชุดใหม่	ขันธ์	๕	ทีละชุด	ๆ	ไป	
มแีต่ทกุข์เกดิ	ทุกข์ดบั	ทกุข์เกดิ	ทกุข์ดบั	ต่อเนือ่งไปอย่างนี	้ 
สักหน่อยก็จะสูญสลายไป	
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สังขารแห่งสภาพอย่างนั้น	จัดเข้าในสังขารูปาทานัก 
ขันธ์	ไปยืนมองน�้า	ก็นึกคิดไป	โอ...	น�้าน่าจะเย็น	ถ้าเราได้
กระโดดลงน�้า	ลอยน�้าเล่นคงสนุกดี	นึกถึงย้อนไป	ต้ังแต่
เป็นเด็ก	ๆ	กระโดดน�้าเล่นกับเพื่อน	ๆ	ตอนนี้มันแก่แล้ว	 
แต่มันก็คิดไปอย่างนั้นแหละ	อันนี้คืออะไร	คือสังขารขันธ์	
เป็นการท�างานของขันธ์	๕	เท่านั้นเอง	ไม่มีคนอยู่ในความ
คิดเลย	ไม่เคยมีคนเลยในกระบวนการ	ในกระบวนการที่
มองน�า้อยู	่ไม่มีใครมีอ�านาจใด	ๆ	ไม่ใช่ว่า	เราอยากจะเหน็
จึงเห็น	ไม่ใช่...	ต้องมีตายังไม่แตกก่อนโน่นแหละ	มีรูปมา
สู่คลองดวงตา	ต้องมีการใส่ใจ	ต้องมีอะไรหลายประการ	

สรุปแล้ว	ก็เป็นการท�างานของขันธ์	๕	แม้ความคิด
ก็เป็นการท�างานของขันธ์	๕	ไม่ใช่เราจะห้ามมันว่า	แก
อย่าคิดเรื่องนี้นะ	นี่มันเป็นการท�างานของขันธ์	๕	เฉย	ๆ 
แม้กระทั่งนั่งจนง่วงนอนอยู่ตอนนี้	มันเป็นการท�างานของ
ใครครับ	ขันธ์	๕	นั่นเอง	ขันธ์	๕	มันท�างานของมันอย่างนี้ 
ถ้าเป็นตัวเราแล้วก็สบายเลย	บังคับมันให้เป็นอย่างนั้น 
อย่างนี้สบายเลย	แต่นี่มันไม่เป็นนะ	มันเป็นขันธ์	๕ 
ท่านพระสารีบุตรยกตัวอย่างทางตาให้เรารู้จักวิธีพิจารณา
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วิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้น	จัดเข้าในวิญญาณู 
ปาทานกัขันธ์ วญิญาณเป็นประธานในการมองเหน็	ถ้าไม่ม ี
วิญญาณนี่	อะไรก็ไม่ปรากฏสักอย่าง	รูปแม่น�้า	บ้านเรือน	
ก็ไม่ปรากฏ	ความรู้สึกก็ท�างานไม่ได้	สัญญาก็ท�างานไม่ได้	 
ความคิดก็ท�างานไม่ได้	วิญญาณเป็นสิ่งที่ท�าให้อารมณ์
ปรากฏ	และเป็นสนามให้นามธรรมอื่น	ๆ	เกิดขึ้น	เวทนา	
ความรู้สึกเกิดขึ้นได้	มันเกิดในจิตนี่แหละ	สัญญา	ความ 
ก�าหนดหมาย	สังขาร	ความโลภ	โกรธ	หลง	ดีใจ	เสียใจ	
ความคดิปรงุแต่ง	นีก่อ็าศยัวญิญาณ	วญิญาณเป็นตวัประธาน 
ในการรับรู้	

ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดดังนี้ว่า	การรวบรวม	การประชุม	
และหมวดหมู่แห่งอุปาทานขันธ์	๕	ประการนี้	มีได้ด้วย
ประการอย่างน้ี	ตอนมองเห็นนั้นใครครับ	มีคนมั้ย	ไม่มี...	
ใครเห็น	ขันธ์	๕	เห็น	ทุกท่านก็เลยต้องไปสังเกต	ไม่ว่าอยู่
ที่ไหนนะ	ให้นึกถึงขันธ์ ๕ ไว้	หรือตั้งค�าถามที่ผมแนะน�า
ท่านไว้ต้ังแต่วันแรก	ถามตัวเองว่าใครเหน็น่ี	นึกไว้	เพราะว่า	 
ถ้าไม่ถาม	ไม่ฝึกปัญญา	ไม่ใส่ใจ	นสัิยเก่าเราชอบเหมารวม	
เป็นเราเห็น	เป็นการเห็นของเรา	ยินดี	เพลิดเพลิน	ติดข้อง	
อย่างโน้นอย่างนี้	หลงไปอยู่นั่นแหละ	ตั้งสติให้ดีแล้วก ็
ถามว่า	ใครเป็นผู้เห็นนี่	
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บางท่านปฏบิตัธิรรมมานาน	แต่ไม่ใส่ใจไปทางอรยิสจั	
ปัญญาไม่เกิดเหมือนกัน	จึงต้องรู้วิธีให้ดี	ๆ	ถ้าไม่รู้วิธีนี	่
ปฏิบัตมิานาน	กเิลสไม่หมด	ปฏบิตันิานหรอืไม่นาน ไม่ใช่
ประเดน็ส�าคญั ประเดน็ส�าคญัคอืหมดกเิลสมัย้ หมดทุกข์มัย้  
อย่างนี้ท�านองนี้นะครับ	อันนี้ก็ครบขันธ์	๕	แล้ว	ขันธ์	๕ 
จดัเป็นทกุขสัจ	ท่านพระสารีบตุรกล่าวต่อไปว่า	ท�าอย่างไร	
จงึจะรูท้กุขสมุทัย	ทุกขนโิรธ	จะได้เจรญิมรรคให้มนัสมบูรณ์
ต่อไป	เพราะมรรคก็คือการไปรู้ทุกขสัจ	การรู้จักสมุทัยสัจ	
การรู้จักนิโรธสัจ	นั่นเองคือมรรค	มรรคน่ีมันจะท�าหน้าท่ี
อันนี้	ถ้าไม่มีมรรคจะไม่มีวันรู้สัจจะเหล่านี้เลย	พวกเรา 
จึงต้องรู้จักตัวฝ่ายมรรคให้ดี

 
ท่านพระสารบุีตรกก็ล่าวต่อไปว่า	อน่ึง พระผู้มพีระภาค  

ได้ตรสัพระพทุธพจน์น้ี ไว้ว่า “ผู้ใดเหน็ปฏจิจสมปุบาท ผู้น้ันชือ่

ว่าเห็นธรรม ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท” 
อปุาทานขนัธ์	๕	ประการนี	้ชือ่ว่าเป็นปฏจิจสมปุปันนธรรม	
คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเงื่อนไขตามปัจจัย	มีเหตุสนับสนุน
พร้อมแล้วจงึเกิดขึน้ได้	เราจงึไม่มข้ีอสงสัยว่า	ท�าไมมนัเป็น
อย่างนี	้เพราะมนัมเีงือ่นไขแล้วมนัจึงเกดิขึน้	ถ้าไม่มเีงือ่นไข
มนักไ็ม่เกดิ	ถ้าหมดเงือ่นไขมันกห็ายไป	ความรูเ้หล่านีเ้อาไว้
ถอนทฏิฐ	ิถอนความเข้าใจผิด	ถอนสักกายทฏิฐ	ิถอนความ
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ลังเลสงสัยต่าง	ๆ	ถ้าท�าได้ครบสมบูรณ์	สักกายทิฏฐิก็จะ
หายไป	ข้อปฏิบัติผิด	ๆ	ทั้งหลายก็จะหายไป

อปุาทานขันธ์	๕	ประการนี	้ชือ่ว่าเป็นปฏิจจสมปุปันน 
ธรรม	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว	เกิดจากเหตุปัจจัยอิงอาศัย
หนุนเนื่องกันมา	ไม่มีข้อสงสัยว่าท�าไมง่วงนอน	ก็มันเป็น 
ขนัธ์	๕	ขนัธ์	๕	มนัท�างาน	นีพ่อเข้าใจมัย้	จงึไม่ต้องสงสยัเลย	
ท�าไมจึงได้ยนิเสยีงด่าด้วย	ท�าไมจงึคดิจะบบีคอไอ้หมอนัน่	 
ขันธ์	๕	มันคิด	ขันธ์	๕	มันท�างาน	มันไม่ใช่ตัวเราจะไป
ควบคมุได้	เราจะได้รู้จักว่า	เราไม่มีอ�านาจพอทีจ่ะบบีคอใคร
ได้เลย	ถ้ามีอ�านาจว่า	จะบบีคอคนนัน้คนนี	้บบีบงัคบัให้เป็น
อย่างนัน้อย่างนี	้กบ็บีคอตวัเองหน่อย	บงัคบัให้มนัหายง่วง	 
บังคับให้มันเป็นนั่นเป็นนี่	แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลย 
ให้เราได้รูจ้กัอย่างน้ี	ค่อย	ๆ	พจิารณาอย่างนี	้จะได้เข้าใจว่า 
ไม่มีใครมีอ�านาจท�าอะไรใครเลย	มีแต่ขันธ์	๕	ท�า	มัน 
เกดิขึน้ตามเงือ่นไขปัจจยั	เรยีกว่าเป็นปฏิจจสมปุปันนธรรม	
การมองเหน็ครัง้หนึง่ กต้็องตาไม่แตก รปูมาสูค่ลอง มีการ 
ใส่ใจ	มีโน่น	มีนี่	มีนั่น	อะไรเยอะแยะ	ความคิดปรุงแต่ง
ต่าง	ๆ	ก็คิดไปร้อยแปดพันประการ	มันก็ท�างานของมัน
ได้เอง	อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนนี่นะ	เราขอให้เย็น	อย่างนี้
มันก็ไม่ได้	มันเป็นไปตามเงื่อนไขของมัน	เป็นสิ่งที่เรียกว่า 
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ปฏจิจสมปุปันนธรรม	คอืธรรมะทีเ่กดิจากเงือ่นไขเรยีบร้อยแล้ว	 
เรามหีน้าทีย่อมรบัอย่างเดยีว	ถ้าไม่ยอมรบั	มันกจ็ะยนิดติีดข้อง	 
เพลิน	พอใจ	ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์	เป็นของพังสลาย	

ท่านพระสารบีตุรกล่าวต่อไป	อุปาทานขนัธ์ ๕ ประการน้ี  

ช่ือว่าเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม ความพอใจ ความอาลัย 

ความยินดี ความหมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ 

ช่ือว่าทกุขสมทุยั	เช่น	มกีารมองเหน็สิง่ใดสิง่หน่ึง	เหน็แล้วกว่็า	 
โอ้...	เป็นเราเห็น	เห็นแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน	พอใจ	อยาก
จะเห็นอีก	อยากจะมาอีกนะ	ที่ตลาดน�้าอัมพวานี่	อันนี้
คือทุกขสมุทัย	หมกมุ่นฝังใจในอุปาทานขันธ์	๕	ในอันใด 
อนัหนึง่	ในตาก็ได้	ในการเหน็ก็ได้	ในความรูส้กึกไ็ด้	ในขนัธ์	๕ 
อันใดอันหนึ่ง	ในความคิดก็ได้	ฝังใจในความคิดก็ได ้
หรอืฝังใจในการเหน็กไ็ด้	ฝังใจในสถานทีก่ไ็ด้	ฝังใจในรปูกไ็ด้	
ฝังใจในตาที่สวยงามก็ได้	เพลิดเพลินอะไรก็ได้ในขันธ์	๕ 
ก็เป็นทุกขสมุทัย	จึงต้องรู้จักทุกข์ให้ได้	ถ้ารู้จักทุกข ์
มันจะเห็นความเพลินได้	ถ้าไม่รู้จักทุกข์น่ี	ความติดข้อง 
ความเพลินในทุกข์	มันนอนอยู่ด้วยกัน	มันแอบอยู่ด้วยกัน	

เวลาดขูองสวย	ๆ	ฟังเสยีงเพราะ	ๆ	กนิอาหารอร่อย	ๆ	 
เห็นอะไรมั้ยครับ	เห็นแต่ของอันไหนที่อร่อย	พิจารณา
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ออกหมดว่า	อันนี้อร่อย	อันนี้ไม่อร่อย	เลือกถูกหมดเลย 
อย่างนี้มันหลงไปแล้ว	นี้คือทุกขสมุทัย	วิธีส�าหรับที่จะเห็น
สมุทัยง่าย	ๆ	ก็คือท่านอย่าทานอันที่ชอบ	ท่านจะรู้จักเลย 
อันไหนที่ชอบไม่ตักเลย	อันไหนที่ไม่ชอบตักอันนั้น	โอ้โห... 
สั่นทีเดียว	พอตักมานั่งทาน	ใครตักของที่เราชอบ	เราจะ 
มองไปทางนั้นเลย	น�้าลายไหลเป็นหมาบ้า	นั่นแหละ	เห็น 
หรือยงัสมทุยั	แต่พวกเรานีม่นัตามแต่กเิลส	มนัไม่เหน็ทกุข์	
มันก็วน	ต้องเห็นทุกขสัจก่อน	ท�าไมต้องเห็นทุกขสัจก่อน	 
จะได้ชี้ตัวสมุทัยได้	ถ้าชี้ตัวมันไม่ถูก	ละมันไม่ได้	ต้องชี้ตัว
มันให้ได้	เลยมีวิธีฝึกหลากหลาย	เช่น	ให้ไปอยู่สถานที่	ๆ 
มนักลวั	ทีม่นัไม่ชอบ	มนัจะเด้งออกมาเลย	มนัจะหนน่ัีนแหละ	 
เราเห็นเลย	ตัวหนีนั่นแหละ	ไปอยู่ที่กลัวผี	เป็นต้น	โอ้โห... 
มันไม่เอาล่ะ	ถ้าอยู่ที่ที่มันชอบ	มันแอบอยู่เลย	มันจะนิ่ง 
มองไม่เห็น	มันนิ่งอยู่	มันแอบอยู่กับทุกข์เลย	มันหลงนึก
ว่าสุข	ถ้าเห็นว่า	อันนั้นเป็นทุกข์	อันนั้นมันจะตาย	มันจะ
หนีออกมา	มันจะแยกออกมา	แท้ที่จริง	ท่ีว่าสุขมันก็ทุกข์
เหมือนเดิมแหละ	มันเห็นผิดอยู่	มันเลยติดอยู	่พวกเราก็
เลยวนอยู่กับทุกข์และทุกขสมุทัย	มันอยู่ด้วยกัน	เราก็เลย
ต้องมาเห็นทุกข์ก่อน	แยกมันออกจากกัน	

ท่านพระสารีบุตรก็ได้บอกวิธีการให้	ความพอใจ 

ความอาลัย ความยินดี ความหมกมุ่นฝังใจ ในอุปาทานขันธ์ 
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๕ ประการน้ี ช่ือว่าทุกขสมุทัย ส่วนการก�าจัดความก�าหนัด

ด้วยอ�านาจความพอใจ การละความก�าหนัดด้วยอ�านาจความ

พอใจในอุปาทานขนัธ์ ๕ ประการน้ี ช่ือว่าทกุขนิโรธ ให้เหน็ว่า 
มนัเป็นทุกข์	แล้วก�าจดัความพอใจในทกุข์	ให้เรารูจ้กัว่ามนั
อยู่ไม่นาน	มันเป็นของไม่เที่ยง	เป็นของที่พังสลายพังได้ 
มันจะสวยอย่างไร	มันก็เก่าได้	แก่ได้	มันเป็นทุกข์	ได้มา 
ก็เป็นภาระ	จะได้ไม่อยากได้	ไม่เพลิน	ไม่ติดข้องในสิ่งนั้น	

ด้วยเหตุเพยีงเท่านี	้ภกิษุได้ชือ่ว่า	ท�าตามค�าสอนของ 
พระพทุธเจ้าอย่างมากแล้ว	นีแ่หละ	ด้วยเหตเุพียงเท่าน้ีแหละ	 
เรียกว่าการเจริญมรรค	คือการรู้จักขันธ์ ๕ ว่าเป็นทุกข์  
รูจ้กัความยนิด ีพอใจ ติดใจ ฝังใจในอปุาทานขันธ์ ๕ ว่าเป็น 
ทกุขสมุทยั รูจ้กัการก�าจดัความพอใจ ก�าจดัความเพลดิเพลนิ  
น้ีว่าเป็นทุกขนิโรธ ความรู้นี่แหละคือมรรค	รวมท้ังหมด
คืออริยสัจ	๔	

ถ้าท�าได้ทุก	ๆ 	อารมณ์อย่างนี้	จิตมันก็จะรวมลงสู่ 
มรรคเลย	คือทกุอารมณ์นีก่เ็ป็นอริยสจั	๔	ไปหมด	แต่แรกๆ	 
เรากท็�าได้บางอย่าง	พอปัญญาเกดิ	มันกจ็ะถอนพวกกเิลส 
ออกไปได้	ถ้ารูอ้ย่างนีก้จ็ะถอนกเิลสออกไปได้	ทีอ่ธบิายมา 
เป็นทางทวารตา	ทวารหูก็ท�านองเดียวกันท่านทั้งหลาย 
ได้ยินเสียงอยู่นี่	ให้มีสติให้ดี	อย่าลืมถามตัวเองว่า	ใคร
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ได้ยิน...	คือขันธ์	๕	นั่นแหละมันได้ยิน	ถ้าแยกละเอียดก็มี 
หลายส่วน	โสตประสาทนี้	เป็นอายตนะภายใน	มีเสียงมา 
กระทบ	ถ้าไม่มีเสียงมาในคลองหูนี่	มันก็ไม่ได้ยินหรอก	
เสียงมเียอะแยะในโลกใบนี	้เฉพาะเสยีงทีม่าสู่คลองเท่านัน้ 
จึงจะได้ยิน	หรือเสียงมาสู่คลองแล้ว	ไม่ใส่ใจ	ก็ไม่ได้ยินอีก 
เหมือนกนั	ต้องมทีัง้โสตะทีเ่ป็นอายตนะภายใน	มสีทัทะคอื 
เสียงท่ีเป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลอง	มีความใส่ใจเสียง 
ที่ได้ยินนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยต่าง	ๆ	เลือกสรรมาแล้ว

สิง่ทีช่่วยจดัสรรฉาก	จะเป็นใครไม่ได้นอกจากกรรม 
อันอื่นนี่ก็จัดสรรไม่ได้หรอกนะ	ตัวตนไหนก็จัดสรรไม่ได ้
มันละเอียดอ่อนมาก	เสียงก็มีตั้งเยอะแยะ	มีเต็มจักรวาล
ไปหมด	ต้องเสียงน้ีเท่านั้น	เราจึงจะได้ยิน	ลองคิดดูนะ 
ต้องเสียงบ่นของคนน้ีเท่าน้ัน	โอ้โห...	มันจัดสรรได้แบบ 
แสบทรวงแท้	ต้องเสยีงลกูร้องน่ี	ต้องเสยีงแมวตัวนี	้ในเวลานี ้
เท่านั้น	โอ้โห...	มันสุดยอดมาก	บางทีเรานอนกลางคืน 
เสยีงแมวร้องมาแล้ว	โอย...	ผหีรอืเปล่าวะ	มนัร้องคล้ายผนีะ
แมวนัน่น่ะ	แมวผหีรอืผแีมว	อย่างนีเ้ป็นต้น	เหน็ชดัว่า	โอ้โห... 
มันจัดสรรมาจริง	ๆ	เลย	เราจึงต้องก�าหนดรู้และยอมรับ
อย่างที่มันเป็น	เพราะมันเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม	คือ 

214 | สุภีร์ ทุมทอง



พิจารณาอริยสัจทางทวาร ๖

สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามเงือ่นไขปัจจยั	ไม่ควรจะสงสัยใด	ๆ	ทัง้สิน้เลย 
มันละเอียดมากนะ	

หูก็มีตั้งหลายหู	ท�าไมต้องเป็นหูเราเท่านั้น	เสียงก็ม ี
ตัง้หลายเสยีง	ท�าไมต้องเสยีงนีเ้ท่านัน้	เรือ่งมใีห้สนใจตัง้เยอะ	
ท�าไมต้องสนใจเสยีงด่านีเ้หน็มัย้	แค่ไม่สนใจ	กไ็ม่ได้ยินแล้วนะ	 
แต่เราบอกว่า	ฉนัไม่สนใจหรอกเสยีงนี	้แต่ดนัได้ยิน	น่ีมันเป็น 
มจิฉาทฏิฐทิัง้นัน้แหละ	พวกเราเลยต้องช�าระความเห็นผิดนี้ 
ให้หมด	เหมือนพวกเราพูดว่า	“ฉันไม่ให้ค่ามันหรอก 
ไอ้คนเนี้ยนิสัยเลวมาก”	ไม่ให้ค่า	แต่ไปโกรธมัน	อย่างนี้ 
ลองคิดดูนะ	ไม่ให้ค่ามัน	แต่ไปรักมัน	นี้มันมิจฉาทิฏฐิ	มัน 
หลงผดิ	ถ้าเราไม่ให้ค่ามนั	มนัจะมีอิทธิพลต่อใจเรามัย้	ไม่ม.ี.. 
ถา้ไมใ่หค้่ามนั	เราก็จะไม่โกรธมันหรอก	แตเ่ราไปให้คา่มัน 
เลยโกรธ	มันเป็นอย่างนี้	แต่พวกเรามันยังหลงอยู่	ไม่รู้จัก 
ปฏิจจสมุปปันนธรรม	ไม่รู้จักการท�างานของขันธ์	๕	นึกว่า
ตัวเองมีอ�านาจ	มีความสามารถบีบบังคับ	ท�าอันนั้นก็ได ้
อันนี้ก็ได้	จะบังคับให้ไม่สนใจใครก็ได้	มันไม่ใช่..	ความ 
เป็นจริงแล้ว	ขันธ์	๕	มันท�า	ขันธ์	๕	มันคิดอย่างนี้	เราห้าม
ไม่ให้มันคิดก็ไม่ได้นะ	เราต้องรู้จักมัน	ต้องยอมรับ	
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ทางหู	มีโสตะคือหูเป็นอายตนะภายใน มีสัททะ
คือเสียงที่มาสู่คลองเป็นอายตนะภายนอก มีการใส่ใจ 
การรบัรูค้อืโสตวญิญาณจึงเกดิขึน้	ในกระบวนการได้ยนินัน้	 
ขนัธ์	๕	เป็นปฏจิจสมปุปันนธรรม	เป็นสิง่ทีเ่กิดตามเงือ่นไข
ปัจจยั	ไม่ควรสงสยัว่า	ท�าไมเราจงึโดนด่า	ท�าไมเราจึงได้ยนิ
เสยีงนี	้หรอือะไรต่าง	ๆ	ท�าไมคนอืน่จงึได้ยนิเสยีงอืน่	ไม่ควร 
สงสัยเลย	เพราะมนัเป็นอย่างนัน้แหละ	มนัจงึเป็นอย่างนัน้	 
เริ่มจากโสตะนี่ก็เป็นรูป	ที่ต้ังของโสตะน้ีด้วย	คือธาตุ	๔	 
นั่นแหละ	เป็นรูปขันธ์	พอได้ยินเสียงแล้ว	ก็รู้สึกอึดอัดบ้าง	
รูส้กึสบายใจบ้าง	รูส้กึเฉย	ๆ	บ้าง	ความรู้สึกนัน้เป็นเวทนา
ขนัธ์	ก�าหนดหมายว่า	เป็นเสยีงผูห้ญงิ	เสยีงผูช้าย	เสยีงชม	
เสยีงด่า	เสยีงเพราะ	เสยีงไม่เพราะ	และรายละเอยีดอืน่	ๆ	
เป็นสัญญาขันธ์	ชอบเสียงนั้น	ไม่ชอบเสียงนั้น	รัก	ชัง	คิด
ปรุงแต่งต่าง	ๆ	กับเสียงนั้น	เป็นสังขารขันธ์	ตัวรับรู้หลักก็
เป็นวญิญาณขนัธ์	นีก่เ็ป็นการรวมกนัของขนัธ์	๕	แล้วนัน่เอง	

ถ้าเรารู้จักขนัธ์	๕	การได้ยนิเสยีงครัง้หนึง่นีว่้า	มนัเป็น 
ของไม่เที่ยง	มันเป็นของพังสลาย	ตอนนี้หูยังดีอยู่	ก็เลย 
ได้ยิน	ต้องได้ยินเสียงชมบ้าง	ด่าบ้าง	ยอมรับความจริง	
ตณัหามนักไ็ม่ม	ีดบัตณัหาไป	ถ้าไม่รูจ้กั	มคีวามอาลัย	ยนิดี	 
หมกมุ่น	ฝังใจในอุปทานขันธ์	๕	ในการได้ยินนั้น	ยินดีแต่ 
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ค�าชม	เพลินในค�าชม	เป็นทุกขสมุทัย	เพลินไปกับเสียง 
ร้องเพลง	เพราะเหลือเกิน	อยากจะฟังอีกนี่ก็เหมือนกัน	
เพลินในเสียงก็ได้	เพลินในหูก็ได้	หูเรานี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะ	 
เรามันหูทองค�า	นี่ก็เอาอีกแล้ว	เพลินในการได้ยินก็ได้ 
นีก้เ็ป็นทกุขสมทุยั	เพลนิในเวทนากเ็หมอืนกนั	อย่างนีเ้ป็น
ทุกขสมุทัย	การจะก�าจัดความเพลิดเพลินพอใจได้	ก็ต้อง
รู้จักว่ามันเป็นทุกข์	มันเป็นของสลาย	มันไม่ใช่ตัวเรา	ไม่ใช่
ของเรา	การก�าจดัความเพลดิเพลนิพอใจ น้ีเป็นทกุขนิโรธ 
อันนี้คือการปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ทางด้านฆานะ	ชิวหา	กาย	จนถงึใจ	กท็�านองเดยีวกนั
ทัง้หมดเลย	โดยเฉพาะทางใจนีเ่ยอะเหลอืเกนิ	เดีย๋วรูเ้รือ่งนัน้	 
เดี๋ยวรู้เรื่องนี้	เรื่องก็มีเยอแยะ	เดี๋ยวอันนั้นผุดขึ้นมา	เดี๋ยว
อันโน้นผุดขึ้นมา	เฉพาะเร่ืองที่มาสู่คลองของใจเท่านั้น 
จึงจะรับรู้	เร่ืองในโลกนี้มีเยอะแยะ	เรื่องในอดีตเยอะมั้ย	
โอ้...ประวัติศาสตร์โลกใบนี้เยอะเหลือเกิน	ตั้งแต่โลกนี้ยัง 
ไม่เกดิหรอืเกดิมาแล้ว	มเีรือ่งอะไรต่าง	ๆ	เยอะแยะมากมาย 
เหลือเกิน	เรื่องในอนาคตก็มีเยอะแยะ	เรื่องในปัจจุบัน 
เกิดข้ึนก็มีมากมาย	ข่าวในโลกนี้มีเยอะแยะ	ภูเขาถล่ม 
ก็เยอะ	น�้าท่วมก็มีมากมีเยอะแยะไปหมด	แต่เรารู้เฉพาะ
บางเรื่องเท่านั้นเอง	
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การรับรู้ทางใจ	มใีจนีเ้ป็นอายตนะภายใน มธีรรมารมณ์ 
ที่มาสู่คลองใจเป็นอายตนะภายนอก มีการใส่ใจสนใจ  
แม้เรื่องที่ไม่อยากรับรู้	ก็ต้องมีความสนใจนะจึงจะรับรู้ได้	 
“ฉนัไม่อยากจะรูเ้รือ่งนี”้	แต่ฉนัรูแ้ล้ว	นีแ้สดงว่าอะไร	นีค้อื
มนัสนใจ	แต่ท�าเป็นบอกว่าไม่สนใจ	นีคื้อมจิฉาทฏิฐนิัน่เอง	
ท่านรูเ้รือ่งไหน	ก็ให้เข้าใจง่าย	ๆ	ว่า	อ๋อ...	นีเ่พราะสนใจมนั	
โดยเฉพาะศตัรูเรานี	้เราจะสนใจมากว่ามันตายหรอืยัง	ถาม
อยู่นั่นแหละ	ส่องดูมันอยู่นั่นแหละ	อย่างนี้สนใจเต็มที่เลย

ให้เรารู้จัก	อย่าสงสัย	มันเป็นสิ่งที่เกิดตามเงื่อนไข
ปัจจัย	มนัไม่ได้เกดิตามใจเรา	ต้องมใีจนีเ้ป็นอายตนะภายใน	
มีธรรมารมณ์มาสู่คลองใจเป็นอายตนะภายนอก	เรื่องน้ัน
มีเยอะแยะลอยอยู่ในอากาศ	เราเปิดโทรศัพท์	กดมาเนี่ย	
โอ้...	มีเรื่องเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะ	มาสู่คลองเฉพาะ 
บางเรือ่งเท่านัน้	ไม่จ�าเป็นต้องไปรู้ทัง้หมดหรอก	มนัเยอะเกนิ	 
เยอะจนไม่รู้จักจบจักสิ้น	ให้รู้จักทุกข์นั่นแหละมันจึงจะจบ 
ถ้ารูเ้รือ่งนัน้เรือ่งนี	้มันกไ็ม่มีวนัจบหรอก	ต้องรบีรูอ้รยิสจั ๔  
มนัจะได้จบ จบคอืมนัหมดกิเลส ถ้ารูเ้รือ่งอืน่ มนักไ็ม่จบ  
เพราะมันไม่หมดกิเลส	กิเลสมันก็จะพาไปโน่น	นี่	นั่น	
ไปเรื่อย	ทุกข์มันเกิด-ดับ	แต่กิเลสมันไม่ยอมหมดไปด้วย 
มันก็สร้างทุกข์อันใหม่ขึ้นมา	ตานี้พัง	มันก็สร้างตาใหม่มา 
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หูนีพั้ง	มันก็สร้างหใูหม่มา	ใจนีพ้งั	มนักส็ร้างใจใหม่มา	เพราะ
มันไม่อิม่	มันเหน็ยงัไม่พอ	มนักต้็องเหน็ต่อไป	ได้ยนิไม่พอ 
ก็ต้องได้ยินต่อไป	กินยังไม่อิ่ม	ก็ต้องกินต่อไป	มันก็ต้อง
สร้างรูปใหม่ขึ้นมาเรื่อย	ๆ	เพื่อสนองกิเลส	

รูปร่างกายพวกเรานี้	ถ้าให้กิเลสมันใช้งาน	มันก็ใช้
ปู้ยี่ปู้ย�า	จนเละตุ้มเป๊ะไปหมด	เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้	ไปหาใหม่	
นีม่นัเป็นอย่างนีล่้ะ	ตอนนีเ้กอืบเละหรอืยงัครับ	ธัมมธัมโม 
ได้ใช้บ้างหรอืยัง	มแีต่กเิลส	ตณัหา	อปุาทานใช้จนเด้ียงไปหมด
แล้วอย่างนี	้อนันีใ้ห้รูจ้กันะ	รูจ้กัทกุข์กจ็ะเอามาบรหิารขนัธ์	 
เอามาฝึกเพื่อละกิเลสได้	ถ้าไม่รู้จักทุกข์น่ี	กิเลสมันจะมา
แทรกอยู่	มันก็เอาขันธ์มาใช้เลย	

น่ีมาถึงทางใจแล้ว	เมื่อใด มโนที่เป็นอายตนะภายใน 

ไม่แตกท�าลาย ธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่

คลองมโน ทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้น

ก็มี เมื่อน้ันวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์น้ัน 

ย่อมปรากฏ ด้วยอาการอย่างนี้	ด้านใจนี่ก็เป็นขันธ์	๕	เป็น
ทกุขสัจเหมอืนกัน	ทีเ่กดิของใจหรือหทยั	และทีต่ัง้ของหทยั
คอืธาต	ุ๔	นี	้อนัน้ีคอืรปูขันธ์	ความรูสึ้กเวลาท่ีรบัรูเ้รือ่งนัน้	 
รับรู้เรื่องน้ันแล้ว	รู้สึกปลอดโปร่ง	โล่งใจ	เบาใจ	สบายใจ	
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รูส้กึอดึอดั	เหมอืนจะหายใจไม่ออก	อนันีค้อืเวทนาขนัธ์	รบั
รูเ้รือ่งนีแ้ล้ว	รูว่้าเป็นเรือ่งคนน้ัน	เรือ่งคนนี	้คนนีด่้าคนโน้น	 
คนโน้นด่าคนนี	้อะไรต่อมอิะไร	รูเ้ป็นเรือ่งเป็นราว	ก�าหนด
ให้มีฝ่าย	ก.	ฝ่าย	ข.	ฝ่าย	ค.	ฝ่าย	ง.	อะไรเยอะไปหมด	 
นี้ก็เป็นสัญญาขันธ์	พอรับรู้เร่ืองแล้วก็คิดปรุงแต่งต่อไป	 
วพิากษ์วจิารณ์ต่อว่าเจ้าคนนี	้มนัสมควรโดนแล้ว	นัน่ก็เป็น 
สังขารขันธ์	มโนวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันธ์	เป็นขันธ์ ๕  
นั่นเอง ไม่มีคนเลยในการรับรู้นั้น 

ความติดเพลิน	พอใจในการรับรู้	หมกมุ่นในการรับรู้	 
อันน้ีเป็นสมทุยั	บางท่านหมกมุน่มากนะ	มนัอดไม่ได้	กต้็อง
รบัรูข่้าวทกุเช้า	ต้องเช็กข่าว	ต้องเช็ก	Facebook	ไม่เชก็ไม่ได้	 
ไม่ใช่ใครตายหรอก	มนัจะตายเอง	ความจรงิอย่ากลวัมนัตาย	 
เพราะให้มนัตาย	นัน่แหละดแีล้ว	อย่าเชก็จนกว่ามนัจะตาย	 
แต่พวกเราต้องรีบเช็ก	เดี๋ยวมันจะตาย	มันก็เลยคาอยู่	 
มันก็คือกิเลส	ต้องโทรไปถาม	ต้องเช็ก	อดไม่ได้	นั้นคือ 
ทุกขสมุทัย	ต่อไปท่านก็ต้องอดให้ได้	จะได้ทุกขนิโรธ 
ต้องรู้จักว่า	มันแค่ของผุพัง	รู้ไปก็เท่านั้นแหละ	เป็นของ
เกิด-ดับจะรู้ไปอีกท�าไม	รู้ไปก็ไม่หมดกิเลสสักที	ไม่ติดข้อง	 
ไม่เพลิน	น่ันแหละมันเป็นทุกขนิโรธ	นี่คือข้อปฏิบัติมรรค	 
คือใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไป	ให้เห็นถูกต้อง	จะได้คิดถูกต้อง	 
ส�ารวมระวงัไว้ด้วยศลี	จติมกี�าลงัด้วยสมาธ	ิมปัีญญาน�าก่อน  
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มีศีลส�ารวมระวังไว้ และจิตมีก�าลัง คือมรรค	๘	นั่นเอง 
เป็นข้อปฏิบัติ	

ทกุสภาวะทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึกด็	ีความคดิ
นกึปรงุแต่งต่าง	ๆ	ก็ด	ีล้วนเป็นขันธ์	๕	เป็นการท�างานของ
ขนัธ์	เป็นทกุขสจั	ทกุท่านจงึไม่ต้องสงสยัว่าท�าไมคดิอย่างนี	้
เพราะมนัอย่างนีแ้หละ	ถ้าเป็นเราคดิ	เรากจ็ะสงสยัว่า	ท�าไม
เราคิดอย่างน้ี	มันงงแล้ว	ถ้าไม่ใช่เราคิด	มันก็ไม่น่าสงสัย	
เพราะเป็นสงัขารมนัท�าอย่างนัน้	สญัญามนัก�าหนดอย่างนัน้	
ท�าไมเรารู้สึกอย่างนี	้มนัมเีรากเ็ลยสงสยัได้	ถ้าเรามันหายไป	
มนัเป็นเวทนา	เวทนาท�างานของมนั	ยนืตากแดดมนักร้็อน	
เราไม่ต้องไปสงสยัว่าท�าไมยนืตากแดดมนัร้อน	ท�าไมอยูใ่น
ห้องแอร์มนัเยน็	อนันีม้นัจะเป็นบ้า	มนัมจิฉาทฏิฐ	ิมนังงอยู่	
มันไม่รู้เรื่อง	มันเป็นเสี้ยนหนามบีบหัวใจเราอยู่นั่นแหละ	
ทุกท่านเลยต้องไปก�าหนดให้ดี	สังเกตให้ดีนะ	ตามหลักใน
พระสูตร	ท่านพระสารีบุตรแนะน�าว่า	เอาง่าย	ๆ	ก่อนเลย 
ดธูาต	ุ๔	ก่อน	จากธาตแุล้วขยายมา	เวลามีการเห็น	ยงัไงมนั
กม็รูีปขนัธ์อยูใ่นกระบวนการนัน้	เพราะว่าถ้าไม่มธีาตุ	๔	นี้	 
มันมองไม่เห็นแล้ว	ธาตุ	๔	มันเป็นฐานอยู่	เป็นรูปขันธ์ 
จักขุประสาทนี้ก็อาศัยธาตุ	๔	นี้อยู่	เป็นรูปขันธ์ด้วย	แล้วก็
เติมขันธ์อื่น	ๆ	เข้ามา	สรุปแล้วก็คือขันธ์	๕	นั่นเอง
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การเห็นก็คือขันธ์	๕	การได้ยินก็คือขันธ์	๕	ดมกลิ่น	
ลิ้มรส	สัมผัส	จนกระทั่งรับรู้เรื่องใด	ๆ	ก็คือขันธ์	๕	นั่งอยู่
น้ีก็คอืขนัธ์	๕	นัง่ง่วงนอนอยู	่จะตายแล้ว	กค็อืขันธ์	๕	หรือ 
นัง่เกอืบบรรลแุล้ว	ก็คือขันธ์	๕	ไม่มใีครท่ีจะไปไหนมาไหน 
มแีต่ทกุข์นัน่เอง	ต้องเข้าใจ	ทกุท่านกอ็ย่าลมื	จ�าไว้แม่น	ๆ 	ขนัธ์	๕	 
ทั้งน้ัน	ถ้ารู้จักขันธ์	๕	เป็นทุกข์	ตัณหาสมุทัยมันก็จะไม่ม	ี
ถ้าไม่รูจ้กั	มนักจ็ะอยากได้	เพลนิ	ตดิข้อง	น้ีเป็นทกุขสมทุยั	
ส่วนความก�าจัดความติดเพลินพอใจ	นี้เป็นทุกขนิโรธ 
น่ันแหละคอืข้อปฏบิตัมิรรค	มรรคกเ็จริญมา เพือ่รู้จักทกุข์  
เพื่อรู้จักสมุทัย รู้จักนิโรธ	แล้วก็เจริญมรรคให้มากขึ้น 
เพ่ือก�าหนดรูท้กุข์ให้ชดัเจนยิง่ขึน้	เพือ่จะได้ละสมทุยั	เพือ่จะ
ได้แจ่มแจ้งในนโิรธ	ตอนแรกเจรญิขึน้มา	เพือ่ชีใ้ห้ได้ก่อนว่า 
นี้คือทุกข์นะ	ทุกข์คืออุปาทานขันธ์	๕	มันมีอะไรบ้างล่ะ
ในนี้	ที่ปรากฏอยู่นี่	ที่เห็นอยู่	ที่ได้ยินอยู่	ที่นั่งอยู่	ที่ยืนอยู่ 
ที่เดินอยู่	ที่กินอาหารอยู่	ที่นอนอยู่	นี้คือทุกขสัจ

ต่อไป	จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมา	มี	๒	ท่าน
นะครับ	

ถาม	กราบเรียน	อาจารย์สุภีร์ที่เคารพ	ดิฉันปฏิบัต ิ
มานานหลาย	ๆ	ปีแล้ว	ก็ยังลังเลสงสัยอะไร	ๆ	ต่ออะไร 
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หลาย	ๆ 	อย่าง	ขอค�าแนะน�าจากอาจารย์ว่าจะวางใจอย่างไรคะ	 
กราบขอบพระคุณอย่างสูง

ตอบ	ก็อย่าสงสัยเลยครับ	มันเป็นอย่างนั้นของมัน 
มันเป็นขันธ์	๕	ถ้าไม่รู้จักขันธ	์๕	ไม่รู้จักทุกขสัจ	มันก็ยัง
สงสยัอย่างนีต้ลอดกาลนานแหละ	ฉะนัน้	วธิปีฏบัิตมินัต้อง
ลงมาสูก่ารเหน็อรยิสจั	มันจงึจะถอนกเิลสได้	ต่อให้ได้สมาธิ
ขนาดไหน	มันก็ไม่เลิกสงสัยหรอก	ถ้าสมาธิมันลึกกว่าน้ี 
มนัจะเป็นยงัไงต่อ	จะบรรลม้ัุย	จะถงึชัน้พรหมมัย้	งงล่ะทนีี้	 
เห็นมั้ย	จะได้อะไรสงบขนาดไหน	มันก็ยังสงสัยท�าไงต่อ...	 
มันนิ่งแล้วท�าไงต่อ	มันว่างแล้วท�าไงต่อ	แล้วมันจะเป็น 
บ้ามัย้เนีย่	งงเลย	นัน่แหละมนัไม่เห็นอรยิสัจ	๔	มนัก็ยงังงอยู่ 
นัน่แหละ	ดังนัน้	ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้	ให้ทกุท่านรบีฝึกหดัรู ้
สจัจะ	มนัฟุง้ก็เป็นทกุขสจั เป็นขันธ์ ๕ มนัสงบกเ็ป็นขนัธ์ ๕  
ให้หัดก�าหนดอย่างนี้ไว้	แบบนี้ความลังเลสงสัยทั้งหลาย 
จะค่อย	ๆ	หมดไป	ถ้าไม่ใช้วิธีนี	้กจ็ะสงสยัตลอดไปว่า	วนัน้ัน 
ท�าไมมันสงบ	วันนี้ท�าไมมันไม่สงบ	วันนั้นท�าไมมันดี	วันนี้
ท�าไมมนัไม่ด	ีมนักง็ง	ถ้าเหน็ว่า	วนันัน้มนักข็นัธ์	๕	วนันีม้นัก็ 
ขันธ์	๕	อีกวันหนึ่งมันก็ขันธ์	๕	อนาคตมันก็ขันธ์	๕	เรา
จะสงสัยอะไรมั้ย	ไม่สงสัย...	มานั่งหลับมันก็ขันธ์	๕	นั่งตื่น
มันก็ขันธ์	๕	ไม่รู้จะสงสัยไปท�าไม	ขันธ์	๕	นี่มันก็พอแล้ว 
มันจบแล้ว	ไม่มีอะไรให้สงสัย
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อย่าลืมปฏิบัติให้เห็นสัจจะ	๔	ให้มันลงไปที่อริยสัจ	
ด้วยการรู้อริยสัจเท่าน้ัน	จึงจะถอนกิเลสได้	ความลังเล
สงสัยนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่ง	ท�าไมจึงเป็นอย่างนี้	ท�าไม 
ไม่เป็นอย่างนั้น	อันนี้ก็คือสงสัยในสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามปัจจัย 
ตามกฎอทิปัปัจจยตาปฏจิจสมปุบาท	ท�าไม...	วนันีเ้ป็นอย่างนี	้
ท�าไม...	อกีวันเป็นอย่างหนึง่	ท�าไม...	ท�าอย่างนีแ้ล้วได้อย่างนี	้ 
นี่มันงง	ถ้าเห็นชัดว่าขันธ์	๕	มันท�า	แค่นี้แหละ	ขันธ์	๕ 
มนัคดิ	ความคดิเป็นขนัธ์	๕	ไม่ใช่เรา	มนัมเีง่ือนไข	แล้วมนัก็
เกิดขึน้	ไม่ใช่ว่าเราจะบงัคบัอะไรได้	แค่จะมองเหน็ครัง้หน่ึง	 
ต้องตาดีก่อน	ต้องมีสิ่งมาสู่คลองตาอีก	ต้องมีใส่ใจอีก	
จึงจะเห็นสิ่งนั้น	ลองคิดดู	ความคิดหนึ่งก็จะเกิดขึ้นนี ่
ใครจะไปบงัคบัมนัได้	ในเมือ่มนัท�างานอย่างนัน้	แค่จะเหน็
ทีหนึง่ยงับังคบัมนัไม่ได้เลย	ต้องรอกรรมเก่าสร้างลูกตานีข้ึน้
มาก่อน	สร้างร่างกายนี้ให้เป็นที่อยู่	สร้างฉากสีสันต่าง	ๆ 
มาอกีมากมาย	ถ้าพจิารณาเงือ่นไขต่าง	ๆ	แล้ว	จงึเห็นชดัว่า	 
ไม่มผีูใ้ดมอี�านาจเลย	มแีต่กรรมทีจ่ดัสรรปรุงแต่งสร้างฉาก
ต่าง	ๆ	มาให้	เกิดแล้วมันก็เท่ากันแหละ	เกิดมาแล้วมันก็
สลายไปดับไป	เกิดแล้วดับ	มีทุกข์เกิด	มีทุกข์ดับ	มีขันธ์	๕	
เกิด	มีขันธ์	๕	ดับ	เท่านี้	ไม่มีเกินนี้	

ผมเลยแนะน�าว่า	ท่านอย่าสงสัย	มนัเป็นอย่างนัน้แหละ	 
ท่านบอกว่า	ปฏบิตัมิานาน	บางท่านปฏบิติัมานาน	แต่ไม่ได้ 
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ปฏิบัติอะไรเลย	นั่งหลับตลอดนะ	บางท่านนี่บอกปฏิบัติ 
มานาน	ท�าไง...	ครับคณุป้า	ดฉินักน็ัง่วนัละครึง่ชัว่โมง	นัง่แล้ว 
เป็นไงบ้างครับคุณป้า	ก็นิ่ง	ๆ	บ้าง	หลับบ้าง	อะไรบ้าง	 
อันน้ี	มันไม่ได้ปฏิบัติ	มันแค่นั่งเฉย	ๆ	คือเราเอาการนั่ง 
มาเป็นการปฏบิตั	ิอย่างนีม้นักเ็พีย้นไปตัง้แต่ความเหน็แล้ว	 
การปฏิบัตินี้มันคือมรรค	๘	ต้องเข้าใจอย่างนี้	ไม่ใช่การนั่ง	 
นั่งแล้วเห็นถูกอะไรบ้าง	เห็นรูปมั้ย	เห็นนามมั้ย	เห็น 
ทุกขสัจมั้ย	เห็นสมุทยสัจมั้ย	นี่อย่างนี้	นั่งมันดีแล้ว	เราจะ 
ได้มีเวลานิ่ง	ๆ	จะได้ส�ารวจดู	รูปขันธ์มันคืออะไรบ้าง	 
ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เดินจงกรม	มันดีแล้ว	แต่ไม่ใช่ 
เดนิจงกรมคอืปฏบิตันิะ	สมัมาทฏิฐคิอืการปฏบิตั	ิตอนเดิน
จงกรมมันเห็นตรงอะไรบ้าง	เห็นรูปขันธ์มั้ย	เห็นผม	ขน	
เล็บ	ฟัน	หนัง	บ้างมั้ย	เห็นความรู้สึกที่มันเกิด-ดับบ้างมั้ย 
นั่นแหละตัวปฏิบัติ	คือตัวนี้นะ	ต้องแม่น	ๆ	ตัวนี้นะ	อย่า 
ไปคิดว่ากัมมัฏฐานนั้นคือปฏิบัติ	กัมมัฏฐานนี้คือปฏิบัติ 
เทคนิคนี้คือปฏิบัติ	เทคนิคนั้นคือปฏิบัติ	โดยมากพวกเรา
ยุคหลัง	ๆ	นี้	ชอบไปคิดอย่างน้ัน	จนกระทั่งกลายเป็นว่า	
ยงัไม่ถึงเวลาปฏบิตันิะ	ให้ฟังธรรมก่อน	เด๋ียวฟังธรรมเสรจ็	
ก็ค่อยไปปฏิบัติ	นี้เห็นผิดไปไกลมากจริง	ๆ	

ในสมัยพุทธกาลน่ี	การฟังธรรมนี่ก็เป็นการปฏิบัติ 
คือฟังแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิ	คือปฏิบัติเลย	ไปเดินแล้วเกิด 
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สัมมาทิฏฐิ	ก็เป็นปฏิบัติเลย	คือเขาไม่รอโน่น	นี่	นั่น 
ส่วนพวกเรานี่ว่า	อาจารย์บรรยายให้น้อย	ๆ	หน่อย	จะได้
มเีวลาปฏบิติัเยอะ	ๆ	อาจารย์พดู	๑๐	นาทกีพ็อ	ดฉินัจะได้ 
มีเวลาปฏิบัติ	๓	ชั่วโมง	อาจารย์พูด	๑๐	นาที	ไปน่ังหลับ 
๓	ชัว่โมง	เวลาปฏบัิติของเขาน้ัน	คอืเวลาน่ังหลบั	ไม่รูอ้ะไรเลย	 
อย่างนี้สู้ฟังก็ไม่ได้	ฟังสัก	๓	ชั่วโมงไปเลย	นั่งหลับไปบ้าง	 
ตื่นมาก็ยังฟังต่อนะ	อย่างน้อยก็ได้อะไรไปบ้าง	ดีกว่าไป 
นัง่หลบัอยูน่ัน่แหละ	ไม่รูเ้รือ่งอะไรเลยนัน่	เราต้องรู้จกัปฏิบัติ
ว่ามนัคอือะไร	ไม่อย่างง้ัน	มนัสงสัย	มนังง	ความเข้าใจคนนี่
มันยากเหมือนกัน	ยิ่งพวกเรารับนั่นรับนี่เพี้ยน	ๆ	มาเยอะ 
ยิ่งล�าบากนะ	ที่ยากคือมันผิดเยอะ	ที่ถูกมันไม่เยอะหรอก	 
ที่ถูกมีนิดเดียว	ที่ถูกก็คือมรรค	๘	เราก็รู้กันอยู่	มีอะไรบ้าง	 
มันหลอกกันไม่ได้หรอก	พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้ว	
มัชฌิมาปฏิปทาคือมรรค ๘	จะไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร	

ถาม	มรรค	๘	คืออะไร	มีอะไรบ้าง	เรยีนมาตัง้แต่เดก็
ลืมหมดแล้วคะ

ตอบ	ถ้าลืมหมดแล้ว	ท่านก็หมดแล้ว	ชีวิตนี้อย่า
ลืมมรรค	๘	เด็ดขาดนะ	ถ้าลืมหมดแล้ว	ต้องหาหนังสือ 
มาอ่าน	มาท่อง	มาสวดไว้อย่าลืม	ถ้าลืมมรรค ๘ ก็ไม่ม ี
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ข้อปฏบิตัแิล้ว เมือ่ไม่มข้ีอปฏบิตั ิกห็มดแก่นสารสาระแล้ว 
ฉะน้ันเราอุตส่าห์เกดิเป็นชาวพทุธ	ต้องมแีก่นสารนะ	มหีลกันะ	
ถ้าไม่มหีลกัน่ี	ลมพดัทางซ้ายทางขวา	ปลวิไปปลิวมาอย่างนี้	
แย่เตม็ทแีล้ว	ลมหมอด	ูพดัมาทางนี	้อาจารย์นัน้	พดัไปทางนัน้	 
ส�านักนั้น	พัดไป	พัดมา	เราเดี้ยงพอดี	อย่างนี้	เรียกว่าเรา
ไม่มีหลักแล้ว	ไม่มีปฏิปทาแล้ว	ไม่มีทางด�าเนิน	เหมือน
คนไม่มีที่อาศัย	ที่อาศัยของเราก็คือพระพุทธเจ้า	พระองค์ 
ยงัอยู	่ธรรมวินยัยงัอยู	่เราต้องศกึษาและทรงจ�าไว้	ไปทีไ่หน
เรากจ็ะได้ไม่ลืม	มี	๘	ข้อเอง	ไมย่ากมากมาย	เพื่อน	๘	คน 
เรายงัจ�าได้ใช่มัย้	อนันี	้๘	ข้อ	เราไปท่องไว้	ต้องไม่ลืมมรรค	๘	
แล้วไปท�าให้มนัมใีนใจเรา	อย่าลมื	ถอืของมแีก่นสารไปบ้าง	 
สมัมาทฏิฐมัินคอือะไร	ไปเรยีนนะ	ผมกบ็รรยายไว้เยอะทเีดียว	 
มหีนงัสอืให้นะ	เป็นเล่มเบ้อเริม่เลยทีเดยีว	ตัง้ใจอ่านให้ดแีล้ว
เอาไปฝึกปฏิบัติ	จะใช้วิธีว่า	หนังสือเล่มใหญ่แล้วนอนทับ
เอาไม่ได้นะ	ไม่มีอะไรมนัง่ายขนาดนัน้นะ	ต้องไปฟังให้ด	ีๆ	 
ฟังหลาย	ๆ	เที่ยว	แรก	ๆ	ท่องจ�าไว้ก่อน	มี	๘	ข้อเอง 
ไม่ยากเกินไปใช่มั้ย	ท่องเป็นกัมมัฏฐานก็ยังได้	

ท่องมรรค	๘	นี่แหละ	สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ... 
ท่องทัง้วนัทัง้คนืของเราไป	กเ็ป็นกัมมฏัฐานได้แล้ว	แถมดีด้วย	
เรามสีมัมาทิฏฐิเหน็ว่า	อันน้ีเป็นของมีค่ามาก	พระพทุธเจ้า
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ทรงสอนไว้	เป็นข้อปฏิบัติ	เป็นปฏิปทา	ควรจะถือไว้	จะได้
มีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วย	ถือของดี อย่างน้อยก็ได้ของดี
ติดมือไป	วัน	ๆ	เราถือแต่เงินทอง	ถือแต่หน้าตา	มันเป็น
ของไร้สาระ	สิง่นัน้จะท�าให้เราเป็นคนมีสาระกไ็ม่ได้	เพราะ
เราถือของที่ไม่มีสาระอยู่	ถือเงินนี่มันก็เป็นของไร้แก่นสาร	 
จนกระทั่งถือเพชรนิลจินดา	มันก็เป็นของไร้แก่นสาร 
ยิง่ถอืหน้าตา	ชือ่เสยีง	ยศถาบรรดาศกัดิ	์มนักย็ิง่ไปกนัใหญ่	
ถ้าเราถือมรรค	๘	ท่องไว้	ใส่ใจไว้	ใส่ใจสัมมาทิฏฐิ	สัมมา
สังกัปปะ	เดี๋ยวรายละเอียดค่อย	ๆ	ศึกษาไป	

มรรคนี้เป็นหนทาง	เป็นทางเดิน	เป็นปฏิปทา	พาไป 
สู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข	พาไปสู่การรู้อริยสัจ	๔	พาไป
กระท�าให้แจ้งนิพพาน	ผู้ไปก็คือจิตนั่นเอง	ตัวพาจิตไปก็
คือมรรค	๘	ตัวประธานไปทุกที่อยู่แล้วก็คือจิต	ร่างกาย 
ไม่ไปหรอก	ร่างกายมนัก็ไปเท่าท่ีไปได้	ส่งถงึจตุเิท่าน้ันแหละ	 
ถึงตรงนั้นก็ทิ้งไว้	แผนกส่งก็คือจุติจิต	บ๊ายบายชาตินี	้ 
เคลื่อนไปแล้ว	มีแผนกรับด้วย	ก็ปฏิสนธิจิต	รับช่วงต่อ 
เป็นด้านจิตทั้งนั้น	ส่วนรูปก็ส่งได้ถึงจุติจิต	แล้วก็จบคาอยู่
ตรงนั้น	ส่วนจิตก็เกิดแล้วดับไปสืบต่อไป	จุติแล้วปฏิสนธ ิ
ก็รับต่อ	ไม่ได้กระโดดไปหรอก	มันส่งกันไปเป็นกระแส 
เหมือนกับเมื่อวานน้ี	ส่งกระแสมาถึงวันนี้	พวกเราก็นิสัย 
คล้าย	ๆ	เดิมนี่แหละ	มันส่งทอดต่อเนื่องกันมา
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มรรค	๘	เป็นปฏปิทา	เป็นทางด�าเนนิ	เป็นตวัพาจติไป
ให้ถงึความพ้นทกุข์	ถงึการกระท�าให้แจ้งนพิพาน	เป็นตวัที่ 
จะสามารถท�าลายกเิลสได้	กเิลสนัน้จะใช้อนัอืน่ท�าลายหรอื
ฆ่ามันไม่ได้	สิ่งที่มีอานุภาพในการฆ่ากิเลส ท�าลายกิเลส 
หรือเผากเิลสได้ มอีย่างเดยีวคือมรรค ๘ กเิลสมนัเกิดกบัจติ  
มรรค ๘ ก็เลยต้องเกิดในจิตด้วย จึงจะฆ่ากิเลสได้ ถ้า 
มรรค	๘	อยู่ในหนังสือ	อันนี้ยังฆ่ากิเลสไม่ได้	เพราะกิเลส
มันไม่ได้อยู่ในหนังสือ	กิเลสมันอยู่ในจิต	ต้องให้มรรค	๘ 
อยูใ่นจิตด้วย	ต้องไปอ่านให้เข้าใจ	แล้วท�าความเพยีรประกอบ
เข้าไปในจิต	ใส่เข้าไปเยอะ	ๆ	ใส่ให้เหมอืนในหนงัสอืเป๊ะเลย 
แต่ให้ใส่ในใจ	ใส่สมดุกย็งัไม่ได้	แต่ยงัดกีว่าไม่ใส่	ใส่ในสมดุ 
ยงัไม่หมดกเิลส	ต้องเอาไปใส่ใจ	แรก	ๆ	กเ็ลยต้องจ�าไว้ก่อน	 
จ�าไว้	แล้วก็ใส่ใจ	หัดฝึกให้มันลงไปในใจ	ให้มีสัมมาทิฏฐิ
อยู่ในใจ	

ถ้ามีสัมมาทิฏฐิ	มันก็จะล้างมิจฉาทิฏฐิได้	มีสัมมา
สังกปัปะ	มนักจ็ะไปล้างมจิฉาสงักปัปะได้	มศีลีมนักจ็ะไปล้าง
ความขาดศลีได้	ถ้าเราส�ารวมระวงั	กจ็ะฆ่าความไม่ส�ารวม 
ระวังได้	จริง	ๆ	หลักก็คือมันแทนที่กันเท่านั้น	ถ้าเห็นถูก 
มันก็เลิกเห็นผิด ก็เท่านั้น คิดถูก มันก็เลิกคิดผิด	โอ้โห... 
ฟังดนูีม่นัง่ายมากเลย	แต่ท�านี	่มนัยากมากนะ	อยากจะเลิก 
พดูผดิ	กเ็ลกิพูด	แล้วพดูให้ถกูซะ	กเ็ท่านัน้แหละ	แต่มนัยาก 
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ตรงทีจ่ะเลกินีแ่หละ	อยากเลกิขีเ้กยีจกข็ยนัซะ	กเ็ท่านัน้แหละ	 
ถ้าอยากเลกิตืน่สายกต็ืน่เช้าซะ	กแ็ค่นัน้แหละ	มนักไ็ม่ยาก 
อะไร	แต่มันก็ยากอยู่นั่นแหละ	มันเป็นอย่างนั้น	

บางท่านว่า	ท�าอย่างไร	ถึงจะเลิกตื่นสายคะอาจารย์	
อ้าว...ก็ตื่นเช้าสิครับ	ตื่นเช้าทั้งชาติ	มันก็เลิกตื่นสายแล้ว 
นีค่รบั	ก็เท่านัน้แหละ	มนัจะมอีะไร	แต่พวกเราว่าไม่ไหวค่ะ	
มันก็คาอยู่	ตื่นสายอยู่เหมือนเดิม	มันจะตื่นเช้ายังไงล่ะทีนี้	
ถ้าอยากเลกิตืน่สาย	กต่ื็นเช้าซะ	อยากเลกิขีเ้กยีจ	กข็ยนัซะ
เท่าน้ันแหละ	มนัไม่ยากอะไร	แต่พวกเรานีม่นัหลง	มวัแต่ว่า
จะมีวิธีขลัง	ๆ	วิธีศักดิ์สิทธิ์	วิธีอะไรก็ไม่ทราบ	นั่นมันไม่ใช่
มรรค	มรรคนีค่อืมนัเปลีย่นใหม่หมด	เปลีย่นนิสัยใหม่หมด	
ความเหน็กเ็ปล่ียนใหม่ให้หมด	ความคดิกเ็ปลีย่นใหม่ให้หมด	 
ถ้าเปล่ียนใหม่หมดได้	ของเก่ากห็มดแล้ว	เปลีย่นเท่านัน้แหละ	 
อย่างน้ีแหละเรยีกว่ามรรค	วถีิของพระอรยิะท่านกเ็ลยเป็นอกี
วิถหีนึง่ไปเลย	ไม่เหมอืนเราเลย	เพราะว่าท่านเปลีย่นไปแล้ว	 
ล่วงภาวะเดิมได้แล้ว	เป็นภาวะใหม่แล้ว

เราก็ต้องเปลี่ยนไปแบบท่าน	ถ้าเราเปลี่ยนได้หมด 
ความเป็นปถุชุนกห็มดไปน่ันแหละ	จะมาหวงัลม	ๆ	แล้ง	ๆ	 
โดยไม่เปลี่ยนอะไร	ท�าเหมือนเดิม จะได้ของใหม่ อันนี ้
เลกิไปเลย ให้เริม่ท�าของใหม่ เริม่ท�าแบบพระอริยเจ้า เหน็ 
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แบบพระอริยะ	สวด	ท่อง	พิจารณา	แบบท่าน	เพื่อจะแก ้
ของเก่าไป	เท่านัน้แหละ	อย่างนี	้เราค่อย	ๆ 	ท�าไป	เดีย๋ววนัหนึง่ 
มันก็จะสมบูรณ์ได้	เหมือนกับที่เราไม่รู้หนังสือ	เราก็ไป
เรียนหนังสือ	เรียน	ๆ	ไป	ความไม่รู้หนังสือมันก็จะหายไป 
เพราะเรารู้หนังสือแล้ว	ก็แค่นั้นแหละ	โอ้ย...เรียนมันยาก 
นะคะ	อันนี้ไม่ต้องบ่น	มันยากเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละ	

มรรคมีองค์	๘	ได้แก่	สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา	สัมมากัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	สัมมาวายามะ	
สัมมาสติ	สัมมาสมาธิ	หลายท่าน ๆ	จ�าได้ทั้งหมดแล้ว 
อย่าลมืนะ	จ�าไว้ให้ด	ีอย่างน้อยก็มีอะไร	ติดไม้ติดมอืไว้บ้าง 
ที่ส�าคัญให้ติดใจเราไว้นี่ดีที่สุด	มันจะไม่ลืมเลย	

เอาล่ะบรรยายในเช้าวันนี้	ก็คงพอสมควรแก่เวลา 
เท่านี้นะครับ	อนุโมทนาทุกท่านครับ
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๕

เพราะยึดมั่นขันธ์ ๕  
ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น

วันพุธที่	๑๘		กรกฎาคม		๒๕๖๑

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
กราบคุณแม่ชีนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ตอนนีก้เ็ป็นช่วงบ่ายของวนัทีส่อง	ในการเข้ามาปฏบิตัิ
ธรรม	ทุกท่านก็ได้มีเวลาปฏิบัติด้วยตัวเองตามอัธยาศัย 
ไม่ทราบว่าได้เห็นอะไรบ้าง	บางท่านไม่ค่อยได้เห็นอะไร	
เห็นแต่มืด	ๆ	มัว	ๆ	แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรอีกเลย	เห็น 
แต่ในฝันบ้าง	สลึมสลือ	งม	ๆ	อยู่	แต่บางท่านก็เห็นอยู่ 
การปฏิบัตินี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไร	เราปฏิบัติให้มันรู้	
ให้มันเห็น	แยกแยะสิ่งต่าง	ๆ	ได้	ถ้าแยกแยะโดยสมบูรณ์ 
คอืแยกแยะเป็นสัจจะ	๔	นัน่เอง	ยังไม่ต้องไปท�าอะไรกบัมัน	
ให้รู้ ให้ดู ให้เห็นมัน	ที่นั่งอยู่นี่	มันก็เป็นทุกข์แหละ	และ 
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บางคราวมนักม็เีหตเุกดิทกุข์มาด้วย	มเีรา	มขีองเรา	ห่วงนัน่
พะวงนีเ่ราก็คอยดไูป	สงัเกตด	ีๆ	ความจรงิ	มนักม็แีค่ขนัธ์	๕	 
แล้วมันก็ยึดขันธ์	๕	ว่าเป็นเราบ้าง	เป็นของเราบ้าง	แล้วก็ 
ห่วงของเรา	มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมา	ถ้าไม่ห่วงมันก็ไม่มีทุกข์
อะไร	จะไม่ห่วงกต่็อเมือ่รูจ้กัว่า	อนันัน้มนัไม่ใช่ของเราหรอก 
มันเป็นส่ิงไม่เทีย่ง	ต้องหมดสิน้ไป	มนัเป็นอย่างนัน้ของมนั 
ก็ไม่ห่วงแล้ว	

ให้เราหัดแยกแยะ	สังเกต	ให้เห็น	รูป	นาม	ขันธ์	๕ 
สิง่ต่าง	ๆ	ทีเ่กดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึ	ความคดิ	ความนกึ	 
ถ้าเราไม่ยดึไม่ถอือะไร	มนักเ็ป็นขันธ์	๕	เกดิข้ึนและท�างาน
ของมันไป	เช่น	เราเดินจงกรม	เดินกลับไปกลับมา	มันก็ 
คิดนั่นบ้างคิดนี่บ้าง	รู้สึกอย่างนั้นบ้าง	รู้สึกอย่างน้ีบ้าง	
ง่วงนอนบ้าง	ฟุ้งซ่านบ้าง	ถ้าเราไม่มีความคาดหวังอะไร	
เราก็ดูมันไป	ดูมันไปว่ามันเป็นอย่างนั้น	อันนี้คือขันธ์	๕	 
มันท�างานนั่นแหละ	ขันธ์	๕	มันท�างาน	รูปร่างกาย	มันก็ 
เดินไป	เพราะจิตมันสั่งไป	ไม่ใช่คน	เป็นรูปมันเดิน	เป็น 
ธาตุ	๔	มันเดิน	เป็นจิตมันสั่งไป	ความคิดอยากจะเดินนี ้
มันก็ไม่ใช่คน	เป็นความคิดนั่นเอง	เป็นสังขารปรุงแต่ง 
ขึน้มาแล้วกค็ดิอยากจะเดินนะ	ง่วงนอนบ้างมนักเ็ป็นสงัขาร
ธรรมดาเกิดขึ้น	ขยันบ้าง	เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย	ขันธ์	๕ 
มันท�างานอยู่	เราก็หัดสงเคราะห์สภาวะที่ปรากฏ	มันเป็น
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ขนัธ์อะไร	ตวัเดนิอยูน่ีน่ะ	ต้องเป็นรปูขนัธ์นะ	ส�าหรบัท่านที่
มสีมาธดิบ้ีางแล้ว	อาจจะกระจายรปูขันธ์ออกมาเป็นธาต	ุ๔	 
ในธาตุ	๔	ก็กระจายออกมาเป็น	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง 
เพื่อต่อไปเราจะได้ไม่หลงผิดอีก	ตอนนี้เราไม่หลงผิดก็จริง 
แต่เด๋ียวสักหน่อยมันหลงใหม่อีก	เราก็เลยต้องค้นคว้ามัน 
ลงไป

ในขณะที่เดินจงกรม	เราก็เดินดู	เดี๋ยวคิดนั่น	เดี๋ยว
คิดน่ี	เด๋ียวรู้สึกอย่างนั้น	เดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้	เดี๋ยวคิดมาก 
เดีย๋วคดิน้อย	เดีย๋วฟุง้ซ่าน	เดีย๋วสงบ	มนัก็เป็นการท�างานของ
ขนัธ์	๕	บางครัง้พอมนัไม่สงบ	แหม...ท�าไมมนัอย่างนี ้มนัเกิด
อย่างนี้ขึ้นมา อันนี้คือเรามีตัณหา จ้องจะเอาผลอย่างใด 
อย่างหน่ึง มุ่งผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้	มีความยึดถือขึ้นมาว่า
นั่นมันเป็นตัวเรา	สมาธิมันเป็นตัวเรา	เราต้องบังคับมันได้	 
เรากเ็ข้าใจผดิในขนัธ์	๕	ความเหน็ผดิในขนัธ์	๕	กเ็ป็นกเิลส
เกดิขึน้แล้ว	เกิดตณัหาขึน้มาเป็นเหตเุกิดทกุข์	ถ้าเรารูจ้กัว่า	 
สิ่งต่าง	ๆ	มันไม่เหมือนที่เราคิด	ทุกส่ิงทุกอย่างมันก็เป็น
ไปตามเง่ือนไข	มันจะได้มันก็ได้	มันไม่ได้ก็เร่ืองของมัน 
ทกุข์มนัก็ไม่เกดิ	ความรู้น้ันกเ็ป็นมรรคนัน่เอง	แยกแยะออกมา 
ก็เห็นชัดว่า	ที่ท�างานอยู่ก็คือขันธ์	๕	ถ้ามีความอยากจะ
ให้ขันธ์	๕	เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง	คือสมุทัย	เป็นเหตุให้
เกิดทุกข์	ถ้าไม่มีความอยากขึ้นมา	หรือดับความอยากได้ 
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ทุกข์ก็ดับไป	ตัวที่จะช่วยให้ดับความอยากก็คือตัวมรรค 
มีตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า	บอกตัวเองว่า	ความจริงมัน
เป็นอย่างนี้	คือสัจจะ	๔	นั่นแหละ	ท่ีเราดูอยู่นี่	ไม่ได้ให้ 
ท�าอะไร	เบื้องต้นให้แยกแยะได้ว่า	อันนี้คือทุกขสัจ	อันนี ้
คือสมุทัยสัจ	อันนี้คือนิโรธสัจ	อันนี้คือมรรคสัจ	

ในตัวเรานี้	แต่เดิมมันมีแต่ทุกข์กับสมุทัยเต็มเลย	
ตอนนี้เรามาฟังธรรม	มาปฏิบัติเพ่ือเจริญมรรค	ถ้าเร่ิมมี
มรรคบ้างแล้ว	มันก็จะสามารถแยกออก	ถ้ามองเห็นชัด
ทั้ง	๔	สัจจะแล้ว	ต่อไปเราก็จะได้ท�ากิจต่อมันได้ถูกต้อง 
ทุกข์ควรก�าหนดรอบรู้	มันจะได้ไม่ไปยึดอีก	ถ้ายึดเป็นตัว	 
เป็นตน	เป็นเรา	เป็นเขาขึน้มา	ก็ไม่ใช่ยึดอะไรหรอก	ยดึทกุข์ 
นั่นแหละ	ยึดว่าสุขขึ้นมาก็ไม่ใช่อะไรหรอก	ก็ยึดทุกข์ 
นัน่แหละ	ยดึว่าจะเอานัน่เอานีข่ึน้มากย็ดึอะไร	ก็ยึดขันธ์	๕	 
นัน่แหละ	ไม่มอีะไรเกินขนัธ์	๕	อยากให้เป็นอย่างนัน้อย่างนี้	 
อยากให้อะไรเป็นอะไร	กอ็ยากให้ขันธ์	๕	ทีไ่ม่เท่ียงให้มนัเท่ียง 
นั่นแหละ	อยากให้ขันธ์	๕	ที่มันทุกข์ให้มันสุขนั่นแหละ	
อยากให้ขันธ์	๕	ท่ีไม่ใช่ตัวตนมันเป็นตัวตนนั่นแหละ	มัน
ก็วนอยู่เท่านี	้ถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข	์ทุกข์มันเกิด
แล้วมันก็ดับของมัน	ส่วนในใจของเรา	ทุกข์มันก็ไม่เกิด 
ตัวข้อปฏิบัติก็เป็นมรรคนั่นเอง	
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ดังน้ัน	การปฏิบัตินี่ยังไม่ต้องรีบเอาดี	หรือไม่ต้อง 
รีบท�าอะไร	ให้รู้จัก...รู้จักอะไรเป็นอะไร	แยกแยะให้มันชัด 
หลายท่านเวลาปฏบัิตธิรรมก็มุง่ท�าอะไรเยอะแยะ	ท�ามัว่ไป 
หมดเลย	อันนี้ก็จะพลาดได้ง่าย	ต้องหัดแยกแยะให้ชัดว่า 
อะไรเป็นอะไรก่อน	ทกุข์น้ีคอือนันีน้ะ	คอืขนัธ์	๕	มนัท�างานไป	 
สมุทัยคือตัณหา	ความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี	้ 
ความดับทุกข์คือความไม่มีตัณหา	ดับตัณหา	ต้องปฏิบัต ิ
อยู่ในมรรค	ในสัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	ในสัมมาวาจา	 
เป็นต้น	ในมรรค	๘	นี่	ทางเดินทางนี้	แยกแยะท�านองนี	้ 
ขณะทีเ่ราเดนิจงกรมอยู่	ถ้ามสีต	ิรูต้วัดีอยู	่มสีตสัิมปชญัญะ 
ไม่เข้าไปยึดอะไร มนักจ็ะไม่ทกุข์นะ น้ีคอืเดินอยูใ่นมรรคแล้ว  
ถ้าไม่เดินอยูใ่นมรรค	เดีย๋วมนัมคีวามอยากขึน้มา	เราไปท�าตาม 
ความอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมา	ถ้ามีความอยากเกิดขึ้นและ 
เรารู้เท่าทันว่าอันนี้ความอยากนะ	อย่าไปท�าตามมัน	เดี๋ยว 
มนักด็บัไปเหมอืนกนันัน่แหละ	ความอยากมนักเ็ป็นสงัขาร 
เหมอืนกนั	เกิดและดบั	หมายความว่าเหตเุกดิทกุข์น่ี	มนักเ็ป็น 
ของเกิดดับเหมือนกัน	มันเป็นอย่างน้ันแหละ	อันนี้ให้เรา 
ได้รู้จักแยกแยะ	

การปฏบิตัน่ีิ	ถงึแม้จะยงัไม่สงบกไ็ม่เป็นไร	ให้รูว่้านัน่
เป็นการท�างานของขันธ์	ขันธ์มันไม่สงบ	ไม่ใช่เราไม่สงบ	
ถ้าสังเกตดูแล้ว	แหม...ไม่ได้เร่ืองเลย	เราชักจะไม่สงบแล้ว	

สุภีร์ ทุมทอง | 237



อริยสัจภาคปฏิบัติ

อยากจะสงบแล้ว	ปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้น	ปัญหาก็ไม่ได้เกิด
ขึ้นจากความไม่สงบ	ปัญหามันเกิดข้ึนจากการยึดขันธ์ว่า
เป็นตัวตน	ขันธ์ที่ไม่สงบ	เป็นสังขารขันธ์	มันฟุ้งซ่าน	มัน
ก็เป็นเรื่องของมัน	มันท�างานของมัน	แต่เรายึดว่ามันเป็น
เราแล้วตอนนี้	พอยึดว่ามันเป็นเรา	เราก็คิดจะควบคุมมัน 
อยากให้เป็นดงัใจ นัน่หลงแล้ว	เกดิความเหน็ผดิว่า	มตีวัมี
ตนขึน้มาแล้ว	เรากอ็ยากให้ตวัตนมนัสงบ	เพราะถ้าไม่สงบ 
มนัจะไม่บรรล	ุเราต้องรบีสงบ	จะได้รบีบรรลุ	เราก็จะโผล่มา	 
พอตวัเราโผล่มา	กจ็ะเกดิการกระท�าเพือ่ตวัเราข้ึนมา	อนัน้ี 
ก็เป็นการกระท�าตามอ�านาจของตัณหาอุปาทาน	มันก็จะ
สร้างภพชาตขิึน้มา	มนัเป็นอย่างนี	้ตวันีเ้ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์	 
เรากเ็ลยต้องรูจ้กั	อย่าท�าตามมัน	พอไม่ท�าตามมนั	สกัหน่อย 
มันก็ดับไป	ทุกข์ก็ไม่เกิด	

พอมนัฟุง้ซ่านขึน้มา	กใ็ห้ก�าหนดรูว่้า	อ้อ..นีม่นัฟุง้ซ่าน	
พอมนัอยากจะสงบ	เรากร็ูว่้า	นีม่นัอยากจะสงบ	อย่าไปท�า
ตามมัน	ถึงเวลาทานอาหาร	โอ...อยากกินอันนี้	เรารู้จักว่า
มนัอยากแล้ว	อย่าไปกินตามมัน	เดีย๋วมันกด็บัไป	บางท่าน...	
มันไม่ยอมดับสักทีจนกว่าจะได้กิน	ถ้าเป็นอย่างนี้	ทั้งชาติ
มันก็ไม่ดับหรอก	สนองตัณหาอย่างน้ี	อย่าไปกินตามมัน 
เดี๋ยวมันก็ดับไปเอง	เดินจงกรมดูก็ได้	มันอยาก...	อยากจน
น�า้ลายยดืเป็นหมาบ้าแล้ว	เรากเ็ดนิจงกรม	อย่ากนิ	มันกจ็ะ
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ทกุข์อยูพ่กัหนึง่	ตอนความอยากมนัเกิดแล้ว	พอเราเดนิไป 
เดินมาสักพักหน่ึง	ความอยากก็หายไป	ทุกข์ก็จะหายไป 
เราก็จะเรยีนรูจ้ากมันว่า	อ๋อ...	อนันีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์	ถ้าอนันี้
ดบัไปกไ็ม่ทกุข์แล้ว	แค่นัน้แหละ	แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่รูจั้ก 
เราท�าตามความอยากตลอด	นกึว่าได้ท�าตามอยาก	ตามใจชอบ
แล้วมันจะด	ีมนัจะพ้นทกุข์	นีแ่หละมนัเป็นความเหน็ผดิอยู่	 
เพราะเราเคยชินอยู่กับ	๒	สัจจะข้างต้น	คือทุกข์กับสมุทัย	 
ท�าอย่างอืน่ไม่เป็น	ท�ามรรคไม่เป็น	ท�ามรรคคอืเจรญิสมัมาทิฏฐิ  
รู้จักมันไว้ว่านี่ทุกข์ นี่เหตุเกิดทุกข์ ถ้าไม่ท�าตามเหต ุ
เกิดทุกข์มันจะพ้นทุกข์ นี่คือการเจริญมรรค เราต้องเติม
อีก	๒	สัจจะเข้าไป	พวกเรามีอยู่แล้ว	๒	สัจจะ	มีแล้ว... 
ขอแสดงความยินดด้ีวย	เกือบครบแล้ว	ได้ไปตัง้ครึง่หนึง่แล้ว 
วัฏฏสงสารเต็มที่เลย	ส่วนวิวัฏฏะยังไม่ได้สักอัน	เราก็ต้อง
มาเติม	๒	ข้อ	คือนิโรธกับมรรคนั่นเอง	

เบื้องต้นก็แค่มาดูก่อน	ยังไม่ต้องท�าอะไรไปมาก 
ไม่ต้องไปเครียดมากว่า	จะต้องได้ด	ีจะรบีบรรล	ุอนัไหนถกู	 
อนัไหนผดิ	ยงัไม่ต้องด	ูหลายท่านก็จะเอาถกู	ไม่เอาอนัผดิ	 
ถ้าเขาทักว่าผิด	ก็ขนหัวลุกแล้ว	อย่าไปอย่างนั้น	ให้ดู... 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น	มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละ	มันเป็นทุกข์
ทั้งนั้น	ผิดมันก็ทุกข์	คือมันเกิดดับ	ถูกมันก็ทุกข์	คือมัน 
เกิดดับ	ถ้าเราอยากนั่นแหละ	มันเป็นเหตุ	ถ้ามันผิดแล้ว 
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อยากให้มนัถกู	ถ้ามนัถกูแล้วกอ็ยากให้มนัถกูตลอด	นัน่แหละ 
มันผิด	มันผิดอยู่ตรงเราไม่รู้ชัด

มนัผดิแล้วกไ็ม่เป็นไร	เขาทกัว่าผิดกไ็ม่เหน็เป็นไรเลย	
มันดบัไปแล้ว	หรอืเขาทกัว่าถูกกไ็ม่เหน็เป็นไร	มนัดบัไปแล้ว	 
อย่าไปอยากให้มันถูกตลอด	อย่าไปอยากให้มันไม่ผิด	 
เหมือนกับเราฟุ้งซ่านแล้ว	ให้รู้จักไว้	อ้อ...	นี่มันฟุ้งซ่าน 
มนัเป็นขนัธ์	๕	มนัเป็นการท�างานของขนัธ์	๕	ถ้าเราบังคบัได้	
มันก็สบาย	แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น	สักหน่อยพอมันฟุ้งซ่าน
ขึ้นมา	เดี๋ยวตัณหามันก็จะเริ่มขึ้นมา	อยากสงบ	มันก็ว่าไป	
เราก็รู้จักมันอีกว่า	เจ้านี่เป็นเหตุเกิดทุกข์	

ให้รูจ้กัว่า	ฟุง้ซ่านนัน้มันเป็นทกุข์	ความอยากจะหาย
ฟุ้งซ่าน	เป็นเหตุเกิดทุกข์	เราต้องอยู่นิ่ง	ๆ	ไว้	เดี๋ยวทุกข์
มันก็ดับ	เหตุมันดับ	ทุกข์มันก็ดับ	แค่นี้แหละ	อย่าไปตาม
สัจจะ	๒	อันนั้น	อย่าไปตามเดิม	ทุกข์ให้รู้จักมัน	ทนดูมัน	
เดี๋ยวมันก็ดับ	เหตุเกิดทุกข์ก็เหมือนกัน	มันเกิดแล้วมันก็
ดับเหมือนกัน	อย่าท�าตามมัน	ความไม่เป็นไปของทุกข์
และความไม่เป็นไปของเหตุเกิดทุกข์ นี่คือความดับทุกข์
นั่นเอง ความดับทุกข์ก็คือทุกข์ไม่เกิด ทุกขนิโรธ ตัณหา
ก็ไม่เกิด รูปนามก็ไม่เกิด เพราะมันดับไปแล้วนี่	มันเป็น 
อย่างนี้	พอเข้าใจมั้ย	ถ้าเราไปท�าตามกิเลส	กิเลสก็เกิด
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เพราะได้เชื้อ	ไปรดน�้าพรวนดิน	มันก็เกิดใหญ่เลย	ท�าเหตุ
เสร็จแล้ว	รูป	นาม	ขันธ์	๕	ใหม่	เกิดมั้ย...	เกิดอีกแล้ว 
ได้ท้ังรูป	นาม	ขันธ์	๕	ที่เป็นทุกข์	ได้ทั้งเหตุเกิดทุกข์เลย 
ทีนี้	นั่นแหละคือวงจรวัฏฏสงสารที่พวกเราเป็นกันมานาน	
ตอนนี้เราจะไปอีกทางหนึ่งคือวิวัฏฏะ	

วิวัฏฏะ	คือย้อนกลับ	หมุนกลับ	คืออย่าท�าอย่างเดิม	 
ไม่เข้าไปในวงจรอันเดิม	วงจรอันเดิมมันเป็นอย่างไร 
อย่าเข้าไป	ถูกแล้วจะเอาถูกตลอด	ผิดแล้วจะเอาเป็นถูก	
จะเอานั่นเอานี่	นั้นเป็นวงจรเก่า	มันเป็นวงจรวัฏฏะ	กิเลส	
กรรม	วิบาก	หมุนอยู่นั่น	คือทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์	เราดูมัน	
อย่าเข้าไป	แค่นั้นแหละ	ดูมันว่ามันมีอยู่	๒	อันนั้นแหละ 
มีเท่านั้น	ถ้าเราดูมันแล้วเข้าใจทั้ง	๒	อัน	เมื่อทั้ง	๒	อย่าง
ดับไป	ก็จะดับทุกข์	หนทางนี้ก็คือมรรค	๘	นี่เอง	พูดย่อ	ๆ	 
ง่าย	ๆ	ฟังดูเหมือนจะบรรลุไวอย่างนั้น	แต่มันยากมาก
เลยนะ	ให้ทุกท่านรู้จัก	ปฏิบัติอย่าเพิ่งไปท�าอะไร	ให้ดู 
เดินจงกรมนะ	เดินดูนะ	ดูขันธ์	๕	มันท�าอะไรบ้าง	และ
ตัณหามันท�าอะไรบ้าง	อย่าท�าตามมัน	

โดยหลักการง่าย	ๆ	พื้นฐานนี่	ก็ให้มีสติสัมปชัญญะ	
แล้วก็ก�าหนดไว้	เช่นว่า	เราจะเดินจงกรมสัก	๑	ชั่วโมง 
เราก็เดินและดูมัน	อย่าไปท�าอย่างอ่ืน	เพราะท�าอย่างอื่น
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ปกติมันจะเป็นตัณหาสั่งไปท�า	เราก็เดินดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น
บ้างในระยะเวลานี้	ที่เกิดขึ้นทั้งหมด	ไม่เกินขันธ์	๕	หรอก	
ไม่ว่าจะดี	จะง่วงเหงาหาวนอน	ฟุ้งซ่าน	อะไรต่อมิอะไร 
มันก็ขันธ์	๕	นั่นแหละ	ไม่ต้องกลัวผิดอะไร	เราแค่ก�าหนด
ว่าทัง้หมดมนัไม่เทีย่ง	แค่นัน้มนักห็ายหมดแล้ว	ไม่มปัีญหา
อะไร	ไม่ต้องกลัวอะไรทัง้น้ันแหละ	ถ้ามันกลวัขึน้มากเ็พราะ
มันยึด	ยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นแหละ

ให้ทุกท่านรู้จกัวธีิในการฝึกหดั	การปฏบิติัระดบัสงูเนีย่	
เราไม่ได้เน้นท่าทาง	ไม่ได้เน้นเทคนิคอะไร	เราเน้นความรู้	
เน้นให้มันเป็นมรรคจริง	ๆ	คอืเป็นสัมมาทิฏฐ	ิเหน็ถกูต้องว่า	 
นี้คือทุกข์นะ	นี้คือขันธ์	๕	ท�างาน	นี้คือเหตุเกิดทุกข์นะ 
มนัยดึถอืขนัธ์	๕	อยากน่ันอยากน่ี	จะบงัคบัควบคมุเอานัน่
เอานี	่อนันีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์	ตณัหามนักเ็ป็นสงัขาร	เกิดข้ึน
เมื่อมีเหตุ	หมดเหตุ	มันก็ดับ	ดับเหตุของทุกข์	ทุกข์มีมั้ย	
ไม่มี...	นั่นแหละ	มรรคจึงเป็นทางท�าให้ถึงความดับทุกข์
ก็เพราะอย่างนี้	เราอยู่ในมรรคไว้ มันก็ถึงความดับทุกข์ 
เพราะทุกข์ยังไงมันก็ต้องดับอยู่แล้วโดยธรรมชาติ	สิ่งไหน
เกิด	ไม่ดับ...ไม่มี	เหตุเกิดทุกข์มันเป็นสังขาร	มันก็เกิดและ
ดับเหมือนกัน	เราก็เลยไม่ต้องท�าอะไร	เราอยู่น่ิง	ๆ	และ 
ดูมันไว้	ดูมันไว้...	อย่าไปยึดขันธ์	๕	เพราะถ้ายึดขันธ์	๕ 
ก็จะเกดิเป็นตวัตน	พอเป็นตวัตนขึน้มา	มนัไม่ยอม	กลวัไม่ได้ 
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บรรล	ุกลัวไม่ด	ีพอยดึขึน้มานี	่มนัจะต้องมที�าอะไรอยูเ่ร่ือย	
ท�าตามอยากตามพอใจ	ท�าให้ตนได้รับผลประโยชนต่์าง	ๆ	
นานา	ทุกท่านจึงควรรู้จักวิธีการฝึกให้ดี	ๆ	

ก่อนที่จะได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนั้น	ผมจะอ่าน 
พระสูตรให้ฟังก่อน	เกีย่วกบัเรือ่งความยดึหรอืความเห็นผดิ
ที่เกิดขึ้นว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตาของเรานี้ 
มาจากอะไร	ทกุท่านกจ็ะได้รู้จักไว้	กม็าจากขนัธ์	๕	นัน่เอง 
ฉะนั้น	การรู้จักขันธ์	๕	นี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก	เวลาท่าน
มีสมาธแิล้วกอ็ย่าลมืยกขนัธ์	๕	ขึน้มาพิจารณา	ท่ียกข้ึนมา
พิจารณานี้ก็เพื่อว่า	ต่อไปในอนาคต	เราจะได้ไม่ยึดมันอีก	
เพราะขันธ์	๕	มันเป็นที่ต้ังของความยึด	ตอนเดินจงกรม 
มันอาจจะไม่ยึดก็จริงอยู่	แต่เรารีบชิงลงมือก่อน	รูปขันธ์
มันเป็นที่ตั้งของความยึดถือ	หลงเมื่อไหร่มันยึดเมื่อนั้น 
มันเอามาเป็นเราเป็นของเราเมื่อนั้น	เราก็ชิงลงมือก่อน 
โดยการพิจารณาแยกเป็นธาตุ	๔	แยกเป็นส่วนประกอบ 
ต่าง	ๆ	ให้มันเห็นชัด	เห็นชัดในใจ	ตอบตัวเองได้ว่ามัน
ไม่มีตัวตน	ไม่มีเราของเรา	ต่อไปมันเป็นอะไรอีก	เราจะ
ได้ไม่ยึดมัน	เพราะเรารู้จักแล้ว	ถ้าไปยึดมัน	หลงผิดในมัน 
จะเกิดทุกข์ขึ้น	
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จากคัมภีร์สังยุตตนิกาย	ขันธวารวรรค	พระไตรปิฎก	
เล่มที่	๑๗	บาลีข้อ	๒๐๗	เอตังมมสูตร	พระพุทธองค์ก็จะ
ได้ทรงแสดงว่า	เพราะไปยึดอะไร	เพราะมีอะไร	ยึดอะไร	
ถือมั่นอะไร	ทิฏฐิว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตา
ของเรา	จึงมีขึ้น

“ของเรา”	ไม่เคยมีนะ	ไม่เคยจริงมีหรอก	มันเป็น
แค่ทิฏฐิ	คือความเห็นผิดเกิดข้ึนเท่านั้นเอง	“เราเป็นนั่น” 
ก็ไม่เคยมีจริง	ๆ	ไม่เคยมีเราเป็นอะไร	และ	“นั่นเป็นอัตตา
ของเรา”	ก็ไม่เคยมีอยู่จริง	มันเป็นแค่ทิฏฐิ	เป็นเรื่องที่ทิฏฐิ
มันปรุงขึ้น	มันปรุงขึ้นมาจากอะไร	มันก็ปรุงขึ้นมาจากการ
ถือขันธ์	๕	นั่นแหละ	พอถือมันก็ว่านั่นของเรา	เราเป็นนั่น	 
นัน่เป็นอัตตาของเรา	เราบงัคบัควบคมุโน่นนีน่ัน่ได้	มนัเป็น 
อย่างนี	้พอเกดิอนันีข้ึน้	ตณัหามนักต็ามมา	เกดิเป็นทกุขสมทุยั	 
ฉะน้ัน	ทุกท่านก็อย่าลืมสังเกต	ตอนน่ังสมาธิ	เดินจงกรม	 
เราจะเห็นทุกข์คือขันธ์	๕	เห็นเหตุเกิดทุกข์คือความอยาก	 
ถ้าเห็นแล้ว	อยู่ในมรรคเนี่ย	ทุกข์ก็จะดับ	เหตุเกิดทุกข์ก็ 
จะดับ	ก็ดับทุกข์	ครบ	๔	สัจจะเลยนะ	แต่มันยังไม่ชัดเจน 
มันยังไม่ขณะเดียว	ต้องท�าบ่อย	ๆ	เจริญและท�าให้มาก	ๆ 
ท�าให้ครบสมบูรณ์	แล้วมันเกิดในมรรคญาณ	มันจะเกิด 
ขณะเดียวเลย	จะชัดเจนมาก	แต่อันนี้เราค่อย	ๆ	ฝึกไป 
ทีละหน่อย	ๆ	ได้บางอารมณ์	บางอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร	 
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ให้ปล่อยไป	ค่อย	ๆ	หัดไป	เราจะฝึกให้ได้ทุกอารมณ	์ 
มองปุ๊บเข้าใจเลย	ตอนนี้เราค่อย	ๆ	สังเกตดู	อันไหนยัง 
ไม่เข้าใจไม่เป็นไร	ปล่อยผ่านไปก่อน	ค่อย	ๆ	ดไูป	ไม่ว่าอะไร 
เกิดขึ้น	ให้เข้าใจว่าเป็นการท�างานของขันธ์	๕	ถ้ามีความ 
อยาก	ความคาดหวัง	ต้องการจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้	คือ 
เหตุเกิดทุกข์	เหตุเกิดทุกข์นี้	ถ้าเราไม่ท�าตามมัน	เข้าใจมัน
ว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์...	ไม่ท�าตาม	สักหน่อยมันก็จะดับ
เหมือนกัน	

เวลามีความอยาก	เช่น	อยากจะพูดนี่	แค่อยู่นิ่ง	ๆ	 
ไม่พดู	มนักด็บัได้	เพยีงแต่อย่างน้ีมันไม่ดบัจริง	เพราะเวลา
อยากจะพูดแล้วเราข่มไว้	บางทเีราเกบ็กด	กลายเป็นมนษุย์
เกบ็กดไปอกี	ถ้ามีปัญญาสมัมาทิฏฐิรู้จกัความจรงิ	พออยาก 
จะพูด	ก็รู้ชัดว่า	ความอยากนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์	พอมัน 
มีสัมมาทิฏฐิ	มันจะไม่เก็บกด	และรู้จักว่า	ไม่ควรพูดตาม
ความอยาก	เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทางไปนิพพาน	พูดไปก็ 
ไม่หมดทุกข์	แถมทุกข์กว่าเดิมอีก	ไม่พูดนั่นแหละมันจะ 
ดับทุกข์	มันก็ท�าด้วยความมีสติสัมปชัญญะ	มีฉันทะ 
อยากจะฝึกหัด	ก็เป็นแบบไม่เก็บกด	เราจะต้องท�าแบบ 
ไม่เก็บกด	คือท�าด้วยสัมมาทิฏฐิ	ท�าด้วยความรู้	ท�าด้วย
ปัญญา	อย่างนี้ท�านองนี้	
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หลายท่านกพ็ยายามฝืนกเิลสเหมอืนกนั	แต่เป็นแบบ
เกบ็กด	แบบนัน้ก็ไม่ถกูต้อง	จะท�าให้เครยีด	สกัหน่อยมนัจะ
ระเบดิ	ถ้าท�าแบบสมัมาทฏิฐมินัจะค่อย	ๆ 	ปล่อยวาง	จะค่อย	ๆ 	 
ผ่อนคลายไปเรื่อย	แรก	ๆ	จะหนักหน่อย	แรก	ๆ	ต้องฝืน
เยอะหน่อย	เพราะกเิลสแรง	กเิลสใครกเิลสมนันะ	ท่านไหน 
กิเลสเยอะ	ต้องฝืนเยอะ	อยากมากก็ต้องฝืนมาก	แต่พอ
ค่อย	ๆ	ฝึกไปเรือ่ย	ความอยากลดลง	ความเข้าใจมากข้ึน	ๆ	 
ความต้องฝืนมันก็น้อยลงไปด้วย	

ในเอตังมมสูตร	คัมภีร์สังยุตตนิกาย	ขันธวารวรรค	
ข้อ	๒๐๗	

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ 

มีอะไร เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างน้ี

จึงเกิดขึ้นว่า “นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา” 

ภิกษุเหล่าน้ันทูลตอบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของ

ข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้ม ี

พระภาคเป็นผู้น�า มพีระผู้มพีระภาคเป็นทีพ่ึง่ ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่าน้ัน 

ที่จะทรงอธิบายเน้ือความแห่งพระภาษิตน้ันให้แจ่มแจ้งได้ 

ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจ�าไว้”  
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พระผู้มพีระภาคตรสัว่า “ภกิษุทัง้หลายถ้าเช่นน้ันเธอทัง้หลาย

จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว” ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนอง

พระด�ารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีรูป เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่น

รูป ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็น

อัตตาของเรา 

เมื่อมีเวทนา เพราะถือมั่นเวทนา เพราะยึดมั่นเวทนา 

ทิฏฐิอย่างน้ีจึงเกิดข้ึนว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็น

อัตตาของเรา 

เมือ่มสัีญญา เพราะถอืมัน่สัญญา เพราะยึดมัน่สัญญา 

ทฏิฐิอย่างน้ีจึงเกดิขึน้ว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา

ของเรา 

เมื่อมีสังขาร เพราะถือมั่นสังขาร เพราะยึดมั่นสังขาร 

ทฏิฐิอย่างน้ีจึงเกดิขึน้ว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา

ของเรา 
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เมื่อมีวิญญาณ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น

วิญญาณ ทิฏฐิอย่างน้ีจึงเกิดข้ึนว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

นั่นเป็นอัตตาของเรา 

ภิกษุทั้งหลายเธอ ทั้งหลายจะเข้าใจความข้อน้ันว่า

อย่างไร รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พ. เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิ. ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
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พ. สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิ. ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พ. สังขาร เที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิ. ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พ. วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิ. ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า
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พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พ. แม้ส่ิงที่บุคคลได้เห็น ได้ฟังแล้ว ได้ทราบแล้ว 

ได้รู้แล้ว ได้บรรลุถึงแล้ว ได้แสวงหาแล้ว ได้ ใคร่ครวญ 

ด้วยใจแล้ว เที่ยงหรือไม่เที่ยง

ภิ. ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า

พ. ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

ภิ. เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

พ. กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

เพราะไม่ถือมั่นส่ิงน้ัน ทิฏฐิอย่างน้ีจะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

ภิ. ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า

พ. ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวก ละความสงสยั

ในฐานะ ๖ ประการนี้ ได้ ฉะนั้น จึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ 

ละความสงสัยแม้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ ละความสงสัยแม้ใน

ความดับแห่งทุกข์ ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความ

ดับแห่งทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า อริยสาวกผู้เป็น

พระโสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สัมโพธิ

ในวันข้างหน้า 

เอตังมมสูตรที่ ๒ จบ
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พระสูตรนี้	พระพุทธองค์ตรัสถึงว่า	ท�าไมจึงมีทิฏฐิ
หรือความเห็นผิดขึ้นมาว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็น
อตัตาของเรา	“นัน่ของเรา”	เป็นแค่ความเหน็ผดิเฉย	ๆ	นะ	
ไม่เคยมีอะไรเป็นของเราเลย	ถ้ารู้สึกว่า	นั่นของเราขึ้นมา	
ให้เราชี้บอกได้ว่า	น่ันเป็นความเห็นผิด	มันเข้าไปยึดถือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง	ความเห็นผิดอันนี้จึงเกิดขึ้น	เราอย่าเช่ือมัน 
ถ้าเราเชื่อมัน	ตัณหามันก็จะเกิด	ในเมื่อมันเป็นของเรา 
ก็ต้องต่อสูเ้พือ่รกัษาของเราอย่างนัน้อย่างนี	้เอากนัใหญ่เลย	
นั่นแหละเรียกว่าท�าตามทิฏฐิ	มันจะเกิดพวกทุจริตต่าง	ๆ	
นานาหลายประการ	และมันก็ท�าให้เกิดทุกข์	

นัน่ของเรา	ให้รูจ้กัเลยนัน่ว่าเป็นมจิฉาทฏิฐิ	เป็นความ
เหน็ผดิ	ของเราไม่เคยมีหรอก	ไม่ว่าอะไรท้ังส้ิน	ในโลกใบนี	้ 
ถ้าเกดิอย่างนีข้ึน้มา	นัน่แหละความเหน็ผิด	ชีบ้อกได้เลย	จงึ
ให้ไปเดนิจงกรม	ให้ด.ู..	ถ้ารูสึ้กว่า	นัน่เป็นเราข้ึนมา	นัน่แหละ 
เป็นความเห็นผิดข้ึนแล้ว	เราเป็นนั่น เราเป็นคนดี เรา
เป็นคนสงบ เราเป็นนักปฏิบัติ หรือเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา  
นั่นก็เป็นความเห็นผิด	หรือนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา 
เราสามารถควบคุมอันนั้นได้	ควบคุมอันนี้ได้	เราน่าจะ
เป็นอย่างนั้น	น่าจะเป็นอย่างน้ี	ท�าอย่างนี้แล้วเราจะได้
อย่างโน้น	ท�าอย่างโน้นแล้วเราจะได้อย่างนี้	คิดจะควบคุม 
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โน่น	นี	่นัน่	เป็นอตัตาเป็นตวัเป็นตนของเรา	นัน้กผ็ดิหมดเลย	 
เป็นความเห็นผิด	ความจริงคือไม่มีอะไร	เหมือนมีอากาศ
ท่ีว่างเปล่า	ตัวเราของเรานี้มันเป็นแค่ความฝัน	เป็นแค่ 
ความคดิ	มนัคดิเอา	มนัคิดผดิ	คิดตามอวชิชา	คดิตามมจิฉา
ทิฏฐิ	ก็เลยมีเรา	มีของเราขึ้นมา	

ทุกท่านถ้าเข้าใจอย่างนี้	แค่ไปเดินดู	เดินไปเดินมา 
พอมคีวามคดิว่า	นัน่ของเรา	เรากช็ีบ้อก	นีค่อืความเหน็ผดิ	 
เดินไปเห็นเสื้อผ้า	นี้เสื้อผ้าของเรา	คิดถูกหรือผิดครับ 
มนัผดิ	เรารูจ้กัอะไรเป็นอะไร	เรากจ็ะได้ไม่เชือ่มนั	ไม่ตามมนั	 
การไม่เชื่อมัน	ไม่ตามมัน	รู้จักทุกข์	รู้จักเหตุเกิดทุกข์	รู้จัก
อะไรให้มนัชดั	คือรูจ้กัมรรค	เราอยู่ในมรรค	การรูจ้กั	รูจ้กัว่า	 
ความคิดว่านั่นของเรา	นี่มันผิด	เราเป็นนั่นนี่ก็ผิด	นั่นเป็น
อัตตาของเรา	นี่ก็ผิด	เป็นความเห็นที่ผิด	ความเห็นผิด
นี้ท�าไมจึงเกิดขึ้น	มันไปยึดอะไรมันจึงเกิดขึ้น	เราก็เลย
ต้องมาปฏิบัติเพื่อกระจายให้มันเห็นชัด	มันจะได้ไม่เกิด 
ความเห็นผิดอีก

เบื้องต้นต้องรู้จักก่อนว่า	น่ันของเรา	เราเป็นนั่น 
นั่นเป็นอัตตาของเรา	เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่	น่ันแหละเห็นผิด 
เกดิขึน้มาแล้ว	มนัเป็นกเิลส	ถ้ามเีราขึน้มาเมือ่ไหร่	นัน่แหละ
มนัเหน็ผดิ	โผล่มาเมือ่ไหร่	ให้เราช้ีบอกได้เลยว่า	น่ันผดิแล้ว	ๆ 	 
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เป็นความเห็นผิดแล้ว	อย่าไปท�าตามมัน	ถ้าท�าตามมัน 
มันก็เป็นทุกขสมุทัยแล้ว	แสดงว่าเราไม่รู้จักทุกข์	ไปเอา
ทุกข์เป็นตัวตน	ความอยากก็เกิดขึ้น	ถ้าไม่มีความเห็นผิด 
ทุกข์ก็ป็นทุกข์	มีความอยากเกิดขึ้น	เราก็ไม่ท�าตามมัน 
ถ้าเห็นผิดเป็นตัวเป็นตน	พอความอยากเกิดขึ้น	มันจะ 
รุนแรงมาก	ถ้าไม่ท�าเพื่อตัวเพื่อตน	ก็อยู่ไม่ได้แล้ว	ความ 
เห็นผิดว่ามีตัวตน	ก็เลยเป็นกิเลสที่ส�าคัญ	เป็นกิเลสใหญ่ 
ในแง่ท่ีมกี�าลงั	ท�าให้ไปท�าทจุรติได้	พวกเราจงึต้องรูจ้กัให้ดี

พระสูตรทีผ่มอ่านให้ฟังนี	้เอตงัมมสตูร	พระพุทธองค์ 
ตรสัว่า	ทิฏฐหิรอืความเหน็ผดิว่า	นัน่ของเรา	เราเป็นนัน่	นัน่
เป็นอัตตาของเรา	เกิดขึ้นมาเพราะอะไร	มันเกิดข้ึนมายึด
ขันธ์	๕	นั่นแหละนะ	เมื่อมีอะไร	เพราะยึดถืออะไร	เพราะ
ถือมั่นอะไร	ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างนี้ว่า	นั่นของเรา 
เราเป็นนัน่	นัน่เป็นอัตตาของเราจงึเกดิข้ึน	พระพุทธเจ้ากท็รง
ขยายให้ฟัง	นี่เป็นเหตุผลว่า	ท�าไมพวกเราต้องไปกระจาย
ขันธ์	๕	ให้ชัด	จะได้ไม่มีที่เกิดของความเห็นผิดนั่นเอง 
ถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นมาแล้ว	ทุกท่านก็ต้องสรุปได้ว่า 
นี่มันอาศัยขันธ์	๕	เกิด	มันไปยึดขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง	ทั้ง	ๆ	ที่
ขันธ์	๕	มันเกิดแล้วมันดับ	ยึดอันที่มันเกิดแล้วและดับแล้ว 
มันไม่มีแล้ว	เช่น	บาปเกิดขึ้นแล้ว	เป็นขันธ์	๕	เป็นสังขาร
ขันธ์	บาปเกิดแล้วก็ดับไปแล้ว	เราก็มายึด	พอยึดมาก็ว่า	 
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โอ...เราท�าผิด	เป็นความผิดของเรา	ไปยึดขันธ์	ยึดบาปว่า
เป็นของเรา	บาปนั้นก็ดับไปแล้วด้วย	มันผิดหลายชั้น	

พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า	ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีรูป 

เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิอย่างน้ีจึงเกิดขึ้นว่า 

น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา	ก็เพราะมีรูป
น่ันแหละ	ทุกท่านก็เลยต้องไปรู้จักรูป	ถ้ายังมีรูปอยู่เนี่ย 
ความเหน็ผดิกม็โีอกาสเกดิได้	ต้องไปฝึกจนกระทัง่มัน่ใจว่า	
ไม่เกิดความเห็นผดิในรปูแน่นอน	ต้องไปแยกรปู	กระจายรูป	 
ให้มันชัด	มั่นใจว่า	เลิกเข้าใจผิดในมันอย่างแน่นอน 
ตอนนีแ้ม้จะยงัไม่เกิดนะ	เดีย๋วสกัหน่อยมันกเ็กดิได้	เพราะ
ความเห็นผิดมันอาศัยรูปเกิด

เวทนาก็เหมือนกัน	เมื่อมีเวทนา เพราะถือมั่นเวทนา 

เพราะยึดมั่นเวทนา ทิฏฐิอย่างน้ีจึงเกิดขึ้นว่า น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา	ความสุข	ความทุกข์นี้ 
เราต้องรู้จักมันให้ดี	เพราะมีอันนี้อยู่	ถ้าเราไม่รู้จักสุข	ไม่รู้
จกัทกุข์	ให้ชดัเจนแล้ว	มนักจ็ะยดึได้	มนักจ็ะเหน็ผิดได้	เช่น	
ความสขุเกดิขึน้	โอ้...ความสขุของเรา	โผล่มาเลย	มนัเหน็ผดิ	 
เพราะมันไปยึดความสุข	ถ้าไม่ไปยึดความสุขก็ไม่มีอะไร 
สุขก็คือสุขนั่นแหละ	เกิดแล้วดับไป	ก็แล้วไป	เป็นของ 
เกิดดับไม่มีปัญหาอะไร	
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สัญญาก็เหมือนกัน	สังขารก็เหมือนกัน	ความคิด
นึกปรุงแต่ง	ท้ังดี	ท้ังไม่ดี	เป็นบุญ	เป็นบาป	เป็นกุศล 
เป็นอกุศล	เช่น	บางท่านง่วงนอนก็ยังเอามาเป็นเราได ้
เป็นความง่วงนอนของเรา	ขนาดของเลวขนาดนัน้ยังยึดเอามา 
แล้วท�าไมของดมีนัจะไม่เอามา	ขนาดของไม่ได้เรือ่งยังเอามา 
ถ้าเป็นสมาธิ	ปัญญา	คงเอามาเป็นของเรา	กอดไว้แน่น
เลยแหละอย่างนี้	ต้องหัดฝึกตั้งแต่ง่าย	ๆ	ของไม่ดีไม่ควร
เอามาเป็นของเราเลย	ขนาดของไม่ดียังเอามาเป็นของเรา	
ลองนกึต่อไป	ถ้าฝึกมสีมาธ	ิได้สมาธชิัน้นัน้ชัน้นี	้ฝึกปัญญา 
ได้ปัญญาชั้นนั้นชันนี้	มันจะเหลืออะไรล่ะ	ขนาดของไม่ดี
ยงัเอามาเป็นของเรา	ของดมีนัจะเป็นยังไง	กลวัมนัหลดุมอื 
ไปแล้ว	มันจะเอาอะไรไปบรรลุ	คาอยู่น่ัน	ของมันดับไป 
ตัง้นานแล้วกย็งัจะเอาอยู	่ดฉินัเคยนัง่สมาธเิมือ่	๑๒	ปีท่ีแล้ว	
มนัสงบมาก	ขนาดน้ันยังเอามาเล่า	ปานนัน้	มปีระวตัศิาสตร์
ยดืยาวเหลอืเกนิ	เคยนัง่ตอนนัน้	เวลาน้ัน	อย่างน้ัน	อย่างน้ี 
นีก่ย็ดึนัน่	ยดึนี	่ขนาดไกลไปถงึไหนต่อไหนแล้ว	กยั็งนกึถึงมนั	
ความจริง	แม้แต่อันใกล้	ๆ	นี่	อันที่เกิดเมื่อกี้นี้	เกิดขึ้นแล้ว	
มันก็ดับไป	ถ้าเราไม่ยึด	มันก็ไม่มีความเห็นว่า	นั่นของเรา	 
เราเป็นนัน่	นัน่เป็นอตัตาของเราขึน้มาเลย	ถ้ายดึมนักข็ึน้มา	
พอขึน้มา	ถ้าเราไม่รูจ้กัว่านีม่นัยดึแล้ว	มนัหลงแล้ว	มนักจ็ะ
อยาก	อยากให้มนัเป็นอย่างนัน้อย่างนี	้พวกเรากเ็ลยต้องมี
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มรรคไว้	รูจ้กั	เออ...น่ีเหน็ผดิแล้วนะ	นัน่ของเรา	นีเ่ห็นผดินะ	 
เราเป็นนั่น	เห็นผิดนะ	นั่นเป็นอัตตาของเรา	เห็นผิดนะ	

เวลามันอยากจะถาม	อย่าเพิ่งถาม	ให้ถามตอน 
ไม่อยากจะถามนั่นแหละ	บางท่านว่า	โอ...ไม่อยากจะถาม 
จะถามท�าไม	กถ็ามตอนอยากนัน่แหละ	แล้วเป็นอย่างไรล่ะ
ผลปรากฏ	ก็คาอยู่อย่างน้ันแหละ	เพราะท�าแต่ตามอยาก 
ให้เราได้รูจ้กัแบบนี	้อยากพดูน่ีอย่าไปพดู	ให้พดูตอนไม่อยาก
จะพูดนัน่แหละ	ไม่อยากพดูอะไรเลยค่ะ	รอพดูจนไม่มทีางไป	 
แล้วค่อยพูดนั่นแหละ	มันค่อยดี	เอาเท่าที่จ�าเป็นก็พอ 
แต่พวกเรานี่	แหม...เวลาอยากนี่	มันอดไม่อยู่	นั่นแหละ 
เป็นเหตุเกิดทุกข์	พวกเราก็คุ้นอยู่กับทุกข์และเหตุเกิดทุกข์	
สัจจะ	๒	ข้อนี้	คุ้นมากเลย	เป็นวัฏฏสงสาร	อยู่ด้วยกัน

ตอนนี้	เราจึงต้องมาฝึก	หัดแยกแยะ	เมื่อมีอะไร 
ก็เม่ือมีขันธ์	๕	เท่านั้นแหละ	ไม่มีเกินนี้หรอก	สัจธรรมก็
มีอยู่เท่านี้	ธรรมะก็มีอยู่สองข้างเท่านั้นแหละ สังขารกับ 
วิสังขาร สังขตธรรมกับอสังขตธรรม ขันธ์ ๕ กับนิพพาน 
เท่านี้แหละ	ตอนนี้พวกเราอยู่กับขันธ์	๕	อยู่	ดังน้ัน 
อะไรที่มีขึ้น	มันต้องเป็นขันธ์	๕	นี่แหละ	มันไม่เกินนี้หรอก	
นี่ให้เรารู้จัก	ถ้าเกิดทิฏฐิขึ้นมาว่า	นั่นของเรา	เราเป็นน่ัน	
นั่นเป็นอัตตาของเรา	นั่นคือความเห็นผิด	เกิดขึ้นจากการ
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ยึดขันธ์	๕	ซึ่งเป็นของเกิดดับนั่นเอง	ของที่รู้จักสูญสลาย
พังพินาศนั้น	ใครจะมายึดเป็นของใคร	ยึดให้มันเป็นอะไร	
มันเป็นให้ไม่ได้หรอก	ความเห็นผิดนั่นแหละท�าให้มันเป็น 
แต่มันก็ไม่เคยเป็นอะไร	มันก็เป็นของรู้จักสลาย	มันเป็น
ทกุข์นัน่แหละ	มันเกดิแล้วมันกพ็งัสลาย	ในเมือ่มนัเกดิแล้ว
มนักส็ลายหมดไป	จะไปถือให้มนัเป็นของใคร	เป็นอะไรกบั
อะไร	มันไม่ได้ทั้งนั้น	โดยข้อเท็จจริงของมัน	มันก็เป็นทุกข์
ตามธรรมชาติของมัน

ส่วนความเห็นผิดก็ว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่น
เป็นอัตตาของเรา	พระพุทธเจ้าทรงบอกวิธีปฏิบัติที่เป็น
ฝ่ายมรรคไว้	เป็นเชิงค�าถามค�าตอบ	พวกเราก็หัดเอาไป
ถามตัวเอง	ในเมื่อเรายึดรูปใช่มั้ย	ก็ถามสิ	รูปมันเที่ยงหรือ
มันไม่เท่ียง	พระพุทธเจ้าถามภิกษุกลุ่มนั้น	ท่านก็ตอบว่า	
มันไม่เที่ยง	พวกเราก็อย่าลืมถามตัวเอง	พอคนโผล่ขึ้นมา 
เราต้องถาม	ที่ผมแนะน�าท่านให้ถามว่า	นั่นใครเดิน	ก็รูป 
มนัเดนิ	แล้วรปูมนัเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง	มนัเป็นคนเดนิหรือเปล่า	 
ไม่ใช่	ๆ	ไม่ใช่คนเดิน	เป็นรูปเดิน	แล้วรูปนั้นมันเที่ยงหรือ 
มันไม่เที่ยง	เป็นขันธ์	๕	มันเดิน	ขันธ์	๕	มีอะไรบ้าง 
รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	แล้วรูปมันเที่ยงหรือ
มันไม่เที่ยง	ก็ถามไล่ไปอย่างนี้	
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ส่วนภกิษกุลุม่น้ี	ท่านไม่มีปัญหาอยูแ่ล้ว	พระพทุธเจ้า
ท่านทรงถามไปท่ีขันธ์	๕	เลย	ส่วนพวกเราบางทียังคา 
ตัวตนอยู่เลย	ต้องถามก่อนว่า	ใครเดินก่อน	ต้องตอบในใจ 
ให้ได้ก่อน	ขันธ์	๕	เดิน	อย่างนี้ก่อน	พอขันธ์	๕	แล้วค่อย
ถามแยกเป็นขันธ์	แยกเป็นชิ้น	ๆ	ไปว่า	รูปนั้นเที่ยงหรือ 
ไม่เที่ยง	ทุกทา่นคงตอบได้หมดนะ	นัน่แหละไปถามตวัเอง 
มนัไม่เทีย่ง	แล้วจะไปเหน็ว่า	นัน่เป็นเรา	เราเป็นนัน่	นัน่เป็น 
อัตตาของเราได้อย่างไร	มันเป็นไปไม่ได้หรอก	ก็ขันธ์	๕ 
มันนั่งอยู่	ในขันธ์	๕	ก็มีรูปขันธ์	หรือเอาขันธ์ที่เด่นชัด 
ตอนนั้นมาก็ได้	เช่น	เวทนา	ความสุข	ความทุกข์ที่เกิดขึ้น	
เวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง	ความสุขนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ความเฉย	ๆ 	ความไม่รูร้้อนไม่รูห้นาว	กต้็องพจิารณาเหมือนกนั 
บางท่านก็ว่า	ดิฉันไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาว	ว่างไปเลย	คงจะใกล้
บรรลุแล้วกระมัง	เออ...น่ันแหละย่ิงห่างไกลความเจริญไป 
เร่ือยแล้ว	รูจั้กหรอืเปล่า	มนัมแีต่ขนัธ์	๕	มนัเป็นขนัธ์อะไรรู้มัย้	 
ต้องชีบ้อกให้ได้ว่า มนัคอืขันธ์อะไร ความเฉย ๆ ไม่รูร้้อน
ไม่รู้หนาว มันก็คืออทุกขมสุขเวทนา มันคือเวทนาขันธ์
นั่นแหละ	มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยง	ต้องสืบค้นมันลงไปให้
เหน็ชดั	ไม่อย่างนัน้มนัจะไปเหน็ว่า	เป็นนัน่	เป็นนี	่นีอ่ย่างนี	้

ค�าถามนี้	เป็นค�าถามประจ�าเลยทีเดียว	ทุกท่าน
ควรจะจ�าไว้แล้วก็ไปหัดใส่ใจ	ขันธ์	๕	แยกแต่ละขันธ์ออก 

258 | สุภีร์ ทุมทอง



เพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น

ไปว่า	มนัเทีย่งหรอืมนัไม่เทีย่ง	เช่น	เมือ่เดนิกลบัไปกลบัมา 
ตั้งสติขึ้นมา	ใครเดินเนี่ย	โอ้...ขันธ์	๕	เดิน	ทีน้ี	ก็เอา 
ขนัธ์	๕	มากระจายออกไป	เอาขนัธ์ทีช่ดัก่อนตอนน้ันกไ็ด้	เช่น 
ท่านอาจจะง่วงนอนอยู่ใช่มัย้	เดนิก็ง่วงไป	จะตายแล้ว	มตัีวตน 
เตม็เอีย้ดเลย	ท�าไมเราต้องมาอย่างนีห้นอ	ท�าไม...เทวดาฟ้าดนิ 
จงึลงโทษให้เรามาเดนิง่วงอยูอ่ย่างนี	้งงไปหมดแล้วตอนเน้ีย 
มีตัวตนเต็มที่เลย	ก็ต้องตั้งสติขึ้นมาอีกว่า	ตอนนี้ใครเดิน	 
มใีครมัย้	ไม่ม.ี..	ตอบให้ถกูกแ็ล้วกนันะ	อย่าไปบอกว่า	เราเดนิ	 
ต้องตอบให้ถูกว่าเป็นขันธ	์๕	เม่ือมีขันธ์	๕	สิ่งเหล่านี้จึง
เกิดขึ้น	เท่าน้ันเองนะ	ถ้าไม่มีขันธ์	๕	จะไม่มีอะไรเลย
เป็นสมมติบัญญัติในโลกใบนี้	จะไม่มีเรา	ไม่มีของเรา 
ไม่มตีกึรามบ้านช่อง	ไม่มนีาย	ก.	นาย	ข.	หรอืจนกระท่ังไม่มี
โลกใบนี	้เมือ่มขีนัธ์ ๕ เท่านัน้แหละ มนัมทีกุข์ โลกเตม็ไป
ด้วยทุกข์	พระท่านบอกอย่างนี้	ไม่เป็นอื่นไปจากนี้	ดังนั้น	
ให้สรุปได้เลยว่า	เวลาตอบต้องเป็นขันธ์	๕	ก่อน	ใครเดิน	
นี่ก็ขันธ์	๕	ใครนั่ง	ก็ขันธ์	๕	นั่นแหละ	ใครนั่งสมาธิสงบนิ่ง
อยูน่ัน่	กข็นัธ์	๕	นัน่เอง	พอได้ขนัธ์	๕	แล้ว	กถ็ามเหมอืนที่
พระพุทธเจ้าทรงถามภิกษุทั้งหลาย	ยกขันธ์ที่เด่นชัดขึ้นมา	
พิจารณาถามหรือเรียงก็ได้	แล้วแต่นะ	เพื่อเจริญปัญญา 
เพือ่ให้ปัญญามทีางเดนิทีถ่กูต้อง	จะได้ไม่ง่วงด้วย	บางท่าน
นัง่ไปทัง้ง่วงทัง้เหงาท้ังซมึ	ไปไม่เป็นเลย	แล้วกไ็ม่แก้ไขด้วย	 
นัง่ง่วงกป็ล่อยให้มนัง่วงคาอยูอ่ย่างนัน้แหละ	คดิว่าคงจะมี 
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เทพบุตรข่ีม้าขาวมาช่วย	คิดไปอย่างน้ี	ก็ฝันลม	ๆ	แล้งๆ	
ไปเถอะอย่างนี	้ไม่ได้เรือ่งหรอก	ต้องรบีแก้ไข	ลกุขึน้ไปเดนิ
ก็ได้	อะไรก็ได้	อย่าให้มันง่วงคาอยู่อย่างนี้	

เมื่อได้ขันธ์	๕	แล้วก็ถามนะ	รูปเท่ียงหรือไม่เที่ยง 
กต็อบว่า	ไม่เทีย่ง	สิง่ใดไม่เทีย่ง	สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุ	
เป็นทุกข์	สิ่งนั้นมันไม่คล่อง	ไม่สะดวก	ไม่สบายหรอก 
ของไม่เที่ยงจะให้มันสบาย	ราบรื่น	ราบเรียบ	มันเป็นไป 
ไม่ได้	จะให้มันปลอดภัย	นี่มันเป็นไปไม่ได้	ถึงแม้จะเป็น
ความสุข	มันก็ไม่เที่ยง	ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยง	ทุกอย่าง 
มนัไม่เทีย่ง	จงึไม่ปลอดภัย	ไม่สะดวกสบาย	ให้ความเบาใจ 
ไม่ได้	มันเป็นอย่างนี	้สิง่ใดไม่เทีย่ง	สิง่นัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุ	
เป็นทกุข์	มคีวามแปรผนัเป็นธรรมดา	แปรปรวนเป็นอย่างอืน่ 
เป็นธรรมดา	

ถ้าไม่ยึดม่ันส่ิงนั้นแล้ว	ทิฏฐิจะเกิดขึ้นหรือเปล่าว่า 
น่ันของเรา	เราเป็นนัน่	นัน่เป็นอตัตาตวัตนของเรา	กไ็ม่เกดิ	 
นี่แหละ	เราก็จะรู้จักที่มาของทิฏฐิ	เพราะมันยึดขันธ์	๕ 
ทีไ่ม่เทีย่งนีแ่หละ	ไปยดึของไม่เทีย่ง	ยดึของทีเ่กดิแล้วดบัแล้ว
นีแ่หละมาเป็นของเรา	ท้ัง	ๆ	ท่ีมันดบัแล้ว	มนัก็หายไปเลย	 
จะยึดมาเป็นของเรา	มันเหลือแต่อากาศแล้ว	ไม่เหลือแล้ว	 
ก็ยึดมาเป็นของเรา	โอ้โห...ผิดมากมายเลย	ยึดของลม	ๆ	 
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แล้ง	ๆ	เราก็สุขอยู่กับของลม	ๆ	แล้ง	ๆ	ทุกข์อยู่กับของ 
ลม	ๆ	แล้ง	ๆ	ไขว่คว้าหาของลม ๆ แล้ง ๆ ได้ของลม ๆ 
แล้ง ๆ แล้วกว็นอยูอ่ย่างนี	้ตะครบุเงา	โน่น	นี	่นัน่	ตะครบุสขุ	 
สขุมนักเ็กดิแล้วก็ดบั	เราก็ตะครุบไป	เจอเงาอกี	มนักเ็กดิอกี 
แล้วดับอีก	ก็ตะครุบอีก	เราก็เลยตะครุบมาจนถึงทุกวันนี ้
เกดิความเหน็ผดิต่าง	ๆ	นานาขึน้มาว่า	นัน่ของเรา	เราเป็นนัน่	 
นั่นเป็นอัตตาของเรา

ทีนี	้นอกจากขันธ์	๕	แล้ว	พระพทุธองค์ยงัทรงแสดง
สิง่ทีป่รากฏทางทวารต่าง	ๆ	สิง่ทีม่องเห็นทางตา	เท่ียงไหม...	
เสยีงทีไ่ด้ฟังทางหู	ไม่ว่าจะเป็นเสยีงชม	เสยีงด่า	เสยีงเพราะ	
ไม่เพราะนี้	เที่ยงมั้ย...	ใครคนไหนยังยึดอยู่	ยึดว่าเขาด่าเรา	
อะไรต่อมิอะไรนี่	มีทั้งเขาทั้งเรา	มันเห็นผิดทั้งนั้นแหละ 
มเีรา	มเีขา	นีเ้ป็นความเหน็ผดิเกดิขึน้	จงึต้องถามว่า	มีใคร
โดนด่ามั้ย	ไม่มี...	ต้องมาที่ขันธ์	๕	ก่อน	พอได้ขันธ์	๕	แล้ว
ค่อยกระจายรายละเอียด	เพื่อเจริญปัญญาต่อไป

การมีสติสัปชัญญะก็เลยส�าคัญมาก	มีกรรมฐาน
เป็นหลักไว้	จะได้ตั้งสติเพื่อพิจารณาสิ่งต่าง	ๆ	ได้	แต่
ในคราวนี้	ผมไม่ค่อยได้สอนพื้นฐาน	ถือว่าระดับสูงแล้ว 
เลยไม่ได้สอนขัน้พืน้ฐานเท่าไหร่	แต่ความจรงิ	ข้ันพ้ืนฐานนี ้
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ส�าคัญมาก	เราจะได้มีที่อยู่ก่อน	จะได้ไม่ไปยึด	ให้กลับมา
ที่ลมหายใจก่อนก็ได	้หายใจเข้าลึก	ๆ	หายใจออกยาว	ๆ	
หลาย	ๆ	ครั้ง	กลับมาที่การท่องค�าบริกรรม	ผม	ขน	เล็บ	
ฟัน	หนัง	หนัง	ฟัน	เล็บ	ขน	ผม	ก็ได้	ให้มันอยู่กับตัวก่อน	
ลูบมือก่อนก็ได้	 รู้ตัวก่อน	ให้รู้สึกตัวดี	ๆ	กลับมาที่ตัว 
รู้ตัวไว้	เมื่อกลับมารู้ตัว	มีสติดีแล้ว	ต่อไปจึงค่อยถาม 
ถามก็ได้ค�าตอบว่า	ไม่มีคน	มีแต่ขันธ์	๕	พอได้ขันธ์	๕ 
เรียบร้อยแล้ว	ก็หัดเจริญปัญญาต่อไปว่า	สภาวะนั้น	ๆ	 
สภาวะต่าง	ๆ	ที่เด่นชัดนั้น	เที่ยงหรือไม่เที่ยง	ไม่ว่าจะเป็น
รูปขันธ์	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์	วิญญาณขันธ์
กต็าม	หรอืสิง่ทีไ่ด้เห็น	ได้ฟัง	ได้ทราบ	ได้บรรลถุงึ	ได้แสวงหา	
หรือใคร่ครวญด้วยใจแล้วก็ตาม	ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง	ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้น	

แม้เราจะใคร่ครวญพิจารณาธรรมะเข้าใจชัดเจนแล้ว	
ก็ให้พิจารณาต่อไปว่า	น่ัน...	มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยง	มัน
เป็นขันธ์นั่นแหละ	มันเที่ยงม้ัย	ไม่เที่ยง...	ถ้าเราพิจารณา
ธรรมะเข้าใจแล้ว	เราไม่พิจารณามัน	เดี๋ยวไปยึดมันอีกว่า	
เป็นความเข้าใจของเรา	เป็นเราเข้าใจ	มนัหลงได้เหมอืนกนั	
ก็เลยต้องหัดพิจารณา	สิ่งใดไม่เที่ยง	สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือ
เป็นสุข	ก็เป็นทุกข์...	สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์	มีความแปรผัน
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เป็นธรรมดา	เพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น	ทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิด
ขึ้นบ้างหรือว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตาตัวตน
ของเรา	ก็ไม่ใช่อย่างนั้น	

ดังนั้น	เนื้อหาหลักของพระสูตรนี้	คือ	เมื่อใดที่เกิด
ความเห็นผิดว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตา 
ของเรา	ให้เรารูจ้กัว่ามนัเกิดจากความยดึม่ันถอืม่ัน	ส่ิงทีมี่จริง
ในโลกสงัขาร	มแีค่ขันธ์	๕	เท่าน้ัน	ไม่มีอะไรเกินขนัธ์	๕	นีเ้ลย	 
ไม่มีอะไรเกินรูปเกินนามนี้ได้	ทุกท่านจึงควรมีหลักข้อนี้ไว้	 
แล้วเอาไปพิจารณา	ให้ย้อนกลับมา	อย่าไปตามมัน	ถ้ามี 
ของเราเกิดขึ้นมาแล้ว	ให้ย้อนกลับมาที่ขันธ์	พิจารณาขันธ์	 
ไม่ใช่ว่าพอเป็นของเราแล้ว	เราก็ท�าเพ่ือของเราเลย	อย่างนี ้
เรียกว่าท�าตามกิเลสเลย	พอเป็นของเรา	เอ...ท�าอย่างไร 
เราจะรกัษาผลประโยชน์ของเราได้	อนันีไ้ปกันใหญ่เลย	ผดิ
ไปกันเป็นขบวนเลย	ต้องย้อนกลับ	ถ้ามีความคิดอย่างนี	้ 
นัน่ของเรา	เราเป็นน่ัน	น่ันเป็นอตัตาของเรา	ต้องรูว่้า	นีมั่น 
เห็นผิด	มันยึดขันธ์	๕	อยู่	ต้องย้อนกลับว่ามันมีแค่ขันธ์	๕	 
และพจิารณาขนัธ์	๕	ว่าเป็นของไม่เท่ียง	มนัเป็นทกุข์	จงึไม่ควร 
ที่จะไปยึดมั่นถือมั่น	ไม่ควรที่จะไปเห็นว่า	นั่นเป็นของเรา	 
เราเป็นนั่น	นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา	อย่างนี้นะครับ	
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ทุกท่านที่ปฏิบัติก็อย่าลืมสังเกต	ปฏิบัติได้ทุก	ๆ	ท่า	
จะเดินจงกรมก็ได้	นั่งสมาธิก็ได้	หรือทานอาหาร	ก็อย่า
ลมืสงัเกต	วธิีสงัเกต	แรก	ๆ	เราก็ท�าช้า	ๆ	นดิหนึ่ง	เราเคย
ท�าเร็วจนชิน	สังเกตดู	อันไหนที่เราชอบ	เราก็ให้คนอื่นตัก
ไปให้หมดก่อน	เรายืนดูก่อน	ให้น�้าลายมันเหนียวซะก่อน 
เราก�าหนดรู้	เออ...อย่างนี้นะ	บางท่านว่า	โอย...ไม่ได้หรอก 
อันนี้	อันไหนที่ชอบกระโดดหาเลย	เข้าแถวก่อนเขาเลย 
อย่างนัน้ไม่ได้	ตอ้งหัด	ตอ้งฝึก	ถา้ไม่ฝึก	มันจะเหมือนเดมิ	
อันไหนที่ดีส�าหรับเรา ขัดเกลากิเลสได้นั่นแหละ อย่าลืม 
พากนัฝึก	นีพ้ระสตูรเอตงัมมสตูร	จากคมัภร์ีสงัยตุตนกิาย	 
ขันธวารวรรค	พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง	เมื่อขันธ์	๕ 
นั่นแหละมี	เพราะถือมั่นขันธ์	๕	เพราะยึดมั่นขันธ์	๕	ทิฏฐิ
คือความเห็นผิดจึงเกิดขึ้นมาว่า	นั่นของเรา	เราเป็นนั่น 
นัน่เป็นอตัตาของเรา	ท้ัง	ๆ	ท่ีของเราไม่เคยม	ีตวัเราเป็นนัน่ 
เป็นนี่ก็ไม่เคยมี	อัตตาก็ไม่เคยมี	ที่มีอยู่จริง	ก็คือสัจจะ 
นั่นเอง	มีทุกขสัจ	มีสมุทัยสัจ	มีนิโรธสัจ	มีมรรคสัจ

พวกเรามีสัจจะอยู่	๒	อย่างวนอยู่	เราไม่ได้มีอีก	๒ 
มันเลยไม่ครบ	ทุกขสัจนี้มีอยู่แล้ว	สมุทัยก็มีอยู่แล้ว	เรา 
ไม่ต้องไปหาทีไ่หน	ชวีติเราในปกตินีเ่อง	ทกุข์กบัสมุทัยนีมั่นอยู่
ด้วยกนั	เรามอียูแ่ล้ว	๒	ข้อนีเ้ตม็แน่นเลยเทยีว	เรากเ็ลยต้อง
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มาฟังธรรม	มาเจรญิมรรค	จะได้รู้จกัทกุข์	จะได้ไม่เข้าใจผดิ
ในทกุข์	จะได้รูจั้กว่า	ความอยาก	ความคาดหวงั	อยากได้นัน่	 
อยากได้นี่	จะเอาตามใจชอบ	จะบังคับควบคุมโน่นนี่นั่น 
นัน่แหละเป็นเหตเุกดิทกุข์	ถ้าไม่ท�าตามความอยาก	นัน่แหละ 
เป็นความดบัทุกข์	เป็นภาวะไม่ต้องมีทุกข์อกี	เพราะทกุขสัจ 
มันเกิดเมื่อมีเหตุ	หมดเหตุก็ดับ	อันนั้นเป็นเร่ืองของมัน	 
เป็นวิบาก	มันเคยท�ามาแล้วในอดีต	เราก็รับไป	เกิดแล้ว
ดับไป	ตัณหามันก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน	กิเลสมันเป็น
สังขาร	มันเกิดแล้ว	พอถึงเวลามันก็ดับ	ฉะนั้น	ทุกข์มัน
ก็ดับ	มันเป็นวิบาก	ตัณหามันก็ดับเพราะมันเป็นสังขาร 
ตัณหาดับ	ทุกข์ก็ดับ	ก็ดับทุกข์แล้ว	ทุกขนิโรธ	อย่างนี้	

ถ้าเราดบัได้ทกุ	ๆ	เร่ืองอย่างนี	้กถ็งึนพิพานเลยทเีดยีว	 
ถึงเป็นพระอรหันต์	ถ้ายังไม่ได้ทุกเรื่อง	ก็ค่อย	ๆ	ท�าไป 
แต่รู้จักวิธีแล้วว่า	ต้องท�าตามมรรคอย่างนี้	ค่อย	ๆ	รู้จัก 
ให้รูจั้กทกุข์	รูจั้กเหตุของทกุข์	รูจั้กความดบัทกุข์	แล้วก็เจรญิ
มรรค	ทุกข์ให้ก�าหนดรอบรู้ให้ละเอียดข้ึน ๆ ว่ามันเป็น
ทกุข์จรงิ ๆ นะ เป็นสจัจะ เป็นความจริงอย่างนีน้ะ	ถ้าเห็น
ชดัว่า	มนัเป็นทุกข์จรงิๆ	เช่น	เหน็ว่ารปูเป็นทกุข์นี	่ตัณหาที่ 
เกี่ยวกับรูปก็ไม่มี	ถ้าเห็นว่านามเป็นทุกข์	ตัณหาที่เกี่ยวกับ
นามมันก็ไม่มี	แต่เบื้องต้นให้แยกแยะได้ก่อนว่า	ทุกข์คือ
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อปุาทานขนัธ์ทัง้	๕	สมทุยัคอืตณัหา	ความอยาก	อย่าเข้าใจผดิ 
อย่าหลง	ความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหา	หนทางให้ถึง
ความดับทุกข์	ก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์	๘	
ประการนีน้ีเ่อง	อย่าสับสนกนั	ให้แยกกนัชดัเจน	เป็นสัจจะ
แต่ละข้อ	ๆ	ถ้าเข้าใจครอบคลุมครบถ้วนอย่างนี	้กจ็ะได้เป็น
พระโสดาบัน	ความสงสัยในทุกข์ก็ไม่มี	ละความสงสัยแม้ 
ในทกุข์	ละความสงสยัแม้ในเหตเุกดิแห่งทกุข์	ละความสงสัย 
แม้ในความดับแห่งทุกข์	ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาให้ถึง
ความดับแห่งทุกข์	นี่คือหลักการปฏิบัติในเรื่องสัจจะ	๔

ถ้าท�าได้ครบถ้วนอย่างนี	้พระพทุธองค์กต็รสัว่า	ภิกษุ

ทัง้หลาย น้ีเราเรยีกว่า อรยิสาวกผู้เป็นโสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ 

มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สัมโพธใินวันข้างหน้า	ถ้ารูส้จัจะ	๔	ครบ	 
ก็เป็นโสดาบัน	ที่พวกเราเน้นในคอร์สนี้ก็เอาโสดาบันก่อน	
เลยต้องย้อนพิจารณาให้ดี	ๆ	วนัแรกเลยเน้นอธบิายไปท่ีละ
สงัโยชน์	๓	ตวัก่อน	ให้รู้จกัแยกแยะก่อน	ยงัไม่ได้ให้ท�าอะไรมาก	 
อย่าไปบูม๊าก	เอาความรูก่้อน	ให้ได้ความรูแ้ยกแยะให้ชดัก่อน	 
อย่างนี้นะครับ

ต่อไป	จะตอบค�าถามท่านที่เขียนถามมา	ท่านใดมี
ปัญหาก็สามารถเขียนถามได้นะครับ
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ถาม	เรียนถามท่านอาจารย์สุภีร์	ในขั้นพิจารณา 
แยกธาตุ	แยกขันธ์	เกิดจากปัญญาทางโลกียธรรม	หรือ 
โลกุตตรธรรมครับ	เห็นตามนึกคิดหรือเห็นแจ้งเอง

ตอบ	การหัดพิจารณาใส่ใจแยกธาตุ	แยกขันธ์	เป็น
ปัญญาในช้ันวิปัสสนา	เป็นปัญญาในชั้นโลกียะ	ชั้นระดับ
วปัิสสนา	มนัจะเป็นระดบัโลกียะ	แต่มนัเป็นฐานของโลกตุตระ	 
การเห็นด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงน้ีจะมี ๒ ระดับ 
ด้วยกัน ระดบัทีห่นึง่เรยีกว่าวปัิสสนาปัญญา ระดบัท่ีสอง 
เรียกว่ามรรคปัญญา	ซึ่งมรรคปัญญาน้ี	จะเห็นสัจจะ	๔	 
พร้อมกนัเลย	สมบรูณ์แบบเลย	ส่วนวปัิสสนาปัญญาจะเหน็ 
บางอัน	เริม่ต้นกค็อืเหน็ทกุข์ก่อน	เหน็รปูเหน็นาม	แยกแยะ 
เป็นธาตุเป็นขันธ์ก่อน	อย่างนี้	

ในคอร์สนี	้ยกตวัอย่างวธีิการพจิารณาทีท่่านสารีบตุร
แนะน�ามาอ่านให้ฟัง	หัดแยกธาตุ	หัดกระจาย	แยกธาตุ	๔	
แยกขนัธ์กค็อืขนัธ์	๕	หรอืแยกรปูแยกนามก่อนกไ็ด้	ส�าหรับ
ท่านที่ยังไม่เก่ง	คือส่วนไหนที่มันไม่รู้เรื่อง	มันพูดไม่ได้ 
มันไม่รูสึ้ก	ไม่รูร้้อน	ไม่รูห้นาว	นัน้คอืรปูขนัธ์	ส่วนตวัทีรู้่สกึได้	 
คิดได้	นึกได้	รับรู้ได้	พวกนั้นเป็นนามธรรม	รูปธรรมกับ
นามธรรม	แยกแยะอย่างนี้ก่อนก็ได้	ด้านนามธรรมก็แยก
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ออกมา	เป็น	๔	ขันธ์	ด้านรูปธรรมก็	๑	ขันธ์	ในรูปนั้นก็
หัดแยกแยะออกไปเป็นธาตุ	๔	ในธาตุ	๔	ก็มี	ปฐวีธาตุ 
อาโปธาต	ุเตโชธาต	ุวาโยธาต	ุในปฐวธีาตก็ุแยกออกไปเป็น	
ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	กระจายออกไป	กระจายขนาดไหน	 
กระจายจนชดัเจนในใจว่า	ไม่มีวนัจะยดึปฐวมีาเป็นของเรา
อีกต่อไป

ลองสังเกตดู	ในใจเราจะบอกเองแหละว่า	เราจะ
ไม่ยึดอีกต่อไปแล้ว	ถ้ายังไม่บอกก็แสดงว่ามันยังยึดได้อยู่ 
ถ้าอยากรู้ก็ลองให้คนด่าดูสักหน่อยก็ได้	เดี๋ยวก็รู้เองว่ามัน
ยึดหรอืไม่ยดึ	บางท่านแค่เขาทกัหน่อยว่า	แก...ท�าไมอ้วนขึน้	
แค่นั้นแหละ	สั่นขึ้นมาเลย	เขาแค่ทักพุงเท่านั้นเอง	เอาพุง
มาเป็นตัวตนแล้ว	บางท่านแค่ขึ้นชั่งกิโล	ก็เอาแล้ว	สั่นเลย	
โอย...น�้าหนักเพิ่มอีกแล้ว	สั่นอยู่	แท้จริง	น�้าหนักนั้นก็เป็น 
ธาตุดินกับธาตุน�้า	ธาตุดินกับธาตุน�้ามันมีน�้าหนัก	กิโลก็
เลยข้ึน	มันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหน	กิโลจะขึ้นไปสองร้อย
กิโลก็ช่างหัวมัน	มันจะเกี่ยวอะไร	แต่มันก็เกี่ยวหน่อยคือ
ขามันรับน�้าหนักเยอะนี่แหละ	ฉะนั้น	ลดน�้าหนักหน่อยก็ดี 
แต่มนักไ็ม่ใช่เรานัน่แหละ	บางท่านกส็ัน่เลยทีเดยีว	เหน็มัย้	 
มันยึด	มันยึดดินน�้าไฟลมไปหมด	ยิ่งพอขาจะพังขึ้นมา 
ป่วยเป็นโรคขึ้นมา	จะสูญสลายพังพินาศขึ้นมา	ก็เอาแล้ว	
ร้องครวญครางทีเดียว	
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ฉะน้ัน	ก็ต้องไปหัดแยกแยะจนชัดในใจว่า	ฉันจะ
ไม่ยึดแกแล้ว	ต่อให้แกหายไป	สูญพังไปน่ี	ฉันสบายแล้ว 
นัน่แหละเรยีกว่าไม่ยดึ	ตอบตัวเองได้ด้วยตนเอง	จงึไม่มว่ีา	 
เอ...จะท�านานหรอืไม่นาน	ดวู่ากเิลสมนัหมดม้ัย	เลกิหลงผิด 
ได้หรือยัง	มันถอนความยึดถือได้มั้ย	ถ้ารูปพัง	เราตายมั้ย	
เราน่ะมันไม่มี	มันจะตายได้อย่างไรล่ะ	ต่อให้มันพัง	เราก็
ไม่ตาย	แต่บางท่านนี่	กลัวตาย	ก็ยังหลงผิดด้านรูปอยู่มาก 
ทีเดียว

สิ่งรู้จักพังรู้	จักตายนี่	ก็แค่กายมันแตกเท่านั้นเอง	
วิญญาณมันก็ไม่ได้ตายอะไร	มันก็มีแผนกเตรียมรอส่ง 
อยู่แล้ว	คือจุติจิตมันก็รอส่งอยู่	ฝ่ายรับก็เตรียมอยู่นะ	ก็ 
ปฏสินธจิติ	เตรยีมรบัอยู	่สิง่ทีจ่ะทิง้ไว้	สิง่ทีจ่ะหมดไปกม็แีต่ 
ด้านรูปเท่านั้นเอง	ด้านนามธรรมมันไม่มีอะไร	กรรมเก่า 
ท�าไว้บญุบาปกไ็ด้ไปเพยีบ	แผนกส่งกส่็งต่อไปเร่ือยมนัเป็น 
อย่างนี้	คุณความดีท่ีเราท�าไว้	ก็ไม่เสียหายไปไหน	เขาก็ 
ส่งต่อไป	ที่จะหายไปก็เงินนั่นแหละ	ใครมีเยอะเท่าไหร่ 
ก็หมดเท่านั้นแหละอันนี้	ไม่ต้องห่วงเลย	มันเป็นด้าน 
รปูธรรม	ส่วนบุญกศุลนีท่�าไว้เท่าไหร่	แผนกส่งเขาก็ส่งตามไป 
อย่าว่าแต่บุญเลย	บาปด้วยทนีี	้เขากส่็งไปด้วย	แถมนสัิยด้วย	
นิสัยขีเ้กียจนีอ่ย่าคดิว่าจะหายนะ	ตายแล้วเกดิใหม่กยั็งขีเ้กยีจ
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เหมอืนเดมิมนัไม่หาย	นสิยัขีเ้กยีจในโลกใบนี	้มนัไปด้วย	ดงันัน้ 
รบีละมนัซะ	กิเลสทัง้หลายเนีย่	มนัตามไปด้วยตลอดแหละ	
มันเป็นอย่างนี้	ส่วนเงินทองและสิ่งของด้านรูปธรรมมัน
ไม่ติดตามไป	ให้รู้จักพิจารณาแยกแยะ	นี้ก็คือปัญญาด้าน
วิปัสสนา	วิปัสสนาปัญญานี่จะแยกแยะรูปธรรมนามธรรม	
เมื่อแยกแยะได้แล้ว	ก็แยกเป็นธาตุก็ได้	แยกเป็นขันธ์ก็ได้	
เพื่อให้มันชัดเจน	

แยกรปูนามออกมา	ก็แยกเป็นขันธ์	แยกกระจายแล้ว	 
ก็พิจารณาเพื่อให้มันมีความชัดเจน	คือ	ในขันธ์ทั้ง	๕	นั้น	
ต่างก็มีอนิจจลักษณะอยู่ในนั้น	มีทุกขลักษณะอยู่ในนั้น 
มีอนัตตลักษณะอยู่ในน้ัน	อนิจจลักษณะก็คือมันเป็นของ 
ไม่เทีย่ง	จากไม่มกีม็ ีมีแล้วก็สลายหมดไป	มอียูเ่หมอืนกนั
แต่มนัอยูเ่พยีงชัว่คราว	อยูไ่ม่นาน	ถ้าแบบสันตตนิานหน่อย	 
รูปร่างกายกอ็ยู	่๘๐	ปี	๙๐	ปี	น่ีแบบสันตต	ิแต่โดยละเอยีดแล้ว 
มันก็อยู่ไม่นานหรอก	วัยเด็กก็หมดไปแล้ว	ไม่มีเด็กคนนั้น 
แล้วตอนนี้	หายไปแล้ว	ถ้าแยกละเอียดแล้วมันก็หาย 
ไวกว่านั้นอีก	เมื่อเช้านี้หายไปหรือยัง	หายไปแล้ว	หายไป
หมดแล้วเมื่อเช้าเน้ีย	ตอนน้ีมันเลยเที่ยงมาแล้ว	เมื่อเช้าก็
หายไป	นี่มันก็มีแต่ของหมดทั้งนั้นแหละ	หมดไป	สลายไป	 
นี้เรียกว่ามันเป็นของไม่เที่ยง	เดี๋ยวอีกสักหน่อยวันนี้ก็จะ
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หมดไปอีกเหมือนกัน	หมดเดือน	หมดปี	หมดโน่น	หมดนี่ 
หมดลมหายใจ	หมดเรี่ยวแรง	หมดทุกสิ่งทุกอย่าง	นี่แหละ
เรียกว่ามันไม่เที่ยง	มันมีอนิจจลักษณะอยู่ข้างใน	ข้างใน
ทุกช้ินส่วนเลย	ไม่ใช่แค่ส่วนเดียวนะ	มีในทุกชิ้นส่วนเลย	
มันมีอนิจจลักษณะ	มันอยู่ไม่นาน	อยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 
ตาก็อยู่บนลูกตาชั่วคราว	หูก็อยู่ตรงหูนี้ชั่วคราว	แต่การ 
สบืต่อของมนัอาจจะดูเหมอืนอยูน่านสกันดิหนึง่	สนัตตมินั
กบ็งัอนจิจลกัษณะไว้ เรากเ็ลยต้องหดัใช้ปัญญาพจิารณา
แทรกเข้าไป อันนี้อนิจจลักษณะก็มีอยู่ 

ทกุขลกัษณะกม็อียู่	มนับบีค้ันมาทางนัน้ทางนี	้บบีมา 
ด้านน้ัน	ด้านน้ี	บีบค้ัน	เป็นทุกข์	เป็นส่ิงท่ีไม่สะดวกไม่สบาย	 
ขัดแย้ง	ติดขัด	อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมาย	มีอะไร 
ติด	ๆ	ขัดๆ	เยอะแยะ	เดี๋ยวเป็นนั่นเด๋ียวเป็นนี่ติดขัด 
อย่างนั้นอย่างนี้	ขัดคอเราเร่ือย	อย่างนี้ท�านองน้ี	ร่างกาย
เราก็ขัดคอเราเร่ือย	จะสบาย	ๆ	หน่อย	เดี๋ยวก็เป็นนั่น
เดี๋ยวก็เป็นนี่	ความรู้สึกเด๋ียวก็ขัดแย้ง	ขัดคอเรา	อย่างนั้น 
อย่างนี้	ไม่สะดวกไม่สบาย	ไม่เหมือนที่เราวางแผนไว้ 
ถ้าโดยการวางแผน	เรากพ็ยายามวางแผนให้มนัมคีวามสุข	
ให้มันบริหารได้ดี	แต่อย่างไรมันก็เป็นทุกข์	
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มันมีอนัตตลักษณะอยู่ข้างใน	คือมันไม่มีตัวตน	มัน
เกิดจากเงื่อนไขปัจจัย	มันมีเหตุมีปัจจัยบังคับให้เกิดผล 
อย่างนัน้	ๆ	มนัจะเป็นไปอย่างอืน่ไม่ได้	เป็นธรรมชาติของมนั	
มนัไม่มเีจ้าของ	มันไม่ใช่ของเรา	แล้วมันก็ไม่ใช่ของใครด้วย	
ไม่มสีตัว์อยูใ่นนัน้	ไม่มคีนอยูใ่นนัน้	ไม่มใีครมาสิงอยูใ่นร่างนี้	 
ไม่มีท่านไปสงิอยู่ในร่าง	ไม่มคีนอยูใ่น	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	
ไม่มีคนในเวทนา	ไม่มีใครในความรู้สึกทั้งนั้นแหละ

เมื่อแยกรูป	แยกนาม	แยกธาตุ	แยกขันธ์	กระจาย
ออกมาได้แล้ว	ก็ประกอบอนิจจลักษณะเข้าไป	ประกอบ 
ทกุขลกัษณะ	และอนตัตลักษณะเข้าไป	ให้มนัเหน็ชดัเจนว่า	 
มนัจะไม่เหลอือย่างแน่นอนนัน่เอง	ไม่เหลอืตวัตนนัน่แหละ 
ไม่เหลอืความเหน็ผดิอยู่น่ันแหละ	ไม่อย่างนัน้ความเหน็ผดิ 
มันจะอาศัยขันธ์	๕	เกิดขึ้น	เราก็เลยจะต้องช�าแรกลงไป
ให้เห็นชัด	ช�าแรกลงไปอย่างนี้	ช�าแรกลงไปบ่อย	ๆ	ก็จะได้
เข้าใจชัดเจน	ทน้ีี	กเ็อารปู	นาม	ขนัธ์	๕	ทีเ่ป็นอนจิจัง	ทุกขัง	 
อนตัตา	มาพจิารณาให้ลกึซึง้ว่า	โอ...นีม่นัเป็นทกุข์	เป็นทกุข์ 
อย่างไร	มันก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร	วิญญาณ 
นามรูป	เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย	และก็หมุนวนอยู่
อย่างนี้	หมุนวนไปมาเป็นวัฏฏสงสาร	เป็นปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายเกิดทุกข์นี่แหละ	มาดูให้มันรู้	ให้มันเห็น	
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พวกเราเป็นลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้า	มาเดนิตามมรรค 
เพื่อให้ถึงนิพพาน	ก็ได้สัจจะเพิ่มมาอีกสองข้อ	เป็นฝ่าย
นิโรธวาระ	ส่วนความเป็นไปของขันธ์	๕	ที่มันมีอยู่แล้ว	
มันเป็นฝ่ายสมุทยวาระ	การแยกธาตุ	แยกขันธ์เป็นปัญญา
ในชั้นวิปัสสนา	วิปัสสนาก็จะส่งไปถึงสัจจานุโลมิกญาณ 
คือญาณที่เห็นตรงสอดคล้องกับหลักสัจจะ	ส่งไปถึงตรงนี	้ 
ต่อไปก็เป็นงานของขัน้โลกตุระ	คอืต้องมีมรรคข้ออืน่	ๆ	มา 
ประชมุรวมกนัเข้า	ความจรงิ	เรากท็�ามาตามล�าดับนัน่แหละ	 
ทัง้ด้านศลีกม็มีาด้วย	สมาธกิม็มีาด้วย	ปัญญา	ความคดิต่าง	ๆ	 
ก็มีมาด้วย	ถ้ายังขาดตรงไหนอยู่ก็ไปเติมมาให้มันสมบูรณ์	

เมื่อมีญาณเห็นตรงสอดคล้องกับหลักสัจจะ	๔	แล้ว	
ต่อไปก็เหลือแต่เจริญมรรคให้สมบูรณ์	อันไหนที่ยังขาดอยู่
ก็ไปเติมเข้ามาให้สมบูรณ์	เม่ือมรรคสมบูรณ์	รวมตัวกัน 
ก็จะเกิดมรรคญาณข้ึน	แทงทะลุสัจจะ	๔	ได้	อันนี้พอจะ 
เข้าใจมัย้ครบั	ปัญญามี	๒	ตอน	มีวปัิสสนาปัญญากับมรรค
ปัญญา	ตัวท่ีจะท�าลายกิเลสได้จริงก็คือมรรคญาณนั่นเอง	
ฉะนัน้	ให้เราหัด	หัดท�าไปตัง้แต่ต้นให้ถกูต้อง	มสัีมมาทฏิฐนิ�า	 
เพิ่มพูนสัมมาสังกัปปะ	มีศีลให้ดี	มีจิตให้มั่นคงไว้	มรรค	๘ 
มันก็จะเจริญงอกงามขึ้นไป	ท�าไปเรื่อย	ๆ	เมื่อถึงคราวมัน
สมบูรณ์	ก็จะได้เกิดมรรคญาณได้	
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ถาม	กราบสวสัดอีาจารย์สุภีร์ค่ะ	พระโสดาบนัยงัท�าใจ
ได้ไหมคะกบัสิง่ท่ีต้องพรากจากของรัก	และท่านมวีธิปีฏิบตัิ
เช่นไรต่อการพลัดพรากของรักของเจริญใจ	

ตอบ	ถ้าเป็นของรกัของเจรญิใจ	พระโสดาบนัยงัท�าใจ
ได้ไหม	พระโสดาบันท่านจะมีความรู้ว่า	ถ้ายังรักสิ่งใดอยู่ 
กจ็ะต้องทุกข์เพราะสิง่น้ัน	ท่านกจ็ะไม่โทษสิง่นัน้	ท่านรูจ้กั
กระบวนการเกดิขึน้ของทกุข์เป็นอย่างด	ีเพียงแต่ยงัไม่หมด
ทกุข์	เพราะยงัไม่หมดกเิลสเท่านัน้	เช่น	นางวสิาขา	ท่านมีหลาน	
หลานของท่านน้ัน	เป็นหลานสาวน่ารกัด้วย	เมือ่หลานตาย	 
ท่านก็เกิดความเศร้าโศกขึ้น	ท่านก็ไม่งงอะไรหรอก	ท่านก็ 
เข้าใจว่า	ตายนี้เป็นเรื่องธรรมดา	ความเศร้าโศกเกิดขึ้น
ก็เพราะความยึดถืออยู่	ถ้าเป็นพวกเรานี้	มันจะวุ่นวาย 
หลานเราตัวเล็ก	ๆ	ท�าไมมนัตาย	มนัท�ากรรมอะไรไว้	ท�าไม
ตายไวแท้	ท�าไมคนนั้นไม่ตาย	ท�าไมคนนี้จึงตาย	สงสัย	
ลังเล	ส่วนพระโสดาบันนี้	ท่านเห็นชัดว่า	ขันธ์	๕	มันเกิด	
มันก็ต้องตายเป็นธรรมดา	ถ้ารักขันธ์	๕	นี้	ก็ต้องเศร้าโศก
เพราะขันธ์	๕	เข้าใจชัด	ทุกข์ต่าง	ๆ	ว่ามันเป็นอย่างนี้ 
ทกุข์คือขนัธ์ ๕ กเ็กดิแล้วดบัไป ทกุข์เพราะความถอืขันธ์ ๕  
คือเกิดโสกะปริเทวะขึ้น	พระโสดาบันก็จะเข้าใจ	แต่ยังมี 
โสกะปริเทวะได้	แต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกขสัจหมดเลย	ไม่ใช่ 
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ตัวตน	ส่วนพวกเรานี้	มีความเห็นผิดเพิ่มมาด้วย	โสกะ 
ก็เอามาเป็นของเรา	เป็นเราเศร้าโศก	เราเศร้าโศก	เพราะ
ความตายของอีกคนหนึ่ง	มันปนเปกันไปทั่วเลย

พระโสดาบันนี้ท่านยังมีความรักความติดข้องใน 
รูปอยู่	เมื่อรูปพัง	รูปตาย	ก็ยังเกิดโสกะปริเทวะได้	อยู่ที่ว่า
ท่านรักรปูน้ันม้ัย	อย่างนางวิสาขาท่านรกัรปูหลานของท่าน 
เมื่อหลานสาวของท่านตายไป	ท่านก็เกิดความเศร้าโศก 
ท่านก็รู้จักว่าทุกข์นี่เกิดตายตามธรรมชาติ	โสกะก็เป็นทุกข์
ที่จรมาจากความรัก	เข้าใจทุกอย่าง	ส่วนพวกเราบางที 
ไม่เข้าใจ	ท�าไมตายตัง้แต่เดก็	นีค้อืไม่เข้าว่าเดก็มันกต็ายได้	
ไม่เข้าใจนีม่นัจะถาม	ท�าไม	ๆ	สงสยัในสิง่ทีเ่กดิตามเง่ือนไข 
ท�าไมตายตัง้แต่เดก็	พอเศร้าโศกขึน้มากก็ลายเป็นเราเศร้าโศก	 
ไม่อยากจะเศร้าโศก	ท�าอย่างไรเราจึงจะหายเศร้าโศก	มัน
ไม่เข้าใจ	ไม่เห็นความจริง

พระโสดาบันจะเห็นทุกข์คือรูป-นาม	ขันธ์	๕	ที่เกิด
มาตามกรรม	เม่ือถึงเวลาก็ตายไป	เกิดตายเป็นทุกขสัจ	
โสกะปริเทวะก็เป็นทุกขสัจ	ไม่ใช่เรา	เกิดเพราะความรัก
ในขันธ์	๕	นี้แยกแยะได้ชัดเจน	ความเกิด	ความตายนี้
เกิดจากกรรมเก่า	โสกะปริเทวะเกิดจากความยึด	นี่เข้าใจ 
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หมดเลย	เข้าใจกระบวนการ	เข้าใจสิง่ต่าง	ๆ	เหน็ว่าไม่มตีวัตน 
โสกะปรเิทวะก็ไม่ได้ผดินะ	ท่านสามารถร้องไห้ได้ตามสบาย 
ถ้าสนุขัตายก็เชญิร้องไห้ตามสบาย	แต่อย่าเหน็ผดิกแ็ล้วกนั	
ร้องไห้เสร็จ	ก็อย่าบอกว่าเราร้องไห้ก็แล้วกัน	บอกว่าเป็น 
ทุกขสัจมันเกิด	มันเกิดเพราะอะไรล่ะ	มันเกิดเพราะรัก 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ นี่มันก็เป็นทุกข์ 
เป็นทุกขสจันัน่เอง มนัเป็นทกุข์จรมา ส่วนเกดิและตายมนั 
เป็นทุกข์จริงที่มาจากกรรมเก่า	ส่วนอันนี้	มันเป็นทุกข์จร
ที่มาจากความยึดถือปัจจุบัน	ยึดถืออะไร	ก็จะเกิดโสกะ 
ปริเทวะขึ้นเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป

ฉะนั้น	ถ้าเกิดโสกะ	ปริเทวะ	เศร้าโศก	เสียใจขึ้น 
กต้็องเหน็ถกูต้องว่านีม่นัเป็นทกุขสจั	มเีหตปัุจจัยจงึเกดิขึน้	 
ก็ไม่ผิดอะไร	ร้องไห้ก็ไม่ผิด	ที่ผิดคือความเห็นผิด	เห็นว่า 
เป็นเราร้องไห้	เราไม่อยากจะร้องไห้	เราไม่ควรจะร้องไห	้ 
เราเป็นนกัธมัมะธมัโม	นีไ่ม่ควรจะร้องไห้นะ	ไม่ควรมนี�า้ตาเลย	 
เราเป็นนักธัมมะธัมโมนี้ผิด	ผิดที่เห็นว่ามี	“เรา”	นั่นแหละ	 
เราไม่ควรจะร้องไห้ด้วย	นี้ยิ่งผิดใหญ่	นักปฏิบัติธรรม 
ก็ร้องไห้ได้	เชิญร้องไห้ตามสะดวก	แต่ให้เห็นว่ามันเป็น 
ทุกขสัจนั่นเอง	ถ้ามีความรัก	ความโศกก็จะเกิดขึ้นได้	ถ้า 
ไม่มีความรัก	ความโศกก็ไม่มีนั่นเอง
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พระโสดาบันนั้นยังถือกายอยู่ว่าเป็นของสวยงาม 
ยังยึดถือด้านรูปอยู่	ส่วนพระอนาคามีไม่ถือรูปว่าสวยงาม	
ตายจะไม่เป็นอะไร	พระอรหันต์ไม่ถือด้านนาม	ไม่ยึดถือ
สิ่งท้ังปวงเลย	พระโสดาบันละแค่ความเห็นผิด	ยังไม่ได้
ละความรัก	ยังมีความยึดถืออยู่	อันนี้ให้ทุกท่านแยกแยะ
ให้ดี	ๆ	ยังไม่ต้องรีบละโสกะปริเทวะก็ได้	ให้รีบละความ
เห็นผิดก่อน	เศร้าก็ได้	อย่ากลัวความเศร้า	มีโอกาสเศร้าก็
เศร้าซะบ้าง	จะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้าง	ถ้าไม่เศร้าเลย	
เดี๋ยวจะไม่เป็นคนกับเขา	มีโอกาสจะได้เข้าใจคนอื่นเขา 
ถ้าเราไม่เศร้าเลย	เวลาคนอื่นเศร้า	เราก็ไม่เข้าใจเขาใช่มั้ย	 
ถ้าได้เศร้ากับเขาบ้าง	แหม...เข้าใจกันดี	แต่อย่าเห็นผิด 
เอามาเป็นตวัเรากแ็ล้วกนั	ให้เหน็ว่าเป็นทกุขสจั	เป็นขนัธ์	๕ 
มันเศร้า	ต้องหัดฝึกนะ	

ตามหลักการกบ็อกแล้ว	โสกะ	ปรเิทวะ	ทกุข์	โทมนัส	
อุปายาสะ	นี้เป็นทุกข์	การได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่า
พอใจกเ็ป็นทกุข์	การพลดัพรากจากสิง่ทีรั่กทีพ่อใจกเ็ป็นทกุข์	 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ไดส้ิ่งนัน้	นั่นก็เป็นทุกข์	ไม่ผิด	เป็นสัจจะ	
ส่ิงท่ีผดิคือความเหน็	เอาความเหน็ผดิออกไปก่อน	พลดัพราก
ก็ไม่ว่าอะไร	ให้รู้ว่านั่นมันเป็นขันธ์	๕	อย่าเห็นว่าเป็นเรา
พลัดพรากจากพ่อจากแม่	อย่าเห็นว่า	เป็นเราพลัดพราก
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จากญาตพิีน้่อง	จากหมา	จากแมว	ให้รูจ้กัว่ามนัเป็นขนัธ์	๕	 
แค่นั้นแหละ	มันเป็นทุกข์นั่นเอง	ถ้ารู้จักว่ามันเป็นขันธ์	๕	
มันก็ถูกต้อง	เรียกว่าเห็นถูก	ถ้าจะไม่ต้องพลัดพรากอีก 
ก็ไม่ต้องมาเกิด	แต่ถ้ายังเกิดอยู่	ทุกข์ยังเกิดอยู่	มันก็ต้อง
เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา	

ถาม	ท�าไมถึงโดนพ่อแม่ด่าและตะคอกเป็นประจ�า	
เป็นกรรมเก่าของดิฉันหรือเปล่าคะ	อดทนเพราะท่านเป็น 
บุพพการ	ีควรท�าเช่นไรคะ	ขอบพระคณุคะ	ด้วยความเคารพ

ตอบ	ค�าถามว่า	ท�าไม	ๆ	น่ีแสดงว่ามันไม่เข้าใจ	
ความเข้าใจก็ไม่ยากอะไร	เอาค�าว่า	ท�าไม...	ออกไป	มันก็
จะกลายเป็นประโยคบอกเล่า	เหมือนกับว่า	ท�าไมฝนตก 
ถ้าเราเข้าใจแล้ว	ก็เอา	ท�าไม...	ออก	ก็เหลือแต่	“ฝนตก”	
จากประโยคค�าถามก็กลายเป็นประโยคบอกเล่า	ท�าไม
จึงโดนด่า	ท�าไมโดนด่า	ก็เอา	ท�าไม...	ออกไป	ก็เหลือแค่	
“โดนด่า”	แค่น้ันแหละเป็นประโยคบอกเล่า	นีแ่หละเรียกว่า 
ละความเหน็ผดิ	ไม่ต้องมคี�าตอบอะไร	เพราะมันไม่มคี�าถาม 
ถ้ามีค�าถามแล้ว	ตอบจนตายมันก็ไม่ได้ค�าตอบหรอกนะ 
เพราะมันมคี�าถาม	ค�าถามมนัอยูใ่นใจนี	่เมือ่ค�าตอบมนัไม่มี
ในใจ	จะตอบไปก่ีค�าตอบ	เป็นพัน	ๆ	ค�าตอบมันก็ไม่เกิด 
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ประโยชน์อย่างแท้จริง	มันมีประโยชน์ในแง่ท�าให้ใจเรา 
ไม่ทกุข์เรือ่งนีม้าก	แต่ความสงสยักย็งัอยู	่จะไม่สงสยัมันต้อง
มีแต่ค�าตอบ	ไม่มีค�าถาม	ในหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนานี้	
ปฏิบัติให้มันมีแต่ค�าตอบ	ไม่มีค�าถาม	ในเมื่อไม่มีค�าถาม 
กไ็ม่จ�าเป็นต้องตอบอะไร	ค�าถามมนัไม่เกิด	ค�าถามว่า	ท�าไม... 
ไม่มี	ไม่ต้องตอบ	เราจะเกิดอีกม้ัย	ก็ไม่ต้องตอบ	เพราะ
เราไม่มซีะแล้ว	ค�าถามนีก้ไ็ม่ม	ีถ้ายงัมคี�าถามนีอ้ยู	่เราเป็น
อย่างไร	ท�าไมเราจงึโดนอย่างนี	้จะตอบไปกีร้่อยกีพ่นัค�าตอบ	 
ก็ยังต้องถามไปเรื่อย	ๆ

ท่านนีก้ถ็ามว่า	ท�าไมถงึโดนพ่อแม่ด่า	ประโยคค�าถาม
มาแล้ว	วิธีการคือให้ท่านยอมรบัว่า	นัน่...	มนัเป็นทกุข์นัน่เอง	
เป็นขันธ์	๕	ไม่ใช่เราโดนด่า	เป็นขันธ์	๕	ขันธ์	๕	มันเป็น
ทุกข์	เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละ	มันเป็นธรรมชาต ิ
เป็นปกติ	เป็นธรรมดา	เอาท�าไมออกไป	กลายเป็น	โดนด่า 
แค่นัน้แหละ	โดนด่ากเ็ป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา	ๆ	ไม่ใช่เรา
โดนด้วย	เป็นขนัธ์	๕	มนัโดน	บางท่านกว่็าอาจารย์ไม่โดนบ้าง 
ก็แล้วไป	ก็บอกว่าไม่ใช่คน	มันเป็นขันธ์	๕	ขันธ์	๕	มันโดน 
อาจารย์จะโดนท�าไมเล่า	ท�าไมขนัธ์	๕	นีมั้นโดน	ขนัธ์	๕	นี้
มันไม่โดน	นี้ก็ต้องพิจารณาละเอียดเพิ่มอีก
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อปุาทานขนัธ์	มนัเกดิจากกรรม	กรรมประมวลจดัสรร
มาแล้ว	ถึงวาระโดนก็โดนไป	ถึงวาระไม่โดนก็ไม่ต้องโดน 
ถึงวาระสุขก็สุขไป อย่าบ่นว่ามันสุขเหลือเกิน ถึงวาระ
ทุกข์ก็ทุกข์ไป อย่าบ่นว่ามันทุกข์เหลือเกิน ถึงวาระโดน
ด่ากโ็ดนด่าไป อย่าบ่นว่าโดนด่าเหลอืเกนิ	ถงึวาระโดนชม
ก็โดนชมไป	อย่าบ่นว่าโดนชมเหลอืเกนิ	มนัเป็นต่างวาระกัน	
ต่างกรรม	ต่างวาระ	เพราะกรรมของแต่ละคนต่างกนั	เวลา
ในการให้ผลของกรรมกต่็างวาระกนั	เช่น	สตัว์บางตวัตอนนี้ 
เขาเกิดเป็นหมาอยู่	ได้วาระเป็นหมา	เราได้วาระเป็นคน 
ต่อไปบางวาระ	มันอาจสลับกันก็ได้	เราสลับไปเป็นหมา	
เขาสลับมาเป็นคน	อย่างนี้มันเป็นวาระกัน	พอเข้าใจม้ัย 
มันเป็นอย่างนี้	มันเป็นธรรมชาติของก้อนทุกข์นะ	มันก็ 
ไม่ต่างกันหรอก	มันเป็นคนละช่วงเวลากัน	

ชาวโลกนี้ไม่โดนด่าไม่มีหรอก	โดนด่าทั้งนั้นแหละ 
มนัเป็นธรรมดา	อยูท่ีใ่ครจะถงึวาระ	ใครมากใครน้อยกต็าม
กรรมของแต่ละคน	อยู่ที่ว่าจะบริหารอย่างไรให้มันพอเป็น
ไปได้	ยอมรับทุกข์ได้มั้ย	เอาทุกข์มาเรียนรู้มั้ย	ถ้าเอาทุกข์
มาเรียนรู้	ก็ยิ่งชัดเจนว่า	โอ...เกิดมานี้มันยาก	ล�าบากแท้	
ขนาดพ่อแม่เราแท้	ๆ	อยู่ด้วยกันแท้	ๆ	ก็ยังด่าเรา	เราก็
จะได้รู้จักว่า	ชีวิตนี้มันป็นทุกข์	มันยากล�าบาก	บริหารให้
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รอดไปแต่ละวันด้วยความล�าบาก	ครั้นจะไปโกรธพ่อแม่ 
กบ็าปอกีทนีี	้ด่าคนืกย็ิง่บาปหนกักว่าเดมิอกี	มแีต่ส่ิงหลอกล่อ 
ให้เราไปท�าบาป	วิบากที่รับมาก็คือความทุกข์	คือโดนด่า
น่ีแหละ	มันหลอกเราให้เราท�ากรรม	ท�ากรรมเพ่ืออะไร 
เพ่ือเราจะได้โดนด่าอีกนั่นแหละ	ถ้าเราเช่ือมันก็แย่เลย 
พ่อแม่ด่าเรามา	เรากบ่็นคนืไป	เป็นอย่างไรครบั	เรากส็ร้าง
กรรมใหม่ไม่ดี	กรรมเก่ามันก็ให้ผลเรียบร้อย	มันหลอกเรา 
ให้เราสร้างกรรมใหม	่เราไม่รู้จัก	เราสร้างกรรมใหม	่เราก็ 
โดนด่าใหม่	วนไปมาอย่างนี้	

ทกุท่านต้องไม่ถกูวฏัฏสงสารหลอกเอา	ไม่อย่างนัน้แล้ว	 
มันก็จะวนไปเร่ือยอย่างน้ี	มันก็หลอกเราไปเร่ือยอย่างนี้	 
หลอกให้เราท�ากรรมหมนุอยูอ่ย่างนี	้หลอก...	มนัเป็นหน้าที่ 
ของกิเลส	ไปว่ามันก็ไม่ได้	มันเป็นอย่างนั้น	พวกเราก็
มีหน้าที่เป็นผู้รู้	เป็นพุทธะ	อย่าโดนหลอกว่า	น่ันเป็นเรา	
นั่นเป็นตัวเป็นตนของเรา	มันเป็นทุกข์ต่างหาก	อย่าสงสัย 
สิ่งทั้งหลาย	ขันธ์ ๕ นี้มันเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม 
คือเป็นธรรมะที่มีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิด	จึง 
ไม่ต้องสงสัยว่า	ท�าไมมันจึงเป็นอย่างนั้นในวาระนี้	วาระนี้ 
มันสมควรเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้	ไม่ต้องสงสัย 
ไม่ต้องสงสัยว่า	ท�าไมฟังอาจารย์แล้วง่วงนอนเหลือเกิน 
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ไม่ต้องสงสัย	วาระนี้มันต้องเป็นอย่างนี้	วาระอื่นอาจ
หนักกว่านี้หรือหายไปเลยก็ไม่รู้	แต่วาระน้ีมันเป็นอย่างนี ้
วาระอืน่จะเป็นอย่างไรกด็เูอาเองกแ็ล้วกนั	อย่ามคี�าถามว่า
ท�าไม	เอาท�าไมออกไป	นั่นแหละเรียกว่ารู้จักทุกข์

ท่านผูถ้ามนี	้กโ็ดนด่า	ถ้าพดูแบบคนทีเ่ข้าใจสจัธรรม
ก็ว่า	เราเกิดมานี่	เป็นขันธ์	๕	มันเป็นผล	เป็นวิบากที่ได้มา	
โดนด่าก็เนื่องจากผลของกรรมที่เราเคยไปท�าต่อโลกเขาไว้	 
เคยด่าโลกเขาไว้	โลกก็ด่ากลับคืนมา	โดยสร้างฉากมา
เป็นพ่อแม่เราที่ชอบด่าคน	ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นกรรมของตน 
ที่ท�ามา	ถ้ายอมรับผลไป	กรรมนั้นมันก็จะค่อย	ๆ	หมดไป 
พอหมดวาระของมัน	เรากเ็ลกิโดนแล้ว	หมดวาระตอนไหน	
พ่อแม่อาจจะตายไปก่อนหรือเราอาจจะหนีบ้านไปก่อน 
หรอืพ่อแม่อาจจะมธีรรมะแล้วกเ็ปล่ียนใจ	มนัมหีลากหลาย
เหตุปัจจัย	ทุกท่านจึงต้องรู้จักข้อนี้ไว้	แล้วปฏิบัติอยู่ใน 
มรรคไว้	มีสัมมาทิฏฐิไว้	ถ้าหลงผิดว่าเราเป็นผู้โดน 
เราไม่สมควรโดน	ท�าไมมาท�ากับเราอย่างนี้	เราผิดอะไร 
นีม่นัเป็นมิจฉาทฏิฐิ	ดฉัินกไ็ม่ได้ผดิอะไร	ดแูลพ่อแม่ด	ีท�าไม
พ่อแม่ต้องมาด่าด้วย	นี่ก็เครียด	ท�าไมต้องด่ากันทุกวัน	 
ด่าวันเดียวไม่ได้หรือ	เอาแล้ว	ขึ้นแล้ว	มิจฉาทิฏฐิมัน 
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มาแล้ว	มนัไม่ยอม	ฮึดไป	ฮึดมา	เป็นเหตใุห้ท�ากรรมรนุแรงได้	
มิจฉาทฏิฐจิงึเป็นกเิลสรนุแรงมาก	ทกุท่านจงึควรรบีละมนั	

ถ้าท่านโดนด่า	ท่านรู้สึกว่าชักจะทนไม่ค่อยไหว 
ให้อดทนไว้	อดกลัน้ไว้แล้วกเ็ดนิหนีห่างไป	เดินจงกรมไว้	ฝึก
สติให้ดีไว้	แล้วก็ถามตัวเองเหมือนที่ผมแนะน�าบ่อย	ๆ	ว่า	 
ใครโดนด่า...	ใครโดนครับ	ขันธ์	๕	อย่าลืมค�าตอบน้ีนะ	
ไม่ใช่ดิฉันโดนเต็ม	ๆ	เลยค่ะ	อย่างนี้มันหลงเต็ม	ๆ	เลย	
ต้องขันธ์	๕	อย่าให้มันเป็นเรานะ	ถ้าเป็นเราขึ้นมาเมื่อไหร่ 
อันตรายแล้ว	ต้องหลบไป	ตั้งสติให้ดี	ต้องขันธ์	๕	โดน 
พอแยกขันธ์	๕	ได้	ก็พิจารณาต่อไป	มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
กจ็ะแยกแยะได้	พ่อแม่กไ็ม่เท่ียง	จะด่าเราได้ตลอดไปหรอืเปล่า	 
ด่าได้ก็ตอนพูดได้เท่านั้น	พูดไม่ได้ก็ด่าไม่ได้แล้ว	เราทราบ 
ชดัแล้ว	หรอือย่างมากสุดกต็ายจากกันเท่านัน้แหละ	มนัไม่มี 
อะไร	แต่ปกตคินเรากไ็ม่เลวร้ายขนาดนัน้	เราเกดิในสคุตภิมู	ิ 
ส่วนใหญ่กรรมกใ็ห้ผลฝ่ายดอียู	่แต่ถงึวาระต้องรบัเศษกรรม 
ไม่ดีนี่	ก็ต้องรับบ้างเป็นธรรมดา	ถึงคราวล่มจม	ก็ต้อง 
ล่มจมบ้าง	ถงึคราวรวยกต้็องรวยบ้าง	เป็นวาระ	อย่าไปเครียด 
อะไรมาก	อย่าเอาเป็นตัวเป็นตน	แม้แต่ปฏบิตัธิรรมกเ็หมอืนกนั	 
ถงึคราวสงบก็สงบ	ให้รูจั้กว่ามนัเป็นคราวสงบ	อย่าไปสงสัย 
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ว่าท�าไมคราวนี้มันสงบ	อีกคราวมันไม่สงบ	ก็อย่าสงสัยว่า 
ท�าไมคราวนีม้นัไม่สงบอย่าสงสยั	ทกุเรือ่งแบบเดยีวกนัหมด	

ต้องแสดงความเห็นใจกัน	ในแง่ที่ว่าเราอยู่ในโลกนี้	 
โดนด่ามนักเ็ป็นเรือ่งท�าใจล�าบากนะ	อย่างนีแ้หละ	โลกมนั 
เป็นทุกข์	มนัเป็นอย่างนี	้พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า	อย่ามาเกดิเลย  
มันทุกข์ พวกเราอยากมาเกิด	แต่ไม่อยากโดนด่า	งงเลย	
อยากมาเกิดอีกแต่ไม่อยากโดนด่า	พระพุทธเจ้าทรงสอน 
บอกว่า	อย่ามาเกดิเลย	เดีย๋วโดนด่า	เกดิแล้วแก่	เกดิแล้วตาย	 
พวกเราอยากเกิด	แต่ไม่อยากแก่	มันงงเลย	ไม่เข้าใจกัน	

ท่านน้ีก็น่าเห็นใจนะครับ	ก็ขอแสดงความเห็นใจ 
แต่ความเป็นจรงิกต้็องยอมรบั	แสดงตามธรรมชาติของโลกเขา	 
แต่สัจธรรมยังไงก็หนีไม่พ้น	ก็ให้ยอมรับ	เอาท�าไมออกไป	
หดัฝึกเป็นประโยคบอกเล่า	หดัท�าประโยคบอกเล่าไว้บ่อย	ๆ	 
เห็นฝนตกกว่็า	ฝนตก	ไม่ต้องท�าไมแล้ว	คนนัน้เป็นอย่างนัน้	 
เอาประโยคค�าถามออกไป	เคร่ืองหมายค�าถามกค็อืวจิกิจิฉา 
นั่นเอง	เราจะต้องเอาออกให้หมดเลย	ถ้าเอาออกได้	ตัวนี้	 
มันก็จะไม่มาคอยทิ่มแทงจิตใจของเรา	แน่นอนว่าโดนด่า 
มนัเจบ็ปวดบ้าง	เรารูจั้กว่านีม่นัเป็นทกุขสัจ	มันเป็นธรรมชาต ิ

284 | สุภีร์ ทุมทอง



เพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น

ของโลก	เกดิมาในโลก	ทีจ่ะไม่โสกะ	ปรเิทวะ	ทกุข์	โทมนสั	 
อปุายาสะ	มนัไม่ม	ีมนัต้องมธีรรมดานีแ่หละ	ให้รูจั้กอย่างนี้	 
มนัไม่ใช่เรือ่งผดิปกติอะไร	ทีผ่ดิปกตกิค็อืความเหน็ของเรา
นั่นแหละ

ถาม	กราบเรยีนอาจารย์	รบกวนสอบถามเรือ่งแนวทาง
การปฏิบัติตามสติปัฏฐาน	๔	กับอริยสัจ	๔	ต่างกันหรือไม่	
อย่างไรคะ	ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ	ไม่ต่างกนัหรอก	อนัเดยีวกนัเลย	สตปัิฏฐาน ๔  
นี่เป็นการเจริญมรรคขึ้นมาเพื่อที่จะมารู้สัจจะ ๔ นั่นเอง  
แต่คราวนี้ผมบรรยายย้อนกลับ	เอาสัจจะ	๔	มาตั้ง	เน้นมา 
ที่สัจจะ	๔	เน้นท่ีตัวถูกรู้ว่าจะรู้อะไร	ตัวผู้รู้ก็คือมรรค	๘	 
นั่นแหละ	ตัวมรรค	๘	ตัวที่ฝึกมาจากสติปัฏฐานนั่นแหละ	 
เป็นตวัทีจ่ะมารู้รูป	รู้นาม	รู้อนิจจงั	ทกุขงั	อนตัตา	รูท้กุขสจั	 
สมุทัยสัจ	นิโรธสัจและมรรคสัจ	ตัวมรรคน้ัน เร่ิมจาก 
สตปัิฏฐาน ถ้าพดูสตปัิฏฐานกแ็บ่งแยกออกเป็นหลายหมวด  
อริยสัจอยู่หมวดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	จึงต้องใช้การ 
พิจารณาเยอะหน่อย	เรียกว่าเป็นหมวดที่ยากทีเดียว	แต่ 
เป็นหมวดส�าคญัในแง่ท่ีจะเป็นตัววัดว่าเราจะถอนกเิลสได้ม้ัย	 
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เพราะถงึแม้ว่าเรานัน้จะฝึกหมวดกาย	หมวดเวทนา	หมวดจติ	 
ท้ายที่สุดก็ต้องเห็นสัจจะอันเดียวกันนี้แหละ	

คราวนี้	เราพูดหมวดสุดท้ายนี้	แล้วย้อนกลับ	ถ้ายัง 
ไม่เห็นสจัจะกย้็อนมาทีร่่างกายก่อน	มาทีธ่าต	ุ๔	ก่อนแล้วก ็
มาดเูวทนา	มาดจิูตอย่างนี	้จะได้รูจ้ดุมุง่เน้นว่า	เราต้องมุง่ให้ 
เหน็สจัจะ	๔	ถ้ายังไม่เห็นก็ย้อนกลบัมาได้จะเป็นประโยชน์ 
ส�าหรับท่านที่เคยฝึกหมวดต่าง	ๆ	มาแล้ว	ถึงจะเคยฝึก
หมวดกายมา	กอ็ย่าลมืฝึกให้สงูขึน้ไป	กายนีเ่ป็นรปูขันธ์นะ	 
รูปขันธ์จัดเป็นทุกขสัจ	แล้วสมุทัยสัจคืออะไร	นิโรธสัจ 
คืออะไร	มรรคสัจคืออะไร	ต้องเห็นชัด	บางท่านฝึกหมวด
เวทนา	หมวดจิตมา	ก็ให้แยกแยะให้ดีนะ	หมวดจิตก็เป็น
วิญญาณขันธ์	วิญญาณขันธ์เป็นทุกขสัจ	สมุทัยสัจมันคือ 
อะไร	ให้พิจารณาเข้ามา	

ที่บรรยายคราวนี้	ก็เรียกว่าเอาระดับสูงมาก่อน	แล้ว 
ค่อย	ๆ	ไล่ลงมา	เดีย๋วพรุง่นี	้วนัสดุท้าย	จะไล่มาจนกระท่ัง
เลยสตปัิฏฐานลงไปอกี	ไม่ใช่เลยขึน้บน	เลยลงล่าง	ถ้าท�าอะไร 
ไม่ได้เลย	ท�าวิปัสสนาไม่เป็น	ต้องท�าอะไรก่อนเลย	พูดมา 
ตัง้แต่บนฟ้าไล่ลงมาเรือ่ย	ๆ	ตอนนีม้าอยู่ระดบักลาง	ๆ	แล้ว	 
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ระดับวิปัสสนาแล้วตอนนี้	เจริญวิปัสสนาไปจนมีความรู ้
หยั่งลงสู่สัจจะ	เรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณ	ญาณที่เห็นตรง
สอดคล้องกบัสจัจะ	ต่อไปกเ็ป็นมรรคญาณ	กจ็ะถอนกเิลส	เมือ่
วานกพ็ดูเรือ่งถอนกเิลส	ไล่มาเรือ่ย	ๆ	เมือ่กีก้ว็ปัิสสนาแล้ว	 
เดี๋ยวต่อไปต้องไล่ลงไปอีก

สรปุแล้วก็เป็นเร่ืองเดียวกนัน่ันแหละ	แต่พดูคนละแง่กนั	 
คือ	สติปัฏฐานพูดเรื่องตัวรู้ ฝ่ายมรรค ๘ อริยสัจพูดเรื่อง
ฝ่ายตัวถูกรู้	ทั้งตัวรู้ทั้งตัวถูกรู้	มันก็เป็นธรรมะเหมือนกัน	 
ต้องเอามาก�าหนดว่า	มันไม่ใช่ตัวตนนะ	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	 
ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ของเขา	มนักเ็ป็นสัจจะนัน่แหละ	ตอนแรก	 
เราก�าหนดรูป-นาม	ขันธ์	๕	หรือก�าหนดกาย	ก็ต้องมีจิต 
ที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะน้ีเป็นตัวรู้	กายหรือรูป 
เป็นตวัถกูรู	้แต่ทัง้หมดทัง้มวลนี	้ถ้ารวม	ๆ	แล้วทัง้สองตวัน่ี	 
ทั้งตัวรู้และตัวถูกรู้	มันก็จะเป็นทุกขสัจเหมือนกัน	

ถาม	เรียนอาจารย์สุภีร์	ชาวพุทธเชื่อเรื่องชีวิตหลัง 
ความตายว่า	ท�าบญุอุทศิให้คนตาย	คนตายจะได้รับ	ถ้าคนตาย 
ทีเ่สยีชวีติไปไม่มญีาต	ิจะได้บญุจากไหน	หรอืต้องสะสมไว้
ตั้งแต่มีชีวิตอยู่
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ตอบ	ชาวพุทธน้ีเช่ือชีวิตหลังความตายว่า	ถ้ายังมี
อวิชชาอยู่ ยังต้องเกิดอีก	ความจริงคนไม่มีนะ	มีแต่ทุกข์ 
คือขันธ์	๕	มันเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อย	ขันธ์	๕	ยัง
เวียนเกิดเวียนตายไปมาได้	ก็เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้
อรยิสจั	เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั	สังขารคือบญุและบาปมนัก ็
ท�างานของมันไป	ท�างานไปเรื่อย	ๆ	ท�าให้เกิดวิญญาณ	
เวียนว่ายตายเกิดไปเร่ือย	ๆ	ทางพุทธเราก็เลยเชื่อชีวิต
หลงัความตาย	แต่กไ็ม่ใช่ว่าคนไปเกดิ	เป็นขนัธ์	๕	นัน่แหละ 
ไปเกิดตามกรรม

ถ้าท�าบุญ	อทุศิยกให้เขาไป	เขากม็โีอกาสได้รับถ้าเขา
อนุโมทนา	แต่โอกาสก็ค่อนข้างน้อย	เพราะว่าอยู่กันคนละ
ภพภมู	ิอยูค่นละมิตกัิน	จะส่ือสารกันก็ค่อนข้างยากล�าบาก 
แค่ภพมนษุย์ด้วยกนัเองน้ีกส่ื็อสารกนัยาก	ต้องไปหาสัญญาณ	
4G	ให้เจอ	ถ้าสญัญาณไม่ม	ีโทรศพัท์กไ็ม่ตดิ	อนันีข้นาดภพ
เดียวกัน	นี้ก็ล�าบากอยู่เหมือนกัน	ทีนี้	ถ้าเป็นคนละภพภูมิ	
คล่ืนส่งมันก็ล�าบากขึ้น	โอกาสที่จะหาตัวกันเจอก็ล�าบาก
มากจรงิ	ๆ	วิธกีารกต้็องใช้คลืน่คอืบญุ	วธิทีีจ่ะท�าให้สือ่สาร
กันได้ไวก็คือบุญก็ต้องใหญ่พอสมควร	ท่านจึงให้ไปท�าบุญ
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กบัพระหรอืพระทกัขเิณยยบคุคล	บญุจะได้สะอาดบรสิทุธิ์	
คลื่นจะได้แรงว่าอย่างนั้นเถอะ	

สรุปแล้ว	เวลาท�าบุญอุทิศส่วนกุศลนี้	โอกาสที่ผู้นั้น
จะได้รับนี่น้อยมากน่ันเอง	ฉะน้ัน	ทุกท่านจึงไม่ต้องรอ
ใครท�าอุทิศให้	เพราะโอกาสจะได้รับนั้นน้อยมาก	แต่ถึง
จะน้อยอย่างไร	เนื่องจากว่าเป็นวิธีเดียวที่ท�าได้	ก็ต้องท�า
กันไป	แต่โอกาสจริง	ๆ	น่ะน้อยมาก	ฉะน้ัน	ถ้ามีโอกาส 
ให้ท�าไว้ตั้งแต่ตอนน้ี	ไม่ต้องรอใครท�าให้หรอก	ไม่ต้องรอ 
เริ่มต้นตั้งแต่ฟังธรรม	ตั้งใจฟังให้ดี	ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว 
ไม่ต้องรอให้ใครอทิุศให้	ถ้าเขาอทิุศให้กดี็แล้วหรอืเรามญีาติ
พีน้่องตายไปกอ็ทุศิให้ได้	แต่โอกาสทีเ่ขาจะได้รบัมนัน้อยมาก	
เน่ืองจากเงือ่นไขมนัต้องลงตวัพอด	ีเขาต้องเกดิในภพภมูทิี่
เหมาะสม	ต้องรูว่้าเรานีอ้ทุศิบญุให้	และเขาต้องอนโุมทนา	
การที่เงื่อนไขมันจะครบก็ยากเอาการอยู่	

ถาม	ในกรณีนี้ชาวศาสนาอื่นที่เขาเสียชีวิต	จะได้รับ
บุญจากไหน	เพราะไม่มีการท�าบุญใส่บาตร	ไม่หิวแย่หรือ
คะ	ขอบคุณค่ะ
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ตอบ	อย่าว่าแต่ชาวศาสนาอื่นเขาเลย	ชาวพุทธเรานี่	 
ที่ท�าบุญอุทิศไปก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแหละ	หิวแทบแย่	
เหมอืนกนันีแ่หละ	ฉะนัน้	ชาวเราชาวเขากเ็หมอืนกนันัน่แหละ	 
เป็นไปตามกรรมเหมือนกัน	ชาวพุทธเรานี้	โอกาสก็จะด ี
มากกว่าเขาหน่อย	เพราะพระพุทธเจ้าของเราเป็นสพัพญัญ	ู
รูท้กุอย่าง	ทรงแสดงแจกแจงชดัเจน	ท�าเหตุอย่างนี	้จะได้ผล 
อย่างนี้	ๆ	เราก็ต้องรีบท�าเหตุเอานั่นเอง	อันไหนที่เป็นบุญ
เป็นกุศล	เป็นคุณงามความดี	โดยเฉพาะในด้านการเจริญ
มรรคนี	่นบัว่าเป็นโอกาสทีส่�าคญัมาก	นาน	ๆ	จะได้มีโอกาส 
ปฏบิตัสิกัครัง้หนึง่	นาน	ๆ	จะได้มโีอกาสฟัง	ให้ทุกท่านรีบ
ใส่ใจสนใจ	แล้วก็ปฏิบัติให้เป็น	มันยากที่ชาวโลกคนหนึ่ง
จะสนใจวิธีทางมรรค	เพราะชาวโลกเขาก็มุ่งแต่เรื่องผล
ประโยชน์เพื่อตัวตน	ถ้ามาเก่ียวข้องกับศาสนา	ส่วนใหญ่
ก็ยังนึกถึงตัวตน	ท�าบุญมาก	ๆ	จะได้ร�่ารวย	จะได้นั่นได้นี่ 
จะได้มีความสุข	ได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์	ก็คิดกันไป 
ส่วนจะมุง่ออกจากวฏัฏสงสาร	เหน็ทกุข์	ไปนิพพาน	อย่างนี ้
ก็น้อยคน	ฉะนั้น	ในยุคสมัยที่มีค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
จึงเป็นช่วงที่หายากมาก	พระพุทธองค์ทรงแจกแจงไว้ 
โดยละเอยีด	ท�าเหตอุย่างนีจ้ะตกนรก	ท�าเหตอุย่างนีจ้ะเป็น
เปรต	ท�าเหตุอย่างนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉาน	ท�าเหตุอย่างนี้
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จะเป็นมนุษย์	ท�าเหตุอย่างนี้จะเป็นเทวดาชั้นนี้	ๆ	ท�าเหตุ 
อย่างนี้จะไปพรหมชั้นน้ี	ๆ	ท�าเหตุอย่างนี้จะไปนิพพาน 
เราเลือกได้หมดเลย	และแน่นอนทกุท่านคงจะไม่เลือกอบาย	 
พวกเราก็เลือกอันสูงสุดไว้	ก็เลือกเจริญมรรค	ไปนิพพาน
นั่นเอง	

บรรยายวนันี	้พอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั	อนุโมทนา
ทุกท่านครับ
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ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ 
และมานานุสัย

วันพุธที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย	
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ตอนนีก้เ็ป็นช่วงเย็นของวนัท่ีสอง	ในการเข้ามาปฏบิตัิ
ธรรม	การปฏิบัติธรรมคอร์สนี้	ชื่อคอร์สอริยสัจ	ฉะนั้น	ก ็
ต้องมีหลักธรรมในการน�าไปพิจารณาให้สอดคล้องลงกับ 
หลักอริยสัจ	ซึ่งอันนี้ส�าคัญมาก	จะท�าให้การประพฤติ
พรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์	๘	นั้นเกิดขึ้นได้	การที่จะมี
พรหมจรรย์ขึน้มาได้น้ี	จะต้องไม่ไปเข้าข้างทฏิฐ	ิ๒	ประการ	
คือต้องไม่ไปฝ่ายสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ	
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สสัสตทฏิฐ	ิคอืความเหน็ผดิว่า	มตีวัตนเทีย่งแท้ถาวร
ค้างอยู่ตัวหนึ่ง	มีตัวเราค้างอยู่	ค้างอยู่ท่ีใดที่หน่ึง	อาจจะ
ค้างอยู่ในวิญญาณก็ได้	ตายแล้วล่องลอยไปเกิดที่โน่น	ที่นี่ 
ทีน่ัน่	อย่างนีก้ารเจรญิมรรค	๘	กไ็ม่มีประโยชน์	เพราะว่าฆ่า
ไอ้ตัวคงที่นี้ไม่ได้	ตัวนี้มันเที่ยงซะแล้ว	จะใช้อาวุธอะไรฆ่า 
มนักไ็ม่ตายสกัท	ีเพราะมนักระโดดไปนัน่ไปน่ีเรือ่ย	อย่างนี้ 
เรียกว่าพวกสัสสตทิฏฐิ	ผู้ท่ีมีความเห็นว่ามีตัวตนเท่ียงแท้
ถาวร	การปฏิบัติอริยมรรคก็ไม่จ�าเป็นเลย	เพราะปฏิบัติไป 
กฆ่็าตวันีไ้ม่ได้	ความเป็นจรงิไม่มหีรอกไอ้ตวัน้ี	ความเป็นจริง 
ก็มีแต่ขันธ์	๕	เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย	เกิดแล้วก็ดับไป	 
แต่คนโดยมากทีเ่ป็นปุถชุนกย็งัเหน็ผดิอยู่ว่ามตีวัตน	พวกเรา 
เลยต้องมาฟังเรือ่งขนัธ์	๕	ให้เข้าใจ	คอืต้องเข้าใจทกุข์น่ันเอง	 
ต้องเหน็ว่าไม่มตีวัตนอย่างไร	ต้องใช้มรรคไปฆ่าความเหน็ผดิ

ตัวตนที่แท้จริงไม่มี	มันมีข้ึนมา	เพราะความเห็นผิด
เท่านั้นเอง	ของเราก็ไม่เคยมี	มีขึ้นมาเพราะความเห็นผิด
เท่านัน้เอง	เราเป็นนัน่เป็นนี	่กไ็ม่เคยมี	มีขึน้มาเพราะความ
เหน็ผดิ	เรากเ็ลยเจรญิมรรคขึน้มาเพือ่ละความเหน็ผิด	ถ้ามี
ตวัตนเทีย่งแท้	เจรญิมรรคอย่างไรกฆ่็าไม่ได้	เพราะมนัเทีย่ง
ซะแล้ว	เอามรรคมาฟัน	มันก็กระโดดหนีไปที่อื่น	ตายจาก
ภพนี้	มันก็กระโดดหนีไปภพหน้าไปเรื่อย	รูปร่างกายพัง	
มันก็กระโดดหนีไปพร้อมกับวิญญาณ	แบบที่คนชาวโลก 

294 | สุภีร์ ทุมทอง



ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย 

เขาเหน็ผดิกนั	แม้แต่เมืองไทยเราเองก็มีความเชือ่ว่า	พอตาย	
วญิญาณกอ็อกจากร่าง	มตีวัตนไปพร้อมกบัวญิญาณไปเกดิ
ทีโ่น่น	ทีน่ี	่หอบบุญและบาปตดิตามไปด้วย	นีก่ย็งัเหน็ผิดอยู่	 
แบบน้ีเรียกว่าสัสสตทิฏฐิ	การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือ
อริยมรรคมีองค์	๘	ก็จะไม่มีประโยชน์	ทุกท่านก็เลยต้อง
ละตัวนี้ให้ได้	ให้เห็นว่าตัวตนเที่ยงแท้ถาวรนี้	เป็นแค่ความ
เห็นผิด	ตัวตนมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน	ยืดยาวขนาดไหนก็
ช่างมัน	ให้เราเข้าใจว่านัน้เป็นเพยีงความเหน็ผดิ	ตวัตนจริง 
ไม่มี	มีขึ้นมาตอนเห็นผิดเท่านั้นเอง	

เราเจริญมรรคก็เพื่อฆ่าความเห็นผิด	ละสักกายทิฏฐิ	
พอละสกักายทฏิฐไิด้แล้ว	ตวัตนตวันีท้ีเ่ทีย่งแท้ถาวรกห็ายไป	 
ไม่มีอีก	ไม่ต้องคิดถึงมันอีกด้วยซ�้าไป	ที่คิดถึงมันก็เพราะ
ความเห็นผิด	นี้คือแบบที่หน่ึงเรียกว่าพวกสัสสตทิฏฐ ิ
ถ้ายังมสีสัสตทฏิฐอิยู	่เจรญิมรรคไม่ขึน้นะ	ทกุท่านกเ็ลยต้อง 
ค่อย	ๆ	ฟังให้ด	ีให้เห็นว่าไม่มตีวัตน	แต่ความรูส้กึว่ามีตวัตน
อาจจะมไีด้	เพราะมนัเป็นกิเลส	พอมตีวัตนขึน้มา	ให้รูจ้กัว่า	 
อันนี้เป็นทิฏฐิ	เป็นกิเลส	เราปฏิบัติเพ่ือละตัวน้ี	ไม่ใช ่
ละตัวตน แต่ละความเหน็ผดิว่ามตีวัตน	ตวัตนยงัไงมนักไ็ม่ม ี
มันเป็นค�าสมมตเิฉย	ๆ	ไม่ต้องละตวัตน	ย่ิงถ้าเป็นตวัตนเท่ียง	 
ยงัไงกฆ่็าไม่ตาย	เพราะมนัเทีย่งไปแล้ว	ยงัไงมนักอ็ยูค่�า้ฟ้า	
แต่ความจริง	ตัวตนเที่ยงแท้ไม่มี	
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อันที่สองคือ	อุจเฉททิฏฐ	ิความเห็นผิดว่า	มีตัวตน
ขาดสูญ	มีตัวตนตาย	เช่น	ตอนนี้	เราเป็นคนอยู่	เมื่อเรา
ตายแล้วเราก็หายสูญไปเลย	ไม่ต้องเกิดอีกอย่างนี้เป็นต้น	
อย่างนี้การเจริญมรรคก็ไม่มีประโยชน์	เพราะว่า	ยังไง 
กต็ายแล้ว	ไม่เกดิอยูแ่ล้ว	กไ็ม่ต้องมมีรรคไปละอะไร	ซ่ึงผิด
ทัง้หมดเลย	ความเป็นจรงิกไ็ม่ได้มคีนเกดิ	แต่ความเกดิต้อง
มีถ้ายังมีอวิชชาอยู่	ต้องเจริญมรรคมา	เพื่อละอวิชชา	ทุกข์
จะได้ไม่เกิด	ที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้	ถ้ามีความเห็นผิดว่า 
เอาล่ะ...เราตายแล้ว	ร่างกายตายพงัไป	ตวัเราตวัสตัว์ก็ตาย
ไปด้วย	ดบัสญูไปด้วย	อนันีก้ารเจริญมรรคกไ็ม่เกดิประโยชน์	
เพราะยังไงก็ไม่เกิดอยู่แล้ว	นี้พวกอุจเฉททิฏฐิ	

พวกเราก็ต้องละทัง้สองข้างเลย	คอืไม่มีทัง้สองตวัแหละ	 
ไม่มีทั้งตัวตนเที่ยงแท้ถาวร	ไม่มีทั้งตัวตนสูญสลาย	มีแต ่
ขนัธ์	๕	เกดิขึน้	ขนัธ์	๕	ดบัไปน่ันเอง	เม่ือมเีหตปัุจจยัพร้อม
ก็เกิดข้ึน	หมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป	มีแต่ทุกข์เกิด	มีแต่ 
ทุกข์ดับน่ันเอง	เท่าน้ันแหละ	เมื่อมีตัวตนโผล่มา	มันก็คือ
ความเหน็ผิด	เราไม่ได้ละทุกข์	เราจะละตัวน้ี	ละความเห็นผิด 
ว่าเป็นตัวเป็นตนนี้	ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถเจริญมรรค 
ได้แล้ว	รู้จักทุกข์และรู้จักกิเลสที่จะละ	คนที่เขาไม่ได้ 
ฟังธรรมเนี่ย	ปฏิบัติยังไงก็ไม่เข้ามรรคซักที	เพราะว่าเขา 
นกึว่ามีตวัตน	เขากจ็ะไปละตวัตนบ้าง	จะไปท�าให้ตวัตนดงีาม 
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สงูส่งบ้าง	ท�าตวัตนให้มนัเทีย่งบ้าง	ท�าตวัตนให้หมดไปบ้าง	
มั่วไปหมดเลย	นี่มันเป็นกิเลส	ทุกท่านก็เลยต้องฟังเรื่อง
อริยสัจให้ชัดเจน	แล้วไปหัดก�าหนดแยกรูปแยกนามให้ชัด

ความสะอาดบริสุทธิ์ตัวแรก	ในแบบวิสุทธิทางด้าน
ปัญญา	เลยเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ	คือความบริสุทธิ์ทางด้าน
ทฏิฐ	ิความเหน็ต้องบรสิทุธิส์ะอาดก่อน	เหน็ตามเป็นจรงิว่า	 
มันมีแต่รูปธรรมนามธรรม	ไม่มีคน	กิเลสยังละไม่ได้	มีคน 
ยงัโผล่ขึน้มา	มเีรายงัโผล่ข้ึนมา	แต่นีม่นัเป็นกเิลส	เราปฏิบัติ 
เพือ่ละความเห็นผดิและละความยดึความถอื	เพราะตวัเรา 
และของเราไม่เคยมี	มีแต่รูปนาม	ขันธ์	๕	ทุกท่านฟังมา 
พอสมควรแล้ว	ผ่านไปสองวันแล้วคงโดนอัดเข้าไปเยอะ	 
ไม่ใช่อดัแบบไม่ดนีะ	อดัแบบดี	อดัของดีเข้าไปเยอะ	กค็งจะ
พอเข้าใจแล้ว	หลายท่านกเ็คยเข้าใจมานานแล้วด้วย	ดแีล้ว	
จะได้เสริมกันเข้าไป	จะได้มีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น	จะได้
ปฏิบัติได้ตรงได้ถูกต้อง

เราเจรญิมรรคนี	้มวีตัถปุระสงค์หลักเลย	คอืถอนกเิลส
ออกมา	เพราะความเป็นจรงิ	มนักม็แีต่ขนัธ์	๕	มีแต่ขนัธ์	๕	 
เกิดขึ้น	มีแต่ขันธ์	๕	ดับไป	ไม่เคยมีเราหรือมีของเราเลย	
ที่ว่าของเรานี้	มันเป็นกิเลส	เราจะถอนตัวนี้	ทีนี้จะถอน
กิเลสตัวน้ีก็ต้องไปเห็นขันธ์	๕	ให้มันลึกซึ้งชัดเจนกว่าเดิม
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ไปเรื่อย	ๆ	มันก็จะค่อย	ๆ	ถอนออกมาอย่างน้ี	ตอนแรก
ขั้นการฟังก่อน	พอเข้าใจอยู่ว่ามีแต่รูป-นาม	ขันธ์	๕	ขั้น 
ฝึกสติก็พอรู้จักอยู่ว่า	รูปเดิน	จิตรับรู้	ขั้นวิปัสสนาก็พอรู ้
อยู่ว่า	รูป-นามเป็นอนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	แต่มันยังถอน 
ไม่ขึ้น	ต้องท�าให้ลึกซึ้งกว่านั้น

ส�าหรับพระสูตรที่ผมน�ามาอ่านให้ฟัง	ก็เน้นมาทาง
ด้านอริยสัจในแบบปฏิบัติซักหน่อย	ในช่วงเย็นวันน้ีก็จะ
อ่านให้ฟังอีกเหมือนกัน	เกี่ยวกับขันธ์	๕	และธรรมะอื่น	ๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัอปุทานขนัธ์	๕	ให้ฟัง	เพราะอปุาทานขนัธ์	๕	
เป็นทกุข์	และธรรมะอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องมหีลายหมวดด้วยกัน

ในคมัภร์ีมชัฌมินกิาย	อปุรปัิณณาสก์	มหาปณุณมสตูร	 
พระพทุธองค์จะทรงแสดงธรรมโดยการตอบค�าถามพระภกิษ ุ
รูปหนึ่งจ�านวน	๑๐	ค�าถามด้วยกัน	ทุกท่านก็ค่อย	ๆ	ฟัง
ตามไป	บางเรื่องก็เคยพูดไปแล้วในสูตรอื่น	ๆ	ก็ซ�้ากันด้วย	
บางเร่ืองก็ไม่ซ�้า	เรื่องไหนที่ซ�้าก็ฟังซ�้า	เพราะมันซ�้าก็ต้อง 
ฟังซ�้านะ	มันซ�้าไปแล้วนี่	ท�าไงได้	มี	๑๐	ประเด็นด้วยกัน	
บางประเดน็ซ�า้	บางประเดน็ไม่ซ�า้	ประเด็นทีซ่�า้	ฟังอีกกจ็ะ
ได้เข้าใจลกึซึง้ชัดเจน	ส�าทบัเข้าไปให้มัน่คง	ประเด็นทีไ่ม่ซ�า้
กจ็ะได้เข้าใจเพิม่เตมิให้ละเอยีด	จะได้ปฏิบตัไิด้ตรงถกูต้อง	
เพราะหลักในทางการปฏิบัติชั้นสูงเนี่ย	เป็นการปฏิบัติทาง
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จิตทางปัญญาล้วน	ๆ	โดยเฉพาะเน้นให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 
ที่เป็นหัวหน้า	

ฉะนั้น	การใส่ใจให้ตรงให้ถูกต้องน้ี	เป็นเร่ืองจ�าเป็น
ส�าหรับระดบัสูง	ระดับสงูนีเ้ป็นเรือ่งการใส่ใจให้ถกู	เลยต้อง 
มีข้อมูลท่ีชัดเจนถูกต้อง	การปฏิบัติต้น	ๆ	โดยมากก็ให้
รู้จักสิ่งต่าง	ๆ	ที่เป็นสังขาร	เช่น	รูป-นาม	ขันธ์	๕	ให ้
รบัรูมั้น	เรยีนรูค้วามจรงิของมนั	ให้เราเป็นฝ่ายรบั	และน�ามา 
ศึกษาเรียนรู้	ให้รู้จักอย่าไปยินดี	อย่าไปยินร้าย	ให้รู้จัก	 
รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ให้รู้จักแยกแยะ 
สติปัฏฐานในเบื้องต้น ท่านก็เลยไม่ให้คิดมากนัก ไม่ให้
ไปนึกอะไร ให้รับเฉย ๆ ให้เป็นฝ่ายรับ ให้รับรู้ รับรู้ว่า 
มันเป็นอย่างไร ให้เป็นข้อมลูท่ีบริสุทธิ ์ไม่ต้องใส่ความยนิดี
ยนิร้าย ไม่ต้องใส่รกัใส่ชงัเข้าไป นีถ้อืว่าเป็นพ้ืนฐานเบือ้งต้น  
พอชั้นสูงข้ึนไปต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ใจในแง่ท่ีว่า  
ส่วนไหนมนัเป็นทกุขสจั ส่วนไหนมนัเป็นสมทัุยสัจ ส่วนไหน 
มันเป็นนโิรธสจั ส่วนไหนมนัเป็นมรรคสจั แยกแยะให้ชดัเจน  
ให้มันลึกกว่าเดิม	อย่างนี้ท�านองน้ี	ในคอร์สนี้ก็จะเน้นมา
ทางด้านลึกหน่อย	แต่ก็พูดย้อนกลับมาช้ันพื้นฐานด้วย	
ท่านใดที่ยังท�าชั้นสูงไม่ได้	ก็ไม่เป็นไร	เราก็ฟังไว้ก่อนแล้ว
ก็หัดท�าขั้นพื้นฐานไป	
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คัมภีร์มัชฌิมนิกาย	อุปปริปัณณาสก์	พระไตรปิฎก 
เล่มที่	๑๔	มหาปุณณมสูตร	พระสูตรนี้ยาวพอสมควร	
พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบค�าถามที่พระภิกษุรูปหนึ่งท่าน 
ถาม	ม	ี๑๐	ประเดน็ด้วยกนั	ทกุท่านกฟั็งไปเรือ่ย	ๆ	สบาย	ๆ	 
เพราะเนือ้หายาวทเีดยีว	แต่อย่าสบายมาก	เดีย๋วมนัจะหลบันะ	 
ค่อย	ๆ	ฟังไป	แยกแยะว่า	ประเด็นไหนเป็นประเด็นไหน	
พระพทุธเจ้าตอบว่าอย่างไร	ในค�าถามนี	้ๆ	อย่างน้ี	นะครบั	

ข้อที่	๘๕

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้

สมยัหน่ึง พระผู้มพีระภาคประทบัอยู ่ณ ปราสาทของ 

มิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัยน้ัน ในวัน

อุโบสถขึ้น ๑๕ ค�่า คืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาค

ทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม ประทับนั่ง ณ ที่แจ้ง ครั้งนั้น ภิกษุ

รูปหน่ึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประนมมือไปทาง

ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 

ดังนี้ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอทูลถามเหต ุ

อย่างหน่ึงกบัพระองค์ ถ้าพระผู้มพีระภาคทรงประทานวโรกาส 

ที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์”
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พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ ถ้าเช่นนั้น เธอจง 

น่ังบนอาสนะของตนแล้ว ถามปัญหาทีเ่ธอต้องการจะถามเถดิ”

ข้อ	๘๖

ล�าดับนั้น ภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถาม

ปัญหากบัพระผู้มพีระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ อุปาทาน

ขันธ์ ๕ ประการนี้ใช่ไหม คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ (๒) เวทนู

ปาทานขันธ์ (๓) สัญญูปาทานขันธ์ (๔) สังขารูปาทานขันธ์ 

(๕) วิญญาณูปาทานขันธ์”

 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ อุปาทานขันธ์  

๕ ประการนี้ คือ (๑) รูปูปาทานขันธ์ (๒) เวทนูปาทานขันธ์ 

(๓) สัญญูปาทานขันธ์ (๔) สังขารูปาทานขันธ์ (๕) วิญญาณู

ปาทานขันธ์”

ภิกษุน้ันช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่า  

“สาธุ พระพุทธเจ้าข้า” แล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งข้ึนไปว่า 

“อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี มอีะไรเป็นมลูเหต ุพระพทุธเจ้าข้า”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ อุปาทานขันธ์ ๕ 

ประการนี้ มีฉันทะเป็นมูลเหตุ”
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ภิกษุนั้นได้ทูลถามต่อไปว่า “อุปาทานกับอุปาทานขันธ์  

๕ ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกัน หรืออุปาทานเป็นอย่างอื่น

จากอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ พระพุทธเจ้าข้า”

พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า “ภกิษ ุอุปาทานกบัอุปาทาน

ขันธ์ ๕ ประการน้ันเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ ทั้งอุปาทาน 

เป็นอย่างอ่ืนจากอุปาทานขันธ์ ๕ ประการกม็ใิช่ แต่ฉันทราคะ 

ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนั้น เป็นตัวอุปาทาน”

ภิกษุได้กราบทูลถามต่อไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

กฉั็นทราคะต่าง ๆ ในอุปาทานขนัธ์ ๕ ประการ จะพงึมไีด้หรอื”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “มีได้ ภิกษุ” แล้วได้

ตรัสต่อไปว่า “ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนา

อย่างน้ีว่า “ในอนาคต ขอเราพงึมรีปูอย่างน้ี มเีวทนาอย่างน้ี  

มีสัญญาอย่างน้ี มีสังขารอย่างน้ี มีวิญญาณอย่างน้ี ภิกษุ  

ฉันทราคะต่าง ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ พึงมีได้ ด้วย

อาการอย่างนี้”

ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุ

เพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์”
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พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า “ภกิษุ รปูอย่างใดอย่างหน่ึง  

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ 

นี้เรียกว่ารูปขันธ์

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าสังขารขันธ์

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์

ภิกษุ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์”
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ภกิษน้ัุนได้ทลูถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยท�าให้รปูขนัธ์ปรากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัย

ท�าให้เวทนาขนัธ์ปรากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท�าให้สญัญา

ขนัธ์ปรากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจยัท�าใหส้งัขารขนัธ์ปรากฏ

อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ มหาภูตรูป ๔ 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้รูปขันธ์ปรากฏ ผัสสะเป็นเหตุเป็น

ปัจจัยท�าให้เวทนาขันธ์ปรากฏ ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้

สัญญาขนัธ์ปรากฏ ผัสสะเป็นเหตเุป็นปัจจัยท�าให้สังขารขนัธ์

ปรากฏ นามรปูเป็นเหตเุป็นปัจจัยท�าให้วิญญาณขนัธ์ปรากฏ”

ข้อ	๘๗

ภิกษุน้ันได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกาย

ทิฏฐิมีได้อย่างไร”

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ ปุถุชนในโลกน้ี 

ผู้ไม่ได้สดบั ไม่ได้เหน็พระอรยิะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ 

ไม่ได้รับการแนะน�าในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ 

ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรษุ ไม่ได้รบัการแนะน�าในธรรมของ

สัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็น
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อัตตาว่ามรีปู พจิารณาเหน็รปูในอัตตา หรอืพจิารณาเหน็อัตตา

ในรูป พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็น

อัตตาว่ามเีวทนา พจิารณาเหน็เวทนาในอัตตา หรอืพจิารณา

เหน็อตัตาในเวทนา พจิารณาเหน็สญัญาโดยความเป็นอตัตา 

พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญา พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตา 

หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา พิจารณาเห็นสังขารโดย

ความเป็นอัตตา พจิารณาเหน็อัตตาว่ามสัีงขาร พจิารณาเหน็

สังขารในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร พิจารณา

เห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่า 

มวิีญญาณ พจิารณาเหน็วิญญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเหน็

อัตตาในวิญญาณ ภิกษุ สักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้”

ภิกษุน้ันได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สักกาย

ทิฏฐิไม่มีได้อย่างไร”

พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า “ภกิษุ อรยิสาวกในธรรม

วินัยน้ีผู้ได้สดบั ได้เหน็พระอรยิะ ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ 

ได้รบัการแนะน�าในธรรมของพระอรยิะ ได้เหน็สัตบุรษุ ฉลาด

ในธรรมของสัตบุรุษ ได้รับการแนะน�าในธรรมของสัตบุรุษ 

ไม่พจิารณาเหน็รปูโดยความเป็นอัตตา ไม่พจิารณาเหน็อัตตา

ว่ามรีปู ไม่พจิารณาเหน็รปูในอัตตา หรอืไม่พจิารณาเหน็อัตตา

ในรปู ไม่พจิารณาเหน็เวทนาโดยความเป็นอัตตา ไม่พจิารณา
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เห็นอัตตาว่ามีเวทนา ไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรือ 

ไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดย

ความเป็นอัตตา ไม่พจิารณาเหน็อัตตาว่ามสัีญญา ไม่พจิารณา

เห็นสัญญาในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญา 

ไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณา

เห็นอัตตาว่ามีสังขาร ไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา หรือ 

ไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณ

โดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ 

ไม่พจิารณาเหน็วิญญาณในอัตตา หรอืไม่พจิารณาเหน็อัตตา

ในวิญญาณ ภิกษุ สักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างนี้”

ข้อ	๘๘	

ภกิษน้ัุนได้ทลูถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ อะไรเป็นคณุ  

อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากรปู อะไรเป็นคณุ 

อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา อะไรเป็น

คณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากสัญญา อะไร

เป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร 

อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจาก

วิญญาณ”
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พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุ สภาพที่สุขโสมนัส

อาศยัรปูเกดิขึน้ น้ีเป็นคณุของรปู สภาพทีร่ปูไม่เทีย่งเป็นทกุข์  

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษในรปู ธรรมเป็นทีก่�าจัด

ฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูป นี้เป็นเครื่องสลัด

ออกจากรูป

สภาพทีสุ่ขโสมนัสอาศยัเวทนาเกดิขึน้ น้ีเป็นคณุในเวทนา 

สภาพที่เวทนาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา 

นี้เป็นโทษในเวทนา ธรรมเป็นที่ก�าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่

ละฉันทราคะในเวทนา นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนา

สภาพทีสุ่ขโสมนัสอาศยัสัญญาเกดิขึน้ น้ีเป็นคณุในสัญญา 

สภาพทีสั่ญญาไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

นี้เป็นโทษในสัญญา ธรรมเป็นที่ก�าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ 

ละฉันทราคะในสัญญา นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสัญญา

สภาพทีสุ่ขโสมนัสอาศยัสังขารเกดิข้ึน น้ีเป็นคณุในสังขาร 

สภาพทีสั่งขารไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

นี้เป็นโทษในสังขาร ธรรมเป็นที่ก�าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นที่ 

ละฉันทราคะในสังขาร นี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร

สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น น้ีเป็นคุณใน

วิญญาณ สภาพที่วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรผัน
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เป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษในวิญญาณ ธรรมเป็นทีก่�าจัดฉันทราคะ  

ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณ น้ีเป็นเครื่องสลัดออก

จากวิญญาณ

ข้อ	๘๙	

ภิกษุน้ันได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคล

รู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ 

และมานานุสัย ในกายทีม่วิีญญาณน้ี และในสรรพนิมติภายนอก”

พระผู้มพีระภาคตรสัตอบว่า “ภกิษุ รปูอย่างใดอย่างหน่ึง  

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้

กต็าม ภกิษุน้ันพจิารณาเหน็รปูทัง้หมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น 

นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอียด เลว

หรอืประณีต ไกลหรอืใกล้กต็าม ภิกษุน้ันพจิารณาเหน็เวทนา

ทั้งหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ี 

ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”
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สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็น

สัญญาทัง้หมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอย่างน้ี 

ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอียด เลว

หรอืประณีต ไกลหรอืใกล้กต็าม ภกิษน้ัุนพจิารณาเหน็สังขาร

ทั้งหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า 

“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ภิกษุน้ันพิจารณาเห็น

วิญญาณทั้งหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง 

อย่างน้ีว่า “น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตา

ของเรา”

ภิกษุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างนี้ จึงจะไม่มี

อหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้ และ

ในสรรพนิมิตในภายนอก”
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ข้อ	๙๐

ล�าดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดค�านึงอย่างนี้ว่า 

“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่า รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็น

อนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็น

อนัตตา เพราะเหตุน้ันกรรมที่ถูกอนัตตากระท�า จักถูกต้อง 

อัตตาได้อย่างไร”

ครัง้น้ัน พระผู้มพีระภาคทรงทราบความคดิค�านึงของ

ภกิษุรปูน้ันด้วยพระทยัแล้ว ได้รบัส่ังเรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรสั

ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่โมฆบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้ไม่รูแ้จ้ง ตกอยู่ในอ�านาจอวิชชา มีใจถกูตณัหาครอบง�า 

จึงเข้าใจค�าส่ังสอนของศาสดาอย่างสะเพร่าด้วยความคดิค�านึง

ว่า “ท่านผู้เจรญิทัง้หลาย ได้ยนิว่า รปูเป็นอนัตตา เวทนาเป็น

อนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็น

อนัตตา เพราะเหตุนั้น กรรมที่ถูกอนัตตากระท�า จักถูกต้อง 

อัตตาได้อย่างไร” ภกิษุทัง้หลายเราจะย้อนถาม เราได้แนะน�า

เธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้น ๆ ไว้แล้ว 

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร 

คือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
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ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”

“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”

“เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า” 

“กส่ิ็งใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันไปเป็นธรรมดา 

ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นส่ิงน้ันว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

นั่นเป็นอัตตาของเรา”

 “ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”

 “ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง”

 “ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า”

 “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข”

 “เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า”

 “กส่ิ็งใดไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นส่ิงน้ันว่า น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

นั่นเป็นอัตตาของเรา”

“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า”

พระผู้มพีระภาคจึงตรสัว่า “ภิกษุทัง้หลาย เพราะฉะน้ัน 

รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ

ประณีต ไกลหรอืใกล้ ภกิษุพงึพจิารณาเหน็รปูทัง้หมดน้ันด้วย
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ปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจรงิอย่างน้ีว่า “น่ันไม่ใช่ของเรา 

เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ภิกษุพึงพิจารณาเห็นเวทนา

ทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า 

“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ภิกษุพึงพิจารณาเห็นสัญญา

ทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า 

“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ภิกษุพึงพิจารณาเห็นสังขาร

ทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า 

“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ

ปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
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เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล้ ภกิษุพงึพจิารณาเหน็วิญญาณ

ทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า 

“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผู้ได้สดับ เหน็อยูอ่ย่างน้ี ย่อม

เบือ่หน่ายแม้ในรปู ย่อมเบือ่หน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบ่ือหน่าย 

แม้ในสัญญา ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลาย ย่อม 

เบ่ือหน่ายแม้ในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหน่าย ย่อมคลายก�าหนัด 

เพราะคลายก�าหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว 

ย่อมมีญาณว่า “หลุดพ้นแล้ว” อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่า “ชาติ

ส้ินแล้ว อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว ท�ากจิทีค่วรท�าเสรจ็แล้ว ไม่มี

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจ 

ยินดี ต่างช่ืนชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค และเมื่อ 

พระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตน้ีอยู่ ภิกษุประมาณ 

๖๐ รูป ได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ดังนี้แล

มหาปุณณมสูตรที่ ๙ จบ

พระสูตรนี้ยาวพอสมควร	จบพระสูตร	ได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ไป	๖๐	รูป	ส่วนพวกเราเป็นยังไงครับ	ก็อย่าง
นั้นแหละ	อย่างที่เป็นอยู่นั่นแหละ	พระสูตรนี้ก็ไม่ธรรมดา
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เหมือนกัน	พิจารณาตามก็สามารถได้บรรลุได้เลย	บรรลุ
ถึงไหนก็ว่ากันไป	แต่ในตอนนั้น	ท้ายพระสูตรสรุปว่า 
ภิกษุท้ังหลายที่น่ังฟังอยู่ในตอนน้ัน	จิตของท่าน	๖๐	รูป	
ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น	เป็นพระสูตร
ส�าคัญอีกสูตรหนึ่งทีเดียว

การต้ังค�าถามและมคี�าตอบทีถ่กูต้องนี	้จะช่วยให้เกิด
ปัญญาระดับต่าง	ๆ	มากทีเดียว	ทุกท่านจึงควรตั้งค�าถาม 
กับตัวเองบ่อย	ๆ	แต่ถามให้ถูก	ไม่ใช่ถามมั่ว	ผมจึงเน้น 
ให้ท่านไปหัดตั้งค�าถามให้เป็น	พระสูตรน้ีมีพระพุทธเจ้า
ตรัสตอบ	ภิกษุรูปหนึ่งท่านถาม	ก็ได้รับค�าตอบไป	ผู้ฟัง 
ก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วย	พิจารณาตามก็ได้บรรลุกัน
อย่างนี้	ตอนน้ีไม่รู้เราจะถามอะไรใครดี	เราก็ถามตัวเอง
บ่อย	ๆ	เพื่อน�าให้เราเข้าสู่หลักสัจจะก่อน	อย่างน้อยก็เข้า 
ได้ข้อหนึง่เข้าสูขั่นธ์	๕	เรานัง่อยูน่ี	่ต้องหดัถามตวัเองบ่อย	ๆ	 
ใครเป็นคนนั่ง	แล้วก็ตอบให้ถูกด้วย	ตอบว่าขันธ์	๕	นั่งอยู่	
แล้วค่อย	ๆ	พจิารณาให้ละเอียดไปเรือ่ย	ๆ	เหตกุารณ์ต่าง	ๆ	 
กค็ล้ายกนัแหละ	ถ้าเราตัง้สตไิด้แล้ว	ค่อย	ๆ	สงัเกต	ค่อย	ๆ	 
ใส่ใจ	จะได้ความรู้	ให้หยั่งลงสู่อริยสัจ	๔	นี่แหละ	

ทีนี้	มาดูเน้ือหาในพระสูตรน้ี	บางประเด็นผมก็ได้
อ่านพระสูตรอื่นให้ฟังแล้ว	เนื้อหาซ�้ากัน	ดีแล้ว	จะได้ฟัง 
หลาย	ๆ	รอบ	จะได้ขึ้นใจ	บางประเด็นก็เป็นประเด็นใหม่	
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เกีย่วเนือ่งกบัเรือ่งทกุข์	เรือ่งเหตเุกดิทกุข์	เรือ่งความดบัทกุข์	 
เรือ่งข้อปฏบัิตใิห้ถกูต้องนีแ่หละ	ภกิษุรปูหนึง่	ท่านกท็ลูถาม
พระพุทธเจ้า	๑๐	ค�าถามด้วยกัน	

ค�าถามที่	๑	ถามถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง	๕	ว่า	มีแค่	 
๕	นีใ้ช่มัย้	มเีกนิเป็น	๖	เป็น	๗	บ้างมัย้	ไม่มนีะ	พระพทุธเจ้า
ตรสัอย่างไรต้องเป็นอย่างนัน้	มแีค่	๕	นี	้นีท่่านก็ถามอปุาทาน
ขนัธ์	๕	ทกุข์มแีค่นีใ้ช่มัย้	กไ็ม่เกนินี	้ไม่มว่ีาอปุาทานขนัธ์เป็น	
๔	เป็น	๓	หรือเป็น	๖	เป็น	๗	อะไร	พระภกิษทุ่านกถ็าม 
เพือ่ความม่ันใจว่า	ทกุข์มันคอือุปาทานขันธ์ท้ัง	๕	ใช่มั้ย	 
มีเท่านี้ทั้งโลก	ทั้งหมดทั้งปวง	จะมีสิ่งอื่นแทรกอยู่บ้างม้ัย	
ถามให้ชัดว่า	ทั้งโลกมีแค่นี้ใช่มั้ย	ทั้งโลกนี่มีแต่ขันธ์	๕	ซึ่ง
เป็นทกุข์	ถ้าเป็นอย่างนีแ้ล้วจะไปหาสขุเจอมัย้ครบั	ไม่เจอ...	
จะไปหาของเที่ยงเจอมั้ยในโลกนี้	ชีวิตมั่นคง	หาเจอมั้ย	 
สามมีัน่คง	ลกูมัน่คง	อะไรมัน่คงต่าง	ๆ	นี	่ไปหากไ็ม่เจอแล้ว	 
เพราะมเีท่านีเ้อง	พระภกิษทุ่านทลูถามแบบให้ชดัเจนลงไปว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	อุปาทานขันธ์	๕	ประการนี่มีเท่านี้ 
ใช่มัย้”	พระพทุธเจ้ากต็รสัตอบว่า	“ใช่แล้ว	มเีท่าน้ี”	ทกุท่าน 
จงึควรม่ันใจว่าในโลกมนัมเีท่าน้ีแหละ	ถ้าเราไม่เหน็กแ็สดง 
ว่าตาไม่มี	ตาบอดไปเหน็ผดิเป็นสขุ	เป็นตัว	เป็นตน	เรยีกว่า 
เหน็ผดิแล้ว	เหน็ผดิจากความเป็นจรงิ	เพราะความจริงมนัมี
เท่านี	้ถ้าไปเหน็เป็นตน	เป็นสขุ	เป็นสวยเป็นงาม	เป็นดเีด่น 
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ในที่ใดที่หนึ่ง	นั่นคือมันเห็นผิด	ทุกท่านก็อย่าลืมจ�าไว้ 
ดเูหมอืนเป็นเรือ่งธรรมดา	แต่ลกึซึง้	ทกุท่านกอ็ย่าลมืจ�าไว้แม่น	 
พระพุทธเจ้าตรสัอย่างไรกเ็ป็นอย่างนัน้แน่นอน	ไม่มวีนัเป็น 
อย่างอื่น	

โลกนีเ้ป็นทกุข์แน่นอน	ทกุข์คอือปุาทานขนัธ์ ๕ อนันี ้
แน่นอน และไม่เกินนี้ไปได้ ไม่มีสัตว์บุคคลอะไรหรอก 
สัตว์บุคคลนั้นมันก็เป็นความเห็นผิดโผล่มาเฉย	ๆ 	ไม่มีเรา	
ไม่มีของเรา	ไม่มีลูกของเรา	ไม่มีสามีของเราอะไรหรอก	
นอกนัน้มนัเหน็ผดิ	ยึดผดิ	ๆ	กนัมาเฉย	ๆ	ความจรงิมนัคอื 
ขันธ์	๕	นั่นแหละ	เต็มอยู่นี่แถวนี้	ทุกท่านที่นั่งอยู่ก็ขันธ์	๕	 
หมดเลย	ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งน้ันแหละ	แต่จะให้เป็นนี้ 
ก็เรยีกว่าเป็นแบบสมมต	ิอย่างเช่นให้ผมเป็นอาจารย์	ให้ท่าน 
มาเป็นคนฟังอย่างนี้	อย่างนี้สมมติกัน	โดยความจริงนี ้
คอือะไรครบั	คอือปุาทานขนัธ์	๕	นัน่แหละ	มเีท่านี	้ไม่เกนิ 
นีห้รอก	ไปค้นด	ูไม่มเีกนินี	้ถ้าค้นดแูล้ว	เกนินีม้ากแ็สดงว่าผดิ 
ถ้าค้นเจอขันธ์	๕	นั่นถูกแล้ว	ค้นลงไปเลยในกายในใจเรา	
ในที่อื่น	ในที่ไหน	ๆ	ก็เหมือนกัน	มีแค่นี้แหละ	

ค�าถามที	่๒	ต่อไป	ในเมือ่มนัมเีท่านี	้ท้ังโลกนีมั่นมีเท่านี	้ 
ทั้งคน	ทั้งเทพ	ทั้งพรหมอะไรเยอะแยะก็มีแค่อุปาทาน 
ขันธ์	๕	ถามต่อไปว่า	อุปาทานขันธ์	๕	ที่เต็มโลกนี้มีอะไร
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เป็นมลูเหต	ุพระพทุธเจ้ากต็รสัตอบว่า	“มฉีนัทะเป็นมลูเหต”ุ	 
ฉันทะคือความพอใจ	ความชอบใจด้วยอ�านาจตัณหา	คือ
มีตัณหานั่นแหละเป็นมูลเหตุ	ตัณหานี้เป็นเหตุเกิดทุกข	์
ทุกข์มีเยอะแยะเลย	หน้าตาแปลกประหลาดมากมาย	สูง	
ต�่า	ด�า	ขาว	ยาก	ดี	มี	จน	ไม่เหมือนกัน	ถ้าว่าโดยสภาวะ
มนักค็อือุปาทานขนัธ์	๕	หมดเลย	และทกุข์ท้ังหมดมาจาก
สิ่งเดียวกันคือตัณหา	ฉันทะคือความพอใจด้วยอ�านาจ
ตณัหา	ความเพลิน	ความพอใจ	พอใจในทุกข์	พอใจจะเล้ียง
หมา	พอใจจะเอานั่นเอานี่	เหมือนเราพอใจจะอยู่ที่นั่นที่นี่ 
ก็ได้อยู่ต่อไปเรื่อย	มีความอยาก	ความต้องการ	ทุกข์เต็ม
โลก	เต็มวัฏฏสงสารมาจากสิ่งเดียวกันคือตัณหา	ตัณหา
ตวัเดยีวสร้างโลกท้ังหมด	เตม็อยูทุ่กวันนี	้สร้างโน่น	นี	่นัน่	
สร้างกฎระเบียบเยอะแยะมากมาย	ก็เพื่อให้ตัวตนนี้อยู่ได้ 
ให้ตัณหามันอยู่	ให้รักษาผลประโยชน์ของตน	ถ้าเราเข้าใจ
สิ่งเหล่านี้แล้ว	กฎระเบียบก็ครอบง�าเราไม่ได้แล้ว	เราออก
นอกวงจรแล้ว	ล้มกฎระเบียบต่าง	ๆ	เรารู้จักว่าอันนี้มัน
สมมติ	สมมตินี้จะครอบง�าจิตใจของเราไม่ได้	ถ้าไม่รู้จัก 
มันจะครอบง�าจิตใจ	“ทั้งหมดทั้งมวลนี่มีแต่ขันธ์	๕	ใช่มั้ย”	
“ใช่”	อปุาทานขนัธ์	๕	เป็นตวัทกุข์ทกุข์เตม็โลกนีแ่หละ	ทีไ่หน
ก็ทุกข์หมดนี่แหละ	“อุปาทานขันธ์	๕	มีอะไรเป็นมูลเหตุ”	 
“มีฉันทะ	มีความพอใจ	อันนี้คือตัณหานั่นเองเป็นมูล”	
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ตณัหาเป็นทุกขสมทัุย	ถ้าเราพอใจในโลกอยู	่โลกยงัมี 
อะไรพอใจเราบ้างมั้ยครับ	มีเพียบ...	แบบนี้ยังเกิดอีกเยอะ	 
มอีะไรพอใจบ้าง	ได้ทานอาหารอร่อย	พอใจมัย้ครบั	เลกิ	๓	ทุม่ 
พอใจมั้ยครับ	พอใจ...	ยิ่งอาจารย์เลิกก่อนยิ่งพอใจใหญ่	
อย่างนี้เกิดใหม่แน่นอนเลย	มันอยู่ได้ที่ไหนล่ะ	มันทุกข ์
พอไม่เห็นทุกข์	มันก็พอใจ	พอพอใจก็เกิดใหม่	ก็วนกันอยู่
เท่านี้	จ�าไว้แม่น	ๆ	แล้วก็ไปหัดพิจารณาตามนี้	ทั้งโลกก็
มีเท่านี้แหละ	เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะความพอใจ	
พอใจในอาหาร	พอใจในการกนิ	การนอน	พอใจในอยูบ้่าน	
อะไรต่อมิอะไรก็พอใจ	ความจริงมันทุกข์	เราไม่ควรพอใจ	
ควรจะพอใจในนิพพาน	แต่พวกเราพอใจทางวฏัฏะเสยีแล้ว 
บางท่านอยากไปนิพพานก็มีบ้าง	ตอนอยากไปนิพพาน	
รูสึ้กจะวนัละ	๒๐	นาที	นอกนัน้ท้ังพอใจอาหาร	น่องไก่เอย 
ผัดกะเพราเอย	ทั้งพอใจในการนอน	พอใจในการพูดคุย	
พอใจในกาแฟ	อย่างนีจ้ะพอได้ไปนพิพานบ้างมัย้	ท�าไมมนั
เอยีงไปทางนพิพานน้อยจงั	นกึถงึทางนพิพานน้อยมากเลย	 
พอถงึเวลานอนนี	่โอ้โห...เป็นเวลาแห่งความบนัเทงิ	เวลาให้ 
ฟังธรรม	นั่งสมาธิ	จะเป็นจะตาย	นั่งสมาธินี่มันเป็นมรรค	
นอนนีม่นัเป็นสมทุยั	จะเอาอนัไหน	เอานอน...	กไ็ด้ทกุข์มา	
เวลานัง่สมาธนิี	่มนัเป็นมรรคนะ	รู้สกึทรมานมาก	โอ้โห...น่ัง	
๑	ชั่วโมง	ทรมานมาก	มรรคนี่เป็นเรื่องทรมานส�าหรับเขา	 
แล้วเขาจะไปไหนอย่างนี	้เดนิจงกรมนีมั่นเป็นมรรคนะ	ฟังธรรม 
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นีมั่นเป็นมรรค	เป็นมรรคพาไปนพิพาน	แต่ใจมนัไม่มาทางน้ี	
พอมาทางนีม้นัจะดูเหมอืนจะนานมาก	เช่น	แหม...ฟังธรรมนี่	 
มนันานมาก	เม่ือไหร่จะจบซักท	ีเวลานอน	โอ้โห...ระฆังตส่ีี
ครึง่มา	เช้าแล้วเหรอ	ท�าไมเรว็แท้	เอาแล้ว	นีม่นัขนาดนัน้นะ	 
ทุกท่านก็ไปพิจารณาดู	นี่แหละต้นเหตุ	สาเหตุของทุกข์	 
มันก็วน	ๆ	อยูแ่ถวนี	้ไม่ได้อยูไ่กลทีไ่หนหรอก	แต่เราไม่เหน็ 
เพราะไม่มปัีญญา	ไม่ได้อยูไ่กลเลย	อยูก่บัความพอใจในการ 
พูดคุย	พอใจในอาหาร	พอใจในการกิน	การนอน	พอใจ
ในการเป็นอยู่	พอใจดู	พอใจฟัง	นี่แหละ	มันเหตุให้เกิด
อุปาทานขันธ์	๕	นี่ค�าถามที่	๒

ค�าถามที	่๓	พระภิกษทุ่านทูลถามต่อไปว่า	“อุปาทานกบั
อุปาทานขนัธ์	๕	ประการนัน้เป็นอย่างเดยีวกัน	หรอือปุาทาน
เป็นอย่างอืน่จากอปุาทานขนัธ์	๕	ประการ	พระพทุธเจ้าข้า”	 
อุปาทานกับอุปาทานขันธ์	๕	นี่มันอันเดียวกัน	หรือมัน
คนละอย่างกัน

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	“ภิกษ	ุอุปาทานกับอปุาทาน
ขนัธ์	๕	ประการนัน้เป็นอย่างเดยีวกนักม็ใิช่	ทัง้อปุาทานเป็น
อย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์	๕	ประการก็มิใช่	แต่ฉันทราคะ
ในอปุาทานขนัธ์	๕	ประการนัน้เป็นตวัอุปาทาน”	อปุาทาน
มันก็อยู่ในขันธ์	๕	นี่แหละ	อยู่แถว	ๆ	นี้แหละ	จะบอกว่า
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คนละอันกันก็ไม่ได้	แยกกันก็ไม่ได้	ทั้งหมดมันมีแค่ขันธ์	๕	 
แล้วอุปาทานมันอยู่ไหนละ	มันอยู่นอกขันธ์	๕	ก็ไม่ได ้
มันอยู่ตรงนี้แหละ	อยู่แถวน้ี	แต่จะเป็นอุปาทานขันธ์	๕ 
กไ็ม่ใช่	เพราะอุปาทานขนัธ์	๕	มันเป็นผลมา	ตวัฉนัทราคะ 
ตวัชอบพอใจ	ยดึถอืในขนัธ์	๕	นีแ่หละเป็นอปุาทาน	มนัคาอยู่
อย่างนี	้ตวัอปุาทานนีม้นัก็เป็นส่วนหนึง่ในขนัธ์	๕	นัน่แหละ	

ถ้าพูดแบบขันธ์	มันก็คือสังขารขันธ์นั่นเอง	อุปาทาน
ม	ี๔	อย่าง	หลายท่านทีไ่ด้เรยีนมาบ้างแล้ว	คงจะพอทราบ	
มีกามุปาทาน	ทิฏฐุปาทาน	สีลัพพตุปาทาน	และอัตตวาทุ 
ปาทาน	กามปุาทานน้ีคอืตณัหา	เป็นสงัขารขนัธ์	เป็นโลภะ	 
ทิฏฐุปาทาน	สีลัพพตุปาทาน	และอัตตวาทุปาทาน	อันน้ี 
คอืทิฏฐิ	อยู่ในสงัขารขนัธ์น่ีเอง	กเ็ลยบอกว่า	เป็นอย่างอืน่ไป 
ก็ไม่ใช่	เป็นอันเดียวกันก็ไม่ใช่	มันคนละอันกัน	แต่ก็อยู่ 
ด้วยกนันัน่แหละ	อปุาทานมนักอ็ยูใ่นสงัขารขนัธ์นี	้มนัเป็น
อย่างนี	้เนือ่งจากสงัขารขันธ์มนัมหีลายกลุ่ม ฝ่ายกิเลสกมี็  
ฝ่ายมรรคก็มีนะ ฝ่ายทั่วไปก็มี	อย่างนี้	มรรคนี่ก็เป็นขันธ์
เหมอืนกัน	เป็นสังขารขันธ์	เรากท็�าเอาในโลก	ส่วนทีเ่หนอืโลก	 
มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือพระนิพพาน	

ค�าถามที่	๔	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	ก็ฉันทราคะ 
ต่าง	ๆ	ในอปุาทานขนัธ์	๕	จะพงึมไีด้หรือ”	ในเมือ่อุปาทาน
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ขันธ์	๕	มนัทกุข์นี	่ทกุข์ขนาดนีย้งัชอบมัย้	มนัเป็นกองเพลิง
จะเพลนิได้มัย้	ภกิษทุลูถามแทนเรานัน่แหละ	ทุกข์เตม็โลก
ขนาดน้ี	ชอบลงมั้ยครับ	พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	“มีได้”	
ทกุข์ขนาดนี	้อปุาทานขนัธ์	๕	เป็นทกุข์นะ	มแีต่ของเกดิดบั	
มีแต่ของเกิดมาแล้วสิ้นไปหมดไป	ฉันทะราคะในอุปาทาน
ขันธ์	๕	จะพึงมีได้มั้ย	พระพุทธเจ้าก็บอกว่า	“มีได้	ภิกษุ”	
และพระองค์กต็รัสต่อไปว่า	“บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวาม
ปรารถนาดังนีว่้า	ในอนาคตขอเราจงมีรปูอย่างนี”้	ขอให้เรา 
ไปเกิดใหม่	รปูน้ีมนัไม่ค่อยสวยเท่าไหร่	มนัแก่แล้ว	มนัพงัแล้ว	 
ขอไปเกดิใหม่กแ็ล้วกนั	จะได้เป็นเดก็เทพนะ	ไปเป็นเทพบตุร	 
ไปเป็นพรหม	ขอเราจงมรีปูอย่างนี	้ขอเราจงมเีวทนาอย่างนี้	 
ท�าบญุเยอะ	ๆ 	แล้ว	ก็จะได้ไปเกิด	ได้รบัผลของบุญ	มคีวามสขุ 
เยอะ	ๆ	ขอเราจงมีสัญญาอย่างนี้	ขอเราจงมีสังขารอย่างนี้	 
ขอเราจงมวีญิญาณอย่างนีใ้นอนาคต	ทัง้ทีจ่รงิ	ๆ	แล้วมนัมี 
แต่ทกุข์	แต่คนกย็งัปรารถนา	น่าอศัจรรย์เหมอืนกนั	ความไม่รู้	
อวชิชาน่ีมนัเหลอืเกนิจริง	ๆ	เกดิมาแล้วกต็าย	แต่อยากเกดิ	 
และไม่อยากตายด้วย	มนัเลยงง	พวกเรานีก่เ็หมอืนกนั	นีค่อื 
อ�านาจของอวิชชา	มันท�าให้ลุ่มหลง	

ขนาดเป็นไฟร้อน	กร็ูว่้าเป็นทกุข์เกดิดบั	รปูกเ็ป็นทกุข์	
แต่ก็ยังปรารถนา	ขออนาคตของเราจงมีรูปอย่างนี้	ทั้ง	ๆ	
ที่รู้ว่าเกิดแล้วมันตาย	แต่อยากเกิด	ทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่าได้มาแล้ว	
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มนัจะต้องทิง้	ต้องพลดัพราก	ต้องเสยีใจ	แต่ขอเอามาก่อน
ขอให้ได้เยอะ	ๆ	ก็แล้วกัน	เหมือนพวกเรานี่	นิสัยเดียวกัน 
นีแ้หละ	มฉีนัทราคะประการต่าง	ๆ	อยากได้นัน่	อยากได้นี่	
ไม่มีวนัอิม่พอ	เรากท็ราบใช่ม้ัยว่ามีเงนิมาเยอะ	ๆ	นี	่มนัจะ
ต้องเสยีเงินเยอะ	ระหว่างมีเยอะกบัมีน้อย	เอาอันไหนครบั	
เอาเยอะ	ๆ	ไว้ก่อน	มันเป็นอย่างนี้	การได้รับการยอมรับ	
มันก็มีปัญหาเยอะ	โน่น	นี่	นั่น	เป็นคนดังมันอยู่ล�าบากนะ	
ระหว่างมีคนยอมรับกับไม่มีคนยอมรับเอาอันไหนดีครับ	 
ต้องไม่มีใครยอมรับมันถึงดี	จะได้สบาย	ๆ	ปลอดโปร่ง	 
ไม่มีใครสนใจเลย	แต่พวกเราน่ี	ขอหน่อย	ๆ	ขอดังหน่อย	
นั่นแหละเรียกว่าฉันทราคะมีอาการต่าง	ๆ	ขนาดว่ามัน 
เป็นทุกข์	ก็ยังอยากได้	นี่คืออวิชชานั่นเอง

พระภกิษทุ่านทลูถามพระพทุธองค์ว่า	“ข้าแต่พระองค์ 
ผูเ้จรญิ	กฉั็นทราคะต่าง	ๆ	ในอุปาทานขนัธ์	๕	ประการ	จะพงึ
มไีด้หรอื”	ทัง้	ๆ	ท่ีอุปาทานขนัธ์	๕	มนัเป็นทกุข์	เกดิมาแล้ว 
มนัตาย	คนจะชอบหรือ	พระองค์บอกว่า	“ม”ี	กแ็ทบทกุคน
มีหมดนะ	อวิชชามันครอบจิตใจสัตว์อยู่ คนเกิดมาแล้ว  
ตายให้เห็นเป็นเบือในโลกใบนี้ แต่คนก็อยากจะเกิด  
คนร�่ารวยตายแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติอะไรไปไม่ได้สักอย่าง	
ทิ้งไว้ในโลกใบนี้	แต่คนก็อยากจะรวย	อันนี้คือค�าถามที่	๔	 
ในเมื่ออุปาทานขันธ์มันเป็นอย่างนี้	 เป็นทุกข์ขนาดนี้จะมี
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ฉนัทราคะหรอื	มไีด้...	ขอให้มรีปูอย่างน้ี	ๆ	ในอนาคตขอให้ 
มเีวทนาอย่างนี	้ๆ	ขอให้มนีัน่มน่ีี	ทัง้	ๆ	ทีม่ขีึน้มากไ็ม่เทีย่ง
เหมอืนเดมิ	เป็นสิง่เกดิดบัเหมือนเดมิ	เป็นทุกข์เหมือนเดิม	
แต่เขาก็อยากมี	

ค�าถามที	่๕	ภกิษไุด้ทลูถามว่า	“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	
ด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์”	ท�าไมขันธ์จึงชื่อว่า
ขันธ์	เพราะมันมีหลายอย่างปนเปกัน	เอามากองรวมกัน	
พระองค์ทรงแสดงว่า	ท�าไมจึงได้ชือ่ว่าขนัธ์	กเ็พราะอย่างนี	้ 
คอืรปูทกุ	ๆ	ชนิด	ทัง้ทีเ่ป็นอดตี	อนาคต	และปัจจุบัน	เป็นไป 
ในภายในหรือในภายนอก	หยาบหรือละเอียด	เลวหรือ
ประณีต	ไกลหรือใกล้	อย่างนี้เรียกว่ารูปขันธ์	คือมันเยอะ	
เอามากองรวมกัน	ลักษณะของขนัธ์	คอืมนัเป็นของเกดิดบั	 
เป็นของไม่แน่ไม่นอน	มีลักษณะหลากหลาย	เพราะปัจจัย 
ที่ท�าให้เกิดแตกต่างกัน	มันก็พลอยแตกต่างกันไป	ในอดีต 
กเ็ป็นขนัธ์ทีเ่กดิแล้วดบัแล้ว	ในอนาคตกเ็ป็นขนัธ์ทีย่งัไม่เกดิ	 
ในปัจจบัุนกค็อืขันธ์ทีก่�าลงัเกดิอยูต่่อหน้า	เป็นไปในภายใน 
คือตัวเอง	ก็เป็นขันธ์	เป็นไปภายนอกคือคนอื่นก็เป็นขันธ	์ 
หยาบคือท่ีเห็นเด่นชัด	ก็เป็นขันธ์	ที่ละเอียดเห็นได้ยาก	
ละเอียดจนเป็นรูปทิพย์	ก็เป็นขันธ์	ทั้งเลวทั้งประณีต	ทั้งดู 
น่าเกลียด	จิ้งจก	ตุ๊กแก	แมลง	ดูน่าเกลียด	ทั้งหล่อเหลา	 
น่ากอด	กต็ามแต่	อนันีก้เ็ป็นขนัธ์	อยูไ่กลหรอือยูใ่กล้กต็าม	
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ก็เป็นขันธ์หมด	มันเป็นกลุ่ม	เป็นกองของสิ่งที่ไร้ตัวตน	 
เป็นก้อนทุกข์เหมือนกัน	มีความหลากหลาย	

ด้านเวทนากเ็หมอืนกนั	พวกเราก็มสีขุบ้าง	มทีกุข์บ้าง	 
สขุน้อยกม็	ีสขุมากกม็	ีสขุหยาบกม็	ีสขุละเอยีดกม็	ีสุขกามคุณ 
ก็มี	สุขประณีต	สุขสมาธิก็มี	มีทุกอย่างทุกสิ่งนั่นแหละ	 
รวมกันแล้ว	มนักค็อืเวทนาขนัธ์	ไม่ต่างกนัเลย	ได้ช่ือว่าขนัธ์	
เอามากองรวมกนักค็อืกองทุกข์เหมอืนกนั	ขนาดความรูสึ้ก 
ที่เกิดในสมาธิหรือเวทนาละเอียด	เอามากองแล้วมันก็คือ 
ขนัธ์เหมอืนกนั	พอ	ๆ	กบัเวทนาหยาบ	ๆ	ทีรู่สึ้กทกุข์ทรมาน
นั่นแหละ	ความสุขในกามกับความสุขในสมาธิ	เอามากอง
รวมกันแล้วมันก็กองเดียวกันคือเวทนาขันธ์	

สรุปแล้ว	มันก็เท่าเทียมกันหมด	ใครเห็นอย่างนี	้ 
กต้็องจบัเผาทิง้อย่างเดยีวนะ	ของดหีรอืไม่ด ีกเ็ป็นแค่กองทกุข์  
“ด้วยเหตุเพียงเท่าไร	ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์”	พระพุทธองค ์
ทรงแจกแจงออกมา	มี	๑๑	ลักษณะด้วยกัน	คือ	เป็นอดีต	
อนาคต	ปัจจุบัน	เป็นไปในภายใน	เป็นไปภายนอก	หยาบ	
ละเอียด	เลว	ประณีต	ไกล	ใกล้	อันนี้เรียกว่าขันธ์	ท้ังรูป	
เวทนา	สญัญา	สังขาร	วญิญาณ	ทัง้หมดมอีาการแตกต่างกนั	 
๑๑	อย่างนี้	มันมากองรวมกัน	ขันธ์มันเกิด	ๆ	ดับ	ๆ	อยู่นี่	 
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เยอะแยะมากมาย	แต่มันก็เป็นพวกเดียวกัน	มันคือทุกข์
นั่นเองอย่างนี้

ค�าถามที่	๖	พระภิกษุท่านก็ทูลถามต่อไป	“ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ	อะไรหนอ	เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปขันธ์
ปรากฏ	อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้เวทนาขันธ์ปรากฏ	อะไร
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัญญาขันธ์ปรากฏ	อะไรเป็นเหตุ 
เป็นปัจจัยให้สังขารขันธ์ปรากฏ	อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย 
ให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ”	อะไรท�าให้ขันธ์ต่าง	ๆ	เหล่านี้มัน 
ปรากฏขึน้พอขนัธ์ปรากฏขึน้มา	กไ็ด้สมมตเิป็นคน	เป็นหญงิ	
เป็นชาย	เป็นสุนัข	เป็นแมว	เป็นเทวดา	เป็นพรหม	ต่าง	ๆ	
โผล่ออกมา	จากไม่มีอะไร	ก็มีอะไรโผล่ออกมา	

อะไรท�าให้รูปขันธ์ปรากฏ	ตอบว่า	“มหาภูตรูป	๔”	 
เป็นก้อน	เป็นแท่งมาเลย	ท�าให้รปูขนัธ์ปรากฏ	ระบบประสาท
ต่าง	ๆ	ก็มาแปะอยู่ตรงนั้นตรงนี้	ถ้าไม่มีมหาภูตรูป	๔	นี่	 
รปูขนัธ์ก็ไม่ปรากฏ	พวกเรากม็าเป็นผูเ้ป็นคนอย่างนี	้มรูีปทรง 
อย่างนี้ไม่ได้	ที่พวกเราโผล่มาในโลกนี้	ได้ชื่อสมมติบัญญัติ
ต่าง	ๆ	ตอนนี้โผล่มานั่งที่นี่	แต่เดิมที่นี่มันว่าง	ตอนนี้มันก็
ไม่ใช่ที่ว่างแล้ว	เพราะมีมหาภูตรูปมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้ว	มัน 
เป็นอย่างน้ี	อันนี้	เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปขันธ์ปรากฏคือ
มหาภูตรูป	๔	
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ผสัสะเป็นเหตุเป็นปัจจยัให้เวทนาขนัธ์	ให้สญัญาขันธ์	
และให้สังขารขันธ์ปรากฏ	เมื่อเกิดผัสสะแล้ว	ก็เกิดโลก 
ขึน้มาทางทวารต่าง	ๆ	พอมรีปูกจ็ะมรีะบบประสาท	เป็นช่อง 
ทีท่�าให้เกดิการรบัรู	้เช่น	ประสาทตา	รปูภายนอกมนัก็มขีอง
มันอยู่	มีแสงตกกระทบ	แสงมากระทบตา	จักขุวิญญาณ 
เกดิขึน้	เกดิการรบัรูข้ึน้	การประชมุกนัของ	๓	สิง่	คือ	(๑)	ตา	 
อนัเป็นรปูภายใน	(๒)	แสง	ส	ีอนัเป็นรปูภายนอกมากระทบ 
ในคลองตา	(๓)	จักขุวิญญาณ	ท�าหน้าที่ในการมองเห็น	 
สิ่ง	๓	ประการประชุมกัน	นี้เรียกว่าผัสสะ	เป็นโลกทางตา	
พอมโีลกทางตาขึน้มา	ผสัสะมนัเป็นปัจจยัความรูส้กึกเ็กดิขึน้	 
สญัญากก็�าหนดหมาย	สีแดง	สีขาว	สีเหลือง	โผล่ขึน้	สงัขาร
คือความคดิปรงุแต่งต่าง	ๆ	ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นกโ็ผล่ขึน้	 
นี่อย่างนี้	

เวทนา	สญัญา	สงัขาร	เกดิเพราะผสัสะน่ันเองเป็นปัจจยั	 
พอต่ืนขึ้นมามองเห็น	เวทนา	ความรู้สึก	สบาย	ไม่สบาย	 
อึดอดั	เป็นสขุ	หรอืเฉย	ๆ	กเ็กดิขึน้	ก�าหนดให้เป็นนัน่เป็นนี ่
คือสัญญา	ความคิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	อยากได้	ไม่อยากได	้
พอใจ	ไม่พอใจ	หงุดหงิด	ร�าคาญ	ก็เกิดขึ้น	นี่คือสังขาร	

ส่วนนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณปรากฏ	
อันนี้	เนื่องจากวิญญาณมันเกิดที่รูป	และต้องมีนามมา 
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ประกอบด้วย	วญิญาณจึงเกดิข้ึนได้	ขันธ์	๕	กป็รากฏออกมา	 
เป็นพวกเราน่ีปรากฏตวัออกมา	มหาภตูรปู ๔ ท�าให้รปูขนัธ์ 
ปรากฏ ผัสสะท�าให้เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
ปรากฏ นามรูปท�าให้วญิญาณขันธ์ปรากฏ เวลามองเหน็รปู	 
หรอืได้ยนิเสยีงน่ี	ก็จะมีเวทนา	สญัญา	สงัขารโผล่ออกมาเลย	 
ส่วนมหาภูตรูปนั้นก็มีอยู่แล้ว	เป็นที่ตั้งอาศัย	หลายสิบปี
ค่อยหายไปทหีนึง่	รปูขนัธ์กป็รากฏอยูต่ลอดตามมหาภตูรปู	 
เวทนา	สญัญา	สังขารก็รอผัสสะก่อน	เม่ือมผีสัสะจงึท�างานได้	
นามรปูกเ็ป็นปัจจัยให้วญิญาณขนัธ์ปรากฏ	นีค้อืค�าถามที	่๖	

ค�าถามที	่๗	พระภกิษทุ่านได้ทลูถามว่า	“ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ	สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไร”	ความเห็นผิดในสิ่งที่มี 
อยูจ่รงิ	ทัง้	ๆ	ทีส่ิง่ทีม่อียูจ่รงิ	กม็แีค่ขนัธ์	๕	แล้วความเห็นผดิ
มนัมไีด้อย่างไร	มนัโผล่มาได้อย่างไร	มนัโผล่ขึน้มาเพราะว่า	 
เป็นปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนธรรมะ	ไม่ได้สดับธรรมะ	ไม่ได้เห็น
พระอรยิเจ้า	ไม่ฉลาดในธรรมของพระอรยิเจ้า	ไม่ได้รบัการ
แนะน�าในธรรมของพระอริยะ	ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ	ไม่ฉลาด 
ในธรรมของสตับรุษุ	ไม่ได้รบัการแนะน�าในธรรมของสตับรุษุ	
ก็เลยเห็นผิดไปจากความเป็นจริง	ไปเห็นรูปว่าเป็นตัวตน	
เป็นผูห้ญิง	เป็นผูช้าย	เป็นสตัว์	เป็นบคุคล	เป็นเรา	เป็นเขา	 
ทั้ง	ๆ	ที่มันเป็นแค่รูป	แต่เห็นผิดเสียแล้ว	ความเห็นผิดมัน
เกดิขึน้	เพราะเป็นปถุุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมนีแ่หละ	คนไม่ได้ฟัง
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ธรรมนีจ้ะต้องเห็นผดิเลย	มนัไม่ได้สดบั	ไม่มข้ีอมลูทีถ่กูต้อง	 
สิ่งที่มีจริงมันมีแค่ขันธ์	๕	ไปเห็นผิดในสิ่งที่มีจริง	เพราะว่า 
ไม่ได้ฟังธรรม	ไม่ได้ฟังสัจธรรม	ไม่ได้ฟังเรื่องจริงเอาไว้	

พวกเราฟังแต่เรือ่งหลอก	ๆ 	โดนหลอกมาตัง้แต่เดก็แล้ว	 
พอเกิดมา	เขาก็ว่า	นี่...พ่อแกนะ	นี่...แม่แกนะ	ไม่มีใคร 
เกิดข้ึนมา	พอรูค้วามกถ็กูสอนว่า	นีร่ปูขนัธ์	นีเ่วทนาขนัธ์	มี
บ้างมั้ย..	ถ้าแบบนั้น	คงบรรลุเลย	แต่นี่อะไร	เกิดมา	ธรรม 
ก็ไม่ได้สดับ	สดับอะไรก็ไม่รู้	นี่...สิ่งของ	ๆ	แก	ไม่ใช่ของ 
น้องแกนะ	น่ีโรงเรยีนแก	นีค่รขูองแก	มแีต่อวชิชาอดัเข้ามา	 
เป็นอย่างนี	้ปถุชุนผู ้ไม่ได้สดบั	ไม่ได้เหน็พระอริยะ	ไม่ฉลาด 
ในธรรม	ไม่ได้ฟังธรรมเลย	สดบัแต่ค�าของอะไรกไ็ม่รู	้ค�าของ 
ชาวโลกเขา	ทีน้ี	จะไปโทษโลกกไ็ม่ได้อกีแหละ	เพราะชาวโลก 
เขาไม่รู	้เขาก็สอนอัดข้อมูลเข้ามา	นั่นก็พ่ีแก	นั่นก็น้องแก	
นั่นก็ของ	ๆ	แกนะ	นี้แขนแก	นี่เสื้อผ้าแก	อย่าไปให้ใครนะ	
ถ้าใครมาเอา	แกตบมนัเลย	สอนอะไรกไ็ม่รู	้มัว่ไปหมดเลย	
มนักเ็ลยหวงแหนสิง่นัน้สิง่นี	้กเิลสกเ็กดิขึน้มา	สกักายทฏิฐิ
มีได้อย่างนี้แหละ	

ส่ิงที่มีจริงก็มีอยู่	กิเลสมันเกิดขึ้นมา	ก็หลอกให้หลง	
ปิดตาเรา	ท�าให้ไม่เหน็ความจรงิ	ทกุท่านก็เลยต้องแยกแยะ	
ระหว่างสิ่งที่มีจริงคือขันธ์	๕	กับกิเลส	ตัวกิเลสนี่ต้องละ 
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ตัวตนไม่เคยมี	มันเป็นแค่กิเลส	เป็นแค่ความเห็นผิดในสิ่ง
ที่มีจริงเท่านั้นเอง	เราไม่ได้ละตัวตน	ไม่ได้ละของตนเลย 
เพราะตัวตนก็ไม่เคยมี	ของ	ๆ	ตนก็ไม่เคยมี	ตนเป็นนั่น
เป็นนี่ก็ไม่เคยมีเลย	มันมีแค่ขันธ์	๕	เท่านั้นเอง	เราปฏิบัติ
เพื่อละกิเลสเฉย	ๆ	ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อละตัวตนอะไร	ไม่ได้ 
ปฏิบัติเพื่อละของตน	ถ้าฟังไม่เข้าใจ	บางคนหวาดเสียว	 
มาปฏิบัติธรรมไม่ค่อยกล้าปฏิบัติ	กลัวของ	ๆ	ตนจะหมด	
เป็นอย่างน้ันไปอกี	ความจรงิ	ของ	ๆ	ตนมนัไม่เคยมอียูแ่ล้ว 
ไม่มีของใครทั้งนั้นแหละ	มันก็เป็นของมันอย่างนั้น	เป็น
ความจริงอยูอ่ย่างนัน้ของมนั	มนัเหน็ผดิเฉย	ๆ	ให้ละความ
เห็นผิดเท่านั้น	

ค�าถามท่ี	๘	ถามว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	สักกาย
ทิฏฐิไม่มีได้อย่างไร”	สักกายทิฏฐิมีขึ้นมาไม่ได้	เกิดขึ้นมา 
ไม่ได้อย่างไร	ไม่เกิดความเห็นผิดนั่นเอง	อัตตาตัวตนมันมี
ขึ้นมาเพราะความเห็นผิด	และมันจะไม่มีขึ้นมาได้อย่างไร	
ละตัวนี้ให้มันหมดไป	มันก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมา	จึงไม่ต้อง
ไปยุง่กบัตวัตนอะไร	ถามแต่วธิปีฏบิตักิพ็อ	จะปฏิบัตอิย่างไร	
เห็นขันธ์	๕	อย่างไร	พอรู้เข้าใจความจริงแล้ว	สักกาย
ทิฏฐิมันก็ไม่เกิด	พอมันไม่เกิด	ตนก็ไม่มี	ของตนก็ไม่มี 
เพราะมันไม่เคยมีอยู่แล้ว	มันก็แค่นั้นแหละ	ไม่ได้มีอะไร 
ไม่จ�าเป็นต้องมาแก้ไขตัวตนของตนอะไรพวกนี้	
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ภิกษุท่านก็ถาม	สักกายทิฏฐิไม่มีได้อย่างไร	ไม่เกิด
ขึ้นมาได้อย่างไร	พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า	“อริยสาวก
ในธรรมวินัยน้ี”	ต้องเป็นอริยสาวก	ต้องมาเป็นสาวกของ
พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นอรยิะ	และเป็นผูไ้ด้สดบั	ต้องมีสตุะ ต้องมี 
องค์ความรู	้ตอนน้ีก็มารับองค์ความรู	้สุตะคือองค์ความรู ้
ทีพ่ระพทุธเจ้าฝากไว้	มีสตุะ	ได้เห็นพระอรยิะ	ฉลาดในธรรม
ของพระอรยิะ	ได้รบัการแนะน�าในธรรมของพระอรยิะ	ได้เหน็ 
สตับรุษุ	ฉลาดในธรรมของสัตบรุษุ	ได้รบัการแนะน�าในธรรม
ของสัตบุรุษ	อริยสาวกนี้จะได้รับการฝึกหัดในธรรมวินัยน้ี	 
ก็ไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาตัวตน	พอไม่เห็นรูปโดย 
ความเป็นอัตตาตวัตน	สกักายทฏิฐิมันไม่เกดิ	กไ็ม่เหน็รปูว่า
เป็นตน	ตนมันก็ไม่มี	ไม่เห็นตนมีรูป	ตนมันก็ไม่มี	ของตน
มันก็ไม่มี	เพราะมันไม่เคยมีอยู่แล้ว	มันเกิดมีขึ้นมาเพราะ
เห็นผิดเฉย	ๆ	

ถ้ามีตน	มีของตน	มีตนเป็นนั่นเป็นนี่	มีหน้ามีตา 
มตีนสงู	มตีนต�า่	มีตนเสมอเขาเนีย่	อันนัน้ให้เหน็ว่า	นัน่มัน 
เหน็ผดิ	มเีขาด่าเราขึน้มา	ผดิขึน้มาแล้ว	ผดิไม่ใช่ท่ีเขาด่า	ผดิ 
ทีม่เีราให้เขาด่านัน่แหละ	ดนัโผล่หน้ามาเป็นกระสอบทราย 
ให้เขาต่อยเอา	อยากโง่นัก	เดี้ยงเลยสินะ	มันผิดแล้วนั่น	 
ให้ทุกท่านได้สังเกต	ตัวตนนี่มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นครั้ง	ๆ	 
ตัวนั้นแหละเป็นความเห็นผิด	รักษาหน้าเรา	หน้ามันม	ี 
รอวันพงัเท่านัน้แหละ	มนัเป็นรูป	เป็นผวิหนัง	มนัเป็นปฐวธีาต	ุ 

330 | สุภีร์ ทุมทอง



ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย 

รอวันผุ	พังไปตามอัตตภาพของมันนั่นแหละ	ส่วนตัวเรานี้ 
ไม่มี	

ต้องเป็นอรยิสาวกในธรรมวนิยันี	้ผูไ้ด้สดบั	ต้องมีท่ีพึง่
คือพระศาสนา	ต้องเป็นคนมีที่พึ่ง	ถ้าไม่มีที่พึ่งนี่ไม่ไหวนะ	 
จะไม่ได้ความรู	้ต้องมทีีพ่ึง่คอืพระธรรมวนิยัของพระพทุธเจ้า 
มสุีตะ ได้ฟังธรรม ได้รบัค�าแนะน�าท่ีดงีามถกูต้อง ได้ฝึกปฏบัิติ  
กจ็ะไม่เหน็รปูว่าเป็นตวัตน ไม่เหน็ตนว่ามรีปู ไม่เหน็รูปในตน  
หรอืไม่เหน็ตนอยูใ่นรปู อตัตาตวัตนกจ็ะไม่มี	สกักายทฏิฐิ
กไ็ม่เกดิขึน้เท่านัน้แหละ	จงึไม่ต้องถามหาว่าตวัตนมนัหาย
ไปไหน	ตวัเราหายไปไหน	เพราะมนัไม่เคยมนีัน่เอง	มนัเป็น
กิเลส	เป็นความเห็นผิดที่เกิดขึ้นเฉย	ๆ	เมื่อกิเลสหมดไป	
ความเห็นผิดไม่เกิด	ตัวตน	ของตนก็หมดไป	

ค�าถามที	่๙	พระภกิษทุลูถามว่า	“ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ	
อะไรเป็นคุณ	อะไรเป็นโทษ	อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจาก
รูป	อะไรเป็นคุณ	อะไรเป็นโทษ	อะไรเป็นเครื่องสลัดออก
จากเวทนา	อะไรเป็นคณุ	อะไรเป็นโทษ	อะไรเป็นเครือ่งสลัด
ออกจากสญัญา	อะไรเป็นคณุ	อะไรเป็นโทษ	อะไรเป็นเครือ่ง
สลัดออกจากสงัขาร	อะไรเป็นคณุ	อะไรเป็นโทษ	อะไรเป็น
เครื่องสลัดออกจากวิญญาณ”
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ท่านก็ถามลึกซึ้งขึ้นไปอีก	ขันธ์	๕	นี่มันมีคุณอะไร	
ชาวโลกจงึตดิมนันักหนา	มนัมโีทษอะไร	จงึไม่ควรไปตดิมนั	 
คนจงึเบือ่หน่ายมนัได้	และทางออกจากมนัคอือะไร	พวกเรา 
ติดขันธ์	๕	อยูน่ี	่มนัต้องมข้ีอดบีางอย่าง	เราจงึตดิมนั	ถ้ามนั
ไม่มีคุณให้เราเลย	เราจะติดมันมั้ย	ก็ไม่ติดเหมือนกัน	และ
มนัต้องมโีทษส	ิบางคนกเ็ห็นโทษของมนัแล้วออกไปบวชกม็ี	 
ถ้าไม่มีโทษน้ี	คนท่ีคดิออกบวชกไ็ม่มเีหมอืนกนั	และต้องมี
ทางออก เพราะคนหลดุพ้นกม็ ีพระพทุธเจ้าทรงหลุดพ้น
ก่อนใครทั้งหมดเลย ผู้หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้าก็มีมาก 
ทีเดียว มันต้องมีทุกส่วนเลยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์	๕	

คนในโลกมันมีอย่างนี้ครบหมดเลย	พวกติดขันธ์	๕	 
คาอยูเ่ลยกม็	ีแสดงว่าขันธ์	๕	มนัต้องมคีณุ	มอีสัสาทะ	มแีง่ดี
ของมัน	มีข้อเด่นของมนั	และคนออกบวชหนมีนักม็	ีแสดงว่า
มนัต้องมโีทษ	และคนทีพ้่นจากมันไปกมี็	เช่น	พระพทุธเจ้า
และเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลาย	มันก็ต้องมีทางออกนะ	
พระภิกษุท่านก็เลยทูลถามว่า	อะไรเป็นคุณ	อะไรเป็นโทษ	
อะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากขันธ์	๕	

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	“ภิกษุ	สภาพที่สุขโสมนัส
อาศัยรูปเกิดขึ้น	นี้เป็นคุณในรูป”	รูปมันก็มีคุณ เพราะมัน
ให้สุขโสมนัสได้	เช่น	เรามีหมาน้อยสักตัว	เป็นยังไงครับ	 
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รูปหมาน้อยนี้	แหม...ถึงแม้มันจะฉี่ใส่เราบ้างก็ตาม	เราก็
กอดมนั	เป็นยงัไง...	มคีวามสขุมัย้ครบั	มคีวามสขุ	นัน่แหละ
กเ็ป็นคณุของรปู	คอืมนัให้สขุโสมนสั	เรากเ็ลยตดิข้องกบัรปู	 
รูปร่างกายนี้มันให้ความสุขบ้างได้มั้ยครับ	ได้...	บางท่าน
ส่องกระจกดแูล้ว	โอ้...เราอายตุัง้	๕๐	แต่ผวิหนงันีด้เูหมอืน 
๓๕	เลยนะ	เกิดสุขโสมนัสอีก	นี่โง่หนักกว่าเดิม	แต่ก็ยัง
สุขได้	ติดผิวหนังอีกแล้ว	มันก็มีคุณ	คือมันให้สุขโสมนัส 
ยิง่ถ้ามคีนชมนะ	คณุดไูม่แก่เลย	ผ่านไป	๒๐	ปีแล้ว	หน้าตา
ยงัเหมอืนเดมิเลย	ความจรงิ	ใครเชือ่กโ็ง่แล้วแบบน้ีนะ	แต่เรา 
ยอมโง่	ยิม้รบัเลยทเีดยีว	นีก้เ็กดิสขุโสมนสัขึน้	อาศยัผวิหนงั 
นีแ่หละ	อาศยัรูปนีแ่หละ	ทรวดทรงต่าง	ๆ 	ดไูม่เปลีย่นแปลงเลย	 
หุ่นเหมือนเดิมทุกประการเลย	ผ่านไป	๒๐	ปีก็เหมือนเดิม	 
เชื่อได้อย่างไรก็ไม่ทราบ	แต่เขาเชื่อ	มันเป็นอย่างน้ี	ก็เป็น 
สุขโสมนัสที่เกิดจากรูปมันท�าให้เกิดความสุขได้เหมือนกัน	 
โดยเฉพาะรปูเด็กน้อย	แหม...น่ารักเหลอืเกนิ	น่าหยิก	น่าหยอก
น่าอุม้	อย่างโน้น	อย่างนี	้ความจรงิ	เดก็นีม่นัน่าเตะมากกว่า	
เพราะมนัพูดอะไรก็ไม่รูเ้รือ่ง	ท่านไหนมลีกูนีน่ะ	มนัซน	มนัพดู 
ไม่รูเ้รือ่ง	แต่มนัมอีสัสาทะ	พดูกไ็ม่รูเ้รือ่ง	สอนยากสอนเยน็	
บอกให้มันนั่งกินอย่างนี้	มันก็วิ่งกิน	บอกว่าอยู่นิ่ง	ๆ	มันก็
กระดุกกระดิกไปมา	ถ้าเป็นคนโตกว่านี้	เราตบมันเลยนะ	
แต่มันท�าให้เกิดสุขโสมนัส	มันก็มีดีเหมือนกันนะ	
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สุขโสมนสันัน่แหละอาศยัรูปเกดิขึน้	นีเ้ป็นคณุของรปู	 
นี้แหละชาวโลกก็เลยติดกันงอมทีเดียว	ทั้ง	ๆ	ที่สุขมันก็
น้อยเหลือเกินนะ	กว่าจะได้สุขทีหนึ่งนี่	ต้องรอนาน	มีทุกข์ 
ยากล�าบากตามมาอีกเพยีบ	แต่ชาวโลกกย็อมแลก	สขุส่วนใหญ่ 
กเ็กิดเฉพาะตอนวยัเดก็	ตอนทีร่่างกายยงัแขง็แรง	ถ้าเจบ็ป่วย 
ขึน้มากเ็ละไปหมดเลย	แต่เขากว่็าคุม้ค่าแล้ว	นีค่อืคนมนัหลง	 
ชาวโลกเขาตดิ	เขากม็เีหตผุลของเขาแต่เป็นเหตผุลแบบหลง	ๆ 	

ท่านทีอ่อกบวช	หรอืท่านทีไ่ม่เอารปูแล้ว	กต้็องเหน็โทษ	 
สภาพทีร่ปูไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มีความแปรผนัเป็นธรรมดา  
นีเ้ป็นโทษในรปู	เหน็มัย้	รปูนัน้ถงึแม้มนัจะดแูขง็แรง	พอแก่ 
ขึน้มา	เละไปหมดแหละ	มันเป็นอย่างนี	้มันมีโทษนะ	ผูเ้หน็โทษ 
ก็คิดจะออกจากมัน	

ทนีี	้กต้็องมีส่ิงท่ีจะช่วยน�าออกจากมนัได้อย่างแท้จรงิ	
คือธรรมเป็นท่ีก�าจัดฉันทราคะ	ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะ 
ในรูป	น้ีเป็นเครือ่งสลัดออกจากรปูนะ	เครือ่งสลดัออกกค็อื
พระนิพพาน ท�าให้ออกจากรูปได้	เราก็เลยต้องมาเจริญ
มรรคเพื่อให้ถึงนิพพาน	ถ้าถึงนิพพานนี่	จะออกจากรูปได้	 
เพราะรปูมนัเป็นโลก	เราจะออกจากรปูเราต้องไปนอกโลก	 
ต้องให้จิตเห็นสภาวะเหนือโลก	ตัวที่เป็นทางด�าเนินให้จิต 
ไปเห็นสภาวะเหนอืโลกก็คือมรรค	๘	เรากเ็ลยต้องมาเจริญ
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มรรค	๘	จะเจริญมรรคได้	อยากจะไปทางนี้	ต้องเห็นโทษ
ของรูป	ส่วนคุณของรูป	นี่เราก็หมกกับมันมานานแล้ว 
บางท่านกย็งัเห็นคณุของมนัอยูม่าก	เช่น	อาหารให้ความสขุ	 
รสอร่อยนดิหน่อย	บางท่านกต็ดิงอมแงมเลย	นีค่อืคณุ	โทษ	
และเครื่องสลัดออกของรูป	

ด้านเวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	กท็�านองเดยีวกนั	
สุขโสมนสัท่ีอาศยัเวทนาเกดิขึน้	นีเ่ป็นคณุในเวทนา	เวลามี
ความสขุ	ปลอดโปร่ง	โล่งใจ	เบาใจ	เป็นยงัไงครบั	ดีไหมครบั	 
ดมีาก	โดยเฉพาะในสมาธ	ิในสมาธิมนัก็จะรู้สกึปลอดโปร่ง	
โล่งเบาใจ	สบายใจ	ฟังธรรมแล้วก็สบายใจ	ท�าบุญแล้วก็
สบายใจ	อะไรต่าง	ๆ	เนี่ย	มันก็ยังมีอัสสาทะ	มีคุณ	ก็เลย
พออยู่ได้	ชาวโลกก็เลยต้องหาวันสบายใจ	หาวันพักผ่อน	 
ผ่อนคลาย	เขาเครยีดจากการท�างานมา	กม็วีนัหยดุพกัผ่อน 
ให้ไปเที่ยว	สบายใจ...	ท�างานเครียดขนาดไหน	ก็มีพักผ่อน
ให้ดูหนังดูละครให้สบายใจ...	เขายังพออยู่ได้	เพราะมีคุณ
ของเวทนา	สุขโสมนัสที่อาศัยเวทนาเกิดขึ้น	

สภาพที่เวทนาไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	มีความแปรผันเป็น
ธรรมดา	นีเ้ป็นโทษในเวทนา	ส�าหรบัผู้ทีต้่องการออกน้ีก็ต้อง 
เหน็โทษแล้ว	อย่างพวกเรานีต้้องมาเห็นโทษ	ส่วนคณุของมันนี่	 
โอย...ตดิแหงกกับมนัมานาน	อยู่มาจนจนถงึทกุวนันี	้กต้็อง
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เหน็โทษให้เยอะนะ	เราไม่ได้ใส่ร้ายมนั เรารู้จกัให้ครอบคลมุ
ทุกด้าน ทั้งคุณ ทั้งโทษ	คุณก็รับมันมาเยอะแล้ว	โทษนี้ 
ไม่ค่อยเหน็	กต้็องมาฝึกให้เห็น	พระพทุธเจ้าทรงรอบรูค้รบถ้วน	 
อัสสาทะพระองค์ก็ทรงทราบว่าเป็นอัสสาทะ	รูว่้าเขาตดิเพราะ 
อะไร	อาทนีวะกท็รงทราบว่าเป็นอาทนีวะ	เครือ่งสลดัออก	
นพิพานคอือะไร	ทรงรูห้มด	ทรงบอกไว้ทกุอย่าง	ทัง้อสัสาทะ	 
อาทีนวะ	และนิสสรณะ	อัสสาทะคอืคณุของมนั	คอืสขุโสมนสั 
ทีอ่าศยัโลกเกดิขึน้นีแ่หละ	เรยีกว่าอสัสาทะ	คนกเ็ลยติดอยู่
กบัโลก	ถ้าโลกไม่ให้สขุโสมนสัเลย	คนกไ็ม่ตดิเหมอืนกนันะ	 
แต่โลกให้สุขโสมนสัได้	มท่ีีพักผ่อนหย่อนใจ	มหีนงัละครให้ดู	 
มีทีน่อนนุม่	ๆ	ให้มอีาหารรบัประทานทีเ่อร็ดอร่อย	มันกติ็ด	 
แต่อสัสาทะนีมั้นมน้ีอยมาก	ส่วนโทษนีม้นัมเียอะ	คอืสภาพที่
เวทนาไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มีความแปรผันเป็นธรรมดา	นีเ้ป็นโทษ 
ในเวทนา	ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะในเวทนา	นีเ้ป็นเครือ่งสลดั 
ออกจากเวทนา	

เครือ่งสลัดออกมท่ีีเดยีวเหมอืนกนัหมด	ภาวะออกจาก
ขันธ์ได้มีที่เดียวคือนิพพาน	ขันธ์	๕	มันเป็นโลก	เป็นทุกข	์
เราจะต้องเหนอืโลก	โลกตุตระเท่านัน้	ทางทีจ่ะไปได้กเ็ลยมี
ทางเดยีวเท่านัน้คอืมรรค	๘	เพราะมรรค	๘	เป็นประตูอมตะ	
ให้เราออกจากวัฏฏะได้	ออกจากโลกได้	ถึงแม้จะเห็นโทษ
ของวฏัฏสงสาร	เหน็โทษของขนัธ์	๕	แต่ไม่ได้ปฏบิตัมิรรค	๘	 
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ไม่ถึงนิพพาน	ก็ยังออกไม่ได้	จ�าเป็นจะต้องมาฝึกมรรค	๘	 
ให้ได้	วปัิสสนาเรากป็ฏบิตั ิเพือ่ให้เหน็โทษของรปูนาม จะได้มา 
เจริญมรรคให้มันเต็มที่	มันคนละตอนกัน

วปัิสสนาเป็นตอนท่ีจะเหน็โทษของรปูของนาม	จะได้ 
ผลเป็นความเบือ่หน่ายสงัขารนะ	จะได้มาเจรญิมรรค	เพือ่ไป 
นิพพาน	จะได้มาให้ทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนา	ท�าศีล	
สมาธิ	ปัญญา	ให้เต็มสมบูรณ์	ด้วยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง	
ก็คือเป็นมรรคเพื่อไปนิพพาน	การจะท�าสิ่งเหล่านี้ได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	ต้องไปเห็นโทษ
ของรูปนาม	ขันธ์	๕	ก่อน	ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหัวหน้า	

ในด้านสัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ก็ท�านองเดียวกัน
บุญ...	เป็นไงครับ	ท�าบุญแล้วสุขโสมนัสมีมั้ย	มี...	บางคน
ท�าบญุกเ็กดิปลาบปลืม้ปีตกิพ็ออยูไ่ด้	ฟังธรรม...	เป็นไงครบั
มคีวามสขุมัย้ครบั	ม.ี..	มนัเป็นบญุไง	มคีวามสขุ	หลายท่าน
ก็ชอบมาฟังผมบรรยายบ่อย	ๆ	เพราะฟังแล้วมีความสุข	 
นอนหลบัสบาย	ถ้าไม่ได้ฟังมนัเครยีด	พอฟังแล้วนอนหลบั 
ดมีาก	คอืไมเ่อาอะไรแล้ว	เอานอนหลบัอย่างเดียวนีแ่หละ 
เขานอนไม่ค่อยหลับ	เขาเครียด	มาฟังธรรมให้หายเครียด	
คือสุขโสมนัส	มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ	อย่างนี้ก็ไม่ว่า 
เขาหรอก	มันเป็นอัสสาทะของบุญของกุศลนี่แหละ	มันให้

สุภีร์ ทุมทอง | 337



อริยสัจภาคปฏิบัติ

ความสขุโสมนสั	หลายท่านนี	่พอผมพดูว่า	ขอนอบน้อมต่อ
พระรตันตรยัเท่านัน้แหละ	ด้วยความเคยชนิ	ท่านหลบัเลย
แต่เดิมฟังธรรมก่อนนอนใช่ม้ัย	ฟังได้	๓๐	นาทกีห็ลบั	ต่อมา 
ก็คล่องแคล่วช�านาญขึ้น	๒๐	นาทีก็หลับ	ต่อมาก็คล่องขึ้น
กว่าเดมิอกี	๑๐	นาทกีห็ลบัแล้ว	ต่อมา	แค่เกริน่เท่านัน้แหละ	 
เพราะมันคล่องแล้ว	หลายท่านมีอุปกรณ์ช่วยให้นอนหลับ	 
กค็อืเสยีงผมน่ันแหละ	อย่างนีม้นักส็บายเหมอืนกนั	บญุเป็น 
ของดี เขาเลยติดกัน มันก็คาอยู่ ความจริง มันก็มีโทษ
ด้วยเหมือนกัน คือมันไม่เท่ียง แปรปรวน แปรผันเป็น
อย่างอื่นไป ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้	เราคิดพึ่งมัน	มันพึ่งได้
จริงมั้ย	มันไม่ได้	คิดว่ามันเป็นอย่างนั้น	มันก็เป็นอย่างอื่น
ไปจากที่เราคิดทั้งนั้นแหละ	มันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป	

สัญญาก็ดี	สังขารทั้งหลายก็ดี	ก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จริง	
เราพึ่งความรู้นั่นรู้นี่	เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้	ก็รู้สึกเบิกบานใจ	 
สบายใจ	เบาใจ	ความรู้ต่าง	ๆ	ทางโลก	ช่วยให้เรามสุีขโสมนัส 
เหมือนกัน	คนชาวโลกก็เลยอยู่ได้นะ	นึกว่าที่เขาเรียนจบ	 
มีองค์ความรู้ด้านนั้นด้านนี้	เขาจะช่วยตัวเองได้	แต่ความ
เป็นจริงแล้ว	พอจะตายขึ้นมานี่นะ	เรียนจบปริญญาเอก
ก็เด้ียงเหมือนกัน	แต่ด้วยปริญญานั่น	มันท�าให้เกิดสุข
โสมนัสแก่เขา	เขาอยู่รอดแน่นอนในโลกใบนี้	เขาคิดอย่าง
นั้นนะ	เลยคาอยู่	มันเป็นอัสสาทะ	เป็นข้อดีของสัญญา 
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บางทีแค่เงินในธนาคาร	มีแต่ตัวเลข	เลขหนึ่งตามด้วย 
ศนูย์หลาย	ๆ	ตัว	เขายงัไม่ได้ใช้หรอก	เพราะเขาจะตายก่อน	
ตัวเลขยาว	ๆ	มันมีสุขโสมนัส	บางคนซื้อหุ้น	เวลาหุ้นขึ้น 
ไม่ได้ขายหุ้นหรอก	มันท�าให้เขารู้สึกว่าโสมนัส	มันอยู่ได	้ 
เรียกว่าอัสสาทะ	คือสุขโสมนัสอาศัยสัญญา	อาศัยการ 
ก�าหนดหมายว่ามีเงินทอง	ความจริงส่ิงเหล่านี้ช่วยอะไร 
ไม่ได้สักอย่าง	แต่มันเกิดสุขโสมนัส	ที่ช่วยได้คือสุขโสมนัส 
ท่ีอาศัยสิ่งน้ันเกิดขึ้น	เขาก็พออยู่ได้	เงินยังไม่ได้ช่วยอะไร
เขาเลย	เขาก�าหนดว่าเขาเป็นคนรวย	เขาจะไปท�านั่นท�านี่
ด้วยเงินเหล่านั้นได้	เขาไม่ค่อยได้ใช้หรอก	

พวกมเีงนิเยอะ	ๆ 	ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้	เพราะตายก่อน 
ทัง้นัน้แหละ	กนิข้าวกจ็านเดียวนัน่แหละ	นอนกน็อนเตยีงเดยีว 
เท่าน้ันแหละ	เงนิส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทัง้นัน้	แต่มนัอยูไ่ด้เพราะ
สขุโสมนัส	เรยีกว่าสขุโสมนสัอาศยัสญัญาเกดิข้ึนบ้าง	อาศยั
สงัขารบ้าง	จนถงึวญิญาณ	ได้เหน็นัน่ได้เห็นนี	่ได้รับรู้เรือ่งนัน้	 
ได้รบัรูเ้รือ่งนี	้กเ็กดิสขุโสมนสั	เมือ่ได้รบัรูล้กูเรยีนจบปรญิญา	 
กม็คีวามสขุ	ได้รบัรูห้ลานเรียนจบปรญิญาเป็นยังไงครบั	กมี็
ความสขุ	เรากต้็องอยูต่่อ	เพือ่รบัรูว่้าเหลนเรยีนจบปรญิญา	
มันกอ็ยูต่่อได้	หวงัลม	ๆ	แล้ง	ๆ	ไปนัน่แหละ	ไม่รูจ้ะอยูถ่งึ
หรือเปล่า	นี่คือชาวโลก	เขาอยู่กันอย่างนี้	ท่านก็ดูชาวโลก
ทีเ่ขาอยูก่นั	อยูก่บัละครทวี	ีอยูก่บัหมา	อยูก่บัแมว	บางคน 
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มีความสุขเพราะเลี้ยงหมา	ก็อยู่ได้แล้ว	มีความสุขเพราะ 
ทีวีบ้าง	ก็อยู่กันได้	มันเป็นอย่างนี้	เรียกว่าขันธ์	๕	มันมี 
อัสสาทะคือให้สุขโสมนัสได้นั่นเอง	คนก็เลยติดกัน	

ส่วนพวกเรานี	้คดิจะออกจากขันธ์	๕	เพราะมนัมโีทษนะ	 
ถ้าไม่มโีทษ	ไม่มใีครคดิจะออกหรอก	มนัมโีทษ	คอืมนัเป็น
ของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	มีความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไป
จากท่ีเราคิดเอาไว้	คิดว่ามันเป็นตัวเป็นตน ไม่ใช่ทั้งนั้น  
คิดว่ามนัเป็นสุข มันไม่ใช่ มนัเป็นทกุข์ มนัเป็นไฟเผา ไม่ใช่
น�้าเย็นมาลูบเรา เป็นไฟทั้งกองมาเผาเรา	เมื่อต้องการจะ
ออกแล้ว	กต้็องรู้ภาวะทีจ่ะออกอย่างแท้จริงคอืพระนพิพาน	
เป็นธรรมที่ก�าจัดฉันทราคะ	ธรรมเป็นที่ละฉันทราคะ 
ในวิญญาณเป็นต้น	อันน้ีเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ	

พระพุทธองค์ทรงรอบรู้เกี่ยวกับขันธ์	๕	ทุกประเด็น	
ท�าไมคนจึงอยู่ในโลกได้	กเ็พราะขนัธ์	๕	มนัให้สขุโสมนสัได้	
ท�าไมจึงมีคนคิดออก	เพราะมันมีโทษ	ท�าไมจึงออกได้จริง	 
เพราะมีนพิพาน	อย่างนี	้พระองค์ทรงค้นพบมรรค ทรงเอา
มรรคมาบอก ส่วนขันธ์ ๕ ก็มีอยู่แล้ว คุณของมันก็มีอยู่ 
ในตวัมนั โทษของมนักม็อียู่ในตัวมนั นพิพานก็มอียู ่เหลือ
แต่มรรคยังไม่มกีารเปิดเผย	มรรคกเ็ป็นแบบเดมินัน่แหละ	
เป็นอนัเดยีวกนั	เหมือนพระพทุธเจ้าองค์ก่อน	ๆ	ทรงสอนไว้ 
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นัน่แหละ	แต่มจิฉาทฏิฐกิบ็งัไว้หมดแล้ว	พอไม่มศีาสนา	ไม่ม ี
พระพุทธเจ้าตรสัรู	้ไม่มกีารประกาศธรรม	จบกนัเลย	พระพุทธเจ้า 
ทรงประกาศมรรคนีเ่อง	ธมัมจักกปัปวตัตนสูตรแสดงมรรค 
เป็นหลกัเลย	มชัฌิมาปฏิปทา	มรรค	๘	นะ	ขนัธ์	๕	กม็อียูแ่ล้ว	 
นิพพานก็มีอยู่แล้ว	อันหนึ่งเป็นสังขตธรรม	อันหน่ึงเป็น 
อสงัขตธรรม	สิง่ไม่มตีอนไม่มพีระพทุธเจ้า	คอืมรรค	๘	นีเ่อง

พระภกิษุท่านได้ทลูถามถงึ	คณุ	โทษ	และเครือ่งสลดั
ออกของขันธ์	๕	ทุกท่านก็ฟังไว้	จะได้รู้จักมองสิ่งต่าง	ๆ	
ให้เข้าใจ	การออกจากโลก	เราออกด้วยความเข้าใจโลกให้ 
รอบด้าน	ไม่ใช่เราไปโทษมัน	แต่เข้าใจมัน	และเข้าใจชาวโลก 
ที่เขาติดอยู่ด้วย	เพราะมันให้สุขโสมนัสจริง	ๆ	คนที่เขา 
ตดิอาหารกเ็พราะเขามคีวามสขุกบัการกิน	เราก็ไม่โทษเขา	 
เพราะเขามีความสุขกับการกิน	คนที่ชอบนอนก็เพราะเขา 
มีความสุขกับการนอน	แต่นอนแล้วมันเป็นอะไร	มันแก่
ตายไปเฉย	ๆ	เราก็เลยไม่นอนตามเขา	แต่เรารู้จักเขารู้ว่า 
เขามคีวามสขุ	ดงันัน้	คนจะออกจากโลกนีต้่องเข้าใจท้ังหมด	 
ไม่โทษโลกด้วย	ไม่โทษใครด้วย	เข้าใจ	รู้จัก	มองสิ่งต่าง ๆ 
กม็องในแง่ข้อดี ข้อเสีย และทางออก มองให้ครบสมบรูณ์ 
มองแบบนี้	มอง	๓	ด้านนั่นเอง	มองข้อดีของมัน	คือมัน 
ก่อให้เกิดสุขโสมนัส	ข้อเสียคือมันเป็นสิ่งไม่เที่ยง	มันเป็น
ทุกข์	มันมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่น	มันไม่อาจจะเป็น 
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ทีพ่ึ่งพาอาศัยจรงิ	ๆ	ได้	ภาวะออกจากมนัคือนิพพาน	ภาวะ
ออกจากขันธ์มีที่เดียวคือนิพพาน	เราก็เลยต้องเดินตาม
มรรคไปนพิพาน	ถ้าอยากจะออก	ทกุท่านก็เลยต้องตัง้เป้า
ไปที่นิพพาน	แล้วก็เดินด้วยมรรค	๘	นั่นเอง	

ค�าถามที่	๑๐	พระภิกษุท่านทูลถามต่อไปอีกว่า	 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	บุคคลรู้อยู่อย่างไร	เห็นอยู่อย่างไร	
จึงจะไม่มีอหังการ	มมังการ	และมานานุสัย	ในกายที่มี
วิญญาณนี้และสรรพนิมิตภายนอก”

อหังการ	คือ	การท�าความรู้สึกว่า	ตัวเรา	ๆ	มีตัวเรา
อยู่ในนี้	รู้อย่างไร	เห็นอย่างไร	จึงจะไม่มีอหังการ	มมังการ	
คือ	การท�าความรู้สึกว่า	ของเรา	ๆ	รู้อย่างไร	เห็นอย่างไร	
จึงจะไม่มีมมังการว่าของเรา	ในกายที่มีวิญญาณนี้รวมทั้ง
สิง่ของข้างนอก	รูอ้ย่างไร	เหน็อย่างไร	จงึจะไม่บอกว่าบ้าน
ของเรา	รถยนต์ของเรา	อหังการ	คือการกระท�าความรู้สึก 
ขึน้มาว่า	เป็นตวัเรา	เป็นก้อน	ๆ	แท่ง	ๆ	ขึน้มา	หรอืมมงัการ
คือการกระท�าความรู้สึกว่าของเรา	หรือ	มานานุสัยว่า	เรา
เป็นนัน่เป็นนีโ่ผล่ขึน้มา	รูอ้ยูอ่ย่างไร	เหน็อยูอ่ย่างไร	มนัจงึ
จะไม่มีสิ่งเหล่านี้	
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ความจริง	ตัวเรามีมั้ย	ไม่มี...	ของเรามีมั้ย	ไม่มี...	เรา
เป็นนั่นเป็นนี่	ก็ไม่มี...	แล้วท�าไมมันยังมีข้ึนมาได้	รู้เห็น
อย่างไร	รู้อยู่	เห็นอยู่อย่างไร	จึงจะไม่มีส่ิงเหล่านี้	ก็เลย 
ไม่ต้องกลัวตัวเราของเรา	หรือเราเป็นนั่นเป็นน่ี	ไม่ต้องไป
ยุ่งกับมัน	ไปรู้แต่วิธีก็พอ	รู้วิธีว่า	รู้อย่างนี้นะ	สิ่งเหล่านี้มัน
จะหมดไป	แค่นั้นแหละ	หลายท่านก็กลัวตัวตน	จนงงไป
หมดนะ	บางท่านก็ว่า	เดินจงกรมมันเป็นตัวตน	เพื่อไม่ให้
มันเป็นตัวตน	ก็ไม่ต้องเดินจงกรม	งงหนักกว่าเดิม	ถ้าไม่
เดินจงกรมมันก็ไม่เป็นตัวตน	ท�าไงดี	นอนหลับก็แล้วกัน 
หนกักว่าเดมิ	นีก้เ็หลอืเกนิ	ไม่รูจ้ะโง่ไปถึงไหนกยั็งไม่ทราบ	
อย่าไปยุง่อย่างน้ัน	อย่าไปยุง่กบัตวัเรากบัของเรา	อย่าไปยุง่
กบัเราเป็นน่ันเป็นนี	่ให้หาวธิว่ีาจะรูเ้หน็อย่างไร	ให้แสวงหา
มรรค	แสวงหาวิธีปฏิบัติ	

กเิลสมันต้องมีอยู่แล้วแหละ	อย่าไปยุง่	อย่าไปอยากละ	 
อยากเลิกอะไรมัน	ให้รู้จักว่ามันมีขึ้นมาเพราะยังปฏิบัติ 
ไม่ถกู	และจะปฏบิตัอิย่างไรด	ีพระภกิษทุ่านทูลถามปัญหา 
ข้อที	่๑๐	“ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ	บคุคลรู้อยูอ่ย่างไร	เหน็อยู่ 
อย่างไร	จึงจะไม่มีอหังการ”	หมายความว่า	อหังการมันมี	 
เกิดขึ้นมาเรื่อย	จะรู้จะเห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอหังการ	คือ
อย่าไปยุง่กับอหงัการมนั	ให้ยุ่งกบัรูอ้ยูเ่หน็อยูอ่ย่างไรมนัจงึ 
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จะไม่มีอันนี้	จึงจะไม่มีมมังการและไม่มีมานานุสัย	เราก็มี
มานะเกดิขึน้เร่ือย	เทยีบเขา	เทยีบเรา	ไม่ต้องไปยุง่กบัอนันี้	 
มันเทียบ	อย่าไปยุ่งกับมัน	เรารู้อยู่	เห็นอยู่อย่างไร	จึงจะ
ไม่มีพวกนี้เกิดขึ้น	

พระพทุธเจ้าตรสัว่า	ภกิษ	ุรปูอย่างใดอย่างหนึง่	ท้ังท่ี 
เป็นอดีต	อนาคต	และปัจจุบัน	เป็นภายในหรือภายนอก	
หยาบหรือละเอียด	เลวหรือประณีต	ไกลหรือใกล้ก็ตาม	
ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบ	 
ตามความเป็นจริงอย่างนีว่้า	“น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน  
นัน่ไม่ใช่อตัตาของเรา”	วิธกีารคือให้เห็นรปูทัง้หมด	รปูทกุ	ๆ	 
อย่างนั้น	ไม่ว่าจะเป็นรูปในอดีตก็ตาม	ในอดีตก็ต้องรู้ด้วย	
ในอนาคตกต้็องรู้จกัมนัด้วย	ในปัจจบัุนก็ตาม	ในภายในคอื
ตวัเองกต็าม	ในภายนอกคอืรปูชาวบ้านกต็าม	ทีห่ยาบก็ตาม	 
ทีล่ะเอยีดกต็าม	ทีเ่ลวหรอืประณีตกต็าม	ไกลหรอืใกล้กต็าม	
ให้เหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ	ปัญญาอนัชอบมี	๒	อย่างด้วยกัน	 
ปัญญาอนัชอบอย่างที	่๑	คอืวปัิสสนาปัญญา	ปัญญาอนัชอบ 
อย่างที่	๒	คือมรรคปัญญา	เห็นด้วยวิปัสสนาและมรรคว่า	
นัน่ไม่ใช่ของเรา	เราไม่เป็นนัน่	นัน่ไม่ใช่อตัตาตัวตนของเรา	 
ในด้านเวทนากเ็ห็นอยู่อย่างน้ี	สัญญา	สังขาร	จนถงึวญิญาณ	 
ทั้งที่เป็นอดีต	อนาคต	และปัจจุบัน	เป็นไปในภายในหรือ 
ภายนอก	หยาบหรอืละเอยีด	เลวหรอืประณตี	ไกลหรอืใกล้	 
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ภกิษนุัน้พจิารณาเหน็วิญญาณทัง้หมดนัน้ด้วยปัญญาอันชอบ 
ตามความเป็นจรงิอย่างนีว่้า	นัน่ไม่ใช่ของเรา	เราไม่เป็นนัน่	
นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

“ภกิษุ	เมือ่บคุคลรูอ้ยู่อย่างนี	้เหน็อยูอ่ย่างนี	้จงึจะไม่มี
อหงัการ	ไม่มมีมงัการ	และมานานสุยัในกายทีม่วีญิญาณนี	้ 
และในสรรพนิมิตในภายนอก”	ต้องรู้อยู่อย่างนี้	เห็นอยู่
อย่างนี	้ไม่ต้องไปว่าอะไรมนั	อย่าไปว่ากเิลส อย่าไปเกลยีด
กิเลส ให้รู้อยู่อย่างน้ี เห็นอยู่อย่างนี้	เห็นรูปท้ังหมดนี่	 
ทัง้หยาบ	ละเอยีด	ทราม	ประณีต	ไกล	ใกล้	รปูอดตี	อนาคต	
ปัจจบุนั	ให้เหน็	รปูในอดีตเนีย่	มันดับไปหมดแล้ว	รปูตอนเดก็ 
อะไรต่าง	ๆ	ให้เหน็ว่า	นัน่ไม่ใช่ของเรา	ในอดตีทีด่บัไปแล้ว 
ทัง้หมด	ต้ังแต่เดก็	เข้าโรงเรยีนอนบุาล	เข้าชัน้ประถม	มธัยม	 
มหาวิทยาลัย	ให้ย้อนกลับไปพิจารณาให้หมดว่า	นั่นไม่ใช่ 
ของเรา	เราไม่ได้เป็นนั่น	นั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา
อย่าเอามาเป็นตัวตน	ไม่อย่างนั้นจะมีชีวประวัติเยอะไป	 
บางท่านน่ีชีวประวัติยาวมาก	ตั้งแต่เรียนอนุบาลยันจบ
ดอกเตอร์	ยาวเป็นหางว่าวเลย	เอามาเป็นตวัตนไปหมดเลย	
อย่างนีไ้ม่ได้นะ	ต้องพจิารณาเหน็ว่า	นัน่ไม่ใช่ของเรา	เราไม่ได้ 
เป็นน่ัน	น่ันไม่ใช่อตัตาตัวตนของเรา	ท�าอย่างนีบ่้อย	ๆ	กบั
ทุก	ๆ	สภาวะ	ไม่ว่าจะเป็นสภาวะบุญ	สภาวะบาป	คิดดี	
คิดไม่ดี	นี้คือสังขาร	สังขารทุกชนิดเหมือนกันหมด
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ให้ทุกท่านรู้จักวิธีให้ดี	ๆ	เป็นค�าถามที่	๑๐	แล้ว	
ค�าถามสุดท้ายแล้วนะ	ถ้าท�าอยู่อย่างน้ี	ก็จะไม่มีอหังการ	
ไม่มีมมังการ	ไม่มีมานานุสัย	ให้ท�าแบบนี้	อย่าไปรังเกียจ
อหังการ	อย่าไปรังเกียจมมังการ	ให้ท�าอย่างนี้	เดี๋ยวมัน
จะไม่มี	ถ้าไม่ท�า	มันก็มีเรื่อย	อย่าไปยุ่งกับมัน	อย่าไปว่า
อะไรมัน	ให้ท�าทางนี้	การละกิเลสไม่ใช่ด้วยการละกิเลส 
ด้วยการกระท�าที่ถูกต้อง ด้วยการรู้ ละตัณหาก็ด้วยการ
รู้จักทุกข์ให้มันลึกซึ้งลงไป เมื่อเข้าใจทุกข์ชัดเจน ตัณหา
มันก็ไม่เกิด เท่านั้นแหละหลักมัน	ละตัณหาไม่ใช่ด้วยการ
ละตัณหา	ด้วยการรู้ทุกข์ให้มันชัดเจน	ให้มันแจ่มแจ้งทะลุ
ปรุโปร่ง	นี้	๑๐	ค�าถามที่พระภิกษุรูปหนึ่งท่านถาม	

เมือ่พระองค์ตรสัอย่างนี	้แสดงละเอยีดยบิเลย	แสดง
แต่สภาวะล้วน	ๆ	ไม่มีตัว	ไม่มีตน	ภิกษุรูปหนึ่งก็งง	พูด 
แต่เรื่องไม่มีตัว	ไม่มีตน	ทั้งหมดเลย	เอ...ตนมันจะอยู่ยังไง 
เราท�ากรรม	ไม่มตีวัตน	แล้วใครจะได้รบัผล	เราได้รบัสขุทกุข์นี	้ 
ไหนว่าไม่มตีน	แล้วใครเป็นคนท�า	ใครเป็นคนรบัผล	มพีระ 
งงอยูร่ปูหนึง่นะ	ไหนว่าไม่มีตวัตน	แล้วใครเป็นคนท�า	แล้วใคร 
ได้รับผล	ตนอยู่ตรงไหน	มันก็งงเหมือนกันนะ	ความสงสัย
เรื่องนี้	พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีแก้ให้	
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ภกิษรูุปหนึง่	ท่านก็คิดขึน้มาว่า	“ท่านผูเ้จรญิ	ได้ยนิว่า	 
รูปก็เป็นอนัตตา	ไม่มีตัวตน	เวทนาก็เป็นอนัตตา	สัญญา
ก็เป็นอนัตตา	สังขารก็เป็นอนัตตา	วิญญาณก็เป็นอนัตตา	
เพราะเหตุนั้น	กรรมที่ถูกอนัตตากระท�า	จักถูกต้องอัตตา
ได้อย่างไร”	อะไรก็เป็นอนัตตาไปหมด	แล้วเราจะเหลือ
อะไร	มันอนัตตาหมดแล้วนี่	เราจะเหลืออะไร	จะเหลือสุข
เหลือทุกข์	บุญก็อนัตตาไปแล้วนี่	เป็นสังขารขันธ์ไปแล้ว 
บาปก็เป็นสังขารขันธ์ไปแล้ว	แล้วเราจะเหลืออะไร	กรรม
ท่ีถูกอนัตตากระท�านี้	จักถูกต้องอัตตาได้อย่างไรเล่า	ก็ใน
เม่ือบุญบาปมันเป็นสังขารไปแล้ว	แล้วเราจะรับอะไรล่ะ 
ความเป็นจริงก็คือไม่มีตัวตนทั้งนั้นแหละ	ทั้งเหตุทั้งผล 
น่ันแหละ	เมื่อพระพุทธเจ้าทราบความคิดของภิกษุรูปน้ัน	
พระองค์ตรัสว่า

“ภิกษุท้ังหลาย	เป็นไปได้ที่โมฆบุรุษบางคนในธรรม
วนิยันี	้เป็นผูไ้ม่รูแ้จ้ง	ตกอยูใ่นอ�านาจอวิชชา	มใีจถูกตณัหา
ครอบง�า	จึงเข้าใจค�าสั่งสอนของศาสดาอย่างสะเพร่าด้วย 
ความคิดค�านึงว่า	ท่านผู้เจริญทั้งหลาย	ได้ยินว่า	รูปเป็น
อนัตตา	เวทนาเป็นอนัตตา	สัญญาเป็นอนัตตา	สังขารเป็น
อนตัตา	วญิญาณเป็นอนตัตา	เพราะเหตนุัน้	กรรมทีถ่กูอนัตตา
กระท�า	จักถูกต้องอัตตาได้อย่างไรเล่า”	อันนี้พระพุทธเจ้า
ทรงบอกว่า	การงง	ๆ	ท�านองน้ีเป็นแบบโมฆบุรุษอยู่	คือ
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คนไม่รู้เรื่อง	ถ้ามีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องน่ี	ประพฤติ
พรหมจรรย์ไม่ได้	อย่างภกิษรุปูนีท่้านกง็ง	พระพทุธเจ้าตรัสว่า	 
เป็นโมฆบรุษุ	คอืฟังไม่รูเ้รือ่งกบัเขาเลย	งงอยูเ่รือ่งตวัเรือ่งตน 
อะไรนี่แหละ	ไหนว่าไม่มีตัวตนแล้วตนจะอยู่ยังไง	

พระพทุธองค์ตรสักบัภกิษทุัง้หลาย	โดยการย้อนถาม	
เราได้แนะน�าเธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นไว้แล้ว	
เธอเข้าใจเร่ืองนีว่้าอย่างไร	“รปูเท่ียงหรอืไม่เทีย่ง” “ไม่เทีย่ง” 
“สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข” “เป็นทุกข์” 
“สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
ควรหรอืทีจ่ะไปเหน็ว่า นัน่เป็นของเรา เราเป็นนัน่ นัน่เป็น 
อัตตาตัวตนของเรา” “ไม่ควร”	ความจริง	มันมีแต่รูป	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ตัวตนไม่เคยมีเลย	ดังนั้น	
จึงไม่ต้องคิดเรื่องตัวตน	เพราะตัวตนมันมากับความเห็น
ผิดเฉย	ๆ	ไม่ต้องละตัวตน	ไม่ต้องให้ค่ากับตัวตนอะไรเลย 
มนัเป็นแค่ความเหน็ผดิ	วธีิแก้คอืมาพจิารณาขนัธ์	๕	บ่อย	ๆ 	 
ทุกท่าน	ถ้าหากมีเรื่องตัวตนให้งงขึ้นมา	ก็อย่าไปยุ่งกับมัน	 
ย้อนกลบัมาขนัธ์	๕	พจิารณาด	ูรปูเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง	เวทนา 
เทีย่งหรอืไม่เทีย่ง	สญัญาเทีย่งหรือไม่เทีย่ง	สงัขารท้ังหลาย 
เที่ยงหรือไม่เที่ยง	วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง	พิจารณาไป
อย่างนี้เท่านี้แหละ	ก็จะเข้าใจความจริง	

348 | สุภีร์ ทุมทอง



ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย 

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสตอบ	๑๐	ค�าถาม	รวมทั้งวิธี
พิจารณาขันธ์	๕	ให้เข้าใจความจริง	ภิกษุเหล่าน้ัน	มีใจ
ยนิดต่ีางช่ืนชมพระภาษติของพระผูมี้พระภาค	เมือ่พระผูม้ี
พระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู่	ภกิษปุระมาณ	๖๐	รปู 
ได้มีจติหลดุพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถอืมัน่

พระสูตรน้ี	พระภิกษุได้บรรลุพระอรหันต์	๖๐	รูป	
ทกุท่านกจ็ะได้เหน็ความส�าคัญ	รูห้ลกัว่า	ปฏบัิติกันอย่างนี้	
ปฏิบัติตามนี้มีโอกาสบรรลุธรรมได้	มหาปุณณมสูตร	จาก
คัมภีร์มัชฌิมนิกาย	อุปริปัณณาสก์	พระไตรปิฎกเล่มที่	๑๔	
นะครับ	ท่านใดสนใจก็ไปอ่านซ�้าได้นะครับ	เป็นพระสูตรที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันพระจันทร์เต็มดวง	ปุณณม	
แปลว่า	พระจนัทร์เต็มดวง	แสดงกลางแจ้งในวนัพระจนัทร์
เตม็ดวง	กล่าวถึงเรือ่งขันธ์	๕	และหลกัธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
ขนัธ์	๕	หลายประการ	ตามค�าถามของภกิษุรปูหนึง่	ทีท่่าน
ถามพระพุทธเจ้า	๑๐	ค�าถามด้วยกัน	ทุกท่านคงได้องค์
ความรู้ไปพอสมควร	

บรรยายในเยน็วนันี	้กพ็อสมควรแก่เวลาเท่าน้ีนะครบั	
อนุโมทนาทุกท่านครับ
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วันพุธที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
กราบคุณแม่ชีนะครับ	
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

วันนี้	เป็นเช้าของวันที่	๓	ในการเข้ามาปฏิบัติธรรม	 
เวลาก็เพียงแค่แป๊บเดียวนะ	อันนี้	ถ้าพูดแบบสังสารวัฏฏ	์ 
บางท่านนี้	ไม่ค่อยจะแป๊บเท่าไหร่	รู้สึกว่านานมาก	อันนี ้
เป็นแค่ความรู้สึก	โอกาสที่ได้เข้ามาปฏิบัตินี้	บางทีอาจจะ 
รู้สึกว่านานบ้าง	แท้ที่จริงแล้ว	ช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ฟัง
ธรรม	ได้ปฏิบัติธรรมนี่	เป็นเวลาที่น้อย	ถ้าขยายภพชาติ 
วัฏฏสงสารออกไปอีก	ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 
ก็เป็นช่วงเวลาที่น้อย	ช่วงเวลาที่พระศาสนายังด�ารงอยู ่
นี่ก็น้อยเหลือเกิน	โดยเฉพาะชีวิตของพวกเราที่เป็นมนุษย์	
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พบค�าสอนของพระพุทธเจ้า	มีศรัทธามาสนใจปฏิบัตินี่ 
ก็เรียกว่าน้อยลงไปอีก

ความรูส้กึว่า	แหม...เข้าคอร์ส	๓	วนันี	้มนันานเหลอืเกนิ	 
หรอืว่า	เดนิจงกรม	๑	ชัว่โมง	นีม่นันานเหลอืเกนิหรอืฟังธรรม	 
๑	ชั่วโมงครึ่งนี้นานเหลือเกิน	อันนี้เป็นความรู้สึกเฉย	ๆ	 
เป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดจากความเห็นที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่	 
ยงัผดิอยู	่พวกเราต้องฝึกให้มีความเห็นทีต่รง	ให้มคีวามเหน็
ทีถ่กูต้อง	ซึง่ความเห็นทีต่รงถกูต้องอย่างสมบรูณ์เตม็ที	่กค็อื
เหน็อรยิสัจ	๔	นัน่เอง	เมือ่เหน็ตรงถกูต้องสมบรูณ์เตม็ทีแ่ล้ว	
กจ็ะสามารถคดิถกูต้อง	พดูถกูต้อง	ท�าถกูต้อง	ด�าเนนิชวีติ 
ถูกต้อง	และท�าส่ิงต่าง	ๆ	อย่างถูกต้องได้	ถ้าความเห็น 
ยังไม่ถูกต้อง	ยังไม่เต็มสมบูรณ์	เราไปท�าอะไร	มันก็ต้องมี
จุดผิดพลาด	จุดบกพร่องอยู่นั่นแหละ	

ทุกท่านยังไม่ต้องรีบท�าอะไรด่วนเกินไป	รีบเปลี่ยน
ความเห็นซะก่อน	ยังไม่ต้องรีบคิดนั่นคิดนี่มาก	รีบมาเห็น 
อริยสจั	๔	ซะก่อน	เริม่จากเหน็ทุกข์	เหน็ขนัธ์	๕	เนีย่	อย่าเพิง่ 
ไปนกึ	นัน่ของเรา	นีข่องเรา	หรอืท�าอะไรมาก	ถ้ายังเหน็ผิด	 
เห็นเป็นตัวเป็นตน	เป็นของตนอยู่น่ี	ให้รีบทิ้งไป	ให้รีบมา
ท�ากรรมฐาน	เช่น	ดูลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	อย่าให้
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มันคิดมากนะ	ย้อนกลับมาดูว่า	มันเป็นทุกข์	เป็นขันธ์	๕	 
ให้ถามตวัเองบ่อย	ๆ	ถามตวัเอง	แล้วได้ค�าตอบ	เป็นขนัธ์	๕	 
ใครเดิน...	ใครยืน...	ใครนั่ง...	ใครนอน...	ใครสวดมนต์...	 
ใครท�าบญุ...	ใครท�าอะไรต่อมอิะไร...	เพราะว่าถ้าเป็นตัวตน
ไปแล้ว	มันอยู่ในโลกของอวิชชา	โลกของความหลง	ไม่ใช่ 
อยู่ในโลกของความจริง	โลกของความจริง	มันต้องอยู ่
ในสัจจะ	๔	ข้อ	อยู่ใน	๔	ข้อนี้	เรียกว่าอยู่ในโลกความจริง	

พวกเราน้ีอยู่ในโลกความหลงมานาน	ก็เลยชินมาก 
ถึงแม้จะฟังธรรม	มาปฏิบัติธรรม	มาท�าบุญตามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้า	แต่ด้วยความเคยชิน	มันก็อยู่ในโลกของ
ความหลงเหมือนเดิม	โลกของความหลงว่าเราเป็นคน
ท�าบุญ	เราจะได้รับผลของบุญ	ท้ัง	ๆ	ที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงสภาวะทีป่ราศจากตวัตน	ภาวะดงีาม ความสว่างไสว 
เป็นบุญ	มันเป็นเหตุนะ	จะได้รับผลคือความสุขอย่างนี้ 
เราก็มีตัวเราเข้าไปเสียบอยู่ในนั้นเลย	คนตาบอดนี่	แม้จะ
ข้างนอกสว่าง	ก็ไม่มีผลอะไรต่อเขาเลย	พวกเราก็เลยต้อง
เป็นคนตาด	ีเหมอืนดวงอาทติย์ข้ึน	ถ้าคนตาด	ีกม็ผีลต่อเขา	
ท�าให้เหน็แสงสว่างอย่างน้ี	ถ้าเป็นคนตาบอดนี	่ดวงอาทิตย์
จะขึ้นหรือดวงอาทิตย์จะตกนี่	คงไม่มีผลอะไรต่อเขาหรอก	
เหมือนพวกเรา	ตอนนี้พระพุทธศาสนาก็มีแล้ว	ค�าสั่งสอน
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ของพระพุทธเจ้าก็มีแล้ว	ค�าประกาศสัจจะก็ด�ารงอยู่	เรา
ต้องท�าตวัเป็นคนตาดนีะ	ถ้าเป็นคนตาบอดแล้ว	ถงึแม้จะม ี
แสงสว่างข้ึนมา	มดีวงไฟขึน้มากีด่วง	กไ็ม่มผีลต่อคนตาบอด	

ขนาดเรื่องบุญ	ไปท�าบุญที่วัด	ไปกราบพระพุทธรูป 
กย็งัไปกราบไหว้ท่าน	และให้ท่านเป็นของขลงัของศกัด์ิสทิธิอี์ก	
พระพทุธเจ้าเป็นดวงไฟท่ีสว่างไปท่ัวจักรวาล	ถ้าคนตาบอด	
เขาก็ยังไม่รู้เรื่อง	พระพุทธเจ้าไม่ได้มืด	ตาเขาน่ันเองมืด 
ไปขอให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ	์อะไร 
ต่อมิอะไรวุ่นไป	อย่างที่ทุกท่านเห็น	และคงเคยท�ากัน 
มาแล้วด้วย	ก็ไปกราบท่าน	เผื่อว่าจะรอดตายบ้าง	เผื่อว่า 
จะหายป่วย	เผื่อว่าจะได้งาน	เผื่อว่าจะหาแฟนได้	เผื่อว่า 
จะน่ัน	เผื่อว่าจะนี่	เผื่อมาจนกระทั่งแก่	จนถึงทุกวันนี้	 
อย่าเผื่อนานนักนะ	ให้มาดูความจริงซะบ้าง	ตื่นกันซะบ้าง	
ไม่ใช่หลับอยู่	ไม่ใช่หลงอยู่	

วนันีจ้ะบรรยายเน้นมาทางขัน้พืน้ฐานนิดหน่อย	เพราะ
ว่าสองวันที่ผ่านมา	พูดหลักความจริงเลยว่า	ต้องเห็นอันนี้	 
ต้องเห็นความจริง	พวกเราอยู่ในโลกของอวิชชา	อยู่ในโลก
ของความหลง	ให้เราถอนตัวออกมา	ถ้าเราคิดตามความ
เคยชินปกติ	ด้วยอ�านาจความหลง	อวิชชาที่มีอยู่	เวลาคิด 
อะไรขึ้นมาสักหน่อย	ปล่อยมันคิดไปซักพักหนึ่ง	มันจะ 
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มีเรื่องตน	เรื่องของตนอะไรขึ้นมาทีเดียว	ดังนั้น	ถ้ามีตน	 
มีของตนขึ้นมา	ทุกท่านก็อย่าเพิ่งท�าอะไร	ให้ท�ากรรมฐาน
ก่อนนะ	เอาจติกลบัมาทีก่รรมฐาน	ท่านมกีรรมฐานใดกต็าม
สะดวก	เช่น	ลมหายใจก็ได้	สูดลมหายใจเข้าลึก	ๆ	หายใจ
ออกยาว	ๆ	หรือกลั้นไว้ก็ได้	เดินจงกรมก็ได้หรือใช้หลัก
ของธาตุ	๔	ท่องไป	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เพื่อไม่ให้มัน 
คิดฟุ้งซ่านไป	ความคิดปรุงแต่งที่เป็นอวิชชานั้นที่มันก�าลัง
หลงอยู	่อย่าตามมนัไป	ให้มันหยดุก่อน	พอออกมาแล้ว	กม็า 
ดูความจริง	มาสู่โลกของความจริง	โลกของความจริงก็คือ
สจัจะ	๔	ดคูวามจริงให้เห็น	เดีย๋วสักหน่อย	มนักห็ลงไปใหม่	
เลยต้องมกีรรมฐานไว้เสมอ	เวลามนัหลงไป	อยูใ่นโลกของ
ความคิดปรุงแต่งแบบผิด	ๆ	ไม่ได้ห้ามความคิด	แต่อย่าไป
หลงมันเท่านัน้เอง	ความคดิมนักเ็ป็นการท�างานของขันธ์	๕	

สรปุง่าย	ๆ	คือ	ถ้ามีตน มีของตน มเีราเป็นนัน่เป็นนี่ 
ขึ้นมา เรียกว่าอยู่ในโลกของความหลง อยู่ในโลกอวิชชา 
เรียกว่ามนัฝันอยู ่จะต้องรบีต่ืน	ปลกุตวัเองให้ตืน่ขึน้	ต้องมา 
อยู่ในโลกของความเป็นจริง	เริ่มต้นจากขันธ์	๕	นี่คือโลก
ความจรงินะ	ขนัธ์	๕	รูจ้กัแก่	นีค้อืโลกความจริง	รู้จักเจ็บป่วย	 
นีค่อืโลกความจรงิ	ป่วยแล้วเป็นยงัไง	สักหน่อยก็ตาย	น้ีคอื
โลกความจริง	เริ่มต้นจากทุกขสัจ	แล้วก็สมุทัยสัจ	นิโรธสัจ	
มรรคสจั	นีอ่ยูฝ่่ายความจรงิ	เราต้องอยู่ฝ่ายโลกความจรงิไว้	 
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ยังรู้ความจริงไม่สมบูรณ	์อย่างน้อยก็ต่ืนขึ้นมาก่อน	ให้มา
อยู่กับ	รูป	นาม	ขันธ์	๕	ง่าย	ๆ	ก็ธาตุ	๔	ก่อนเลย	มาอยู่
กับกายที่เป็นปัจจุบันก่อน	ทุกท่านก็อย่าลืมพากันฝึก	

ในวันนี้	จะอ่านพระสูตรให้ฟังหลายพระสูตรด้วยกัน	
แต่เป็นพระสูตรสัน้	ๆ	เพ่ือสรปุเกีย่วกับคอร์สปฏบัิตนิี	้คอร์ส
อรยิสจันีแ้หละ	พระสตูรที	่๑	ชือ่ว่า	ทตุยิสริุยสูตร	ในคมัภร์ี 
สงัยตุตนกิาย	มหาวารวรรค	พระไตรปิฎกเล่มท่ี	๑๙	ข้อ	๑๑๐๘	

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ดวงจันทร์และ

ดวงอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ความสว่างเจิดจ้า

ก็ยังไม่ปรากฏตราบน้ัน เวลาน้ัน มีแต่ความมืดมนอนธการ 

กลางวันและกลางคนืไม่ปรากฏ เดอืนและกึง่เดอืนไม่ปรากฏ 

ฤดูและปีก็ไม่ปรากฏ แต่เมื่อใด ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

เกดิข้ึนในโลก เมือ่น้ัน ความสว่างเจิดจ้าย่อมปรากฏ เวลาน้ัน  

ไม่มคีวามมดืมนอนธการ กลางวันและกลางคนืกป็รากฏ เดอืน

และกึ่งเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปีก็ปรากฏ ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง 

ไม่อุบัติขึ้นในโลกตราบใด ความสว่างเจิดจ้า ก็ยังไม่ปรากฏ

ตราบน้ัน เวลาน้ัน มแีต่ความมดืมนอนธการ การบอก การแสดง  

การบัญญตั ิการแต่งตัง้ การเปิดเผย การจ�าแนก การท�าให้ง่าย  
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ซ่ึงอริยสัจ ๔ ประการ ก็ยังไม่มี แต่เมื่อใด ตถาคตอรหันต 

สัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เมื่อน้ัน ความสว่างไสว 

เจิดจ้ากป็รากฏ เวลาน้ัน ก็ไม่มคีวามมดืมนอนธการ การบอก 

การแสดง การบัญญตั ิการแต่งตัง้ การเปิดเผย การจ�าแนก 

การท�าให้ง่าย ซ่ึงอรยิสัจ ๔ ประการกย่็อมม ีฉันน้ันเหมอืนกนั 

อริยสัจ ๔ ประการอะไรบ้าง คือ ๑. ทุกขอริยสัจ  

๒. ทกุขสมทุยอรยิสัจ ๓. ทกุขนิโรธอรยิสัจ ๔. ทกุขนิโรธคามนีิ

ปฏปิทาอรยิสัจ ภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตน้ัุน เธอทัง้หลายพงึท�า 

ความเพยีร เพือ่รูชั้ดตามความเป็นจรงิว่า น้ีทกุข์ น้ีทกุขสมทุยั 

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ทุติยสุริยสูตรที่ ๘ จบ

พระสูตรนี้ก็บ่งชี้ว่า	ในยุคนี้เต็มไปด้วยความสว่าง	 
เราอย่ามาท�าตัวเป็นคนมืดบอด	ไม่รู้เรื่อง	เพราะในโลก 
เต็มไปด้วยความสว่างแล้ว	เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นปรากฏ
เด่นชดั	คนตาดเีขากร็ูห้มดแล้วว่า	เป็นวนัอะไร	วนัน้ีวนัอะไร	 
วันพฤหัสบดีนะ	เป็นวันสุดท้าย	จะกลับบ้าน	ไม่ใช่เป็น 
วันมงคลฤกษ์อะไรหรอก	เป็นวันจะกลับบ้านเท่านั้นแหละ	
มนัเป็นอย่างนี	้ทกุคนเขารูกั้นหมด	เราท�าตวัเป็นคนตาบอด	
ไม่รูอ้โิหน่อเิหน่	อย่างนีก็้จะเกนิคนไปแล้ว	เหมอืนกบัในยคุนี้  
พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าอบัุตข้ึินมาแล้วในโลก  
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การบอก การแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย การจ�าแนก  
ท�าให้ง่าย ซ่ึงอริยสัจ ๔ ก็ย่อมมี มีชัดเจนเลย ทุกขสัจ
คืออะไร	ไปหาในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนก็มี	ทุกขสมุทัย
อริยสัจคืออะไร	หนังสือสวดมนต์ก็มี	พระไตรปิฎกก็มี	 
คนบอก	คนแสดงกม็นีะ	ทกุขนโิรธอรยิสจัคอือะไร	ทกุขนโิรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจคืออะไร	ก็เหมือนแสงสว่างเจิดจ้า 
ขึน้มาแล้ว	ถ้าเรายงัท�าตัวเป็นคนมดืบอดอยู	่ยงัเห็นว่าเป็นคน	 
เป็นหญงิ	เป็นชายอยู	่เป็นเราสขุ	เป็นนัน่	เป็นนีอ่ยู	่กเ็หมอืน
กับมีแสงสว่างข้ึนมา	แต่เราเป็นคนตาบอดซึ่งไม่สมควร 
เลยทีเดียว

ทุกท่านควรจ�าไว้	จะได้มาสู่โลกของความเป็นจริง 
ถ้าไปในโลกความหลง	จะได้รีบออกมา	รีบมาปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้า	มาประกอบความเพยีรเพือ่รูช้ดัว่า
นีท้กุข์	พระพทุธเจ้าทรงแจกไว้แล้ว	น้ีทุกขสมทัุย	ให้เห็นทกุข์ 
กค็อือปุาทานขันธ์	๕	ซึง่กม็อียูแ่ล้ว	พระพทุธเจ้าทรงแจกแจง
ไว้โดยละเอยีด	พร้อมกบัอธบิายเหตผุลชดัเจนว่า	ท�าไมมัน
เป็นทุกข์	รูปขันธ์คืออะไร	ก็แจกแจงทุกสิ่งทุกอย่าง	บอก 
ทกุสิง่ทกุอย่าง	เรยีกว่าไม่มอีะไรทีจ่ะไม่สว่างเลย	บอกทกุสิง่ 
ทุกอย่าง	แจกแจงละเอียด	ถ้าไม่เห็นก็มีอย่างเดียว	คือตา
เราบอดเท่านั้นเอง	พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว	ถ้ามองไม่เห็น	ก็มี 
แต่ตาบอดอย่างเดยีวเท่านัน้แหละ	มนัเป็นอย่างนัน้	พวกเรา 
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จงึต้องรูจ้กัข้อนี	้อย่าได้ลงัเล	อย่าได้สงสยัอะไร	รบีออกมา 
จากความมืดบอด	ความลังเลสงสัยอะไรต่าง	ๆ	ที่มันหลง
ไปตามอ�านาจกิเลส	ถอนออกมาอยู่กับลมหายใจบ้าง	มา
อยูก่บัพทุโธบ้าง	มาอยูก่บัการสวดท่อง	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ผม	
ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	หรืออืน่	ๆ	กรรมฐานใดกไ็ด้	อย่าไปหลง	
พอออกมาแล้ว	มาอยู่ในโลกความจริง	ดูความจริง	เริ่มต้น
ตั้งแต่ทุกขสัจ

เริ่มต้นจากรูปขันธ์	อย่างน้อยก็ดูเส้นผมให้เป็น	ให้
เหน็ว่า	มนัเป็นเส้นผม	มันเป็นปฐวธีาตุ	เป็นรูปขันธ์	มนัเป็น 
ของไม่เที่ยง	เป็นสิ่งรู้จักสลายหมดไป	นี้ก็โลกความจริง	 
มาอยูใ่นโลกความจรงิ	แล้วเรยีนรูค้วามจริง	สักหน่อยกช็ดัเจน
แล้ว	อย่าไปอยู่ในโลกของความหลง	มีแต่เรา	เขา	ใครชนะ	
ใครชม	ใครด่า	ใครได้ผลประโยชน์	ใครเสียผลประโยชน์	
อันนั้นเลิกไปเลย	เพราะไม่มีใครท�าอะไรใคร	โลกมันเต็ม
ไปด้วยทุกข์เท่านั้นแหละ	ไม่มีคนได้อะไร	ไม่มีคนเสียอะไร	
มีบุญ มีบาป มีผลของบุญ ผลของบาป โลกนี้มันเป็นที่ดู 
บุญบาปและผลของบุญของบาป	ไม่ใช่เป็นที่ดูว่า	ใคร
ได้อะไรมากกว่าใครที่ไหน	มันเป็นแค่ดูว่า	มีบุญเกิดข้ึน	 
มีบาปเกิดข้ึน	เกิดในสัตว์ในบุคคลนี่แหละ	ข้างในเราบ้าง	 
ข้างนอกบ้าง	เป็นทีดู่ผลของบญุและบาป	คอื	สขุทุกข์	ข้างใน
เราบ้างข้างนอกบ้าง	ไม่ได้เป็นตัวดูว่า	ใครได้อะไรเยอะกว่าใคร	 
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ไม่ใช่ว่ามาดูว่า	เอ...คุณมาร์ก	ซักเคอร์เบิร์กนี่รวยเหลือเกิน	 
ไม่ใช่มาดูเขาอย่างนั้น	ให้มาดูบุญบาปและผลของบุญบาป	
บุญบาปมันก็เกิดในคนนี่แหละ	ในเราก็มี	ในคนอื่นก็มี 
ไม่ได้มาดูคน	มาดูบุญบาป	มาดูผลของบุญบาปในโลก 
มันมีเท่านี้แหละ	

ดูลึกซึ้งลงไปอีก	บุญมันก็ไม่เท่ียง	บาปมันก็ไม่เที่ยง	
ผลของบุญก็ไม่เที่ยง	ผลของบาปก็ไม่เที่ยง	ไม่รู้จะอยู่
ท�าไมแล้ว	มันเป็นอย่างนี้	ให้เรามาดูสัจธรรม	ไม่ใช่มาดูว่า
ใครได้อะไรหรือใครท�าอะไรใคร	ใครให้รางวัลใครหรือใคร
ลงโทษใคร	ให้มาดคูวามจรงิ	แต่เดิมพวกเรามแีต่ความหลง 
หลงฝันอยู่ในความมืด	มันไม่สว่าง	ตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้น 
มาแล้ว	พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าอบุตัข้ึินมาในโลกแล้ว 
มีความสว่างเจิดจ้าปรากฏ	ไม่มีความมืดมนอนธการใด	ๆ	

ในตอนที่มีพระพุทธศานาอยู่	ไม่มีความมืดมนใด	ๆ	
เพราะทุกขสัจก็ประกาศไว้ชัดเจนแล้ว	สมุทัยสัจก็ประกาศ 
ไว้แล้ว	นิโรธสัจก็ประกาศไว้แล้ว	มรรคสัจคือมรรค	๘	ก็ 
ประกาศไว้สมบรูณ์แล้ว	ไม่มคีวามมดืใด	ๆ	ในตอนนี	้ถ้ามดื 
ก็คือเรามืดเอง	ตอนนี้เหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้น	ไม่เหลือ 
ความมืดใด	ๆ	ถ้ารูส้กึว่าเดนิแล้ว	มนัมดื	มองไม่เหน็สัจธรรม
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อะไรเลย	แสดงว่าตาบอดเท่านั้นเอง	ให้ทุกท่านรู้จักว่า	 
ถ้าเดนิแล้ว	มนัมดื	ๆ	มวั	ๆ	นี	่อย่าโทษอะไร	ให้ดวู่าตวัเอง	
ตาบอดอยูน่ะ	ให้แสวงหาดวงประทปี ให้แสวงหาแสงสว่างไป	

อกีพระสูตรหน่ึง	ในคมัภร์ีสังยตุตนกิาย	มหาวารวรรค	
ข้อ	๑๐๘๗

ภิกษุน้ัน น่ัง ณ ที่สมควรแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี 

พระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า 

อวิชชา อวิชชา อวิชชาเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพยีงเท่าไร 

บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชา

พระผู้มพีระภาคตรสัว่า ภกิษ ุความไม่รู้ ในทกุข์ ความไม่รู้ 

ในทุกขสมุทัย ความไม่รู้ ในทุกขนิโรธ ความไม่รู้ ในทุกขนิโรธ 

คามินีปฏิปทา น้ีเรียกว่าอวิชชา และด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี  

บุคคลจึงชื่อว่า ตกอยู่ในอวิชชา

ภกิษุ เพราะเหตน้ัุน เธอพงึท�าความเพยีร เพือ่รูชั้ดตาม

ความเป็นจรงิว่า น้ีทกุข์ น้ีทกุข์สมทุยั น้ีทกุขนิโรธ น้ีทกุขนิโรธ

คามินีปฏิปทา 

อวิชชาสูตรที่ ๗ จบ
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นี้คืออวิชชา	พวกเราก็อย่าไปตกในอ�านาจอวิชชา	
อวิชชาก็คือความไม่รู้สัจจะ	๔	เมื่อใดไม่รู้สัจจะ	๔	ข้อใด
ข้อหน่ึงน่ันแหละคืออวิชชา	เรียกว่าจิตนี้มันตกอยู่ภายใต้
อ�านาจของอวิชชา	อวิชชาครอบง�าอยู่	ทุกท่านก็ต้องเตือน
ตัวเองไว้	มีกรรมฐานต่าง	ๆ	ไว้	เมื่อใดไม่รู้สัจจะ	๔	ข้อใด 
ข้อหนึ่ง	เช่น	ไม่รู้จักรูป	นาม	ขันธ์	๕	ไม่รู้จัก	ผม	ขน	เล็บ	 
ฟัน	หนัง	ไม่รู้จัก	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ไม่รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็น 
รูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ	นั่นแหละมันตกแล้ว	ตกอยู่ในอ�านาจ 
ของอวชิชาแล้ว	อยู่ในความมืด	ความมืดครอบง�าแล้ว	ต้องรูจ้กั

ภิกษุรูปหน่ึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า	อวิชชา	เป็น
อย่างไร	และด้วยเหตุเพียงเท่าไร	บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ใน
อวิชชา	คนชาวโลกรวมทั้งพวกเราด้วย	ก็ตกอยู่ในอ�านาจ
อวชิชาด้วยกนัทัง้นัน้	จึงอยู่ในโลกของความฝันลม	ๆ	แล้ง	ๆ	 
ไป	ทัง้ทีไ่ม่ใช่ความจรงิ	ฝันลม	นกึว่าลมเป็นจรงิ	นกึว่าเป็น
ฝนตก	มั่วไปหมดเลย	เขาเลยเรียกว่าลม	ๆ	แล้ง	ๆ	มีแต่
ลมกับอากาศวนไปวนมา	ไม่เห็นมีอะไรสักอย่าง	มันเป็น
อย่างนั้นนั่นแหละ	มันตกอยู่ภายใต้อ�านาจอวิชชา	เม่ือใด 
เป็นอย่างนี้	ให้ทุกท่านออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริง	 
อย่าตกอยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่ง	และเวลาตกอยู่ 
ในอ�านาจอวชิชา	อย่าไปท�าอะไรเยอะ	อย่าไปเก่ง	อย่าไปท�า	 
โน่น	นี่	นั่น	เพราะอวิชชาจะท�าให้เราประสบสิ่งดีงามไม่ได้	 
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มันท�าให้เราตกต�่าไปเร่ือย	เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย	 
มันจะให้เราประสบความส�าเร็จสูงขึ้น	จนถึงมรรคผล	 
นพิพาน	ไม่ได้	อวชิชาท�าให้วนอยูใ่นวฏัฏสงสาร	และท�าให้
เรานั้นประสบกับโสกะปริเทวะ	ต้องห่วงน่ันห่วงน่ี	มีเรื่อง 
ผิดพลาดเยอะแยะมากมาย	ประสบกบัสิง่ทีไ่ม่น่าปรารถนา
ต่าง	ๆ	ดไีม่ดก็ีไปท�ากรรมทจุริตอกี	มนัเป็นอย่างนี	้ทกุท่าน 
จึงต้องรู้จัก	อย่าไปตกอยู่ในอ�านาจอวิชชา	เมื่อใด	ที่ตกไป	 
ต้องดึงตัวเองกลับขึ้นมา	พระศาสดาเป็นผู้ดึง	ตอนนี้ 
พระศาสดากย็งัอยู	่กค็อืธรรมะนัน่เอง	ทกุท่านอย่าลืมนะ 
พระศาสดากย็ังท�ากิจของพระศาสดาอยู่จนถึงทุกวันนี้	 
ส่วนหน้าทีข่องเรากต้็องท�าด้วย	ไม่ใช่ว่าให้พระศาสดาท่าน
ท�าอยูอ่งค์เดยีว	ส่วนเราไม่ยอมท�าอะไรเลย	อนันีก็้จะเกนิไป	 
ต้องท�าคนละหน้าที่กัน	หน้าที่ของพระศาสดาก็แจกแจง 
สิง่ต่าง	ๆ	ให้ฟัง	ให้แสงสว่าง	ประทานแสงไว้ให้	ส่วนหน้าที่
ของลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเอง	เร่งฝึกฝนปฏิบัติ

พิจารณาดี	ๆ	อย่าให้ตัวเองไปตกอยู่ในอ�านาจของ
อวชิชา	อย่าให้มนัหลง	ต้องมกีรรมฐานเอาไว้	ต้องมหีลกัธรรม 
เอาไว้	ถ้าเม่ือไหร่มนัหลดุจากหลกัธรรม	หลดุจากกรรมฐาน	 
หลงไป	ต้องเตือนตัวเองว่า	ไม่ได้	ๆ	ต้องถอยกลับมาสู ่
โลกความจรงิ	พจิารณาดคูวามจรงิให้เกดิวชิชา	เกิดปัญญา	 
อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ	๔	ให้ทุกท่านจ�าไว้เลย	เมื่อใด 
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ไม่รู้สัจจะ	๔	เมื่อใด	รู้สึกสุขเหลือเกิน	นั่นแหละมันอวิชชา	 
เมื่อใดเห็นว่านั่นของเรา	นั่นแหละมันอวิชชา	เมื่อใดรู้สึก
ว่าเราจะอยู่อกีนานไม่มวีนัตาย	นัน่แหละมันอวชิชา	มัน่คง	
ถาวร	อะไรต่อมิอะไร	นั่นแหละอวิชชาทั้งนั้น	ให้เรารู้จัก	

ต่อไป	ฝ่ายความรู้	ก็ตรงข้าม	ฝ่ายความรู้	เป็นวิชชา 
เราต้องอยู่ฝ่ายวิชชา	มาอยู่ฝ่ายความจริง	มาฝึก	ท�าให้เกิด 
วิชชาข้ึน	ถ้ามีวิชชาสมบูรณ์แล้ว	มีแสงสว่างในตัวแล้ว	 
ความมืดในตัวก็หายไป	เพราะแสงสว่างข้างนอกนี่คือ 
ธรรมวินัย	สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้	มันสมบูรณ์
แล้ว	ตอนนี้	ไม่มีความมืดใด	ๆ	แล้ว	ข้างนอกนั่น	เหลือแต่
ความมืดภายใน	คือในใจของเรา	ต้องท�าใจของเราให้มัน
สว่าง	สว่างคือมีวิชชา	มีปัญญา	มีความรู้

ในวิชชาสูตร	บาลีข้อ	๑๐๘๘

ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่

ประทบั ถวายอภวิาทแล้ว น่ัง ณ ทีส่มควร ได้ทลูถามพระผู้ม ี

พระภาคดงัน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ พระองค์ตรสัว่า วิชชา 

วิชชา วิชชาเป็นอย่างไร และด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึง

ชื่อว่ามีวิชชา 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ ความรู้ ในทุกข์ ความรู้

ในทกุขสมทุยั ความรู้ ในทกุขนิโรธ ความรู้ ในทกุขนิโรธคามนีิ

ปฏิปทา นี้เรียกว่า วิชชา และด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึง 

ช่ือว่ามีวิชชา ภิกษุ เพราะเหตุน้ัน เธอพึงท�าความเพียร 

เพือ่รูชั้ด ตามความเป็นจรงิว่า น้ีทกุข์ น้ีทกุขสมทุยั น้ีทกุขนิโรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

วิชชาสูตรที่ ๘ จบ

เมือ่ใดหลง	ถกูครอบง�าด้วยอวชิชา	กต้็องรู้จักออกมา	
ออกมาสู่โลกความจริง	มาฝึกให้มีวิชชา	ฝึกประกอบความ
เพียร	ความเพียรทุกอย่างที่เราประกอบ	อย่าไปประกอบ 
เพื่อท�าอย่างอื่น	อย่าประกอบเพื่อให้ได้นั่นได้นี่อะไร	มา 
ประกอบเพื่อให้มีความรู้	มีวิชชา	สิ่งที่ต้องรู้ก็มีอยู่	๔	เรื่อง
เท่านั้นเอง	มารู้ชัด	มาประกอบ ประกอบความเพียร 
ประกอบเข้าไป ทั้งฟังธรรม ทั้งเดินจงกรม ทั้งนั่งสมาธิ 
ท้ังอืน่ ๆ กป็ระกอบเข้ามา เพือ่รู้ชดั ตามความเป็นจรงิว่า 
นี้ทุกข์	นี้คือขันธ์	๕	ขันธ์	๕	มันเป็นทุกข์	แจกลงไป	แต่ละ
อย่าง	ๆ	รูปขันธ์นี่มันเป็นทุกข์	ในรูปขันธ์ก็ธาตุ	๔	ธาตุ	๔	
นี้มันเป็นทุกข์	ในธาตุ	๔	นี้มี	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ดินมันก็เป็น
ทุกข์	ในดินก็มี	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ผมก็เป็นทุกข์	เล็บ 
ก็เป็นทุกข์	หนังก็เป็นทุกข์	กระจายลงไปเร่ือย	ๆ	จนชี้ 
บอกได้ทุกอัน	อันนี้แหละคือวิชชา	คือแสงสว่าง	
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เวทนาขนัธ์กเ็ป็นทกุข์เหมอืนกนั	ในเวทนากม็สีขุบ้าง	
ทุกข์บ้าง	อทุกขมสุขบ้าง	สุขมีอามิส	ทานอาหารอร่อย 
น่ีก็สุขแล้ว	เปร้ียว	มัน	เค็ม	ก็ทุกข์แล้ว	ก็ช้ีลงไปว่า	นี้มัน
ทุกข์	มันไม่ใช่คน	ไม่ใช่ผู้หญิง	ไม่ใช่ผู้ชาย	มันเป็นทุกขสัจ	
เป็นเวทนาขันธ์	ต้องชี้	ต้องบอก	เพื่อที่จะให้เกิดวิชชาขึ้น	
เกิดความสว่างขึ้น	ไม่อย่างนั้น	เราก็จะหลงวนเวียนอยู่ว่า	 
เป็นเรา	เป็นของเรา	อันนั้นคืออวิชชา	ส่วนข้อปฏิบัติเราก ็
สลับมาท�าวิชชาให้เกิดขึ้น	ถ้าวิชชาเกิดขึ้น	ใจมันก็สว่าง	
เพราะข้างนอกคอืพระศาสดาท่านสว่างหมดแล้ว	มศีาสนา
ถอืว่าสว่างหมดแล้ว	เหมือนดวงอาทติย์ขึน้	ตอนน้ีเหลอืแต่ 
ข้างในอย่างเดียว	ถ้ารู้สึกเดินไปทางไหน	มืดตึ๊บเลย	รู้สึก 
ไม่เหน็สจัธรรม	ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี	้มันมดื	เป็นมดืข้างใน	 
สจัธรรมมนัมีอยู	่มอียูใ่นหนงัสอืทัว่ไปแหละ	หนงัสอืสวดมนต์ 
ก็มี	หลายท่านก็เคยสวดมาแล้ว	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ก็เคยสวดมาตั้งหลายรอบ	เหลือแต่คนสวดที่ยังไม่บรรล ุ
สกัที	มนังง	ๆ	อยูเ่นีย่	แบกความสว่าง แต่ตวัเองมดืนี ่มัน
ล�าบากอยู่	เหมือนคนตาบอดถือคบเพลิงอยู่	มันล�าบาก 
ล�าบนอยู่เหมือนกัน	

อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะ	๔	นี่เอง	อวิชชามันรู้ 
ทกุเรือ่งแหละ	มนัรูโ้น่นรู้น่ีไปหมด	แต่ไม่รูท้กุข์	ไม่รู้เหตเุกดิ
ทกุข์	ไม่รูค้วามดบัทกุข์	ไม่รูห้นทางให้ถงึความดบัทุกข์	เมือ่ใด 
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ทีไ่ม่รู้	๔	เรือ่ง	นัน่แหละเรียกว่าอวิชชา	หมอดูคนน้ีเขาเก่งนะ	 
อย่างนี้อวิชชา	ท�าไมมันอวิชชา	มันไม่รู้สัจจะ	๔	ไปรู้หมอดู
เก่งไม่เก่ง	ไม่รู้รูปนาม	ไม่รู้ขันธ์	๕	มันผิดทั้งนั้นแหละ	มัน
อวชิชาทัง้นัน้แหละ	ไม่รูส้จัจะ	๔	มนัเป็นอย่างนี	้ให้เรารูจั้ก	รบี
ถอนออกมาเลย	อย่าไปเก่งอะไรนกัเลย	มนัไม่พ้นทกุข์หรอก	 
เราถอนมาเพือ่ท่ีจะฝึกให้มวีชิชา	มคีวามรู	้วิชชากต็รงกนัข้าม 
กบัอวชิชานัน่เอง	คือรู้สัจจะ	๔	ไม่ต้องเก่งเรือ่งอืน่กไ็ด้	หรอื 
จะเก่งกไ็ด้	ไม่มปัีญหา	เรือ่งอ่ืน	ๆ	ทางโลกก็เอาตามสมควร	
เป็นศิลปะให้พอเป็นมงคล	อย่าให้ถึงกับเป็นอวมงคลไป	 
เอาพอเป็นมงคล	เป็นเครื่องเลี้ยงชีพก็พอ

วชิชาเป็นความรู้ในสจัจะ	๔	รูใ้นทกุข์	ทกุข์นีค้อือปุาทาน
ขันธ์	๕	รู้ในทุกขสมุทัยคือตัณหา	ความเพลิน	ยินดี	พอใจ	
กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	อยากมีอย่างนั้น	อยาก
เป็นอย่างนี้	หรืออยากไม่มี	อยากไม่เป็น	หรือไม่อยากมี	
ไม่อยากเป็น	เพลินในความมี	เพลินในความไม่มี	มันเป็น
เหตุให้เกิดทุกข์	มันอยู่ตรงนี้แหละ	ไม่ได้อยู่ไกล	ความดับ
ของตัณหา	เลิกอยาก	เลิกคาดหวัง	หลุดพ้นจากอ�านาจ
ของกิเลส	หลดุพ้นจากอ�านาจของตณัหาอปุาทานทัง้หลาย 
นี่เป็นทุกขนิโรธ	หนทางคืออริยมรรคมีองค์	๘	ความรู้นี้
เป็นวิชชา	ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละ	บุคคลจึงชื่อว่ามีวิชชา 
ทุกท่านต้องมาอยู่ฝ่ายวิชชา
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การทีจ่ะมวีชิชา	ต้องมเีบือ้งต้น	เบือ้งต้นของการท่ีจะ 
มีความรู้	หรือว่าเป็นบุพนิมิตของการที่จะรู้อริยสัจ	๔ 
ต้องมีบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายมาก่อน	ในปฐมสุริยสูตร	 
ข้อ	๑๑๐๗	พระผู้มีพระภาคตรัสว่า	

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์ก�าลังจะอุทัย ย่อมมี

แสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด สัมมาทิฏฐิก็ฉันน้ัน

เหมือนกัน เป็นตัวน�า เป็นบุพนิมิต เพื่อความตรัสรู้อริยสัจ 

๔ ประการ 

ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิ พึงหวังได้ว่า จักรู้ชัดตามความ

เป็นจริงว่า น้ีทุกข์ น้ีทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธะ น้ีทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ัน เธอทั้งหลาย

พึงท�าความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข ์

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธะ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

อย่างนี	้เป็นบุพนิมติของการรูแ้จ้งอรยิสจั	เป็นเบือ้งต้น
ของการจะได้ตรัสรู้อริยสัจ	๔	ประการ	ตัวบุพนิมิตก็คือตัว
สัมมาทิฏฐิ	ในมรรคมีอยู่	๘	ข้อ	สัมมาทิฏฐินี้เป็นบุพนิมิต
มาก่อน	ไม่ใช่สมาธิเป็นบุพนิมิต	บางท่านก็เอาสมาธิเป็น
บุพนิมิต	โอ...ดิฉันนี่น่ังสงบมาก	คงใกล้บรรลุแล้วม้ังคะ	 
ไปถ�า้ไหนมา...	กย็งัไม่ทราบเลย	ไปเอามาจากไหน	โอ...ดฉินั
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ศีลดีมากเลยค่ะ	ส�ารวมระวังดีมาก	คงจะไกล้บรรลุ	ไปเอา
มาจากไหน	สิ่งเหล่านั้นมันก็ดีแล้ว	แต่มันไม่ใช่ตัวบุพนิมิต 
เราต้องดตูวับุพนมิติ	ตวัก่อนทีด่วงอาทติย์จะขึน้	มนัมแีสงอรณุ
มาก่อนแดง	ๆ	อยู่	แน่นอนว่าเดี๋ยวดวงอาทิตย์มันก็จะขึ้น
ตามมา	การตรัสรู้อริยสัจก็เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละ	
ต้องมีบพุนมิติมาก่อน	มเีครือ่งหมายมาก่อน	โอกาสถัดจาก
นี้ไป	ในอนาคต	นานหรือไม่นานก็แล้วแต่	เห็นแสงแดง	ๆ	
มาแล้ว	ไม่ถึงชั่วโมง	ดวงอาทิตย์ก็โผล่มาแล้ว	พวกเราอาจ
จะแสงแดงนานหน่อยกไ็ม่เป็นไร	อย่างน้อยกพ็อเบาใจได้ว่า	 
พอจะตรสัรูไ้ด้บ้าง	ไม่ใช่ศลีดแีล้วจะบรรล	ุไม่ใช่สมาธดิแีล้ว
จะบรรลุ	คนเขาท�าสมาธิจนไปถึงไหนต่อไหน	เขาไม่บรรลุ
มีเยอะแยะไป

เราอย่าไปเข้าใจผดิ	ต้องมบีพุนมิติคือสมัมาทิฏฐิน่ันเอง	
ต้องเห็นตรง	เห็นถกูต้อง	เราต้องมหีลกัการทีด่	ีเมือ่ดวงอาทติย์ 
ก�าลงัจะอทุยั	ย่อมมแีสงอรณุขึน้มาก่อน	เป็นบุพนมิิต	ฉันใด	
สมัมาทฏิฐกิฉ็นัน้ันเหมอืนกนั	เป็นตวัน�า	เป็นบพุนิมิต	เพือ่
ความตรัสรู้อริยสัจ	๔	ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิ	พึงหวังได้ว่า	จัก
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า	นี้ทุกข์	นี้ทุกขสมุทัย	นี้ทุกขนิโรธ	 
นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา	ทกุท่านต้องดสูมัมาทฏิฐว่ิามนัเหน็ 
ถูกต้องมั้ย	ชัดเจนมั้ย	ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสมบูรณ์	
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สมัมาทฏิฐมิอียู่	๒	ขัน้	ท่านไหนจ�าไม่ได้	ผมมหีนงัสอื 
เล่มน้อย	ๆ	เขียนไว้	ไปท�าตามนั้นให้ได้	อ่านดูแล้ว	โอ้โห...	
เข้าใจทุกข้อเลย	มีหวัง	ๆ	ส่วนจะสมหวังเมื่อไหร่ก็เรื่อง 
ของท่าน	ไปท�าเองเพิ่มเติม	ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันยังพอมีหวัง	
ไม่ใช่ศีลดี	ไม่ใช่สมาธิดี	สัมมาทิฏฐิน่ีมันเป็นบุพนิมิต	ตัว
สมัมาทิฏฐิเกิดจากเหต	ุ๒	ประการ	อนัที	่๑	คอื	ปรโตโฆสะ  
ฟังจากพระพทุธเจ้า	เอาพระไตรปิฎกมาอ่าน	เอาบทสวดมนต์ 
มาสวด	ท่องจ�า	ให้มีข้อมูล	อันที่	๒	โยนิโสมนสิการ เอา
ค�าสอนมากระท�าไว้ในใจ	มาใส่ใจ	ถ้าความเห็นลงกันได้
กับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้	ก็เรียกว่ามีความเห็นถูกต้อง	
มีสัมมาทิฏฐิ	ถ้ายังงง	ๆ	อยู่	ยังสวดเอาบุญอยู่	ก็ดีกว่า 
ไม่สวด	แต่มนัยงัไม่เข้าใจ	ยงัไม่มสีมัมาทฏิฐิ	จะต้องหาวิธีฝึก 
ให้มันมีขึ้นมา	สัมมาทิฏฐิ	๒	ระดับจะต้องมีสมบูรณ์เลย	

ต้องมีความเห็นถูกต้องระดับที่	๑	คือ	กัมมัสสกตา 
สัมมาทิฏฐิ	ต้องเป็นผู้ที่หนักแน่น	เรื่องกรรม	เรื่องผลของ
กรรม	ดีชั่วอยู่ที่กรรม	ท�ากรรมดีได้กรรมดี	ท�ากรรมชั่วได้
กรรมชัว่	ดชีัว่อยูท่ีก่รรม	มงคลอวมงคลกอ็ยูท่ีก่รรม	สงู	ต�า่	 
ด�า	ขาวก็อยู่ที่กรรมหมดเลย	อันนี้ขั้นพื้นฐาน	ต้องเป็นคน
หนักแน่น	เป็นคนมัน่คง	จะได้ท้ิงสลีพัพตปรามาส	พธีิกรรม	 
ประเพณีอะไรที่หยาบ	ๆ	ออกไป	ชาตินี้ชาติหน้าจะเป็น
อย่างไร	อาศยัสมัมาทฏิฐริะดบันีม้นักช่็วยละไปได้เยอะแล้ว	 
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เหลอืแต่อนัละเอยีดเท่านัน้	ส่วนอนัหยาบ	ๆ	นี	่ถ้าเรามัน่คง 
เรือ่งกรรมเรือ่งผลของกรรม	ความลงัเลสงสยัหยาบ	ๆ	มนั 
ก็หายไป	สลัีพพตปรามาสทีไ่ปถอืมงคลตืน่ข่าว	อนันัน้มงคล	 
อันน้ีมงคล	มงคลวัน	มงคลเดือน	มงคลปี	ต้นไม้มงคล	 
อะไรอย่างนี	้คงจะหายไปหมดแล้ว	หลายท่านกม็เีหมอืนกนั	 
ไปหาต้นไม้มงคล	มนัอวมงคลตัง้แต่ไปหาแล้ว	ต้นไม้มนัจะ 
เป็นมงคลท�าไมเล่า	พวกไปหาต้นไม้มงคลมนัอวมงคลเตม็	ๆ 	 
ขนาดนั้น	มันจะเหลือมงคลให้ตัวเองอะไร	ไปวัด	ก็ไปหา
วันมงคล	คนไปหา	มันเป็นอวมงคลไปแล้ว	มันมิจฉาทิฏฐิ 
ไปแล้ว	เอาอวมงคลไปหามงคลมันจะเจอกันมั้ย	มันจะ 
ดึงดดูกันมัย้	ระหว่างอวมงคลกบัมงคล	บุญมันก็ต้องดดูบุญ	 
บาปมนักต้็องดดูบาป	มนักเ็ป็นอย่างนัน้	จึงต้องรู้จักนะ	 
ไม่อย่างนั้นแล้ว	มันวุ่นวาย	

ทุกท่านต้องมั่นใจเรื่องนี้	พระพุทธเจ้าทรงสอนเยอะ
เหลือเกิน	เรื่องกรรม	เรื่องมงคลอะไรต่าง	ๆ	นี่	ก็เพื่อให้มี
สมัมาทฏิฐ	ิเป็นพืน้เบือ้งต้นนัน่แหละ	อนัน้ีระดบัท่ี	๑	ระดบั
เบือ้งต้น	ระดบัเร่ืองกรรม	เร่ืองผลของกรรม	ดีชัว่อยูท่ีก่รรม	
ถ้าได้รับผลไม่ดี	ก็มาจากกรรมไม่ดีที่ตนเคยท�าน่ันแหละ	
ไม่ได้มีใครอะไรท�าให้หรอก	ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก	ให้รู้จัก
ยอมรบั	ถ้าได้รบัผลดี	กม็าจากกรรมทีท่�าไว้ด	ีเมือ่อยูใ่นโลก	
เรากม็ุง่เน้นกระท�าเหตุฝ่ายดี	มุ่งหวงัผลทีม่าจากเหตฝุ่ายดี	
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ส่วนฝ่ายไม่ดีกง็ดเว้นไป	จนกระทัง่มนัสะอาดบรสิทุธ์ิจริง	ๆ	 
คนเราจะสะอาด	โดยการยังท�าชั่วอยู่น่ี	มันเป็นไปไม่ได ้
เดด็ขาด	ตามกฎแห่งกรรมบอกไว้แล้ว	ท�ากรรมชัว่มนัได้ชัว่ 
ท�าของไม่ดีมันได้ไม่ดี	ท�าไม่ดีมันจะดีได้ยังไง	มันก็ชัดอยู่	
อยากบริสุทธิ์แต่ยังท�าชั่วเป็น	นี่มันใช้ไม่ได้หรอก	เราก็ต้อง
มั่นใจอย่างนี้	อาจจะท�าไม่ได้ตอนนี้	แต่มันเป็นบุพนิมิต	
ไม่ใช่ว่าเราจะต้องท�าได้ปุบ๊ป๊ับเลย	แต่เรามบีพุนมิติก่อนนะ	 
เรารู้จักอะไรเป็นอะไร	

ต่อไประดบัที	่๒	มคีวามเห็นทีต่รงสอดคล้องกบัหลกั
อริยสัจ	๔	สอดคล้องลงกันได้กับสัจจะ	๔	ลงกันได้กับ 
ทุกขสัจ	มันไม่เที่ยง	นี่ก็ลงกันได้	มันเป็นทุกข์นี่	ก็ลงกันได้	 
มันไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่ของตนน่ี	ก็ลงกันได้นะ	ให้มันลงกัน
ได้กับสัจจะ	๔	ลงกันได้กับทุกขสัจ	ลงกันได้กับสมุทัย	
นิโรธ	มรรค	ให้มันลงกัน	ความรู้หรือสัมมาทิฏฐิที่ตรงพอดี 
ลงกนัได้กบัหลกัสัจจะทัง้	๔	เป็นสัมมาทฏิฐริะดบัโลกตุตระ	
เรามคีวามรูอ้ย่างนี	้กไ็ม่ใช่ว่า	เราจะท�าได้เลย	ต้องพยายาม
ท�าต่อไป	สมัมาทฏิฐิมนัต้องมีก่อน	เป็นหวัหน้าเลย	ท�าอะไร
ต้องแยกแยะได้ว่า	เราก�าลงัท�าอะไรอยู	่มรรคคอือะไร	เดนิ
จงกรมนี่ยังไม่ใช่มรรค	มันเป็นเทคนิควิธี	ส่วนตัวมรรคคือ	
๘	ข้ออย่างนีเ้ป็นต้น	เราก�าลังท�าข้อไหนอยู	่ตอนนีก้บ็อกได้ 
ยังท�าไม่เสร็จ	แต่รู้อยู่	นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ	กิเลสก็รู้อยู	่ 

372 | สุภีร์ ทุมทอง



จากสติสัมปชัญญะ ไปสู่การเห็นสัจจะ

อะไรยงัละไม่ได้	แต่รู้จักอยู่	พอมสีมัมาทฏิฐเิป็นหวัหน้าแล้ว	
ก็ประกอบมรรคต่อไป	ถึงแม้จะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นของไม่ดี 
เป็นเหตุเกิดทุกข์	ถ้าก�าลังจิตไม่พอ	ก็สู้มันไม่ได้	ก็ต้องไป
เสรมิก�าลงัจิตมา	บางครัง้กต้็องใช้การงดเว้นเอา	ใช้การฝืน 
ด้วยศีลเป็นต้น	น้ีมันก็มีหลายวิธี	แต่เบื้องต้นนั้นจะต้อง 
เห็นถูกก่อน	นี่มันเป็นอย่างนี้	

ต้องเห็นถูกว่า	สังขารทั้งหมดมันเป็นทุกข์	หากยัง 
ไม่เหน็ทกุข์	เป็นเพราะสมาธเิราน้อยไป	เราต้องไปท�าสมาธิ 
ขึ้นมา	เพื่อจะเห็นทุกข์	พอมีสัมมาทิฏฐิแล้ว	มันก็ถูกต้อง 
ไปหมด	เรารูจ้กัว่า	เราท�าอะไร...	เพ่ืออะไร...	พอจะไปท�าสมาธิ	 
มีเรื่องเดือดร้อนใจเยอะเเยะ	เป็นเพราะศีลไม่ดี	ต้องไป 
รักษาศีล	ไปส�ารวมระวังให้มาก	กินเยอะไป	นอนเยอะไป	 
เลยนั่งง่วงตลอด	ตอนน้ี	ต้องกินน้อย	นอนน้อยซะแล้ว
มันรู้ไปหมดนะ	มันรู้เรื่อง	ท�าด้วยความรู้เร่ือง	ไม่ใช่ท�า 
เอาบุญ	ไม่ใช่ท�าเพราะท�าตามเขา	ไม่ใช่เขานอนน้อยเราก ็
นอนน้อยด้วย	ท�าตามเขา	เผือ่เขาบรรล	ุเราจะได้บรรลุด้วย	 
ไม่มีเผื่ออย่างนั้นหรอก	เพราะว่ามรรคเป็นของคน	ๆ	นั้น	
เป็น	“ปัจจตัตงั	เวทติพัโพ	วญิญหู”ิ	ไม่ใช่มาท�าตามเขาแล้ว	 
จะได้อย่างเขา	เห็นครูบาอาจารย์ท่านนั่ง	ท่านได้ธรรมะ	 
เรากน่ั็งบ้างเหมอืนกนั	นัง่ท่าเดยีวกนันัน่แหละ	ดไีม่ดจีะนัง่ 
ใกล้	ๆ	ด้วยนะ	นัง่ข้างหน้าเลย	จะได้อะไร	จะได้ธมัมะธมัโม 
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หรือเปล่า	พวกไม่รู้นี่มันก็มั่วไปเรื่อยนะ	แบบที่เขาแซวกัน	 
พวกเถรส่องบาตร	พอเห็นอาจารย์ท่านส่อง	เราก็ส่องบ้าง	 
เผ่ือได้อะไรด	ีๆ	บ้าง	นัน่กเ็หลือเกนิ	นีเ่รยีกว่าไม่มสีมัมาทฏิฐิ	 
อย่างน้ัน	ท�าจนตายก็ไม่ได้อะไร	ท�าตามเขาไปก็ตามเขา
ไปเรื่อย	ๆ	เลยไม่ได้อะไร	เดินก็เดินเหมือนเขานี่แหละ	แต ่
ไม่เหมือนเขาแล้ว	เพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิ	ไม่รู้จัก	นี่มัน
เป็นอย่างนี้	นี่แหละตัวบุพนิมิต	เป็นตัวที่ท�าให้มีความหวัง	
ไม่ได้บรรลุตอนน้ีนะ	แต่ว่ามีความหวังว่าจะบรรลุ	เป็น
เครื่องหมายมาก่อน	เหมือนกับเราเห็นแสงข้ึนมาตอนเช้า	
ก็มีความรู้ว่า	เดี๋ยวสักหน่อยดวงอาทิตย์มันจะโผล่ออกมา	

ดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาก็เหมือนกับมัคคญาณ	เห็น
อริยสจั	ตวัทีเ่ป็นบพุนมิิตนีไ่ม่ใช่ศีล	ไม่ใช่สมาธ	ิไม่ใช่จติสงบ	
ไม่ใช่ว่าง	หลายคนนีพ่อว่าง	กจ้็องแต่จะบรรลทุ่าเดียว	น่ีมนั
หลงไปหมดแล้ว	ศกึษาธรรมะแบบไม่มหีลกัการนีม่นัล�าบาก	
ให้เรามหีลกัการให้ด	ีตวัท่ีเป็นบพุนมิติ	เป็นเครือ่งหมายว่า	
มีโอกาสจะได้ตรัสรู้	คือสัมมาทิฏฐิ	๒	ระดับน้ี	ต้องมี	เช็ก 
ตวัเองให้ด	ีเราอยูใ่นโลก	เราดบูญุบาปเป็นม้ัย	ผลของบญุบาป 
ดเูป็นมัย้	มัน่ใจมัย้	แต่ละคนเขากม็าตามกรรมไปตามกรรม	
เราชัดเจนม้ัย	เราสงสัยอะไรม้ัย	ระดับท่ี	๒	ลงกันได้กับ 
สัจจะ	๔	ของพระพุทธเจ้ามั้ย	มองดูในโลกนี้นะ	ลงกันได้ 
ทัง้นัน้แหละ	เพราะเป็นความจรงิอย่างนี	้โลกกเ็ป็นทีด่บุูญบาป	 
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ดูกรรม	ดูผลของกรรมต่าง	ๆ	มันก็ชัดอยู่แล้ว	สัจจะก็มีอยู่	
เกิดมาแล้วหนึ่งคนก็ตายหนึ่งคน	ถ้ายังมีความอยากอยู	่ 
ก็เกิดใหม่อีก	ก็ทุกข์อีก	ยึดอะไรก็แบกหามทุกข์กัน	มีอยู่ 
ในโลก	เหน็	ๆ	อยู	่ทางออกมอีย่างเดยีวคอืมรรค	๘	ต้องเกดิ 
มีในจิต	มองเห็นมั้ย	ถ้าเห็น	นี่แหละเป็นบุพนิมิตของการ 
ที่จะตรัสรู้อริยสัจ	๔	คือสัมมาทิฏฐิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้ว่า	 
จะรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า	นีท้กุข์	นีท้กุขสมทุยั	นีท้กุข์นโิรธ	 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	ทุกท่านจึงควรรู้จักไว้	ไม่มีเรื่อง
ยุคสมัยมาเกี่ยวข้อง	เป็นเร่ืองของสัจธรรมล้วน	ๆ	สมัย
พุทธกาลก็โกรธเหมือนกัน	ยุคนี้ก็โกรธเหมือนกัน	โรค 
อันเดียวกัน	ยารักษาโรคมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ	ขี้เกียจ
สมยัพทุธกาลกับขีเ้กียจสมัยนีมั้นก็เหมือนกนัแหละ	ง่วงนอน 
สมัยนี้กับง่วงนอนสมัยพุทธกาลมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ	 
โรคอันเดียวกัน	ยารักษาก็คือมรรคเหมือนกัน	ส่วนพวก 
อ้างยุค	อ้างสมัย	อ้างโน่น	อ้างนี่	มันเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น	 
มันหลง	มันไม่รู้เรื่อง	

พวกเราจึงต้องมีสัมมาทิฏฐินะ	พอมีสัมมาทิฏฐิแล้ว	 
เรากจ็ะรูจ้กัว่า	อ้อ...เราขาดอะไรบ้าง	เราท�าอะไรยงัไม่เหมาะสม 
ทีจ่ะได้บรรลบุ้าง	เรากร็ูห้มดแล้ว	เราไปดปูระวตัพิระสาวก
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ก็ได้ว่า	ท่านอยู่กันยังไง	อ้อ...นี่เราอยู่ไม่เหมือนท่าน	เราก็
เลยยังไม่ได้อย่างท่าน	เราพูดมากไป	ท่านเป็นคนพูดน้อย	
แต่เราพูดมาก	ท่านไม่เล่น	Line	แต่เรามัวแต่เล่น	เราก็รู้
หมดแล้วว่า	ท�าไมไม่บรรลุสักที	ก็ไม่ท�าอย่างท่าน	ก็ไม่ได้
บรรลุอย่างท่าน	ธรรมะละความโกรธ	ก็คืออนาคามิมรรค
เหมือนกนั	ไม่ได้ต่างอะไรกนัหรอก	เหมอืนโรคชนดิเดยีวกนั 
ยากอ็นัเดยีวกนันัน่แหละ	มนัเป็นอย่างนัน้แหละ	สกักายทฏิฐิ
ในยุคพทุธกาลอย่างไร	ในยุคนีก้อ็นัเดียวกนั	ยากอั็นเดยีวกนั	
โสดาปัตตมิรรคจงึจะถอนขึ้น	ถ้ามสีมัมาทฏิฐแิล้วกส็ะดวก
ในการปฏิบัติ	ส่วนจะบรรลุเร็วหรือช้าก็แล้วแต่คนนั้น	ๆ	

ปฐมสุริยสูตรกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิเป็นบุพนิมิต	เป็น
ตัวน�า	เป็นเครื่องหมายแสดงว่า	มีโอกาสที่จะได้ตรัสรู้
อริยสัจ	๔	ประการ	ความรู้อริยสัจนี่ส�าคัญมาก	ในคอร์สนี้ 
ก็เน้นตรงนี้เป็นพิเศษ	ในการรู้อริยสัจ	เรารู้ข้อใดข้อหนึ่ง
ก่อนก็ได้	เพราะเมื่อรู้ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว	ก็จะเช่ือมโยงไปสู่
ข้ออื่นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ	โดยง่าย	ๆ	ก็คือให้รู้จักทุกข์
นั่นแหละก่อน	ในทุกข์ก็ให้รู้จักรูปขันธ์ก่อน	ในรูปขันธ์ก็ให้
รู้จักธาตุ	๔	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ก่อน	ในธาตุ	๔	ก็เอาอันง่าย
ที่สุด	ธาตุดินเป็นโครงสร้าง	เอามารู้ก่อนเลย	เพราะถ้ารู้
อันนี้แล้ว	มันก็จะเชื่อมโยงไปส่วนอื่นโดยธรรมชาติของมัน 
เรามาอยู่กับร่างกายที่เป็นโครงสร้าง	ความสุข	ความทุกข	์
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มันกเ็กดิในนี	้มนักเ็ริม่เหน็แล้ว	ถ้ามาอยูท่ี่กายแล้ว	มตีณัหา
เกดิขึน้	มนัก็เหน็แล้ว	อยากให้ร่างกายเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี	
พอมันไม่เป็นเหมือนที่อยาก	ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว	ท�าให้รู้จัก
เหตุเกิดทุกข์	ความรู้จักทุกข์ตามเป็นจริง	นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติ
คือสัมมาทิฏฐิ	เป็นเบื้องต้น	ต่อมา	ก็คิดที่จะออกจากกาม	
ออกจากรูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	ไม่ได้คิดจะเอามันไว้ 
นี่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ

ผมจะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟัง	เกี่ยวกับเรื่องการรู้
อรยิสจั	๔	นี	้เรารูข้้อใดข้อหนึง่กเ็ช่ือมโยงต่อเนือ่งกันไป	ใน
คัมภีร์สังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	ข้อ	๑๑๐๐	ควัมปติสูตร	

สมัยหน่ึง ภิกษุผู้เถระหลายรูปอยู่ ณ เมืองสหชนิยะ 

แคว้นเจต ีสมยัน้ัน เมือ่ภกิษุผู้เถระหลายรปูกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว น่ังประชุมกันที่โรงกลม 

ได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่า ท่านทั้งหลาย ผู้ ใดเห็นทุกข์ 

ผู้น้ันช่ือว่าเหน็ทกุขสมทุยับ้าง เหน็ทกุขนิโรธบ้าง เหน็ทกุขนิโรธ

คามินีปฏิปทาบ้าง 

เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวอย่างน้ีแล้ว ท่านพระ 

ควัมปตเิถระได้กล่าวกบัภกิษุทัง้หลายดงัน้ีว่า ผู้มอีายทุัง้หลาย 

ผมได้ฟัง ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย ผู้ ใดเห็นทุกข์ ผู้น้ันช่ือว่า เห็นทุกขสมุทัยบ้าง 

เห็นทุกขนิโรธบ้าง เห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้าง ผู้ ใด

เห็นทุกขสมุทัย ผู้น้ันชื่อว่าเห็นทุกข์บ้าง เห็นทุกขนิโรธบ้าง 

เหน็ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาบ้าง ผู้ใดเหน็ทกุขนิโรธ ผู้น้ันชือ่ว่า

เหน็ทกุข์บ้าง เหน็ทกุขสมทุยับ้าง เหน็ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทา

บ้าง ผู้ใดเหน็ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทา ผู้น้ันช่ือว่า เหน็ทกุข์บ้าง 

เห็นทุกขสมุทัยบ้าง เห็นทุกขนิโรธบ้าง 

ควัมปติสูตรที่ ๑๐ จบ

พระสูตรนี้	แสดงให้เห็นว่า	เมื่อรู้สัจจะข้อใดข้อหน่ึง	
มันก็จะเชื่อมโยงต่อกันไป	แม้แต่ขันธ์	๕	ด้วยกัน	รู้ขันธ์ใด
ขันธ์หนึ่ง	ก็จะรู้ขันธ์อื่นได้ด้วย	เช่น	รู้เวทนามันก็จะเชื่อม
ไปท่ีรูป	เชื่อมไปท่ีสัญญา	สังขาร	วิญญาณ	หรือรู้ที่รูปใด
รูปหนึ่งที่ชัดเจน	ก็จะเชื่อมโยงไปสู่รูปอื่นได้	ในพระสูตรนี ้
พระเถระท้ังหลายท่านคยุกนัเกีย่วกบัเรือ่งความรูอ้รยิสจัว่า 
ผูใ้ดเหน็ทกุข์	ผูน้ั้นกจ็ะชือ่ว่าเหน็สมุทยัด้วย	เหน็ทกุขนิโรธด้วย 
เห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วย	ท่านพระควัมปติเถระ
ก็เลยบอกว่า	กระผมได้ยินมาจากพระพุทธเจ้า	รับฟังมา
เฉพาะพระพักตร์	พระองค์ตรัสว่าดังนี้	คือ	ผู้ใดเห็นทุกข ์
คือเห็นขันธ์	๕	ว่าเป็นทุกข์	ผู้นั้นก็เห็นทุกขสมุทัยบ้าง	เห็น
ทุกขนโิรธบ้าง	เห็นทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาบ้าง	เหน็อนัหนึง่
มนัจะเช่ือมโยงไป	เพราะเมือ่เหน็กค็อืมญีาณปัญญานัน่แหละ	
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การเหน็เป็นกจิหน้าของญาณ พอมญีาณ มปัีญญา ปัญญา
มนักไ็ปเหน็อนัอืน่ด้วยนัน่เอง	ถ้ายกสจัจะอืน่ขึน้รู้ก่อนก็ได้	
คือผู้ใดที่เห็นทุกขสมุทัย	เห็นตัณหาว่าเป็นเหตุเกิดทุกข ์
ผู้น้ันก็ช่ือว่าเห็นทุกข์ด้วย	เห็นทุกขนิโรธด้วย	และเห็น
ทกุขนโิรธคามินปีฏิปทาด้วย	ผูใ้ดเหน็ทุกขนโิรธ	ผูน้ัน้กช็ือ่ว่า 
เห็นทกุข์	เห็นทกุขสมทุยั	เห็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา	ผูใ้ด 
เห็นมรรค	๘	เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา	ผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็น
ทุกข์ด้วย	เขาต้องรู้จักทุกข์	จึงจะมาเดินมรรคได้	รู้จักเหตุ
เกิดทุกข์ด้วย	เพราะที่เจริญมรรคนี้ก็เพื่อละเพื่อละเหตุ 
เกดิทกุข์	จะละเหตเุกดิทกุข์ได้	ต้องรูจ้กัทกุข์	รูจ้กัทกุข์ให้ชดั	 
จึงจะละเหตุเกิดทุกข์ได้	ตัณหาไม่เกิด	ละเหตุเกิดทุกข์ได	้ 
จงึจะดบัทกุข์	คอืทุกข์ไม่เกิด	ทุกข์ไม่มี	มนักเ็ชือ่มโยงต่อกัน 
หมดเลย	มันเป็นอย่างนี้	อริยสัจทั้ง	๔	ก็เชื่อมโยงเกี่ยวพัน
ต่อกันอย่างนี้	

เราทัง้หลายกดู็อนัท่ีชดัเจนส�าหรับเรา	พจิารณาอนัใด 
อนัหนึง่ก่อน	พิจารณาความจริงอยูใ่น	๔	อย่างนี	้อย่าให้มนั 
ออกนอกออกแนวนี	้อยูใ่นทกุข์	สมทุยั	นโิรธ	มรรคนีแ่หละ	 
อนัใดอนัหนึง่กไ็ด้	มนักจ็ะเชือ่มโยงต่อเนือ่งกัน	อนันีพ้ระเถระ 
ทั้งหลายท่านคุยกัน	พระควัมปติเถระก็ได้มาบอกธรรม
เทศนาที่ท่านรับมาเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค	 
คือ	ผู้ใดที่เห็นสัจจะข้อใดข้อหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ก็ด	ี 
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สมุทัยก็ดี	นิโรธก็ดี	มรรคก็ดี	ผู้น้ันก็ชื่อว่าเห็นข้ออื่น	ๆ	 
ได้ด้วย	เพราะการเห็นนี่	เป็นหน้าที่ของญาณปัญญา	 
เมือ่มญีาณ	มปัีญญา	มคีวามรู	้กจ็ะสามารถทีจ่ะเหน็สจัจะ
อ่ืน	ๆ	ด้วยโดยธรรมชาต	ินีผ้มอ่านให้ฟังผ่านไป	๕	พระสูตร 
ด้วยกัน	แต่เป็นพระสูตรส้ัน	ๆ	เมื่อคืนอ่านพระสูตรเดียว 
แต่ยาวมาก	วันนี้ตั้ง	๕	พระสูตรผ่านไปแป๊บเดียวเอง	

ท่านใดต้องการอ่านพระสูตรเกี่ยวกับอริยสัจส้ัน	ๆ	 
ก็อยู่ในสัจจสังยุตต์	ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย	มหาวารวรรค	 
พระไตรปิฎกเล่มที่	๑๙	ในคราวนี้เน้นเรื่องปฏิบัติ	ก็เอา
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติมาพูด	ความจริง	ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่แล้ว	แต่เรา 
เอาให้เหมาะกบัท่ีเป็นคอร์ส	ยกพระสตูรมาอ่านให้ฟัง	เพือ่
สรุปเกี่ยวกับเรื่องสัจจะ	๔	ว่าเป็นอย่างไรบ้าง	

เมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแล้ว	มีการ
ประกาศอรยิสจั	๔	มกีารบอก	แสดง	บญัญตั	ิแต่งตัง้เปิดเผย 
ท�าให้ง่าย	ซ่ึงอรยิสจั	๔	แล้ว	ถอืว่าสว่างไสวแล้ว	มดีวงจนัทร์
ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว	มีความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว	ไม่มี
อะไรที่ไม่ชัดอีกต่อไป	อย่างนี้ส�าหรับภายนอก	ส่วนภายใน
จิตน่ี	เป็นเร่ืองของเราที่จะต้องฝึกกันต่อไป	ดวงอาทิตย ์
ขึ้นมาแล้ว	อะไรแล้วมันก็ชัดเจนแล้ว	วัน	เดือน	ปีต่าง	ๆ	 
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กป็รากฏชดั	ไม่มอีะไรให้ต้องสงสัย	เหมอืนกบัมีพระพทุธเจ้า
อุบัติขึ้นมาแล้ว	อะไรเป็นอะไร	พระองค์ก็ทรงประกาศไว้
ชดัเจนแล้ว	เรยีกว่าแสงสว่างเกดิขึน้แล้ว	ถ้าเราไม่รู้จักอะไร
เป็นอะไร	ก็แสดงว่าความมืดอยู่ในใจของเรา	ไม่ได้อยู่ที ่
ข้างนอก	ดังนั้น	ในยุคนี้ ความมืดมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นก็คือ
ในใจคน เพราะข้างนอกสว่างแล้ว ข้างนอกชัดเจนแล้ว 
ถ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ข้างนอกก็มืดด้วย 
ข้างในก็มืดด้วย	โอ้โห	Double	มืด	มืดทั้งภายนอก	มืดทั้ง
ภายใน	ไม่รู้จะไปทางไหน	จมกันอย่างเดียว	ข้างนอกก็มืด	
คนเดินก็ตาบอด	เลยไปกันใหญ่	

ในยุคนี	้มแีสงสว่างแล้ว	มคีวามชดัเจน	อะไรเป็นอะไรกมี็ 
ชดัแล้ว	ถ้ายงัมดือยู	่ยงัไม่เข้าใจอะไร	ตอนนีก้เ็ป็นความมดื 
ในใจของเราน่ีเอง	ตัวความมืดที่ว่าน้ี	ก็คืออวิชชานั่นเอง	
อวิชชาความมืด	ความไม่รู้	ค�าว่า	ความไม่รู้	ในภาษาไทย
เราน้ีก็เป็นค�าแปลเฉย	ๆ	แต่ตัวอวิชชานี้	ไม่ใช่เป็นความ
ไม่รู้	เป็นความรู้เหมือนกัน	แต่มันรู้เรื่องอื่น	รู้ไปหมด	รู้นั่น 
รู้นี่เยอะแยะไปหมด	ท�าให้ประสบกับเรื่องท่ีไม่น่าได ้
ประสบเรือ่งไม่น่าพอใจเยอะแยะมากมาย	ท�าให้มเีรือ่งราว
หลากหลาย	อวิชชาคือความไม่รูใ้นสจัจะ	๔	ความรู้ผดิจาก
สัจจะ	๔	นั่นเอง	เมื่อใดที่ไม่รู้สัจจะ	๔	แต่ไปรู้เรื่องอื่นรู้ว่า 
มีคนนั้นท�าคนนี้	รู้ว่าเขาด่าเราอย่างนี้	เขามีเหตุผลอย่างนี้ 

สุภีร์ ทุมทอง | 381



อริยสัจภาคปฏิบัติ

จงึด่าเรา	เรามเีหตุผลเพยีงพอจงึด่าเขา	อวิชชาทัง้นัน้	เพราะ
มันไม่รู้ทุกข์	ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์	ไม่รู้จักความดับทุกข์	ไม่รู้จัก
หนทางให้ถึงความดับทุกข์	

แม้กระทั่งรู้จักว่า	ท�าบุญแล้ว	ผลของบุญจะพาเรา
ไปสวรรค์	นี้ก็เป็นอวิชชา	ท�าไมมันเป็นอวิชชา	มันไม่อยู่ใน
อริยสัจ	๔	โอ้...มันขนาดนั้น	ถ้ารู้จักว่าบุญนี้ถึงจะน�าไปเกิด	 
มันก็ต้องตายอยู่ดี	มันเป็นทุกขสัจ	เออ...อันนี้ใช้ได้	นี่เป็น
วิชชา	อวิชชาก็คือความไม่รู้ในสัจจะ	๔	นั่นเอง	พวกเรา
เรียนธรรมะ	ต้องเรียนให้ได้วิชชา	ได้ความรู้	อย่าเรียนให้
มันได้อวิชชา	บางท่านยิ่งเรียนยิ่งมีอวิชชาหนักกว่าเดิมอีก	
เพราะดนัไปรู้เยอะเกนิไป	พอรูเ้ยอะเกนิไป	ก็เอาแต่ท�าบญุ	
เพื่อให้ได้อย่างน้ันอย่างน้ี	พากันหลงบุญ	เมาบุญกันไป 
ไม่รู้จักว่าคือสัจจะข้อไหน	นั่นแหละคืออวิชชา	อวิชชา 
ก็จะพาเวียนว่ายตายเกิด	อวิชชาก็พาไปท�าบุญได้	ตามกฎ
ปฏิจจสมุปบาทที่หลายท่านก็เคยท่องแล้ว	อวิชชาปัจจยา	 
สงัขารา	เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย	สงัขารทัง้หลายจงึม	ีสงัขาร
นี้ก็คือเจตนาที่พาไปท�ากรรม	ทั้งบุญบ้าง	อบุญบ้าง	และ
อาเนญชะบ้าง	บุญกเ็กิดจากอวิชชานีแ่หละ บาปกเ็กดิจาก
อวชิชาเหมอืนกนั อาเนญชะนีไ่ปท�าจนนิง่สงบ จติไม่ไหวตงิ 
เลย เข้าถึงอรูปสมาบัติ ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่ น่ีแหละคือ 
ความไม่รู้จัก ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้จัก 
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ความดับทกุข์ ไม่รู้จกัหนทางให้ถงึความดบัทกุข์ รูว่้าเทวดา
อายยุนืนะ	มคีวามสุขเยอะกว่าเรานะ	นีก้เ็ป็นอวชิชา	ท�าไม
จึงเป็นอวิชชา	ก็เพราะมันไม่รู้จักทุกข์	ถ้ารู้จักว่า	ถึงเทวดา
อายุจะเยอะ	ก็ตายอยู่ดี	มันเป็นทุกข์	อย่างนี้ใช้ได้	

เทวดาก็เป็นสมมติเฉย	ๆ	เป็นขันธ์	๕	เป็นทุกขสัจ	
ไปเกิดเป็นเทวดาก็ตายอยู่ดี	นี่จัดเข้าในทุกขสัจ	อย่างนี้ 
ถูกนะ	แต่ถ้า...เทวดาอายุเยอะ	มีความสุขมาก	เทพบุตร
องค์หนึ่งนี่	มีนางฟ้าห้อมล้อม	๕๐๐	เลยนะ	แหม...ฟังดู
น�้าลายไหลเลยนะ	หารู้ไม่ในโลกมนุษย์เรา	เมียคนเดียวก็
จะแย่แล้ว	อันน้ันเมีย	๕๐๐	มันจะเหลืออะไรล่ะน่ี	มันจะ
เหลอืเวลาให้ธมัมะธมัโมไหม	นัน่เขาไม่คดิหรอก	เขาคดิแต่
จะได้อะไร	คิดแต่จะสนุกสนานไปวัน	ๆ	นั่นแหละมันเป็น
อวชิชาเตม็ทีเ่ลย	พอได้จ�านวนมาก	ๆ	นี	่เขาน�า้ลายยดืเลย	 
เหมอืนกับได้เงนิเยอะ	ๆ 	บรษิทัได้ก�าไรเยอะ	ๆ 	น�า้ลายไหลเลย	 
อยากได้อย่างเขา	หารู้ไม่พวกที่ได้เงินมาเยอะ	ๆ	เสียภาษี
ร้อยละเท่าไหร่	เราเสียภาษีร้อยละ	๗	แหม...เซ็งแล้วใช่มั้ย	 
ไม่เป็นไร	เราท�าบญุ	พวกน้ันเสยีภาษร้ีอยละ	๓๐	กว่า	โอ้โห...	 
เป็นไงขนหัวลุกมั้ยล่ะทีนี้	นั่นแหละมันจะกลายเป็นเปรต	
ได้เงนิมามากกเ็สียดายเงนิภาษีท่ีตวัเองเสยีไป	กน่ั็งเสยีดาย	 
โอย...เราหามาร้อยหนึง่	เขาเอาไปตัง้	๓๐	กว่าบาท	ตายแล้วก ็
ไม่ได้เงนิไป	ได้ไปเป็นเปรตซะแล้ว	เหน็มัย้น่ัน	แต่เขาอยากได้	 
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มันหลง	นี่ยกตัวอย่างให้ฟังลักษณะของอวิชชา	แม้กระทั่ง
ท�าบญุสนุทานต่าง	ๆ	ว่าจะได้บญุอย่างนัน้อย่างนี	้จะได้รบั 
ความสุขอย่างน้ันอย่างนี้	 เสวยผลอย่างนั้นอย่างน้ี	นั่นก็ 
เป็นอวชิชาท�าให้เกิดบญุ	อวชิชาท�าให้เกดิบญุ	เกดิการท�าบญุ	
จนเกดิการท�าสมาธใิห้จติสงบชนดิต่าง	ๆ	กเ็ป็นอวชิชา	เพราะ
ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์	ท�าให้เขาอยากได้นั่นเอง	

ส่วนวชิชากต็รงกนัข้าม	เป็นความรูใ้นสัจจะ	๔	รูใ้นทกุข์	 
รู้ในเหตุเกิดทุกข์	รู้ในความดับทุกข์	รู้ในหนทางให้ถึงความ
ดับทุกข์	ทุกท่านเลยต้องสังเกตให้ดี	เมื่อใดมันหลง	ไม่รู้ 
ในสัจจะ	๔	ให้ดึงตัวเองกลับมา	มีสติ	รู้ตัวไว้เสมอ	หายใจ
เข้าลกึ	ๆ	หายใจออกยาว	ๆ	มสีตไิว้	แล้วพจิารณาให้ลงไป 
ที่สัจจะ	๔	ให้มันเข้าใจ	ไม่อย่างนั้นแล้ว	มันจะหลงไป 
มันก็วุ่นวาย	ท�าให้วัฏฏสงสารยืดยาวไปเรื่อย	ๆ	อวิชชาคือ
ความไม่รู้อริยสัจ	๔	วิชชาคือความรู้อริยสัจ	๔	ตรงข้ามกัน	

บุพนิมิตของการที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจ	๔	คือสัมมา
ทิฏฐิ	ในสัจจะ	๔	นี้	เรารู้ข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้	รู้แล้วมันก็
เชือ่มโยงต่อเนือ่งกนั	แม้ในทกุขสจัน้ี	เรารูอั้นใดอนัหนึง่ก่อน
ก็ได้	อันที่มันชัดกับเรานั่นแหละ	อันที่หยาบ	ๆ	อันที่ชัด	ๆ	
ปกติทุกท่านก็คงทราบว่า	รูปมันหยาบกว่าใครเขา	มันเป็น 
ก้อน	เป็นแท่ง	และรูปที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นโครง	ใคร 
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ไม่เหน็กเ็กนิไปแล้ว	เพราะเดินชนนัน่ชนนีเ่รือ่ย	กค็อืธาตดุนิ 
เยอะแยะไปหมด	เดี๋ยวทานอาหาร	เดี๋ยวถ่ายอุจจาระ	นี่ก็ 
เป็นธาตุดินทั้งน้ัน	ให้จิตมาอยู่กับธาตุดิน	มาอยู่กับกายที่
เดินไปเดนิมา	มาอยูก่บัธาต	ุ๔	นีแ้ล้ว	ต่อไปเมือ่มคีวามรูส้กึ 
นึกคิดต่าง	ๆ	เกิดขึ้น	ก็ก�าหนดต่อไปได้	เดี๋ยวก็มีความคิด	 
เดี๋ยวก็ง่วงเหงาหาวนอน	เดี๋ยวโลภ	โกรธ	หลงขึ้นมา	มันก็ 
เป็นขันธ์นี่แหละเกิดขึ้น	โลภ	โกรธ	หลง	เป็นสังขารขันธ	์
ธาตดุนิเป็นรูปขันธ์	ความรู้สกึเป็นเวทนาขนัธ์	ฉะน้ัน	ถ้าอยู ่
กับอันใดอันหนึ่ง	พิจารณาอันใดอันหนึ่ง	มันก็เชื่อมโยง 
ต่อกัน	ไม่ไปไหนหรอก	ขันธ์ ๕ มันอยู่ด้วยกัน พวกเรา 
อยู่ในภมูทิีม่ขีนัธ์ ๕ ต้องไปด้วยกันตลอด ถ้าขันธ์ ๕ แยกกนั 
เมือ่ไหร่ ก็ตายเม่ือนัน้	แค่มองเหน็กเ็ป็นขนัธ์	๕	ได้ยนิเสยีง 
ก็ขันธ์	๕	เดนิไปกเ็ป็นขนัธ์	๕	อะไร	ๆ 	กเ็ป็นขนัธ์	๕	ทัง้นัน้แหละ	 
เพราะเป็นภูมิที่มีขันธ์	๕	มันไปด้วยกันตลอด

ต่อไป	เพื่อให้การปฏิบัติในกรอบอริยสัจนั้นได้ผล	 
ตวัหลักธรรมพืน้ฐาน	มข้ีอธรรมะหลายอย่างด้วยกัน	ตวัหลกั
ที่ใช้ในการปฏิบัติ	ต้องมีเป็นประจ�าคือสติกับสัมปชัญญะ 
อนันีท้กุท่านกค็งรูอ้ยู่แล้ว	การจะปฏบิติัสมถะวิปัสสนา	ปฏิบตัิ
มรรคเพื่อเห็นอริยสัจนี้	จะต้องมีสติสัมปชัญญะ	ต�่ากว่า 
สติสัมปชัญญะก็มีหลักธรรมอื่น	ๆ	อีกเยอะแยะมากมาย	 
หลายท่านก็คงศึกษามาบ้าง	ผมจะพูดถึงสติสัมปชัญญะ 
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บ้างเล็กน้อย	เพื่อท่านจะได้รู้จัก	ส่วนใหญ่ก็คงพอรู้จักกัน
บ้างแล้ว	

ดังนั้น	หากยังปฏิบัติไม่ลึกซึ้งอะไร	อย่างน้อยก็ต้อง 
มสีติไว้	อยูก่บัตวัไว้	ท�าจติให้ตัง้มัน่	ดกูาย	เวทนา	จติ	ธรรม 
ไว้เสมอ	มีสัมปชัญญะ	มีปัญญาแยกแยะ	อย่าไปหลง	 
ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟัง	สติสูตร	จากคัมภีร์สังยุตต 
นิกาย	มหาวารวรรค	ข้อ	๓๖๘

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวัน 

เขตกรุงเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุ

ทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนอง

พระด�ารัสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องน้ีว่า ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด น้ีเป็นค�าพร�่าสอนของเรา

ส�าหรับเธอทั้งหลาย 

ภิกษุผู้มสีตเิป็นอย่างไร คอื ภกิษุในธรรมวินัยน้ี พจิารณา

เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัด

อภิชชาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา

ทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชชา 
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และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร  

มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชชาและโทมนัสในโลกได้ 

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ ก�าจัดอภิชชาและโทมนัสในโลกได ้

ภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างนี้แล 

ภกิษผูุ้มสัีมปชัญญะเป็นอย่างไร คอื ภกิษุในธรรมวินัยน้ี  

ท�าความรู้สึกตัว ในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู 

การเหลียวดู การคู้เข้าการเหยียดออก การครองสังฆาฏิ 

บาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่ 

การพูด การนิ่ง ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิด น้ีเป็น

ค�าพร�่าสอนของเรา ส�าหรับเธอทั้งหลาย 

สติสูตรที่ ๒ จบ

อนันี	้เป็นอนสุาสนทีีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเตอืนเป็นประจ�า	
เพื่อเราจะได้ไปฝึกสมาธิและเจริญปัญญา	เจริญมรรคเพื่อ
เหน็อรยิสจัได้	ถ้าไม่มตีวันีก็้ท�าต่อไม่ได้	ต้องมสีตสิมัปชญัญะ 
อยู่เสมอ	อันนี้เป็นพื้นฐานของการท�าสมาธิขั้นต่าง	ๆ	และ
การเจรญิวปัิสสนา	รวมท้ังการเจรญิมรรคนัน่เอง	ดงันัน้	เวลา
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หลงไปว่านั่นของเรา	นี่ของเรา	ก็ให้รู้จักว่ามันหลง	ต้องม ี
สติย้อนกลับมา	มีสติและมีสัมปชัญญะ	แล้วก็มาสู่ความ 
เป็นจรงิ	มาอยูใ่นโลกความจริง	คือโลกของสจัจะ	สจัจะ	๔	น้ี	 
ส่วนท่ีว่า	ตัวเรา	ของเรา	เราเป็นน่ัน	เราเป็นนี	่มคีน	มอีะไร
เยอะแยะมากมาย	ในความคิดของเรา	เวลามันคิด	มันจะ
มีอะไรเยอะแยะ	อย่างนั้นเรียกว่าหลง	ให้บอกตัวเองว่า 
นี้มันหลง	ให้ฝึกบ่อย	ๆ	ฝึกจนรู้จักว่า	ถ้ามีเรา	มีของเรา	
เราเป็นนัน่	เป็นนี	่เรยีกว่าหลง	เป็นอวชิชา	ส่วนทางเราต้อง
อยู่ฝ่ายสัจจะ	อยู่ฝ่ายวิชชา	ฝ่ายความรู้	เร่ิมต้นจากการมี
สติสัมปชัญญะ	

พระพุทธองค์ทรงแสดงค�าพร�่าสอน	หรืออนุสาสนี
ที่พระองค์ฝากไว้	เพื่อให้การปฏิบัติน้ันเป็นไปได้	คือพึงมี
สตสัิมปชญัญะอยูเ่สมอ	มอียูต่ลอดเวลา	อนันีเ้ป็นส่ิงทีพ่งึม	ี 
จ�าเป็นต้องม	ีการฟังธรรมก็ต้องมบ้ีางบางเวลา สนทนาธรรม  
ถามตอบปัญหากม็บ้ีางบางเวลา สมถะกท็�าบ้างบางเวลา 
วิปัสสนาก็ท�าบ้างตามสมควร ส่วนสติสัมปชัญญะนี้ต้อง
มีอยู่ตลอด	ไม่ว่าท�าอะไร	จะต้องมีสติสัมปชัญญะเสมอ	 
นีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก	ท่านทีฟั่งเรือ่งอรยิสจั	รูวิ้ธปีฏิบตัแิล้ว	
ถ้าอยากจะให้ได้ผล	ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะ
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พระพุทธองค์ทรงขยายความว่า	เป็นผู้มีสตินี้เป็น
อย่างไร	คือ ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ นั่นเอง	อย่าให้จิต 
มนัไปเทีย่วทีอ่ืน่	ให้มันเทีย่วอยูใ่นกาย	ในเวทนา	ในจติ	ในธรรม	 
วนอยู่แถวน้ี	วนอยู่ในกาย	เวทนา	จิต	และธรรม	ให้มีสติ 
ผูกจิตไว้	ตั้งสติให้มั่นคง	เพ่ือจะดูกายว่ามันเป็นอย่างไร	
มันก็เป็นกายนั่นแหละ	เป็นกายที่ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่
ตัวตนนั่นแหละ

ท่านใดสนใจรายละเอียดกไ็ปขยายออกไปได้	กายาน ุ
ปัสสนามเียอะต้ัง	๑๔	หมวด	พอท�าเป็นแล้ว	มีสตบ้ิางแล้ว	 
กร็วมลงให้มนัเป็นรปูขนัธ์	ให้มนัเป็นทกุขสัจ	มันกไ็ด้สัจจะแล้ว	
กายเป็นทีร่วมของรปูทัง้หลาย	เป็นกองของรปู	ให้มาดกูาย	 
กายเดิน	กายยืน	กายนั่ง	กายนอน	หรือกายบางส่วน	เช่น	
ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	อยู่กับกาย	ไม่ตกอยู่ในโลก
ของความคิด	ออกมาจากอวิชชาแล้ว	เติมวิชชาเข้าไป	 
เดิน	ยืน	นั่ง	นอน	นั้นเป็นรูปขันธ์	เป็นรูปมันเดิน	เริ่มจาก
รูปไหนก็ได้	รูป	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ก็ได้	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	
กไ็ด้	ท้ังรูปร่างมนัเดนิไปถงึจุดจบ	ถงึป่าช้า	เผาทิง้นัน่แหละ	
เราจะหยิบส่วนใดส่วนหนึ่งมาพิจารณาก่อนก็ได้	 น้ีก็คือ 
กายานุปัสสนานั่นเอง	พอพิจารณาแล้ว	ก็มองให้ลึกซึ้ง 
ลงไปสู่สจัจะ	เริม่ต้นจากทกุขสจั	คอืกายมนัเป็นส่วนประกอบ
ของรูปต่าง	ๆ	มันก็เป็นรูปขันธ์	เป็นทุกขสัจ	
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ต่อไป	เวทนานปัุสสนา	ให้มสีต	ิรบัรูเ้วทนา	ความรูสึ้ก	 
สุขบ้าง	ทุกข์บ้าง	อทุกขมสุขบ้าง	เห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่า
เวทนา	ไม่ใช่กาย	ไม่ใช่จิต	มันเป็นเวทนา	พอรับรู้แล้วก็ฝึก 
ให้มีละเอียดยิ่งขึ้น	เวทนานี้มันเป็นอะไรในขันธ์	๕	เป็น
เวทนาขนัธ์	เป็นสัจจะอะไร	เป็นทกุขสัจนัน่เอง	กไ็ด้ขนัธ์	๕	 
ได้ทุกขสัจแล้ว	

ต่อไป	จิตตานุปัสสนา	ดูจิตสักว่าเป็นจิต	จิตมีราคะ	
จิตไม่มีราคะ	จิตมีโทสะ	จิตไม่มีโทสะ	จิตมีโมหะ	จิตไม่มี
โมหะ	จิตหดหู่	จิตฟุ้งซ่าน	จิตเป็นมหัคคตะ	จิตไม่เป็น
มหัคคตะ	จิตเป็นสมาธิตั้งมั่น	จิตไม่เป็นสมาธิ	จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกว่า	จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า	จิตหลุดพ้น	จิตไม่หลุดพ้น	 
ก็เป็นสักว่าจิตทั้งนั้นแหละ	จิตแต่ละอย่าง	ๆ	วันหนึ่ง	ๆ	 
มีเยอะแยะ	ตัง้สตใิห้ดี	แล้วกด็จูติ	ถ้ายงัดไูม่ได้	กดู็กายก่อน 
กายง่ายกว่าเขา	แล้วก็เวทนา	เวทนาก็ดูง่ายเหมือนกัน	
ส�าหรับเวทนาประเภทแรง	ๆ	เช่น	ทุกข์ทางกาย	เจ็บปวด	
เมื่อย	หิว	กระหาย	เป็นต้น

ถ้าทกุข์ขึน้มา	กอ็ย่ามวัแต่กลวัทุกข์	ให้ดวู่ามนัเป็นทกุข์	
เป็นเวทนาขันธ์	เป็นทุกขสัจ	มันเป็นสัจจะ	เป็นความจริง	 
เราควรจะรบีดนูะ	มนัเป็นความเป็นจรงิ	เราต้องการความรู้	 
เราไม่ได้ต้องการทกุข์หรอก	เราต้องการความรู	้รูว่้ามนัเป็น
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ทุกข์	มันจะได้ไม่เกิดความอยาก	อยากไม่ให้มันเป็นทุกข	์
หรืออยากให้มันเป็นอย่างอื่นท่ีมันไม่ได้เป็นนะ	พอรู้จัก 
มันแล้ว	เราไม่อยาก	ก็ไม่มีเหตุให้เกิดทุกข์	นี้ก็กาย	เวทนา	 
จิต	จิตชนิดต่าง	ๆ	หลากหลาย	จิตเหล่านี้รวม	ๆ	แล้วเป็น 
ขนัธ์อะไร...	กเ็ป็นวญิญาณขนัธ์	บางท่านไม่เคยท�าแบบนีเ้ลย	
ต้องหดัเอา	แรก	ๆ	มนัจะยากสกันดิหนึง่	ต้องมอีงค์ความรู	้ 
พอเป็นแล้วมันก็คล่อง	มีทางเดินของปัญญาแล้ว	จิตนี่มัน
เป็นวิญญาณขันธ์	จัดอยู่ในหมวดขันธ์	๕	นี่แหละ	สรุปคือ
ตวัเราไม่ม	ีมแีต่ทกุข์นัน่แหละ	วิญญาณขนัธ์กเ็ป็นส่วนหน่ึง	 
เราเร่ิมเข้าใจแล้วว่า	นี่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น	พอเข้าใจ
อย่างน้ี	คนทัง้โลกกจ็ะไม่มแีล้ว	สตัว์กจ็ะไม่ม	ีเป็นแค่สมมติ	
เพราะขนาดตัวเรานี่	ยังไม่มีจริง	เป็นสมมติ	เลยเป็นของ 
ไม่เที่ยง	เป็นขันธ์	๕	เหมือนกัน	

ต่อไป	ธมัมานปัุสสนา	กด็ใูห้ละเอยีดยิง่ขึน้	ลกึลงไป
ถึงส่ิงที่ประกอบในจิต	ในด้านกาย	เวทนา	จิต	เกือบครบ 
ขนัธ์	๕	แล้ว	ได้ไป	๓	ขนัธ์แล้ว	เหลอืสญัญาขนัธ์	กบัสงัขาร
ขันธ์	มันละเอยีด	เลยให้ดทูหีลงั	ถ้าไปดอูนันีก่้อน	แทนทีจ่ะ 
ได้ดูมนั	มนัครอบง�าเรา	เลยดมูนัทหีลงั	สแีดง	สเีขยีว	สเีหลอืง	 
คนผูห้ญงิ	ผูช้ายโผล่มาได้	ไม่ใช่คนโผล่มานะ	สญัญาโผล่มา 
จากผสัสะ	ท่านมองเหน็ผมนี	่อาจารย์สุภร์ีโผล่มา	ความจรงิ	 
อาจารย์สุภีร์ไม่ได้โผล่มา	ใครโผล่มา	สัญญาโผล่มาจาก
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ผัสสะ	มีการมองเห็นขึ้นมา	มีการได้ยิน	ท่านรู้ว่าผมพูดว่า 
อะไร	อันนีก้สั็ญญาโผล่ข้ึนมาจากผัสสะ	มเีสยีงไปกระทบห	ู 
การได้ยินเกิดขึ้น	สัญญาเลยโผล่ขึ้นมา	เสียงนั่น	เสียงนี	้ 
เยอะแยะ	สัญญาเยอะมากเหลือเกิน	เกิดพร้อมกับจิต 
นั่นแหละ	เดี๋ยวโผล่นั่น	โผล่นี่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมด	เดี๋ยว 
ผูห้ญงิ	ผูช้าย	โผล่มาเยอะแยะไปหมด	เดีย๋วคนอ้วนโผล่มา	 
เดี๋ยวคนผอมโผล่มา	หมาโผล่มา	ตัวเงินตัวทองโผล่มา 
เยอะแยะไปหมด	น่ันแหละอะไรโผล่มา	สัญญาโผล่มา	 
โผล่มาเพราะผัสสะ	บางคนไม่ก�าหนดนะ	คิดแต่ว่า	ตัวเงิน
ตัวทองเป็นอวมงคล	อย่างนี้มันอวิชชา	อย่าไปท�าอย่างนั้น 
ถ้ามันรู้สึกอย่างนั้น	ให้มีสติ	กลับมารู้ตัวก่อน	อย่าให้ใจ
มันไปก�าหนดคนอื่น	ให้มันก�าหนดสภาวะในใจของเรานี ่
เอาง่าย	ๆ	คือรูปก่อนก็ได้	ให้เร่ิมจากอันใดอันหนึ่งนะ	
ก�าหนดรูป	ก�าหนดเวทนา	หัดฝึกไปนี่	ก็ได้ปัญญา	

ต่อมาก็สังขาร	ความคิดปรุงแต่งต่าง	ๆ	รัก	ชัง	ชอบ	
ไม่ชอบ	พอใจ	หงุดหงิด	วิตกกังวล	อันนี้ก็เป็นสังขารขันธ์ 
ทั้งหมดเป็นทุกขสัจนั่นเอง	มีแต่ของที่ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	 
ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน	เริม่จากการมสีต	ิในแบบสตปัิฏฐานนีแ่หละ	 
ค่อย	ๆ	ก�าหนด	แล้วก็หย่ังลงไปสู่ขันธ์	หยั่งลงไปสู่สัจจะ	 
ได้ทุกขสัจแล้ว	เริ่มเข้าใจว่า	อ้อ...ทุกข์มันก็เป็นของมัน 
อย่างนั้น	ตัวความอยาก	อยากให้มันเป็นอย่างอื่น	ความ
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ไม่อยากคิด	อยากจะไม่คิด	หรืออยากคิดต่อเพราะมันคิด
ไม่จบ	ความคิดทั้งหลาย	มันเป็นสังขารขันธ์	เป็นทุกขสัจ	
ความอยากคิด	ความไม่อยากคิด	อยากคิดให้มันเร็ว	ๆ	ให้
มันจบ	อันน้ีคือสมุทัยสัจ	มันอยู่แถว	ๆ	นี้	สองสัจจะอยู่
กับเราเลย	แอบกันอยู่เลย	ทุกข์กับสมุทัย	คือตัวพวกเรา 
นี่แหละอยู่ด้วยกันเลย	

ตอนนี้	เรามาปฏิบัติมรรคกับท�าให้แจ้งนิโรธ	นี่เป็น
หลกั	มนัจะได้ครบ	๔	เติมฝ่ายมรรคเข้าไป	เพ่ือเข้าถงึนโิรธ	
เพราะแต่เดมิมนัเตม็ไปด้วยทกุข์กบัสมทัุยแน่น	๑๐๐%	เลย	 
ต่อมาเรากป็รบัใหม่	ให้มมีรรคเข้ามา	เดมิเคยท�าตามตณัหา	 
ท�าตามอ�าเภอใจตลอด	ต่อมา	ก็ท�าตามธรรมะบ้าง	ท�าอะไร 
กท็�าด้วยสตสัิมปชญัญะ	เดิมอยากกนิ	อยากตักอาหารชนดินี ้
กต็กัเลยนะ	ต่อมาเรากย็บัยัง้มนัไว้	ใช้ปัญญามาพจิารณาด	ู 
พจิารณาอาหาร	โอ้...เราตดิอาหารมานานแล้วนะ	จะตดิไปนาน 
ถึงเม่ือไหร่	อาหารทีก่นิน่ี	พาเราตกอบายมาหลายเทีย่วแล้ว	 
เราจะไม่กนิเพือ่เล่น	มวัเมา	ลุม่หลงอกีต่อไปแล้ว	ไม่เอาแล้ว	 
เรากใ็ช้ปัญญาพิจารณา	กินตามความเหมาะสม	เพือ่บรรเทา 
ทุกข์ให้ร่างกาย	ให้กายเป็นไปได้	ไม่ตักตามใจชอบแล้ว	

ต้องมีสัมมาทิฏฐิมาเป็นตัวน�าไว้	ไม่อย่างนั้น	เราท�า
อะไรมันก็วนอยู่นั้นแหละ	ทั้ง	ๆ	ที่รู้นี่	เหมือนที่เขาพูดแซว
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กันว่า	อาตมารู้หมดแต่อดไม่ได้	อย่างน้ีไม่ต้องมาพูดก็ได	้
เวียนว่ายอีกนานทีเดียว	อดไม่ได้นี่เลิกไปเลย	ทางสัมมา
ทิฏฐิก็คือจะต้องอดให้ได้	ต้องไม่ท�าตามตัณหา	เพราะเรา 
รู้จักแล้ว	ตัณหานี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์นั่นแหละ	
พระพทุธเจ้าตรสับอกแล้ว ตณัหามันเป็นส่วนหนึง่ของขันธ์ 
มันเป็นสังขาร มันเกิดแล้วดับ ถ้าเราไม่ท�าตามมัน มันก็
ดับเหมือนกัน ท�าตามมัน มันก็ดับเหมือนกัน เพราะมัน
เป็นสังขาร ถ้าเราท�าตามมัน เป็นเหตุเกิดทุกข์ ทุกข์ใหม่
จะเกิด เราไม่ท�าตามมัน มันก็ดับ ทุกข์ไม่เกิด ทุกข์ไม่มี  
เราเลือกอันไหนครบั	ต้องเลอืกไม่ท�าตามมนั	เพราะท�าตามมนั	 
มันกด็บั	ไม่ท�าตามมนั	มนักด็บั	มนัเป็นสงัขาร	เหมอืนความ
ง่วงนอน	เรานัง่ฟังธรรม	ง่วงนอน	เราไปนอน	มนักห็ายง่วง	
เราไม่ไปนอน	มันก็หายง่วงเหมือนกัน	มันเป็นอย่างนี้	

แต่ทีไ่ม่เหมือนกนั	คอื	ถ้าท�าตามมนั	มนัจะเกิดทกุข์ใหม่	 
ถ้าไม่ท�าตามมนั	มนัดบัทกุข์	แค่นีเ้อง	เพราะตณัหาน่ี	มนัก็ 
เป็นสังขารเหมือนกัน	นี่เป็นเคล็ดวิชาชั้นสุดยอดมาก	
พระพุทธเจ้าทรงบอกเลยว่า	อุปาทานกับอุปทานขันธ์น่ี 
มันไม่ใช่คนละอย่างกันและไม่ใช่อันเดียวกันด้วย	มันอยู่
ด้วยกัน	แต่มันไม่ใช่อันเดียวกัน	มันคนละอันกัน	และมันมี
ลักษณะคล้าย	ๆ	กัน	คือมันเกิดดับเหมือนกัน	แต่อันหนึ่ง
มันเกิดและดับไปเลย	เพราะมันเป็นผล	ส่วนอันหนึ่งมัน
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เกิดและดับเหมือนกัน	แต่มันเป็นเหตุ	ถ้าเราท�าตามมัน	 
มันเป็นเหตุเกิดใหม่	ถ้าเราไม่ท�าตามมัน	มันดับเฉย	ๆ	 
มันลึกซึ้งมากตัวนี้	มันเกิดดับเหมือนตัวทุกข์เลย	ตัวทุกข์ 
มนัเป็นวบิาก	เกิดแล้วดบัไปเลย	ไม่มีอะไรเกดิขึน้	ส่วนตณัหา
มันเกิดและดบัเหมอืนกนั	ถ้าเกิดแล้วดบัไปโดยไม่ท�าตามมนั	 
ก็ดับทุกข์	เราท�าตามมัน	ทุกข์เกิดใหม่	สมมติเราอยาก 
ด่าเขา	ไปด่าเขา	ความอยากมนักด็บั	ไม่ด่าเขา	ความอยาก
มันก็ดับ	แต่ด่าเขานี่	เกิดกรรม	เกิดปัญหามากมาย	โดนด่า
คนื	อยากด่าเขา	ไม่ด่าเขามนักด็บั	ดบัทกุข์	ไม่มเีรือ่งยุง่ยาก 
เกิดตามมา

เรากเ็ลยต้องเลือกปฏบัิติอยู่ในมรรคไว้เสมอ	ต้องเลอืก
มรรค	มสีมัมาทฏิฐไิว้	คิดจะออกจากกามไว้	มศีลีดไีว้	ก�าลงั
จิตม่ันคงไว้	ปัญญา ศลี สมาธ ิต้องพร้อม เตรยีมใช้งานไว้
เสมอเลย	ทุกท่านต้องเตรียมการ	ปัญญาก็ต้องมีนะ	ศีลก็
ต้องส�ารวมระวังไว้	มสีมาธไิว้	เพือ่เอามากันตณัหาน่ีแหละ	
เพราะเรารู้อยู่แล้ว	มันเกิดแล้วมันต้องดับ	มันเป็นสังขาร 
เหมือนอันอื่นเลย	เหมือนทุกข์เลย	ทุกข์เกิดมันก็ต้องดับ 
อยู่แล้ว	ความอยากเกดิมนักด็บัอยู่แล้ว	มนัธรรมชาตเิลยนะ	 
แต่ทุกข์เกิดทุกข์ดับนี่มันเป็นวิบาก	มันไม่มีอะไร	เพราะ 
มันเป็นแค่ผล	ส่วนความอยากเกิดและดับนี่	มันเป็นเหตุ 
มันอันตรายตรงนี้	ถ้ามันเกิดแล้วดับเฉยไป	ๆ	เราอดทน
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ฝืนไว้	ไม่ท�าตามมัน	อันนี้มันดับทุกข์	เพราะไม่มีเหตุใหม่ 
ถ้าเราไปท�าตามมัน	ให้อาหารมัน	ทีนี้แหละ	ทุกข์ใหม่มัน
จะเกิด	

ตรงนีเ้ป็นเคลด็วิชาทีส่ดุยอดมากเลย	ทกุท่านจะต้อง
จ�าแม่น	ๆ	นะ	บางท่านอยากจะละกิเลส	ก็ไปละกิเลส	 
ฆ่ากิเลสจนตนเองจะตายอยู่แล้ว	ยังไม่รู้เรื่องเลย	กิเลส
น้ันไม่ใช่ให้ไปละโดยการละมัน	กิเลสให้ละโดยการอยู่ 
ในมรรคไว้	อย่าไปท�าตามมัน	ต้องรู้จักมันว่ามันเป็นกิเลส
และมนัเป็นสงัขารด้วย	เป็นสงัขารเหมอืนทุกขสจัเลย	แต่ว่า 
มนัไม่เหมอืนกนั	เพราะทกุขสจัมันเป็นผล	ส่วนทกุขสมทุยัสจั 
มันเป็นเหต	ุแต่มนัเกดิดบัเหมอืนกนัเลย	ต้องแม่น	ๆ	ตรงนี้	 
ต้องแม่นมาก	ๆ	หลายท่านก็แม่นอยู่แต่ในห้องพอออก 
นอกห้อง	ก็เอาอีกแล้ว	มันเคยชิน	

ทางเราก็เลยต้องหัดเคยชนิอยู่กบัมรรคเสมอ	ต้องหัด 
หุบปากเงียบ	ๆ	ไว้เสมอ	อยากพูดต้องไม่พูด	เพราะถึงจะ 
อยากพูด	เราพูด	มันก็เลิกอยาก	เราไม่พูด	มันก็เลิกอยาก
เหมือนกัน	อยากดูละคร	เราไปดูมันก็เลิกอยาก	เราไม่ด	ู 
มนักเ็ลกิอยากเหมอืนกนั	แค่นีแ้หละง่าย	ๆ	มนัเป็นเคลด็ที่
ยากมากอย่างนี	้บางท่านเป็นพวกมจิฉาทิฏฐ	ิคดิประหลาด
ไปไกล	ถ้าไปดแูล้วมนัจะหายอยาก	ดใูห้มนัหายอยากไปเลย 
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ถ้าไม่ดูมันยังอยากอยู่นี่	ดูจนมันไม่อยากดูนั่นแหละ	นี่ก็
มิจฉาทิฏฐิท่วมทับตัวเอง	คนหลงมันเป็นอย่างนั้นแหละ	
บางท่านก็ว่า	กินให้มันหายอยาก	นอนให้มันอิ่มพอ	ก็วน
อยู่จนถึงทุกวันนี้	จนจะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลย	แท้ที่จริง	
มันอยากกิน	เรากินมันก็หายอยาก	ไม่กิน	มันก็หายอยาก	
เพราะมันเป็นสังขาร	แค่นั้นแหละ	ต้องแม่นตรงนี้	ต้องมี 
สัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะ	เห็นถูกต้องว่ามันเป็นอย่างนี	้ 
สมัมาสงักปัปะคอืคิดจะออก	ต้องคิดจะออก	ถ้าไม่คดิออก	 
เดีย๋วมันคดิเข้าไป	ต้องมศีีล	ต้องคุมไว้	ระงับยบัยัง้ไว้	งดเว้นไว้	 
ก�าลังจิตต้องหนกัแน่น	ครบมรรค	๘	เลย	สูม้นัได้	ถ้าไม่ครบ	 
ก็ฝึกกันต่อไป

สรุปแล้ว	ต้องมีทั้งปัญญา	ทั้งศีล	ทั้งสมาธิ	ให้ครบ
ถ้วนสมบรูณ์นัน่เอง	ท่านขาดตรงไหน	ก็ไปเพ่ิมเอา	แต่ต้อง
มคีวามรูใ้ห้ถกูต้องก่อน	อย่าไปท�าแบบไม่รูเ้รือ่ง	ต้องท�าแบบ
คนรูเ้รือ่ง	ท�าแบบมวีตัถปุระสงค์	ศลีกท็�าโดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สมาธ	ิสมาธกิท็�าโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปัญญา	ปัญญา
ก็เพื่อเห็นสัจธรรม	อบรมจิตให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลส 
ทั้งหลาย	อันนี้ก็คือเป็นผู้มีสติ	ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน	๔	

ท่านไหนที่ท�าสติปัฏฐาน	๔	เป็นแล้ว	ท�ากรรมฐาน
เป็นแล้ว	มีสติมั่นคง	ไม่หลงไปในโลกของความฝัน	ดูกาย	
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เวทนา	จิต	ธรรมเป็นแล้ว	ต่อไปกก็�าหนดว่ามนัเป็นขนัธ์อะไร	 
เป็นสัจจะไหน	มันก็จะเชื่อมโยงต่อกันไป	ถ้าเรียงล�าดับ 
สตปัิฏฐาน	๔	กายนีก้เ็ป็นรูปขนัธ์	เป็นทกุขสัจ	เวทนากเ็ป็น 
เวทนาขันธ์	เป็นทุกขสัจเหมือนกัน	จิตก็เป็นวิญญาณขันธ	์
ธรรมเป็นสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์	ครบขันธ์	๕	แล้ว	พอ 
ก�าหนดครบขันธ์	๕	เราจะเห็นสมุทัยด้วย	ถ้าใครรู้ทุกข์นี่	 
จะเห็นสมุทัยด้วย	ความเป็นจริง	แค่เห็นรูป	มันก็เริ่มเห็น 
สมทุยัแล้ว	รปูมนัเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี	มนัไม่สบาย	มันป่วย 
เป็นโรค	มันไม่แข็งแรง	สมุทัยก็จะเร่ิมมาแล้ว	ไม่อยาก
ป่วยแล้ว	หรืออยากจะหายไว	ๆ	ร่างกายมันก็ต้องปรับตัว	
บริหารให้ทกุข์พอไปได้	เป็นไข้	เป็นไอ	เป็นหวดั	บ้างแหละ	
มันเป็นธรรมชาติ	มีพยาธิเป็นธรรมดา	ตัณหาก็มาแล้ว	 
ไม่อยากจะป่วย	อยากจะไม่ป่วย	ป่วยแล้วอยากจะหายไว	ๆ	 
ก็เห็นตัวมันแล้ว	

ตัณหา	ความอยากทั้งหลาย	ความติดข้องต้องการ	
เพลิดเพลิน	ก็ให้เข้าใจว่า	มันเป็นสังขาร	ท�าตามมัน	มัน 
ก็ดับ	ไม่ท�าตามมัน	มันก็ดับ	ถ้าท�าตามมัน	มันเป็นเหตุให้
เกดิใหม่	ไม่ท�าตามมนั	มนัดบัทกุข์	แค่น้ันเอง	ทกุท่านกเ็ลย
ต้องละตัณหา	ไม่ท�าตามตัณหานั่นเอง	ตัณหาจึงเป็นของ
ควรละ นิโรธจะได้แจ้ง	ถ้าท�าตามตัณหา	นิโรธมันไม่แจ้ง 
สักท	ีมนัหมดเวลาไปกบัการท�าตามตณัหา	และผลทีต่ามมา 

398 | สุภีร์ ทุมทอง



จากสติสัมปชัญญะ ไปสู่การเห็นสัจจะ

ก็คือทุกข์	มันไม่มีดับทุกข์เลย	มันคาอยู่อย่างนี้	มันวนไป 
วนมา	

ต่อไป	ก็เป็นเรื่องมีสัมปชัญญะ	ให้ประกอบปัญญา
เข้าในกิจกรรมต่าง ๆ	ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภกิษผูุ้มสัีมปชัญญะเป็นอย่างไร คอื ภกิษุในธรรมวินัยน้ี  

ท�าความรู้สึกตัว ในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู 

การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ 

บาตร และจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่าย

อุจจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง การนอน การตืน่  

การพูด และการนิ่ง ภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล 

อันนี้เป็นสัมปชัญญะ	คือท�าความรู้สึกตัว	ค�าว่า	 
รูส้กึตัว	มหีลายอย่าง	สมัปชญัญะในแบบพืน้ฐานจะไม่พดูถงึ	 
สัมปชัญญะมี	๔	อย่าง	อันนี้ให้ท่านไปศึกษาเพิ่ม	แต่ที ่
ผมจะพดูนี	้เอาระดบัทีจ่ะเข้าไปสูส่จัจะ	คอืต้องมีอสัมโมห
สัมปชัญญะ	กระท�าความรู้ตัว	ไม่หลงเข้าไปเป็นตัวตน 
ในกจิกรรมต่าง	ๆ	การท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การเดินม	ีแต่
คนเดินไม่มี	อย่าไปหลงว่าคนเดิน	ต้องกระท�าสัมปชัญญะ	
กระท�าอสัมโมหะ	อสัมโมหะคือไม่หลงอย่างพวกปุถุชน	
พวกน้ันท�ากจิกรรมใด	ๆ	เขาจะหลงทนัทว่ีา	เขาเป็นคนเดนิ 
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มคีนเดนิ	มสีตัว์เดนิ	ส่วนนกัปฏบิตัภิาวนาน้ี	จะต้องกระท�า
สัมปชัญญะในการเดินขึ้นมาว่า	ไม่มีคนเดิน	แล้วใครเดิน...	
ขันธ์	๕	เดิน	แค่นี้แหละ	ท�าอสัมโมหสัมปชัญญะเข้ามา	

จะเริ่มจากรูปก็ได้	จากกายก็ได้	ใครเดิน...	กายเดิน	
กายเดินได้	เพราะมีจิต	จิตมันส่ังมา	นี่ก็ขันธ	์๕	ครบแล้ว	 
กิจกรรมอื่น	ๆ	ก็เหมือนกัน	การเดิน	การถอยกลับ	แลดู	 
เหลียวดู	อย่าไปหลง	ให้กระท�าอสัมโมหสัมปชัญญะใส่เข้า 
มาด้วย	ท่ีเหลียวซ้าย	แลขวา	นั่นใครเหลียวซ้ายแลขวา	
ขันธ์	๕	นั่นเองท�าอย่างนั้น	คือสัจจะอะไร	คือทุกขสัจ	ให้ 
ทกุท่านพากนัรูต้วัไว้เสมอ	มสีตใินแบบสตปัิฏฐาน	ประกอบ 
สัมปชัญญะในแบบอสัมโมหสัมปชัญญะ	เชื่อมโยงไปสู่ 
สัจจะ	๔	

อสัมโมหสัมปชัญญะนั้น	เป็นความรู้ในแบบไม่หลง
อย่างคนปุถุชน	คนปุถุชนหลงอย่างไร	เราจะตัดความหลง
แบบนั้นออกไป	เขาหลงว่าคนเดิน	เราจะต้องเอาคนเดิน 
ออกไป	ไม่ให้คนมันเดิน	แต่การเดินต้องมีอยู่	มีการเดิน	 
แต่ไม่มคีนเดนิ	เป็นรปูเดนิบ้าง	ขาเดนิบ้าง	กายเดนิบ้าง	หรือ 
ธาตุ	๔	เดินบ้าง	ขันธ์	๕	เดิน	คือทุกขสัจเดินอยู่	อย่างนี	้ 
กิจกรรมอ่ืนก็เหมือนกัน	แลดู	เหลียวดู	คู้เข้า	เหยียดออก	 
คูแ้ขนเข้า	เหยยีดแขนออก	พบัขา	เหยียดขา	ใครเหยยีดขาครับ	 
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ถ้าเป็นปุถุชน	เขาก็หลงเต็มที่ว่าเขาเหยียดขา	เพราะขาเขา 
เกดิเหนบ็ชากนิแล้ว	เขากลวัว่าเขาจะตาย	เขากต้็องเหยยีด	 
ถ้าไม่เหยียดก็เท้าเขา	อาจารย์ไม่เหยียดก็เรื่องอาจารย์ 
เพราะเท้าอาจารย์	หนจูะเหยยีดกเ็ท้าหน	ูหนูต้องรบัผดิชอบ 
ตัวหนู	ให้หนูอยู่รอด	อย่างนี้เป็นบ้าไปแล้ว	นี้ปุถุชนเต็มขั้น	 
ส่วนเราเป็นนักปฏิบัติ	เราก็ใส่อสัมโมหสัมปชัญญะเข้าไป	 
ที่เหยียดนี่	ไม่ใช่เราเหยียด	เป็นขาเหยียด	หรือธาตุ	๔	 
เหยียด	หรือ	กระดูกเหยียด	หรืออะไรก็ได้	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	
สรุปคือขันธ์	๕	นี่แหละ	ขันธ์	๕	นี่เป็นบทสรุปแล้ว	จะเอา
อะไรก่อนก็ได้	ให้อยู่ในวงนี้	อย่าให้มีคนเข้ามาในกิจกรรม
ต่าง	ๆ	

กระท�าความรู้ตัว	บาลีว่า	สัมปชานการี	กระท�า
สัมปชัญญะเข้าไป	ในที่นี้	เราเน้นสัมปชัญญะระดับสูงเลย	 
เพื่อที่จะเป็นวิปัสสนา	เพื่อที่น�าเข้าสู่อริยสัจ	อย่างนั่งฟัง 
ธรรมนี่ก็เหมือนกัน	นั่งฟังธรรมก็ไม่มีคนน่ัง	เป็นกาย 
นั่ง	โสตวิญญาณได้ยิน	เวทนารู้สึกสบาย	สัญญาก�าหนด 
ค�าต่าง	ๆ	ได้	สังขารปรุงไป	เข้าใจ	งง	สงสัย	ขันธ์	๕	เกิด 
และดับมากมาย	กิจกรรมต่าง	ๆ	นุ่งห่มเส้ือผ้าก็ต้องหัด
ก�าหนด	ต้องกระท�าสัมปชัญญะเข้าไป	ไม่ใช่ว่าเรานุ่งห่ม
เส้ือผ้า	ไม่ใช่เสื้อผ้าของเรา	แต่เป็นเส้ือผ้ามันห่มคลุมกาย	
กายมนัรู้เรือ่งมัย้	ไม่รู.้..	เสือ้ผ้ามนัรูม้ัย้	ไม่รู.้..	เสือ้ผ้าน้ีสขีาว	
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ใครว่านี่	สัญญาก�าหนดหมายสีขาว	เสื้อนี้สวยเหลือเกิน 
ใส่ไปหลอกตาชาวบ้านดกีว่า	อนันีใ้ครนี	่สงัขารมนัมเีจตนาไป	 
ดีบ้าง	ไม่ดีบ้าง	ถ้ามีกิเลสมันเริ่มโง่แล้ว	อย่าตามมันนะ	
ให้ยั้งว่า	แกบ้าไปแล้ว	กลับมาลมหายใจก่อน	ถ้ามีกิเลส 
ให้ถอยก่อน	อย่าหลง	อย่ามตีวัตน	ต้องรูจ้กั	ให้ก�าหนดก่อน	
ก�าหนดรูปง่ายกว่าเขา	เสื้อผ้าห่มคลุมร่างกาย	ร่างกาย
กับเสื้อผ้ามันไม่รู้จักกันหรอก	มันพูดกันไม่ได้ด้วยซ�้าไป 
ส่วนตวัรูเ้รือ่ง	เลอืกเสือ้นัน่นี	่หมายความว่าอย่างนี	้ๆ 	ใส่เพือ่ 
อย่างนี	้ๆ 	อะไรต่อมอิะไรต่าง	ๆ 	มนัเป็นสญัญากบัสงัขาร	และ 
ตวัประธานก็คอืจติ	ความรูส้กึกเ็ป็นเวทนา	วนอยูแ่ถวนีแ้หละ	 
ก�าหนดไป	อย่าให้มีคน	นี่เรียกว่ากระท�าสัมปชัญญะเข้าไป
ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ไม่ให้มันหลงแบบคนปุถุชนทั่วไป	

คนปุถุชนทั่วไปเขาหลง	คนเขาไม่ได้สดับ	ไม่ได้ฟัง
ธรรมของพระอรยิเจ้า	ไม่มสีตุะ	เขากจ็ะยดึรปูว่าเป็นตวัตน	
ตนมีรูปต่าง	ๆ	นานา	ส่วนเราเป็นนักปฏิบัติ	เราจะไม่ให้ 
สิ่งนั้นเกิดข้ึน	ท�ายังไง...	เราก็ต้องไม่เหมือนเขา	เราก็ต้อง 
ท�าสัมปชานการี	ประกอบสัมปชัญญะเข้ามาแทน	ถ้าไม่ใส่ 
เข้ามา	มันจะเหมือนปุถุชนที่ไม่ได้สดับ	หลงว่า	เราเดิน	 
เรายืน	เรานั่ง	นอน	เราสวมใส่เสื้อผ้า	เราดูดี	เราเหมาะกับ 
เสื้อตัวนี้	เสื้อตัวนี้กับเรา	ลงกันพอดีเป๊ะ	ปุถุชนเต็มขั้น 
เป็นอย่างนั้น	
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พวกเราเป็นนักปฏิบัติ	เราก็ใส่อสัมโมหสัมปชัญญะ 
เข้ามา	ครองสงัฆาฏ	ิบาตร	และจวีร	นีข้องพระภกิษ	ุพวกเรา 
ฆราวาสก็นุ่งห่มเสื้อผ้า	ไปท�างานท่ีบริษัท	ต่อไป	การฉัน	
การดืม่	การเค้ียว	การล้ิมกเ็หมอืนกนั	การทานอาหารนัน้มี	 
แต่คนผู้ทานมันไม่มี	มีขันธ์	๕	ในกระบวนการนั้น	อย่าให้ 
มันหลง	อย่าให้มันมีตัวตน	การกระท�าสัมปชัญญะแบบนี้	 
ท่านเรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะนั่นเอง	ให้มีสติแบบ 
สตปัิฏฐาน	๔	แล้วกใ็ส่สมัปชญัญะแบบอสมัโมหสมัปชญัญะ
แบบนี้	ก็จะสามารถที่จะปฏิบัติเชื่อมไปสู่สัจจะได้	ถ้าเร่ิม
ตรงน้ีได้	ก็เรียกว่าไปได้แล้ว	เกิดสัมมาทิฏฐิแล้ว	ก็ค่อย 
เจริญมรรคอื่น	ๆ	ที่ยังขาดอยู่ให้เต็มสมบูรณ์ต่อไป	

การถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เหมือนกัน	ตัวที่นั่งถ่าย
อจุจาระปัสสาวะนัน้	กเ็ป็นขนัธ์	๕	ไม่ใช่คนถ่าย	จะพิจารณา
ให้ละเอียดลงไปก็ได้	นั่งอยู่ท่าแบบนั้น	ขาพับอยู่แบบนั้น	
นั่นคือร่างกายเป็นรูป	พิจารณาละเอียดลงไปอีก	อุจจาระ
นั้นคืออาหารเก่า	นั้นคือธาตุดิน	ปฐวีธาตุ	ก็พิจารณาไป	
มันเป็นของไม่เที่ยง	การพิจารณาลึกซึ้งนี้	จะช่วยให้เราได้
ความรู้	เห็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของมัน	จุดเริ่มต้นของมัน
ก็คืออาหารเมื่อวานนี้	อยู่ในจานเป็นจุดเป็นเริ่มต้น	ตอนนี้ 
จุดสุดท้ายของมันก็คืออุจจาระนั่นเอง	เป็นธาตุดิน	มันก็มี 
เข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างนี้	เราก็จะได้น�าใช้ความรู้นี้มาใช ้
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กับเรือ่งอืน่ๆ	เช่น	แขนของเรานีก่เ็หมอืนกนั	มนัอยูใ่นกายนี	้ 
สกัหน่อยมนักอ็อกไป	ส่วนอืน่	ๆ	กค็ล้ายกนัมาแล้วก็ออกไป	 
อันน้ีมันเป็นนิมิตเครื่องหมายว่า	อะไรเข้ามา อันน้ันต้อง
แปรปรวนเป็นอย่างอ่ืน และหมดไปในที่สุด	อะไรมีมัน
ก็ต้องหมดไป	มันเป็นอย่างนั้นแหละ	เราต้องการความรู้	 
เพื่อว่าเมื่ออันนี้มันไปจากเรา	เราจะได้ไม่ต้องเสียใจ	มีใคร 
เสียใจที่อุจจาระจากไปบ้าง	คงไม่มีนะ	พระพุทธเจ้าทรง
เปรียบเทียบจนกระทั่งว่า	ถ้าเขากวาดขยะไป	แล้วเอาไป
เผาทิ้ง	เธอจะนั่งร้องไห้เสียใจมั้ย	ไม่เสียใจ...	ท�าไมล่ะ... 
ก็มันเป็นขยะ...	จะเสียใจท�าไม	พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ 
นี่แหละ	ถ้าเขาเอาร่างของเรานี้ไปเหยียบย�่า	ทุบตี	ท�าร้าย	
หรอืเขาเอาไปเผา	เราจะเสยีใจมัย้	เรือ่งใหญ่เลยนะ	นัน่แหละ	 
มันหลงอยู่	

พระพทุธองค์ทรงสอนให้เหน็ชดั	ให้มปัีญญาจากการ
ปฏิบัติ	ร่างกายนี้มันคือกองอุจจาระทั้งนั้นเลย	เหมือนกับ
ที่เราถ่ายไปเมื่อเช้านี้	ถ้าเราเห็นอย่างนี้	โอ้โห...สบายแล้ว	
เราก็เป็นกองอุจจาระทั้งกอง	เดินไปอย่างส�ารวมระวัง 
ใครด่าเราก็ไม่เป็นไร	ไหน	ๆ	เราเป็นกองอุจจาระอยู่แล้ว	
มนัไม่ใช่ตวัดวีเิศษอะไร	โดนต�าหนติิเตียนบ้างกส็มควรแล้ว	
ตัวตนมันก็ไม่ขึ้นมา	มันก็ไม่หลง	ไม่หลงว่าสวยงาม	ถ้า 
ไม่ได้พจิารณามนักม็แีต่หลง	ว่าสวย	ว่างาม	ใครมากระทบ
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กระทั่งนิดหน่อยก็ไม่ได้	แดกดันนิดหน่อยก็ไม่ได้	จะอะไร
นกัหนากยั็งไม่ทราบนะ	คณุธรรมความดไีม่เหน็มอีะไรเลย	
เขาด่านิดหน่อยก็จะเป็นจะตาย	นี่มันเป็นอย่างนั้น	

ให้เราได้รู้จักอสัมโมหสัมปชัญญะ	ต้องหัดพิจารณา
ทกุเรือ่งเลย	ท่านไหนยังจ�าไม่ได้ก็ไปจดไว้	แล้วกห็ดัท�าให้ได้	 
เร่ิมจากอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้	เอาอันง่าย	ๆ	ก่อน	เช่น 
เข้าห้องน�า้	ไม่มคีนกวน	อย่าเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยก็แล้วกัน	 
นัง่แล้วก�าหนดด	ีๆ	ประกอบอสมัโมหะเข้าไป	ไม่มคีน	ไม่มี
ใครอยู่แถวน้ี	มีสติดู	พิจารณาดู	ก็มีรูปกับนามนั่นแหละ 
มีธาต	ุ๔	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	มขีนัธ์	๕	รปู	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	
วิญญาณ	นั่นแหละ	มีทุกขสัจนั่นแหละ	มันไม่มีอะไรเกิน 
นี้หรอกในโลกใบนี้	มันก็มีอยู่เท่านี้แหละ	การเดิน	การยืน	 
การนัง่	การนอน	การต่ืน	จนกระทัง่การพดูและนิง่	อยูเ่ฉย	ๆ 
นีก่ต้็องก�าหนด	ต้องใส่สมัปชญัญะเข้าไป	เพือ่ไม่ให้มคีนพดู	
ถ้ามีเราพูด	ก็จะกลายเป็นเราพูดดี	เราเป็นคนพูดมีเหตุผล	
เราพูดแล้วเขาเข้าใจก็เกิดมานะขึ้นมาอีก	ความจริง	มีเรา 
ในการพูดมั้ย	ไม่มี...	มันเป็นอย่างนั้น	ต้องใส่สัมปชัญญะ
เข้าไป	ในการพูดนี้	ไม่มีคนเลย	มีปากขมุบขมิบไป	มีเสียง
มนัเกิดจากฐานเสยีง	ธาตดิุนบรเิวณคอหรอืปากกระทบกนั
เกิดเป็นเสยีงขึน้มา	เสยีงเกดิขึน้แล้วกด็บัไป	เขาเข้าใจ	ก็เป็น
ความเข้าใจของเขา	เขาไม่เข้าใจ	กเ็ป็นความไม่เข้าใจของเขา 
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มันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่จะต้องมาดีใจหรือเสียใจอะไร	แต่
พวกเรานี้	พอพูดไปก็เป็นเรา	ถ้าเขาไม่เข้าใจ	ก็บีบคอเขา 
แกต้องเข้าใจฉนันะ	ถ้าเขาเข้าใจ	กว่็าฉนัด	ีฉนัเก่งเหลอืเกนิ	
พูดจนคนอื่นเข้าใจ	หนักไปอีก	มันหลงอย่างนี้	

ให้เราได้รู้จัก	พูดก็ต้องมีสัมปชัญญะเข้าไป	นิ่งอยู่
เฉย	ๆ	ก็ต้องมีสัมปชัญญะ	บางคนก็น่ิง	ดิฉันนิ่งมากค่ะ	
เป็นก้อนหินเลย	นี่ก็โง่อยู่	ยังหลงอยู่	เป็นดิฉันนิ่งอยู่	ดิฉัน
น่ิงคงจะดีล่ะมั้งคะ	ยังถูกอวิชชาครอบอยู่อย่างนั้น	เพราะ
ดิฉันมีมั้ย	ไม่มี...	นิ่งก็คือขันธ์ ๕ พูดก็คือขันธ์ ๕ ต้องใส่ 
สัมปชัญญะเข้าไป	บางท่านก็นั่งนิ่งดีมาก	นั่งเงียบเลย 
เหมือนจะบรรลุ	น่ังเหมือนก้อนหินเลย	เหมือนจะไม่ท�า
อะไรใครเลย	แต่กไ็ม่ท�าอะไรกบัตวัเองเหมอืนกนั	ไม่ก�าหนด 
อะไรเลยขันธ์	๕	อะไร	ไม่รู้เรื่อง	ว่างโล่ง	จนไม่มีอะไรเลย	
ไม่มอีะไรเหลอืเลย	นีม้นัไม่ได้	ว่างเปล่า	เตยีนโล่งไป	อย่างนัน้ 
มันหลงแล้ว	อย่าลืมประกอบอสัมโมหะใส่เข้าไป	นั่งนิ่งน่ะ	
นั่นใครนั่งอยู่	 ขันธ์	๕	นี่แหละ	ของไม่เที่ยงมันน่ังอยู่เน่ีย	 
ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	เราปฏบิตัเิพือ่เป็นพระอรยิะ	ไม่ใช่จะไปหลง 
อย่างปถุชุนนัน่	ต้องไปในแนวของพระอริยะ	น่ีเป็นจดุตัง้ต้น
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สรปุแล้ว	ทุกท่านต้องท�าตามอนุสาสนขีองพระพุทธเจ้า	
คือต้องมีสติผูกจิตไว้กับกาย	เวทนา	จิต	ธรรม	อยู่เสมอ	
และพิจารณาลงไปในขันธ์	๕	ในสัจจะ	๔	มีสัมปชัญญะ 
อยู่เสมอ	กระท�าอสัมโมหสัมปชัญญะ	คือให้มีปัญญา	 
อย่าไปหลงในทกุ	ๆ	กจิกรรม	ทีเ่ราท�าทกุ	ๆ	อย่าง	อย่าไป
หลงว่าเป็นคน	เป็นหญงิ	เป็นชาย	กจิกรรมการกระท�ามีอยู	่
เพราะว่ามขีนัธ์	๕	เลยต้องมกีจิกรรม	เช่น	การเดนิ	การยนื 
การน่ัง	การนอน	การพูดคุย	หรือการอยู่นิ่ง	เป็นต้น 
แต่ไม่เคยมคีนเลย	มนัเป็นรปูนาม	ขนัธ์	๕	ทีท่�ากริยิาอาการ 
อย่างนั้น	ๆ	ให้เรารู้จักกระท�า	สัมปชัญญะ	ภาษาบาลีว่า 
สมปฺชานการ	ีเช่น	อภกิกฺนเฺต ปฏกิกฺนเฺต สมปฺชานการ ีโหติ  
เป็นผูก้ระท�าสัมปชญัญะ	คือการประกอบอสัมโมหสัมปชัญญะ 
เข้าไปในการก้าวไปข้างหน้า	ถอยมาข้างหลงั	ถ้าไม่ประกอบ 
เข้าไป	ท�าตามความเคยชิน	มันจะเป็นตัวตนสัตว์บุคคล	 
ถ้าเอาอสัมโมหะประกอบเข้าไป	ก็จะไม่เกิดความหลงและ
ถอนความเห็นผิดได้	บรรยายในเช้าวันนี้	พูดเกี่ยวกับหลัก
ของสจัจะ	๔	โยงมาสูจุ่ดต้ังต้น	ท่ีจะน�าเข้าไปสู่การปฏบิตัไิด้	
ทกุท่านกอ็ย่าลมืพากนัใช้ชวีติอย่างมีสตสัิมปชัญญะอยูเ่สมอ	

บรรยายเช้าวันนี้	ก็พอสมควรแก่เวลาเท่าน้ีนะครับ	
อนุโมทนาทุกท่านครับ
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วันพฤหัสบดีที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
กราบคุณแม่ชีนะครับ	
สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้าย	ของการเข้ามาปฏิบัติธรรม
คอร์สสั้น	ๆ	นะ	คอร์สเกี่ยวกับอริยสัจ	แต่เป็นภาคปฏิบัติ	 
ไม่มวีชิาการอะไรมาก	แต่บางท่านกว่็ามากอยู	่เพราะอดัเข้าไป 
หลายอย่างหลายขนานเหมอืนกนั	แต่ว่าพยายามพูดให้มนั 
ซ�้าไปซ�้ามา	พระสูตรที่น�ามาอ่าน	ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตร 
ที่เรียกว่าเนื้อหาคล้าย	ๆ	กัน	ท่านจะได้คุ้นเคย	หรือใช ้
ค�าเดิมเพื่อที่จะให้มีความลึกซึ้ง	ส่วนรายละเอียดอื่น	ๆ	
ท่านก็อย่าลืมพากันศึกษาเรียนรู้กันต่อไป	ที่ส�าคัญก็คือ
การปฏบิตันิัน่แหละ	ให้มนัเหน็สจัธรรม	ให้เข้าใจความจรงิ	 

๘
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ถอนสักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	สีลัพพตปรามาสนั่นแหละ	 
ตัวนี้แหละที่ส�าคัญนะ	เราปฏิบัติมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
การถอนกิเลส	ก่อนที่จะได้สรุปข้อธรรมะ	ก็ตอบค�าถาม 
ท่านหนึ่งที่เขียนถามไว้นะครับ	ท่านนี้เขียนมาถามว่า

ถาม	กราบเรียนอาจารย์สุภีร์ท่ีเคารพ	ตอนเช้า 
สวดกายคตาสติ	มีค�าว่า	ปชานาติ	เช่น	หายใจเข้าส้ันก็รู้
ชัดว่าหายใจเข้าสั้น	สิกฺขติ	เช่น	ย่อมศึกษาว่าจักก�าหนดรู้
กายท้ังปวงหายใจเข้า	กรุณาอธิบายความหมายของค�าว่า 
ปชานาต	ิและ	สกิขฺต	ิว่าต่างกันอย่างไรคะ	กราบขอบพระคณุค่ะ

ตอบ	ท่านน้ีกไ็ด้ถามเรือ่งค�าทีใ่ช้ในกระบวนการปฏบิตัิ	
ตัง้แต่เรือ่งสตปัิฏฐานเป็นต้นไป	จะมคี�า	ปชานาต	ิกบั	สกิขฺติ	 
อยู่เสมอ	ถ้าเป็นการท�ากรรมฐานให้เกิดปัญญาอะไรชั้นสูง	
ต้องมี	ปชานาติ	เข้ามาด้วย	และเลยข้ึนไปกว่าน้ันก็เป็น	
สิกฺขติ	ถ้า	สิกฺขติ	ก็สูงสุดแล้ว	ที่สวดกายคตาสติไปเมื่อเช้า	
มคี�าว่า	ปชานาต	ิกเ็นือ่งจากว่ากรรมฐานในทางพทุธศาสนา	
ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้	แม้จะท�ากรรมฐานให้เกดิ
สมาธิ	ก็ให้ท�าด้วยปัญญา	จะได้เกิดผลอย่างจริงจัง	เพราะ 
ถ้าได้สมาธอิย่างเดียว	มันกไ็ม่เป็นทางพระพทุธศาสนา	มนัก็ 
ได้แค่ความสุข	ความสงบ	อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน	มันไม่มีผล
ไปสู่การละกิเลส	แม้แต่กายคตาสติ	ซึ่งเป็นวิธีการท�าให้
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เกิดสมาธิ	ท่านก็ต้องมี	ปชานาติ	มาด้วย	คือต้องมีปัญญา 
มาด้วย	จะได้เอาสมาธินั้นไปใช้ต่อได้	ใช้ทางด้านปัญญา	
ค�าว่า	ปชานาติ	คือปัญญานั่นแหละ	ตัวความรู้	ตัวปัญญา	
ปัญญาแบบที่ผมกล่าวเมื่อเช้านี้	

ตัวที่ท�าหน้าที่	ปชานาติ	คืออสัมโมหสัมปชัญญะ	
เช่น	ในสติปัฏฐาน	ก็มีข้อปฏิบัติว่า	เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเรา 
เดินอย่างนี้เป็นต้น	ให้เราฝึกสติในแบบมีสัมปชัญญะ	ม ี
อสัมโมหสัมปชัญญะประกอบด้วย	พอมีสติแบบนี้เยอะ	ๆ	
เกดิเป็นสมาธ	ิกจ็ะได้ไปเจรญิวปัิสสนาต่อไปเลย	ถ้าเป็นสต ิ
ล้วน	ๆ	สมาธล้ิวน	ๆ	มนัยงัเจรญิวปัิสสนาไม่ได้	ต้องยกจิต 
ขึ้นสู่วิปัสสนาอีกต่อหนึ่ง	ถ้าท�าแบบที่พระพุทธเจ้าสอน 
ตามล�าดบั	เช่น	กายคตาสตหิรอืสตปัิฏฐาน	มนัเป็นแนวทาง
วิปัสสนาอยู่แล้วในตัว	แต่วิปัสสนามันจะมีไม่ได้ถ้าขาดสติ 
ขาดสมาธิ	มีสติด้วย	มีสมาธิด้วย	ให้เอาสัมปชัญญะหรือ
ปัญญาแบบวิปัสสนาประกอบเข้าไป	ประกอบกับสติและ 
สมาธินั้นแหละ	

ปชานาติ	นีก็้คอื	อสมัโมหสัมปชัญญะ	หรอืตวัปัญญา
นัน่เอง	ปชานาต	ิแปลว่า	ย่อมรูช้ดั เป็นกจิหน้าทีข่องปัญญา  
เหมือนเราตามองเห็น	เห็นนั่น	เห็นนี่	เป็นหน้าที่ของจักขุ 
วิญญาณ	ถ้าไม่มจีกัขวุญิญาณ	จะมองไม่เห็น	จกัขวุญิญาณ 
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ท�าทสัสนกิจ	เรยีกว่า	ท�าหน้าทีใ่นการมองเหน็	ส่วนการเหน็
ธรรม	เห็นรูป	เห็นนาม	อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญา	ถ้าไม่มี 
ปัญญา	ก็มองไม่เห็น	ปชานาติ	เลยนิยมแปลว่า	รู้ชัด	ตัว 
องค์ธรรมหรือตัวสภาวะคือปัญญา	

ถ้าทกุท่านสงัเกตเข้าไปอกีหน่อยหนึง่	การจะท�ากรรม
ฐานใด	ๆ	ได้	ต้องเริม่ต้นจากการมสีตก่ิอน	เช่น	ลมหายใจ	
ที่ท่านสวดไปเมื่อเช้า	เริ่มต้นก็มีท่าเตรียมก่อน	ไปที่ป่าก็ดี	 
โคนไม้กด็	ีทีว่่างจากเรอืนกด็	ีนัง่คูบ้ลัลงัก์	ตัง้กายตรง	ด�ารง
สติไว้เฉพาะหน้า	หมายถึงว่า	สติมันเป็นเรื่องพื้นฐาน มัน 
เป็นทีรู่ก้นั	เดีย๋วพอพดูเจรญิปัญญา	ถามว่ามสีตมิัย้	อย่างนี้ 
ไม่ต้องถามก็ได้	เพราะว่าสติเป็นเรื่องพ้ืนฐานอยู่แล้ว	ถ้า
บอกว่าไปท�าสมาธิ	ถามว่ามีสติมั้ย	อย่างนี้ไม่ต้องถามก็ได้	
เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่า	สติเป็นเรื่องพื้นฐานมาก	ๆ	จะต้อง
มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	ต้องมีความไม่ประมาท	ต้องอยู่อย่าง 
ไม่ปราศจากสติ	นี้เป็นเรื่องพื้นฐาน	ไปท�ากรรมฐานแบบ 
สมถะก็ได้	วิปัสสนาก็ได้	แต่ทางพุทธศาสนาเน้นมาทาง
วิปัสสนา	เน้นมาทางมรรค	แต่สมถะก็ไม่ท้ิง	เนื่องจากว่า
วปัิสสนากต้็องอาศยัสมาธริะดบัหนึง่อยูแ่ล้ว	ส่วนใครสนใจ
สมาธิมากเป็นพิเศษ	ท่านก็ไม่ว่าอะไร	ให้ไปท�าเพิ่มได้	แต่ 
ให้มีปัญญาก�ากับ	จะได้ท�าอย่างถูกต้อง	เอามาใช้ถูกต้อง	
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เนื่องจากถ้าไปท�าด้านสมาธิเยอะ	ผลด้านสมาธิมันก็เกิด
ขึน้มาด้วย	กต้็องรูจ้กัมนัทัง้เหตท้ัุงผล	เช่น	สมาธิระดบัสงูนี	่ 
ผลมนักเ็ป็นอภญิญาต่าง	ๆ	กต้็องรูจ้กัมันให้ครบถ้วน	ถ้าใคร 
อยากจะท�าทางวิปัสสนา	ก็ต้องมีสมาธิระดับหนึ่ง	ระดับที่ 
พอจะท�าวิปัสสนาได้	เลยต้องมีปัญญาเข้าไปก�ากับด้วย	 
คือค�าว่า	ปชานาติ	นั่นเอง	สรุปว่า	เบื้องต้นต้องมีสติ	เช่น	
มีสติหายใจเข้า	มีสติหายใจออก	อันนี้คือตัวสติ	เมื่อได ้
พืน้ฐานเบ้ืองต้นแล้วจงึปฏบิตัขิัน้อืน่	ๆ 	ต่อไป	ตามกายคตา 
สติสูตรมีบาลีว่า	

ขัน้ท่ี	๑	“ทฆี� วา อสสฺสนโฺต ทฆี� อสสฺสามติี ปชานาต”ิ  
เมือ่หายใจเข้ายาว	กร็ูช้ดัว่า	เราหายใจเข้ายาว	“เรา”	ทีว่่านี ้
กค็อืขนัธ์	๕	นัน่แหละ	ค�าว่า	“เรา”	ทีป่รากฏอยูใ่นข้อปฏบิตัิ
ทั้งหลาย	เช่น	เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน	เรานี้ก็คือขันธ์	๕	
นั่นเอง	คือให้รู้ตัวเรานี้ให้ชัด	ตัวเราเป็นค�าสมมติ	ส่อง 
ด้วยปัญญาจะมองไม่เหน็	เพราะไม่มจีรงิ	ตวัจรงิแบบทีส่่อง
เห็นด้วยปัญญาคือรูปนาม	ขันธ์	๕	ถ้าเห็นเป็นขันธ์	๕	คือ 
รูช้ดั	คอืมปัีญญา	สติต้องมี	ต้องเอาสติผกูจิตไว้กบัตวั	ผกูไว้ 
ตรงไหนก่อนก็ได้	ต่อไปให้เตมิสมัปชญัญะเข้ามา	สมัปชญัญะ
ตวันีเ้รยีกว่าอสมัโมหสมัปชัญญะ	เรยีกเป็นปัญญากไ็ด้	หรอื
ตามค�ากิริยาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	คือ	ปชานาติ
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ในมหาสติปัฏฐานสูตร	ท่ีแจกแจงการปฏบิตัสิตปัิฏฐานนี่	 
มแีต่ค�าว่า	ปชานาต	ิเตม็ไปหมด	เพราะเป็นข้อปฏบิตัเิบือ้งต้น	 
ส�าหรับน�าไปเจริญวิปัสสนาต่อไป	สติปัฏฐานเน้นทางด้าน
ฝึกให้มีสติมั่นคงก่อน	และได้ปัญญาไปด้วยในตัวเสร็จ	 
แล้วค่อยเอาข้อมลูนีไ้ปใช้ต่อทหีลงั	จากสตปัิฏฐานมนักเ็ป็น
สตสิมัโพชฌงค์	เอาไปท�าธมัมวิจยะ	เพือ่เหน็อรยิสัจต่อไปได้
มันก็เป็นระบบไปตามนี้แหละ	พูดง่าย	ๆ	ถ้าเราท�าถูกต้อง
ตัง้แต่ต้น	การปฏิบตัมินักไ็หลไปเรือ่ย	ถ้าตอนแรก	ท�าแบบ 
งง	ๆ	กต้็องคอยไปถามอาจารย์	ตรงนีเ้ป็นไง	ถ้าอาจารย์เก่ง	
กค็อยบอกทลีะตอน	ๆ	การมอีาจารย์กช่็วยให้เรว็ข้ึน	ถ้าไม่มี 
อาจารย์หรอืไม่มัน่ใจอาจารย์	กม็ตี�าราให้อยู	่เอาตามต�ารา
กไ็ด้	แต่ยากนดิหนึง่	เนือ่งจากต�าราเป็นแบบกลาง	ๆ	แบบ
เหมารวม	รวมนั่นรวมนี่ไว้เยอะ	เป็นหลักการท่ีมั่นใจได้ดี	 
แต่พอเป็นเรื่องเฉพาะตนนี้	มันจะจัดเข้าต�าราตรงไหน	 
ก็ล�าบากแล้ว	ถ้ามีอาจารย์ดี	เราก็ถามไปทีละตอนได้เลย	
ตรงสภาวะขณะนั้น	ๆ	พอดี	ไม่นอกเรื่อง	

การเรียนเป็นหลักการไว้จึงดีมาก	เวลาเราไปถาม
อาจารย์	จะได้รู้จักว่าอาจารย์นี้ตอบเข้าหลักการบ้างม้ัย	
ไม่ใช่เช็กอาจารย์	เช็กตัวเราเองว่า	เราได้อาจารย์ถูกหรือ
อาจารย์ผดิ	เพราะอาจารย์ผดิกม็	ีอาจารย์ถกูกมี็	มันกเ็รือ่ง
ธรรมชาตขิองโลก	เราไม่ได้ว่าใคร	อนันีมั้นเป็นธรรมดา	ถกู	ผดิ	 
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มนัเป็นของคูโ่ลก	เราต้องมหีลกัการ	จะได้ผดิน้อย	ๆ	หน่อย	
ส่วนที่ไม่ผิดเลยนี่	คงไม่มี	เนื่องจากเราอยู่ในโลกมานาน	 
ท�าอะไรกต้็องผิดบ้างเหมอืนกัน	ขนาดท่องตามพระพทุธพจน์
แท้	ๆ	เหมือนพระพุทธเจ้าทรงสอนโดยตรง	ก็ยังเข้าใจผิด	
ลองคิดดู	ปานนั้นนะ	คนมันจะผิด	นี้คือมันเคยชินน่ันเอง

การปฏิบัติธรรม	พื้นฐานต้องมีสติ	ทุกกรรมฐานเลย	 
ไม่ว่าจะท�าแนวสมถะ	ก็ต้องมีสติ	แนววิปัสสนาก็ต้องมีสติ	 
แนวสติปัฏฐานอะไรต่าง	ๆ	ต้องมีสติ	ทีนี้	ค�าสอนของ
พระพทุธเจ้า	เน้นให้มี	ปชานาต	ิเพิม่มาด้วย	จะได้คุน้เคยกบั
ทางวปัิสสนา	พอมสีติมาอยูกั่บตัว	จติมัน่คงพอสมควรแล้ว	 
ให้ประกอบอสมัโมหสัมปชญัญะเข้าไป	เช่น	เมือ่หายใจเข้ายาว	 
ก็รู้ชัดว่า	เราหายใจเข้ายาว	คือขันธ์	๕	นั่งอยู่	ลมหายใจ
เข้ายาว	ลมหายใจออกยาว	เป็นรูป	ส่วนตัวรู้	ตัวดูคือจิต	
ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	มันเข้ามันออกในกาย	ลมนี้ 
มันเป็นธาตุ	เป็นวาโยธาตุ	วาโยธาตุเป็นขันธ์อะไร	เป็น 
รูปขันธ์	และทีว่าโยธาตมุนัวิง่เข้าวิง่ออก	ร่างกายกค็อืธาต	ุ๔	 
ที่เป็นโครงสร้างอยู่	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	อยู่ในนี้	ธาตุ	๔	นี้เป็น
ขันธ์อะไร	เป็นรูปขันธ์	

ตัวที่นั่งหายใจอยู่ก็คือรูปขันธ์	ลมหายใจที่เข้าที่ออก 
กเ็ป็นส่วนหนึง่ของรปูขนัธ์	คอืเป็นวาโยธาต	ุตวัรูว้าโยธาตนุี้	 
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ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะ	ตัวนี้เป็นขันธ ์
อะไร	เป็นวญิญาณขนัธ์	ในระหว่างท่ีหายใจเข้ายาวหายใจออก
ยาวนัน้	แรก	ๆ 	เมือ่หายใจเข้ายาว	หายใจออกยาวหลาย	ๆ 	ครัง้	 
อาจจะอึดอัดแทบจะหายใจไม่ออก	ความรูส้กึอึดอดันีอ้ะไร	
คือเวทนาขันธ์	ความก�าหนดหมายว่า	นี้ลมหายใจเข้า 
น้ีลมหายใจออก	นีย้าว	นีส้ัน้	คอืสญัญาขันธ์	ความคดิต่าง	ๆ	 
ความขีเ้กยีจ	ความหงดุหงดิ	ความหวัน่วติก	คอืสงัขารขนัธ์	นี้	 
ปชานาต	ิได้หมด	นัง่หายใจเข้ายาว	หายใจออกยาวสักชัว่โมง	
แล้วก�าหนดดู	แรก	ๆ	มีสติก่อน	ยังไม่ต้องรีบก�าหนดก็ได้	
เพราะเดี๋ยวจะเครียดเกินไป	เอาสบาย	ๆ	นั่งสบาย	ๆ	แต่
อย่าสบายมากเด๋ียวหลับ	เอาพอสมควร	จะน่ังได้ดี	ต้อง 
ไม่กินข้าวเยอะ	ถ้ากินข้าวเยอะ	ต้องไปเดินก่อน	ต้องให ้
ท้องโล่ง	ๆ	โดยเฉพาะไม่กินเนีย่	นัง่ดีมากเลย	ไม่ง่วงนอนด้วย	 
ดีมาก	

อันนี้	ปชานาติ	คือ	รู้ชัด	รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว	
คือขันธ์	๕	นั่นแหละ	ตอนนี้เราก�าหนดไปที่ลมหายใจเป็น
กรรมฐานหลกั	สตเิป็นตวัก�าหนด	เอาปัญญาประกอบเข้าไป
ว่า	ลมหายใจเข้ายาวออกยาวน้ี	ไม่ใช่คน	เป็นวาโยธาตุ 
เป็นธาตุลม	ธาตุลมมี	๖	อย่าง	มีลมพัดขึ้นข้างบน	ลมพัด
ลงข้างล่าง	ลมในท้อง	ลมในไส้	ลมที่พัดไปตามอวัยวะ 
ส่วนต่าง	ๆ	วิง่ไปตามเส้นเอน็	ท�าให้เรา	เดนิ	ยนื	น่ัง	นอนได้	 
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และลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	ลมหายใจยาวทีเ่ข้าทีอ่อก 
กค็อืลม	ลมนีเ้ป็นรปูขนัธ์	ตวัรูล้มกคื็อวญิญาณขนัธ์	ความรูส้กึ 
อึดอัดหรือสบายเป็นต้นที่เกิดขึ้น	เป็นเวทนาขันธ์	ตัวท�า 
เคร่ืองหมายว่า	นี่เข้า	นี่ออก	นี่ยาว	นี่สั้น	คือสัญญาขันธ	์ 
และตอนนั้น	มันก็จะปรุงแต่ง	คิดนั่นคิดนี่อะไรหลายอย่าง	 
นัน่คอืสงัขารขนัธ์	ฉะนัน้	ทีน่ัง่หายใจเข้ายาวอยู	่หายใจออก 
ยาวอยู่	ไม่มีคน	ไม่มีเรา	ให้รู้ชัด	เพราะเราไม่มี	ถ้าเป็นเรา	
มันก็ไม่รู้ชัด	มันก็หลง	อันนั้นคืออวิชชา	ตัวเรานี่มันเป็น 
ค�าสมมติ	ให้ส่องดูด้วยปัญญา	ถ้ารู้ชัดเรา มันก็ไม่มีเรา  
ถ้ารู้จักเราดี เราก็จะไม่มี	นี้คือปชานาติ	

ให้ท่านนัง่หายใจไป	จนกระท่ังรูช้ดัว่า	หายใจเข้ายาว	 
หายใจออกยาว	หายใจเข้าส้ัน	หายใจออกสั้น	มีแต่รูป 
มแีต่นาม	มแีต่ขนัธ์	๕	หรอืในหมวดอริยิาบถ	บาลว่ีา	“คจฉฺนโฺต  
วา คจฺฉามีติ ปชานาติ”	เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน	ต้องมีสติ
ในการเดินก่อน	ผูกจิตไว้กับร่างกายก่อน	เอาไว้ที่เท้าก็ได	้ 
เอาไว้ทีล่มหายใจกไ็ด้	หรอืทีค่�าบริกรรมใด	ๆ	ก็ตามสะดวก	
เมือ่จติมัน่คงพอสมควรแล้ว	กใ็ส่อสมัโมหสมัปชญัญะเข้าไป	
ตัวนีแ้หละเรยีกว่า	ปชานาต	ิประกอบเข้าไป	เมือ่เดนิกร็ูช้ดั 
ว่าเราเดิน	เราน้ีคอืใคร...	คอืขนัธ์	๕	น่ันแหละ	จะเริม่ต้นจาก 
รูปก็ได้	รูปมันเดิน	กายมันเดิน	ธาตุ	๔	มันเดิน	รูปขันธ์ 
มันเดินก็ได้	ตัวที่รู้ว่ากายเดินก็คือจิต	เป็นวิญญาณขันธ์	 
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ตัวอยากเดิน	ตัวตั้งใจที่จะมาเดิน	เดินแล้วจะได้นั่นได้นี	่ 
คดินัน่	คดินี	่เป็นสังขารขนัธ์	ความรูสึ้กท่ีเกดิขึน้ระหว่างเดนิ	 
อาจจะเครียด	ๆ	อาจจะอึดอัดหน่อย	หรือสบาย	ๆ	เป็น
เวทนาขนัธ์	นีเ่ดินเท้าซ้าย	นีเ่ดนิเท้าขวา	ตวัก�าหนดหมายน้ี 
เป็นสัญญาขันธ์	ขาแขนนี่มันไม่รู้เรื่องหรอกว่าเป็นซ้าย 
หรือขวา	ตัวรู้เร่ืองมันอยู่ด้านนามธรรม	ต้องอยู่ใน	๔	ตัว 
นัน่แหละ	อยูแ่ถวน้ันแหละ	หาดเูดีย๋วกเ็จอ	เอาอนัทีช่ดัก่อน	 
อันไม่ชัดก็ปล่อยมันไปก่อน	ถ้าก�าหนดได้	ก็จะเห็นว่า	ไม่มี
ตัวตนในการเดิน	อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดว่าเราเดินนั่นเอง	

การรู้ชัด	น่ีคือปัญญา	คือสัมมาทิฏฐิ	คืออสัมโมห
สมัปชัญญะ	อาศัยปัญญาตวันี	้เรากจ็ะสามารถไปฝึกสกิขา	
ได้แก่	อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา	พวกนี้
มันเกิดจากมรรค	๘	ถ้าไม่มีมรรค	๘	ไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็น
ตัวน�า	มันจะฝึกไม่ได้	โดยมากพวกเรา	เข้าใจว่า	ถ้าฝึก
ปฏิบัติ	ก็ต้องรักษาศีลก่อน	ต่อมาก็สมาธิ	ต่อมาก็ปัญญา	
แต่ตัวที่เกิดขึ้นจริง	ๆ	ตัวที่ท�างานในการฝึก	ฝึกให้มีศีล
ที่เป็นอธิศีลที่ละเอียด	ฝึกให้มีอธิจิตที่ละเอียด	ฝึกให้มี 
อธปัิญญาทีล่ะเอยีด	คอืตวัมรรค	๘	จะต้องมมีรรค	๘	ก่อน	
เพราะตัวมรรค	๘	เกิดในจิต	แล้วเอามรรค	๘	นี้ไปฝึกศีล	
ฝึกจิต	ฝึกปัญญาอีกต่อหนึ่ง	
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การมาปฏิบัติธรรม	เช่น	สติปัฏฐานเป็นต้น	ปกติเรา
กจ็ะมศีลีอยูบ้่างแล้วพอสมควร	เช่น	ศลี	๕	เป็นต้น	ส�ารวม
ระวังอยู่บ้างแล้ว	สติเราก็มีอยู่บ้างแล้ว	ขาดอยู่ตัวหนึ่งคือ 
ตวัปัญญา	เรากเ็ลยต้องฝึกปฏบิตั	ิท�าปชานาต	ิพอได้ปัญญา
สมัมาทฏิฐิแล้ว	เรากเ็อาปัญญาตรงนีไ้ปฝึกให้ละเอยีดยิง่ขึน้	
การทีจ่ะมปัีญญาเยอะขึน้	เหน็อะไรได้ชดัขึน้	ต้องส�ารวมระวัง
มากข้ึน	สมาธิต้องดีขึ้น	ถ้าเราอยากเห็นอะไรเยอะกว่าน้ี	 
เห็นกระบวนการท�างานของมัน	เห็นว่าลมหายใจยาวสั้น	 
มีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไร	มีเวทนาอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
รู้รูปนาม	ขันธ์	๕	ชดัเจนย่ิงขึน้	เราต้องส�ารวมระวงัเยอะขึน้	 
ส�ารวมจิตให้มากขึ้น	เรียกว่าอธิศีล	ต้องฝึกเรื่องนี้	เรียกว่า 
อธสิลีสกิขา	นอกจากนัน้	จติต้องละเอยีดขึน้กว่าเดมิ	มัน่คง 
ขึน้กว่าเดิม	ถ้าจติไม่มัน่คงก็เหน็เท่าท่ีเห็นได้	ถ้าอยากจะเหน็
เยอะกว่านี	้จนถึงเหน็อรยิสจั	เหน็กระบวนการปฏจิจสมปุบาท	 
เหน็ละเอยีดขึน้	จติกต้็องละเอยีดขึน้กว่าเดมิ	กต้็องฝึกจิตให้
ละเอียดขึ้น	ให้มีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้น	เรียกว่าอธิจิตตสิกขา	
แล้วกฝึ็กปัญญา	อธปัิญญาสกิขา	อนันีเ้ป็น	สกิขฺต	ิมาทหีลัง	

ในการปฏิบัติกรรมฐานลมหายใจ	ขั้นที่	๓	บาลีว่า 
“สพฺพกายปฏิส�เวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ”	ย่อมศึกษาว่า	 
เราจะก�าหนดรู้กายท้ังปวงหายใจเข้า	 กายทั้งปวงคือ 
ทั้งรูปกายและนามกาย	ให้เห็นชัดว่า	มีอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
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ในนี้	ถ้าศีลไม่ดีพอ	สมาธิไม่ดีพอ	ปัญญาไม่ดีพอ	มันจะ 
มองไม่เห็น	การจะรู้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น	ศีลก็ต้องดี	ต้อง 
ฝึกแบบละเอยีด	เรยีกว่าอธศิลีสกิขา	จติกต้็องมัน่คงเรยีกว่า 
อธิจิตตสิกขา	ปัญญาต้องชัดเจนเรียกว่าอธิปัญญาสิกขา 
ฝึกแล้วกจ็ะได้ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ผู้มศีลีสมบรูณ์กเ็ป็นโสดาบนั	
ผู้มีสมาธิสมบูรณ์	ก็เป็นพระอนาคามี	ผู้มีปัญญาสมบูรณ์ 
กเ็ป็นพระอรหนัต์	รู้ว่าขนัธ์ท้ังหมดเป็นทุกข์	ตัณหาก็หมดไป	
ไม่เกิดอีก	ถ้ารู้แบบอนาคามี	ก็รู้ว่ารูปขันธ์เป็นทุกข์	ตัณหา
เกีย่วกบัรปูกห็มดไป	ถ้ารูแ้บบโสดาบนั	รูว่้า	รปู	นาม	ขนัธ์	๕	 
ไม่ใช่ตัวตน	ความเห็นผิดก็หมดไป	สิกขติ	ฝึกแล้วก็ได ้
ศีล	สมาธิ	ปัญญานั่นเอง	

มรรค	๘	เป็นสิ่งที่เกิดในจิต	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็น
พัฒนาการของจิต	อยู่ในจิตเหมือนกัน	เพียงแต่เป็นระดับ 
ทีเ่ด่น	เป็นล�าดบั	ๆ	ช่วงนีเ้ด่นด้านศลี	ช่วงนีเ้ด่นด้านสมาธิ	
ช่วงนีเ้ด่นด้านปัญญา	แต่กอ็ยูด้่วยกนัทัง้หมดนัน่เอง	แรก	ๆ	 
เราจึงรู้สึกว่า	ศีลดีขึ้น	ส�ารวมระวังได้มากขึ้น	แต่ความจริง	
ที่ส�ารวมระวังได้มากข้ึนนั้น	เป็นเพราะมีปัญญา	รู้จักว่า 
ถ้าไม่ระวัง	สมาธิจะไม่ดี	พอสมาธิไม่ดี	จะเห็นอะไรชัดมั้ย	 
เห็นไม่ชัดนะ	ท่ีเราส�ารวมระวัง	ไม่พูดมาก	เพราะรู้ว่า 
พดูมากแล้ว	จติจะฟุง้ซ่าน	จติฟุ้งซ่าน	จะเหน็รปูนามชดัมัย้	 
เห็นไม่ชัด	นี้ปัญญามันบอก	มันเริ่มเห็น	รู้จักรูปนามแล้ว	
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รูจ้กัตัง้แต่	ปชานาติ	แล้ว	พอรูจ้กัแล้ว	ต่อไป	ถ้าอยากจะเหน็
ชัดเจนกว่าเดิม	เพื่อจะได้มีปัญญาเยอะขึ้น	จะต้องส�ารวม 
ถ้าไม่ส�ารวม	ไปเล่นไลน์อย่างเดมิ	พดูมากอย่างเดมิ	กนิเยอะ 
อย่างเดิม	นอนเยอะอย่างเดมิ	อย่างนีเ้ป็นไง	มนัไม่มปัีญญา	
มันก็กลับไปส�ารวมด้วยศีลต่าง	ๆ	อินทรียสังวรก็จะดี 
การทานอาหารกร็ะมดัระวงั	การนอนกร็ะวงัขึน้	จติกจ็ะดขีึน้	 
ฝึกสมาธิมากขึ้น	ปัญญาก็จะดีขึ้น	อย่างนี้เห็นมั้ย	

มรรค	๘	เป็นอันหนึ่ง	สิกขาเป็นอันหนึ่ง	แต่มันเชื่อม
โยงกันอยู่	มรรค ๘ มันอยู่ในจิต เป็นเจตสิก อยู่ในจิต 
ส่วนศีล สมาธิ ปัญญา เป็นพัฒนาการของการฝึกจิต 
กระบวนการฝึกเลยเรยีกว่าสกิขา	ตวัมรรคนี	้เป็นตวัปฏปิทา	
ตวัเดนิ	เหมอืนเราเดนิทาง	ตวัมรรค	๘	นีเ้ป็นตวัเดนิ	ไปถงึ 
จุดหนึ่งเรียกว่าพระโสดาบัน	ถึงจุดหน่ึงก็เรียกว่าพระ 
สกทาคาม	ีถงึจดุหนึง่เรยีกว่าพระอนาคาม	ีถงึจดุหน่ึงเรยีกว่า 
พระอรหันต์	ตอนมศีลีนัน้กม็มีรรค	๘	ตอนมสีมาธกิม็มีรรค	๘	 
ตอนมปัีญญากม็มีรรค	๘	ตอนเป็นพระโสดาบนักม็มีรรค	๘	 
พระสกทาคามกีม็มีรรค	๘	พระอนาคามกีม็มีรรค	๘	พระอรหนัต์ 
ก็มีมรรค	๘	มีอริยมรรคทั้ง	๘	นี้อยู่ด้วยกันตลอด	แม้แต่ไป
รกัษาศลี	กต้็องมสีมัมาทฏิฐิเข้าไปก�ากับอยู่	มีสัมมาสังกัปปะ
เข้าไปก�ากับอยูใ่นนัน้	แต่พดูว่ารกัษาศลี	เป็นระดบัศลี	เป็นท่ี 
รู้กัน	แต่หลัง	ๆ	มา	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเยอะ	พอ
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พูดถึงศีล	สมัมาทฏิฐอิยูต่รงไหน	สมัมาสังกปัปะอยู่ตรงไหน	 
ไม่รู้เลย	น้ีคือเราพูดหลักธรรมกระจายออกไปมากเกินไป	 
ไม่รูว่้าอะไรเป็นอะไร	เวลาปฏบิตัธิรรมก็เริม่ด้วยรกัษาศลีก่อน	 
มีศีลสมบูรณ์แล้วก็ไปเร่ืองสมาธิ	ท�าสมาธิได้แล้ว	ก็เจริญ 
ปัญญา	คิดกันอย่างน้ี	น้ีพูดแบบสิกขา	ส�าหรับคนที่เข้าใจ
มรรค	๘	ดีแล้ว	จึงจะท�าได้จริง	ถ้าไม่เข้าใจ	จะท�าพลาดไป
หมดเลย	เนือ่งจากว่าศีลทีถู่กต้องนี	่ต้องมมีรรค	๘	อยูด้่วยกนั	 
ต้องมีสัมมาทิฏฐิ	สัมมาสังกัปปะเป็นต้นมาประกอบด้วย

สรุปแล้ว	ศลี สมาธ ิปัญญา ทางพุทธศาสนานัน้ ไม่มี 
การแยกกนั ถ้าแยกกันก็ผดิทนัท ีตอนมศีลี	มสีมาธมิัย้	ม.ี..	 
มีปัญญามั้ย	มี...	ตอนมีสมาธิ	มีศีลมั้ย	มี...	มีปัญญามั้ย	มี...	 
ตอนมีปัญญา	ศีลก็มี	สมาธิก็มี	อย่างนี้	พระโสดาบันเลยมี 
คุณสมบัติว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์	สมาธิพอสมควร	ปัญญา 
พอสมควร	พระอนาคาม	ีเป็นผูม้ศีีลสมบรูณ์	สมาธสิมบรูณ์	 
ปัญญาพอสมควร	พอจะเป็นพระอนาคามนีัน่แหละ	พระอรหนัต์	 
เป็นผูม้ศีลีสมบรูณ์	สมาธสิมบรูณ์	ปัญญาสมบูรณ์	คอืต้องมี
หมดเลย	นัน่แหละคอืทกุระดบัของการพฒันา	ต้องมมีรรคอยู่
ในนัน้	จงึจะถกูต้อง	จงึจะถกูทางทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้	

การปฏิบัตกิเ็ลยต้องม	ีปชานาต	ิมาก่อน	เพราะปชานาต ิ
เป็นตวัปัญญา	ไปแยกรปู	แยกนาม	ให้เหน็ความเป็นจรงิว่า	
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ไม่มตีวัตน	แล้วเอาปัญญาตวันี	้ไปช�าระการปฏบิตัต่ิาง	ๆ	ว่า	 
ถ้าอยากจะมีปัญญา	เห็นละเอียดขึ้น	ชัดเจนข้ึน	ก็ต้อง
ฝึกศีลให้ละเอียด	ฝึกจิตให้ละเอียด	ฝึกปัญญาให้ละเอียด	 
ศลีทางพทุธเรา กเ็ลยมวีตัถปุระสงค์ชดัเจน คอืให้เกดิสมาธิ 
สมาธกิม็วีตัถปุระสงค์ชดัเจน คือเอาไปเจรญิปัญญา	เพราะ
มีปัญญาตั้งแต่ต้นแล้ว	แต่ปัญญามันยังน้อยอยู่	เพื่อให้มัน
ชัดกว่านั้น	เพื่อจะได้ไปถอนกิเลสได้	เลยต้องมีศีล	ท�าศีล 
ขึน้มา	นีไ้ม่ใช่ท�าแบบไม่รูเ้รือ่ง	รกัษาศีลสมาทานแบบไม่รู้เร่ือง	 
หรอืท�าเพือ่ไปสวรรค์	อย่างนีก้ผิ็ด	เป็นสลีพัพตปรามาส	ท�าสมาธิ	 
เอาความสขุ	เอาสงบ	น่ิง	สบาย	โดยปราศจากวตัถปุระสงค์
ที่ถูกต้อง	หรือท�าด้วยวัตถุประสงค์อื่น	เพื่อไปเกิดที่นั่นที่นี่	 
นีก้ผิ็ด	เป็นสลีพัพตปรามาส	ท�าอะไรต้องมวีตัถุประสงค์ถูกต้อง	 
วตัถปุระสงค์ของศลี สมาธ ิปัญญา คอื ละกิเลสเท่าน้ันเอง  
ถ้าผิดวัตถุประสงค์	ก็เป็นสีลัพพตปรามาส	ไปถือศีลด้วย
วตัถปุระสงค์อย่างอืน่	ไปถอืสมาธด้ิวยวตัถปุระสงค์อย่างอืน่	 
ไปถือพิธีกรรมน้ัน	พิธีกรรมน้ี	ด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่น	
คดิว่าเราจะบริสุทธิไ์ด้ด้วยพิธีกรรมน้ี	ด้วยศลีนี	้ด้วยข้อวตัร
แบบนี้	ก็เป็นสีลัพพตปรามาส	

ข้อปฏิบัติที่ท�าให้บริสุทธ์ิได้มีอย่างเดียว	คือมรรค	๘	
แต่มรรค	๘	มันมีพฒันาการแสดงออกมาทางศลี	ทางสมาธิ	
ทางปัญญา	มเีทคนคิวธีิปฏบิตั	ิเดนิจงกรม	นัง่สมาธ	ิเป็นต้น	
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อนันีใ้ห้เข้าใจ	ท่านกล็องไปสวดดบู่อย	ๆ	ในกายคตาสตกิม็ี	 
ในอานาปานสติ	๑๖	ขั้น	จะมี	ปชานาติ,	สิกฺขติ	ในมหา 
สติปัฏฐานสูตร	ส่วนใหญ่มี	ปชานาติ	เพราะเป็นเบ้ืองต้น 
ถ้าหมวดลมหายใจจะมี	สิกฺขติ	ในขั้นที่	๓	และ	๔	อันนี้ 
ให้ท่านไปสังเกตนะ

สรปุง่าย	ๆ	คอื	ถ้าเกีย่วกบัข้อปฏบิติั	ถ้ามคี�าว่า	“เรา”	
ปรากฏอยู่	ให้หมายถึงขันธ์	๕	แค่นี้แหละ	เช่น	เม่ือเดินก็ 
รู้ชัดว่าเราเดิน	นี้ก็คือเมื่อเดิน	ก็รู้ด้วยปัญญาว่าขันธ์	๕	 
เดินเท่านั้นแหละ	เพราะค�าว่า	เรา	น้ีเป็นค�าสมมติ	เอาไว ้
ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกัน	บางท่านว่า	เวลาเดิน	ท�าไม
ไม่บอกให้ชดัว่า	ขนัธ์	๕	เดนิไปเลย	ความจริงบาลกีก็�ากบัไว้
อยูแ่ล้วว่า	“รูช้ดั”	ถ้ารูว่้า	เป็นคนเดิน	มนัจะชัดม้ัย	อย่างนัน้ 
มนัรูไ้ม่ชดั	เขาเรยีกว่ารูม้ดื	ตาพร่ามวั	ไม่มตีาอย่างนัน้	เวลาเดนิ	 
รูว่้าคนเดิน	รูว่้าผูห้ญงิเดนิ	ผูช้ายเดนิ	อย่างนี	้ปถุชุนไหน	ๆ	 
ก็รู้อย่างนี้	แม้สัตว์ต่าง	ๆ	ก็รู้ว่ามันเดินเช่นกัน	ไม่ต้องเป็น
นักปฏิบัติหรอกอย่างนี้	เป็นนักปฏิบัติระดับภาวนาแล้ว
มันก็ต้องรู้ชัด	ชัดกว่าเดิม	แต่เดิมมันรู้ไม่ชัด	มันเป็นคน 
ต้องเห็นว่าไม่ใช่คน	

ถาม	กราบสวสัดอีาจารย์สภุร์ีค่ะ	พระโสดาบนัละทฏิฐิ
อะไรได้บ้างคะ	และยังละทิฏฐิอะไรยังไม่ได้บ้างคะ
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ตอบ	พระโสดาบันละทิฏฐิได้หมดเลย	ละทิฏฐ ิ
ทุกประเภท	ความเห็นผิดทุกอย่างไม่เกิดอีกต่อไปแล้ว 
ถ้าแจกแจงโดยละเอียด	พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทิฏฐิ	๖๒	
ประการ	ในพรหมชาลสตูร	รวมทัง้ทฏิฐชิือ่อืน่	ๆ	เยอะแยะ	
สสัสตทฏิฐ	ิอจุเฉททฏิฐ	ิถ้าเป็นทฏิฐพิืน้	ๆ	ความเหน็ผดิว่า	 
ทานท่ีให้แล้วไม่มีผล	การบูชาไม่มีผล	นรกสวรรค์ไม่มี 
นีเ่ป็นของหยาบ	ๆ	ทัว่ไป	ทฏิฐทิัง้หมดเหล่านี	้ล้วนเกดิจาก 
เช้ืออนัเดยีวกนั	คอื	สกักายทฏิฐ ิหรอืทฏิฐานสุยั พระโสดาบนั 
ท่านถอนสักกายทิฏฐิได้แล้ว	ถอนอัตตวาทุปาทานได้แล้ว	 
อัตตวาทุปาทานคือความยึดมั่นในวาทะ	วาทะคือสมมติ
บญัญตั	ิสมมตบิญัญตัเิรือ่งตวัตน	ตวัเรานีเ่ป็นสมมต	ิตวัตน	 
ผูห้ญงิ	ผูช้าย	เป็นสมมต	ิคนปถุชุนเขาจะยึดสมมตว่ิามจีริง	 
ส่วนพระโสดาบันละหมดแล้ว	สมมติก็รู้จัก	รู้จักสิ่งที่มีจริง 
ว่าเป็นสิง่ทีม่จีรงิ คือขันธ์ ๕ มจีรงิ อริยสจั ๔ มีจรงิ ส่วนคน  
เทวดา ผู้หญิง ผู้ชาย เป็นสมมติ เลยไม่ยึดมั่น รู้สมมติ  
ไม่ยดึสมมต	ิส่วนปุถุชนไม่รูอ้นัไหนความจรงิ	อนัไหนสมมติ	 
แถมยดึสมมตว่ิามจีรงิด้วย	เหน็ว่าตวัเองเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย	 
แถมยึดด้วยว่าตัวเองเป็นพ่อแม่จริง	ๆ	พระโสดาบันรู้ว่า	 
เป็นพ่อ	เป็นแม่	นีเ้ป็นสมมตกินั	และไม่ยดึว่าเป็นพ่อเป็นแม่	 
พระโสดาบันท่านละทิฏฐิได้หมดแล้ว
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สรุปแล้ว	ทิฏฐิทุกประเภท	ความเห็นผิดท้ังหมด 
พระโสดาบันละได้หมด	เพราะทิฏฐิทุกประเภทเกิดจาก 
ตวัเดียวเท่านัน้	คอืสกักายทฏิฐิ	พวกเรามามุง่ถอนสกักายทฏิฐิ 
ตัวเดียวนี่แหละ	ไม่ต้องไปคิดว่า	ความเห็นผิดมีกี่ประเภท
อะไรบ้าง	ไม่ต้องไปเรยีนให้ปวดหวักไ็ด้	มาเรียนสกักายทฏิฐิ	 
แล้วถอนให้หมด	โดยเจริญมรรค	ให้เห็นอรยิสจั	ทฏิฐทิัง้หมดก็
จะสลายไปเลย	ไม่เกดิอกีเลย	ถ้าอยากจะเรยีนก็ได้	ทฏิฐ	ิ๖๒	 
มีในพรหมชาลสูตรนี้	เรียนจนสมองเมื่อยไปหมด	โอ้โห...	 
เหน็ผดิอย่างโน่นอย่างนีเ้ยอะแยะไปหมด	เรยีนไปแล้ว	เป็น
เจ้าลัทธไิด้เลย	แต่อย่าไปเป็นเลย	มนัไม่พ้นทกุข์	มนัเป็นทฏิฐ	ิ 
การจะถอนทฏิฐเิหล่านีไ้ด้	ต้องเหน็ธรรมะ	เหน็ปฏจิจสมปุบาท	 
เห็นอริยสัจนั่นเอง	

การปฏิบัติเพื่อถอนสักกายทิฏฐิ	ก็ต้องมีปัญญาเห็น
อรยิสัจ	ในคอร์สนี	้บอกวธิตีรง	ๆ 	เลยนะ	แค่เห็นรปูนาม	ขนัธ์	๕	 
เป็น	อนิจจงั	ทกุขงั	อนตัตา	ยงัไม่ถอนสกักายทฏิฐ	ิต้องเหน็ 
อรยิสจัจงึจะถอน	ดงันัน้	พอเห็นรูปนาม	ขันธ์	๕	แล้ว	ต้อง 
หยั่งลงสู่สัจจะ	๔	ลงไปสู่ทุกขสัจก่อน	และให้เห็นสมุทัย	
นิโรธ	มรรค	

ถาม	ถ้ายงัไม่ได้เป็นพระโสดาบนั	แต่เป็นคนมศีลี	ชอบ
ปฏิบัติธรรม	มีโอกาสขึ้นสวรรค์ไหมคะ	และอยู่ชั้นไหนคะ
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ตอบ	ถ้ายงัไม่ได้เป็นพระโสดาบนั	มศีลี	ชอบปฏิบติัธรรม	 
ก็มีโอกาสขึ้นสวรรค์อยู่	และก็ยังมีโอกาสตกอบายด้วย 
เหมอืนกนั	เพราะยงัไม่เป็นโสดาบนั	ยงัไม่ปิดอบาย	แต่โอกาส 
ตกอบายก็น้อยลงตามกรรม	โอกาสนี่	ก็ดูจิตของเราว่า	 
มันคุ้นเคยหรือมันน้อมไปทางไหน	ถ้าน้อมไปสูง	ส่วนใหญ่
มันก็ไปสูง	เพราะโดยส่วนใหญ่	เวลาไปเกิด	มันเกิดตาม 
อาจณิณกรรม	คอืกรรมทีท่�าเป็นอาจณิ	มนัจะสร้างภพขึน้มา	 
ยกเว้นแต่ว่า	ก่อนตายไปหน่วงเอาอารมณ์ไม่ดเีข้ามา	กห็ล่น
อบายได้เหมือนกัน	ไม่แน่นอนนะ	แต่โดยมากนี้จะไปตาม 
อาจณิณกรรมก็คอืกรรมทีเ่คยชนิ	เช่น	เรารกัการปฏบิตัธิรรม	
ส่วนใหญ่กจ็ะขึน้สู่สวรรค์ชัน้สูงขึน้	ถ้าเป็นชัน้ของนกัปฏบิตัิ
ธรรม	โดยมากก็จะไปอยูช้ั่นดุสติ	นีค้อืช้ันของนักปฏบัิตธิรรม	
รกัการปฏิบตัธิรรม	ชอบนัง่สมาธิเดินจงกรมต่าง	ๆ 	ว่างไม่ได้	 
ต้องเดนิจงกรม	อย่างนีเ้ป็นต้น	ขึน้ไปชัน้นัน้	อันนีโ้ดยส่วนใหญ่	 
ทีน้ี	ต้องดูจิตใจเราด้วยว่า	เป็นยังไงบ้าง	แต่เราอย่าไปมุ่ง
เรือ่งนี	้เพือ่ให้แน่นอน	ให้มุง่เป็นพระโสดาบนั	ถ้าไม่ได้เป็น
กค่็อยกัน	เพราะพอมุง่เป็นพระโสดาบนั	ถ้าไม่ได้เป็น	ยงัไง
มันก็ไปอยู่แล้ว	

ปกติคนปฏิบัติธรรมจะไม่มุ่งแค่พระโสดาบันนะ	เขา 
มุง่เป็นพระอรหนัต์เลย	มุง่ถงึนพิพานเลย	ถ้าไม่ถงึอย่างน้อย 
ก็พระโสดาบัน	ไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ไปสวรรค์ก่อน	คือ
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มุง่ให้สงูไว้ก่อน	บางท่านว่า	โอย...มุ่งสงูเกนิไป	กลวัจะไม่ได้	
ขออนาคามีได้มั้ยคะ	โอย...คงจะไม่ได้หรอก	ยังกินอาหาร
อร่อยอยูเ่ลยค่ะ	ขอโสดาบนัได้ม้ัยคะ	ลดลงมาเรือ่ย	ๆ	แบบนี้ 
ไม่ด	ีจติมนัจะหดหูถ่อยก�าลงัลงมาเรือ่ย	วธีิการท่ัวไป	ท่าน
ก็เลยไม่ให้ถอยก็คือเอาไว้สูงสุดไว้ก่อน	ถ้าไม่ได้	เดี๋ยวมัน 
ได้อันต�่ากว่านั้น	จึงไม่ต้องถอยลงมานะ	ท่านที่ถามนี้รู้สึก
จะถอยลงมาเยอะไปหน่อย	ต่อไปอย่าถอย	เอาพระอรหันต์
ไปเลย	ไม่เป็นตอนนี้ก็ไม่เป็นไร	ยังหันซ้ายหันขวาอยู่	ก ็
ไม่เป็นไร	แต่ใจของเรามุ่งเป็นพระอรหันต์ไว้ก่อน	ถ้าไม่ถึง
มนักไ็ม่เป็นไร	ใจมนักไ็ปทางนัน้แล้ว	ในคอร์สนี	้ผมเน้นสอน
แนะน�าวิธีปฏิบัติถอนกิเลส	เพื่อให้เป็นพระโสดาบันก่อน	
เพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว	ยังไงก็ไม่พลาด	แน่นอนว่า
จะถึงสัมโพธิคือเป็นพระอรหันต์ในภายหน้า	

ต่อไป	สรุปข้อธรรมะนะครับ	ผมได้บรรยายไปเยอะ
พอสมควร	จนถึงเมื่อเช้านี้	พูดถึงพื้นฐานการท�ากรรมฐาน	 
ส�าหรับการท�ากรรมฐานเพื่อจะเห็นสัจจะนี้	ก็ต้องมีสติ 
สัมปชัญญะ	มีสติตามหลักสติปัฏฐาน	๔	มีสัมปชัญญะคือ
อสัมโมหสัมปชัญญะประกอบเข้าไป	แล้วก็เจริญปัญญา	
ให้เป็นวิปัสสนา	เห็นรูป-นาม	ขันธ์	๕	มีอนิจจลักษณะ 
ทุกขลักษณะ	อนัตตลักษณะ	ถ้าเห็นบ่อย	ๆ	แล้วก็รวมลง
เป็นทกุขสัจ	ทกุท่านจงึควรไปสงัเกตบ่อย	ๆ	หดัใส่ใจตัวเอง	 
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เดิน	ยืน	นั่ง	นอน	ให้ประกอบอสัมโมหสัมปชัญญะเข้าไป 
ให้มคีวามรูต้วัว่า	เราเดิน	คือรูปมันเดิน	ขนัธ์	๕	มนัเดนิอย่างนี้ 
ก็ได้	ในขันธ์	๕	นั้น	มันก็เต็มไปด้วยส่ิงไม่เท่ียง	ต้องไป
สงัเกตความไม่เทีย่งด้วย	เมือ่สงัเกตไปถงึความไม่เทีย่งแล้ว 
การยอมรบัว่ามันเป็นทกุข์	กจ็ะชดัเจนขึน้	ต้องให้เหน็ลักษณะ
ทัง้สามทีม่อียูใ่นน้ัน	เพือ่ให้มนัยอมรับว่าเป็นสจัจะ	ลกัษณะ	๓	 
ได้แก่	อนิจจลักษณะ	ทุกขลักษณะ	อนัตตลักษณะ	มีอยู่
ในของท่ัวไปเลย	ถ้าไม่สังเกตให้ดี	มันจะมีตัวบังไว้	ถึงแม้
จะเห็นรูป	เห็นนามแล้ว	ก็ต้องหาวิธีให้เห็นอนิจจลักษณะ	
ทุกขลักษณะ	และอนัตตลักษณะ	บ่อย	ๆ	แล้วน้อมจิตลง
ไปสู่ทุกขสัจต่อไป	มันเป็นของว่างจากความเที่ยง	ว่างจาก
ความสุข	ว่างจากตัวตน	ทุกท่านต้องหมั่นสังเกต	สังเกต 
ให้ด	ีๆ	เพราะมนัมตีวับงัไว้	รปู	นาม	ขนัธ์	๕	มอียู	่แต่มจิฉา
ทฏิฐมินักบ็งัไว้	มองไม่เหน็	อนจิจลักษณะมอียู	่ทกุขลกัษณะ
มีอยู่	อนัตตลักษณะมีอยู่	แต่มันก็มีตัวบังเหมือนกัน	

ลกัษณะที	่๑	อนจิจลกัษณะ	ท่านว่า	สนัตตบิงัอนจิจ 
ลักษณะ	คือ	การสืบเนื่อง	การสืบทอด	การเกิดดับอย่าง
ต่อเนื่อง	มันบังไว้	การท�าอะไรต่อเนื่องเกินไปนี่	บางที 
มันไม่เห็นอนิจจลักษณะ	ถ้าหยุดบ้าง	ยั้งบ้าง	เราจะเห็น 
อนจิจลกัษณะ	เช่น	ท่านมองดูนี	่เหน็ม้ัย...	ดอกไม้เมือ่	๒	วนั 
ท่ีแล้ว	ถ้าเราน่ังดูมันตลอดเวลา	จะไม่เห็นอนิจจลักษณะ	 
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ดูเหมอืนนิง่เลย	ดดู	ีสวยงาม	แต่เมือ่หยดุ	ไปท�าอย่างอืน่บ้าง	 
วันแรกมันไม่เป็นอย่างนี้นะ	สองวันผ่านไป	วันนี้วันที่สาม	 
มาดูอีกที	เป็นยังไงบ้างครับ...	มันเปลี่ยนไปแล้ว	เหี่ยวเลย	 
อนิจจลักษณะมันปรากฏ	สันตติมันไม่ได้บังไว้	ถ้าดูมัน 
ตลอดนี้	บางทีไม่เห็นนะ	ไม่เก่งจริงมองไม่เห็น	เขาเรียกว่า 
สนัตติมันบังไว้	วธิกีารกใ็ห้หยดุท�าอย่างนัน้ก่อน	สกัพกัหนึง่	 
แล้วย้อนกลับมาดูใหม่	เราสนใจตั้งแต่วันแรก	มันสวยงาม	
และวนัที	่๓	ค่อยมาดูอกีที	กจ็ะเห็นชดัว่ามนัไมเ่หมอืนเดิม	
ความจริงมนักเ็ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลานัน่แหละ	สนัตตมินั
บังอนจิจลกัษณะไว้	มนักม็อีนจิจลกัษณะอยูข้่างในน่ันแหละ 
เกดิดบั	ๆ	ๆ	ต่อเนือ่งกนั	เลยดเูหมือนอนัเดียวกนั	เราใช้วธิี 
พจิารณา	จากจดุหนึง่ไปจุดหนึง่	จากเวลาหนึง่ไปเวลาหนึง่	

เหมือนการมาปฏิบัติธรรม	มีวันเริ่มต้น	ถ้าเราไม่คิด
อะไรมาก	ฟังธรรมไป	เดนิจงกรมไป	นัง่สมาธไิป	ท�ากจิกรรม
ตามเขาไป	อยู่	ๆ	ไป	วันสุดท้ายมาถึงแล้วเหรอ	จะรู้สึก
อย่างนัน้	ถ้าเราจดจ่อ	เม่ือไหร่จะเลกิสกัท	ีมนัจะเครยีดมาก 
ถ้าท�าสบาย	ๆ	พอมาดอูกีท	ีอ้าว...หมดวนัแล้ว	มนัไม่เทีย่ง
ซะแล้ว	อย่างน้ีท�านองนี้	ถ้าไม่เห็นว่า	อันนั้นมันเป็นของ 
สิ้นไปหมดไป	ให้เราหยุด	หยุดกิจกรรมนั้น	ๆ	สักพักหนึ่ง	 
แล้วค่อยดมูนัทหีลงั	หยดุสนใจมนัสกัพกัหนึง่	ค่อยย้อนกลับ
มาด	ูมนักจ็ะเหน็ว่า	เออ...มนัไม่เทีย่ง	มนัเปลีย่นแปลงไปแล้ว	
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เหมือนเราเห็นคนเดิมทุกวันนั่นแหละ	หน้าตาก็ดู 
เหมอืนเดมิ	ไม่เปลีย่นแปลงอะไร	ถ้านาน	ๆ	โผล่มาที	่เราจะรู ้
เลยว่า	มนัไม่เหมอืนเดมิ	ความจรงิทกุวันมันกไ็ม่เหมือนเดมิ	 
เปลี่ยนแปลงตลอด	แต่เราไม่เห็น	นั้นคือสันตติมันบังไว	้
แบบน้ีอยูด้่วยกนัทกุวนั	โง่กว่านาน	ๆ	เห็นท	ีนาน	ๆ	เห็นที 
ยังฉลาดหน่อย	เห็นว่าหน้าตาไม่เหมือนเดิม	คุณ...หน้าตา
เหมือนเดิมเลย	เห็นหน้ากันทุกวันก็ยังเหมือนเดิมทุกวัน	 
อันนี้ผิด	อยู่นานเท่าไหร่ก็โง่เท่าเดิมแหละ	ต้องมีปัญญา 
เห็นความเปลี่ยนแปลง	ปัญญานั้นไม่ดูว่าโง่มานานเท่าไหร่	
ขอให้มีปัญญาเท่านั้นแหละ	มันใช้ได้แล้ว	โง่มาเท่าไหร่ 
กไ็ม่ใช่ประเดน็	ประเดน็คอืฉลาดหรอืยงั	ทุกท่านจึงควรหัด
ไว้นะ	อย่าลมืเหน็รูป	เหน็นาม	แล้วดใูห้เข้าใจอนจิจลกัษณะ
ที่มีอยู่ในนั้น	อย่าให้มันบังไว้	

ลักษณะที่	๒	ทุกขลักษณะ	อย่าลืมมอง	ให้เห็น
ทุกขลักษณะ	มีอยู่ตลอด	แต่มันมีตัวบังเหมือนกัน	ท่านว่า	
อริยิาบถมนับงัทกุขลกัษณะไว้	วธิกีารคืออย่าเปลีย่นอิรยิาบถ 
ให้ท�าอะไรนาน	ๆ	ไม่เหมือนกันกับตอนอนิจจลักษณะ	 
เมื่อกี้	อนิจจลักษณะ	สันตติมันบังไว้	ให้หยุด	แล้วค่อย 
มาดูใหม่อีกรอบหนึ่ง	ถ้าเป็นทุกขลักษณะนี่	อิริยาบถบังไว้	 
อย่าเปลี่ยนอิริยาบถ	อย่าเปล่ียนเร่ืองเปล่ียนราว	เดี๋ยวจะ
เห็นทุกข์	เช่น	นั่งก็อย่าเปลี่ยน	นั่งไปเร่ือย	ๆ	เดี๋ยวมันจะ
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ทกุข์เอง	เดีย๋วเรากจ็ะได้เหน็	ถ้าเดนิกเ็ดนินาน	ๆ	เด๋ียวมัน 
กจ็ะทกุข์ให้เราเหน็	นอนนี.่..	พอจะได้ดมูัย้	อย่านอนนานเลย	 
มันไม่ได้ดู	บางท่านบอกว่า	ถ้าอย่างนั้นต้องนอนนาน	ๆ	
ที่ส�าคัญมันไม่ได้ดู	เอาอิริยาบถที่มันได้ดู	เช่น	เดินนาน	ๆ	 
มันได้ดู	ไม่มีอิริยาบถปิดบัง	ถ้าเราเดินไม่นาน	มันจะ 
ไม่เห็นทุกข์	เดินจงกรมนาน	ๆ	ไม่ต้องเปลี่ยนที่	ให้เดิน 
กลบัไปกลบัมาอยูต่รงนัน้แหละ	เดีย๋วเราจะรู้เองว่ามนัทกุข์ 
ถงึจะสุขสบายยังไง	ก็อยู่ตรงน้ันแหละ	เด๋ียวสักหน่อยจะ 
รูเ้อง	ท�านาน	ๆ	ถ้าเปลีย่นไปเรือ่ย	จะไม่เหน็ว่ามนัเป็นทกุข์	

ลักษณะที่	๓	อนัตตลักษณะ	ท่านว่า	ฆนสัญญา 
บังอนัตตลักษณะไว้	การมองผ่านสัญญาที่เป็นกลุ่มก้อน 
มองเป็นกลุม่	ๆ	เช่น	มองเป็นคน	เป็นหญงิ	เป็นชายเลย	เป็น
อาจารย์	เป็นบ้าน	เป็นรถยนต์	อย่างนี้บังอนัตตลักษณะไว้	
วธิกีารคอืให้มองแยก	ให้มองเป็น	ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	แยก
เป็นตา	ตาก็มองเป็นสองข้าง	เป็นตาซ้าย	ตาขวา	จมูกซ้าย	 
จมกูขวา	ปากบน	ปากล่าง	กระจายให้หมด	อย่ามองภาพเดิม	 
ให้มองทลีะชิน้	มองทางนี	้ได้หขูวา	มองอกีทหีนึง่ได้หขู้างซ้าย	 
ฆนสัญญามนัจะค่อย	ๆ	หมดไป	อย่าลมืหัดนะ	ท่านใดมอง
ทีไรก็เป็นคน	ต้องแก้ไข	ไม่อย่างนัน้จะถกูมนัหลอกตลอดไป	 
อนัตตลักษณะมีอยู ่	 แต่ฆนสัญญามันบัง	 ฆนสัญญา 
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มนัอยูใ่นใจเรานัน่แหละ	ต้องมองแยกส่วน	มองส่วนต่าง	ๆ	
กระจายให้ละเอียด	

อันนี้ก็อนิจจลักษณะ	ทุกขลักษณะ	อนัตตลักษณะ 
พอเข้าใจสิ่งเหล่าน้ีแล้ว	มันมีอยู่ในขันธ์	๕	นั่นแหละ 
มันเป็นอย่างนี้ของมัน	มันเป็นอย่างนี้	มันเป็นของไม่เที่ยง
อย่างนี้	มันเป็นทุกข์อย่างนี	้ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้	ท�าไมมัน
เป็นอย่างนี้ เพราะมันไม่เป็นอย่างอ่ืนน่ันเอง มันจึงเป็น
สจัจะ มนัเป็นความเป็นจรงิ	มนัเป็นสจัจะข้อไหน	มนัเปน็
ทุกขสัจ	เราต้องฝึกให้ใจของเรานี่	เกิดความรู้ว่า	นี่มันเป็น
อย่างนี้	มันไม่เป็นอย่างอื่น	มันเป็นอย่างนี้แหละ	ค�าว่ามัน
เป็นอย่างนี	้คอืมนัเป็นความจรงิ	มนัเป็นสัจจะ	เป็นของมัน
นั่นเอง	ความจริง	มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว	แต่เรา
ไม่รู้	ตอนนี้เราก็เลยมาฝึก	พิจารณาลงสู่ทุกขสัจ	สมุทัยสัจ	
นิโรธสัจ	และมรรคสัจ	

จนถึงเมื่อเช้านี้	ผมได้แนะน�า	การมีสติสัมปชัญญะ	
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอนุสาสนี	ให้มีสติและ 
ประกอบอสมัโมหสมัปชญัญะเข้าไป	เหน็รูป	เห็นนาม	และ
เหน็อนจิจลกัษณะ	ทกุขลักษณะ	อนตัตลักษณะ	ของรปูนาม	
จนชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้น	ถ้าชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้น
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นั่นแหละ	เรียกว่าความเป็นสัจจะปรากฏ	มันเป็นอย่างนั้น	
แล้วไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นท�าไม	ไปยินดีเพลิดเพลิน
ท�าไม	ไปรักมันท�าไม	เกลียดมันท�าไม	จะเห็นเหตุเกิดทุกข์	
เบือ่ท่ีต้องมารกัของไม่เทีย่ง	ต้องมาเกลียดของไม่เทีย่ง	ทัง้	ๆ	
ทีรู่ว่้าเสยีงชมกไ็ม่เทีย่ง	แต่กไ็ปหลงรกั	ทัง้	ๆ	ทีรู่ว่้าเสยีงด่า
ก็ไม่เที่ยง	แต่ไปเกลียด	น่าเบื่อมั้ย	ทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่าทานอาหาร
อร่อย	ก็ต้องเป็นอุจจาระ	ทานไม่อร่อยก็ต้องเป็นอุจจาระ	
ทั้ง	ๆ	ที่รู้แต่ก็ชอบของอร่อย	ไม่ชอบของไม่อร่อย	น่าเบื่อ 
มัย้ครบั	น่าเบือ่นะ	ต้องเห็นสจัจะก่อน	จงึจะเร่ิมเบือ่	วปัิสสนา
จะเกดิผลคือความเบือ่หน่ายนะ เบือ่หน่ายทีต้่องมารกัของ
ไม่เทีย่ง ต้องมาเกลยีดของไม่เทีย่ง ต้องมาอยาก ต้องมา
ไม่อยาก ทัง้ ๆ ทีไ่ม่มีผลอะไรกบัสจัธรรมเลย	อยากให้มนั
เท่ียง	กไ็ม่มผีลกบัมนั	ไม่อยากให้มนัตาย	อยากให้มนัไม่ตาย	
ก็ไม่มีผลกับความเป็นจริงอะไรเลย	เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
และดวงอาทิตย์ตก	มันก็ขึ้นและตกของมัน	แต่เราอยากให้
มันขึ้น	ไม่อยากให้มันตก	ดีใจเมื่อมันขึ้น	เสียใจเมื่อมันตก	

เมื่อมีปัญญา	เห็นความเป็นอย่างนั้นของสิ่งต่าง	ๆ 
หย่ังลงสู่สัจจะ	จะเริ่มเบื่อหน่ายที่ต้องมาท�าตามตัณหา 
วิ่งหัวหมุนตามกิเลส	วิปัสสนาก็เลยท�าให้เกิดผลคือความ
เบือ่หน่าย	เบือ่หน่ายทีต้่องมาท�าตามกเิลส	เบือ่การท�าตาม
ตัณหา	แต่เดิมมันยินดีพอใจ	มันเพลิน	ก็มองไม่เห็น	มัน 
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ไม่เบื่อ	กินอร่อยไม่เบื่อ	เที่ยวไม่เบื่อ	รักชังไม่เบื่อ	ต่อไป	 
เบื่อที่ต้องมารัก	รักเขาอีกแล้ว	ก็รักของไม่เที่ยง	เกลียดเขา 
อีกแล้ว	โกรธอีกแล้ว	ไม่ใช่เบื่อคน	แต่เบื่อที่ต้องโกรธเขา	 
มันเป็นอนุสัยอยู่	เรียกปฏิฆานุสัย	มรรคนี้จึงมีไว้ถอนอนุสัย	

ทั้ง	ๆ	ที่เรารู้ความจริงว่า	เขาเกิดก็มาตามกรรมไป
ตามกรรม	เห็นเขาท�าไม่ดี	เป็นไงครับ	ก็ยังหงุดหงิดอยู่ได	้
ไม่เกี่ยวอะไรกับเขา	หงุดหงิดไปเกิดอะไรประโยชน์ข้ึนมั้ย	
ไม่เกิด...	แต่หงุดหงิด	ถ้าเขาท�าดี	เราก็ดีใจด้วย	ทั้ง	ๆ	ที่ 
ไม่เกีย่วอะไรกบัเขา	มานัง่ดใีจกบัเขา	อนันีว้ปัิสสนาจะเกดิ
ผลตรงนี้ขึ้นมา	เบื่อหน่าย	ไม่เพลิน	ไม่ยินดี	คือเห็นสมุทัย
นัน่เอง	เบือ่การท�าตามสมทัุย	ต่อไป	กจ็ะได้มาเจรญิมรรคให้
เตม็ทีต่่อไป	ถ้าเราไม่มรีกั	ไม่มชีงั	ไม่มียนิด	ีไม่ยนิร้าย	ไม่มี
อะไรกบัเขา	ไม่ตดิ	ไม่ข้อง	กจ็ะไม่ทกุข์กบัเขา	หนทางเดยีว 
ท่ีจะเอานสิยัอนันีอ้อกไปได้	คอืมรรคนัน่เอง	มรรคนีจ้งึเป็น
ตวัถอนอนสุยั ถอนสงัโยชน์ออกไปได้	ไม่อย่างนัน้	สิง่ต่าง	ๆ	 
กจ็ะผกูใจของเราอยู่	อุปนิสยัทางจติของเรากจ็ะถอนไม่ขึน้	
อันนี้	เป็นข้อปฏิบัติที่ได้บรรยายไปแล้ว

ทีน้ี	ถ้ารองลงไปกว่านี้	ก็มีข้อปฏิบัติปลีกย่อยอีก
หลายประการ	รองลงมาจากสติสัมปชัญญะ	ความจริง	
สติสัมปชัญญะน่ีเป็นตัวหลัก	ในการปฏิบัติระดับสูงขึ้นไป	
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ถ้าขาดสติสัมปชัญญะ	คือไม่ได้ปฏิบัติน่ันแหละ	จะเดิน
จงกรมกีช่ั่วโมง	ถ้าขาดสติขาดสติสมัปชญัญะ	กเ็หมอืนไม่ได้
ปฏิบัตินั่นเอง	นั่งสมาธินานเท่าไหร่	ถ้าขาดสติสัมปชัญญะ	
ก็เท่ากับไม่ได้นั่ง	เท่ากับไม่ได้ปฏิบัติ	การปฏิบัติจะเริ่มต้น
ด้วยสติสัมปชัญญะ

สติสัมปชัญญะนั้น	ถ้าจะให้มีความสมบูรณ์ดีงามขึ้น	
มั่นคงขึ้น	ก็ต้องมีฐานของมัน	ฐานของสติสัมปชัญญะนี่	 
มีหลายตัวด้วยกันนะ	ปกติธรรมชุดเดียวกันนี้	มีอยู่	๕	ตัว
ด้วยกัน	ธรรมชุดสติสัมปชัญญะมีอยู่	๕	ข้อ	เป็นข้อปฏิบัติ
ที่สมควรกับธรรมระดับสูง	เรียกว่าธัมมานุธัมมปฏิบัติ

ข้อที่	๑	ปาติโมกขสังวร	ความส�ารวมระวังในศีล
ปาติโมกข	์คอืไม่ละเมดิในศลีทีเ่ป็นขัน้พืน้ฐาน	อย่าท�าลาย
ศลีพืน้ฐาน	เพราะท�าลายศลีเท่ากบัท�าลายตวัเอง	ฆราวาส
ก็	๕	ข้อ	อย่าไปท�าลาย	อย่าไปท�าให้มันขาด	ให้รักษาไว้ให้
ม่ันคง	ส�ารวมระวงัอย่าล่วงละเมดิ	เนือ่งจากว่า	ศลีนัน้เป็น
เหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับ	ส�าหรับคนจะท�าการงานด้วย
เรี่ยวแรงต่าง	ๆ	เขาก็ต้องมีแผ่นดินในการยืนจึงท�าได้	เช่น	
จะวิ่งก็ต้องวิ่งบนแผ่นดิน	จะท�านาก็ต้องท�านาบนแผ่นดิน	
เราจะเจริญมรรค จะปฏิบัติธรรม เพื่อเห็นอริยสัจ ก็ต้อง
มีแผ่นดินคือศีล อาศัยศีล ด�ารงอยู่ในศีลจึงท�าได้	หรือ 
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การปลูกพืช	ปลูกผักต่าง	ๆ	ก็ปลูกบนแผ่นดิน	อาศัย 
แผ่นดินจึงเจริญงอกงามได้	ถ้าไม่มีแผ่นดิน	มันก็งอกงาม 
ไม่ได้	นี่ก็อย่างที่	๑	คือศีล	ต่อไป	ข้อ	๒,	๓,	๔	รวม	๓	ข้อนี้ 
จัดเป็นชุดเดียวกัน	เรียกว่าอปัณณกปฏิปทา	คือข้อปฏิบัติ
ที่ไม่ผิด	ข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	เป็น	Standard	ของ 
นกัปฏบิตั	ิปฏบิตัแิบบน้ีไม่ผดิทาง	ถ้านอกจากนี	้มนัจะผดิทาง	 
หรือไม่ได้ปฏิบัติ	ปฏิบัติแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา	จะต้อง 
มมีาตรฐาน	หรือมีลักษณะพ้ืนฐานของนกัปฏบิตัอิยู	่เรยีกว่า	 
อปัณณกปฏิปทา	ข้อปฏิบัติที่มันไม่ผิดพลาด	มีอยู่	๓	ข้อ	 
บวกกับข้อที่	๑	ก็เลยเป็น	๔	ข้อที่	๑	คือ	ปาติโมกขสังวร	
ต่อไปข้อที่	๒,	๓,	๔	อันนี้เป็นชุดเรียกว่าอปัณณกปฏิปทา	

ข้อที่	๒	อินทรียสังวร	ความส�ารวมระวังอินทรีย	์
ระมัดระวัง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	ระวังการดูการฟัง	
ให้ด	ีอย่าให้กเิลสคอืความยนิดยีนิร้ายมนัเข้ามาท่วมทบัจติ
เพราะเมื่อความยินดียินร้ายเข้ามา	มันจะเกิดเป็นนิวรณ์
นวิรณ์จะท�าให้มอีวิชชา อวชิชามนัจะท�าให้เข้าไปสูโ่ลกของ 
ความคดิ หลงว่ามเีรา มขีองเรา	แต่หลกัการปฏบัิต	ิเราต้อง 
ออกมาจากโลกของความคิด	ออกมาอยู่กับสัจจะ	ถ้าไม่ 
ส�ารวมระวังอินทรีย์	มันจะเกิดยินดียินร้าย	มันเป็นนิวรณ	์ 
นิวรณ์มันเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา	คือหลงมีเรามีของเรา	 
พอรักแล้ว	ก็เด๋ียวก็มีเรา	เด๋ียวก็ของเรา	พอเกลียดแล้ว	 
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ตัวเราของเราก็เกิดขึ้น	พอง่วงนอนแล้ว	ตัวเราของเรา	 
มันออกมาเต็มไปหมด	จึงต้องระมัดระวัง	ไม่ให้มันเข้ามา	 
เพราะเข้ามาบ่อย	มนักจ็ะชนิ	เลยต้องระวงั	เวลาไปด	ูไปฟัง 
ต่าง	ๆ	มีสติให้ดี	ส�ารวมระมัดระวัง	

ข้อที่	๓	โภชเน มัตตัญญุตา	ความมีปัญญารู้จัก
ประมาณในการทานอาหาร	อาหารน่ีเป็นเรื่องส�าคัญมาก	
เป็นสิง่ทีต้่องเกีย่วข้องเป็นประจ�า	ร่างกายเป็นทกุข์	ด�ารงอยู่ 
ได้เพราะอาหาร	ถ้าทานอาหารเกนิ	ทกุท่านกร็ูอ้ยูมั่นอดึอดั
แน่นท้อง	ต้องทานพอให้ร่างกายเป็นไปได้เพื่อบ�าบัดทุกข์
เท่านั้น	จะได้สะดวกในการปฏิบัติธรรม

ข้อที	่๔	ชาครยิานโุยคะ	ประกอบความเพยีรให้จติตืน่
อยู่เสมอ	ตั้งแต่ตื่นจนหลับไป	ท�าให้จิตตื่นอยู่เสมอ	อย่าให้
นวิรณ์มนัครอบง�าจติ	มกีเิลสได้	แต่อย่าให้กเิลสครอบง�าจติ	
อย่าให้มันครอบ	อย่าให้ความรักมันครอบ	อย่าให้ความชัง
มันครอบ	อย่าให้ความโกรธมันครอบ	ให้หาวิธีหาวิธีไม่ให้
มันครอบ	ท�าให้จิตมันตื่นตัวอยู่เสมอ	มีสติอยู่เสมอนั่นเอง	

ข้อที่	๕	สติสัมปชัญญะ	อย่างที่พูดไปนั่นเอง	
ธรรมะท้ัง	๕	ข้อนีเ้ป็นสิง่พืน้ฐานเพือ่จะได้ธรรมชัน้สงู 

ขึน้ไป	รวมทัง้	๕	ข้อเป็นชดุเดยีวกนั	เรยีกว่าธมัมานธุมัมปฏบิตั	ิ 
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การปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม	การจะมาปฏิบัตธิรรมสมควร
แก่ธรรมได้	ต้องมสีมัมาทฏิฐิ	ซึง่สมัมาทฏิฐนิีม้าจากโยนโิส
มนสกิาร	โยนโิสมนสกิารน้ันจะมาจากการฟังพระสัทธรรม	
การฟังสัทธรรมมาจากการคบหาสัตบุรุษ	

ธรรมชุดนี้ก็เลยเป็นอีก	๔	หัวข้อ	เรียกว่าเป็น	โสตา
ปัตติยังคะ ๔ ประการ	เป็นเหตุปัจจัยที่จะท�าให้เกิดโสดา
ปัตติมรรค	และมรรคอื่น	ๆ	รวมทั้งเกิดปัญญาเพ่ือรู้แจ้ง
สัจธรรม	ได้เป็นพระอริยเจ้าระดับต่าง	ๆ	ได้แก่	

ข้อท่ี	๑	สปัปุรสิสงัเสวะ	การคบหาสตับรุษุ	คอื	คบหา
พระพทุธเจ้า	คบหาสัตบุรุษผูท้ีส่งบระงบัจากกเิลส	เราเป็น
ผู้มีกิเลส	เป็นชาวโลก	เราเข้าหาท่านผู้ท่ีไม่มีกิเลส	มาดู
ว่าท่านผู้ไม่มีกิเลสท่านอยู่อย่างไร	พูดอย่างไร	ท�าอย่างไร	 
ให้คุน้เคยกบัวิถขีองท่าน	เพราะท้ายทีส่ดุ	เรากจ็ะเป็นอย่าง
ท่านในอนาคตกาล	เราก็ต้องมาท�าความคุ้นเคยไว้ก่อน	 
คุ้นเคยกับธรรมะ	คุ้นเคยกับวัดวาอาราม	คุ้นเคยกับผู้ที่มี 
ธรรมะ	ตวัเองอาจจะยงัไม่ม	ีกไ็ม่เป็นไร	ให้คุน้ไว้ก่อน	อนัน้ี
เรยีกว่าสปัปริุสสังเสวะ	ยคุนีอ้าจจะหายากสกันดิหนึง่	แต่เรา 
ก็มีหลักการอยู่	คือคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า	คุ้นเคยกับการ
เรยีนธรรม	ศกึษาธรรมะ	ดวูถิขีองพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไร	
พระอรยิสาวกท่านอยู่อย่างไร	ถ้ามคีรูบาอาจารย์ด	ีๆ	กย็ิง่ด	ี 
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เรากไ็ปดทู่าน	จะได้รูจ้กัว่าท่านอยูอ่ย่างไร	ฉนัอย่างไร	นอน
อย่างไร	จะเหมือนเรามั้ย	แน่นอนว่าต้องไม่เหมือนนะ	

ข้อที่	๒	สัทธัมมัสสวนะ	การฟังพระสัทธรรม	การ
ฟังธรรมะที่จะท�าให้สงบระงับจากกิเลส	ธรรมะที่สามารถ
ถอนกิเลสได้	ฟังเร่ืองอริยมรรคมีองค์	๘	อริยสัจ	๔	เรื่อง
ไตรสิกขาอย่างนี้เป็นต้น	อย่างคอร์สนี้ก็เน้นมาเรื่องเหล่านี ้
โดยเฉพาะ	ฟังบ่อย	ๆ	ให้เกิดความเข้าใจ

ข้อที	่๓	โยนโิสมนสกิาร	การกระท�าไว้ในใจให้แยบคาย	
เอาธรรมะที่ได้ฟังนั้นมาใส่ใจ	เพื่อให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐ	ิ
เกิดความรู้เข้าใจให้ถูกต้องชัดเจน	ช�าระความเห็นและ 
ข้อปฏิบัติผิด	ๆ	ออกไป	

ข้อที	่๔	ธมัมานธุมัมปฏบิตั	ิปฏบิตัธิรรมให้เหมาะสม
กับธรรม	ปฏิบัติธรรมปลีกย่อยสอดคล้องกับธรรมใหญ่ที ่
เป็นเป้าหมาย	เพราะถงึแม้เราจะรู้แล้ว	แต่ปฏบิตัไิม่เหมาะสม	 
มนักย็งัไม่ได้	เหตมุนัไม่เพยีงพอ	สมัมาทฏิฐก็ิเลยเป็นหวัหน้า	
เป็นเหมือนบุพนิมิต	ต้องไปฝึกไปหัดธรรมอื่น	ๆ	อีกหลาย
ประการ	ธรรมใหญ่คอืมรรค ผล นพิพาน	การจะถึงได้ธรรมใหญ่	 
ก็ต้องมีท�าข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่าง	ๆ	เป็นกองหนุนมา
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สรุปแล้ว	ที่ผมบรรยายมาตามล�าดับ	ตั้งแต่วันแรก	
พดูระดบัสงู	พูดเร่ืองถอนกเิลสเลย	แต่ไม่สงูสดุ	คอร์สนีพ้ดู
ถงึระดบัโสดาบนั	ถอนกเิลสหลกั	๓	ตวั	ได้แก่	สกักายทฏิฐิ
มี	๒๐	วิจิกิจฉามี	๘	และสีลัพพตปรามาส	การถือศีลวัตร
ปฏิบัติต่าง	ๆ	โดยผิดวัตถปุระสงค์	ถอืว่าอย่างอืน่จะช่วยให้
บรสิทุธิ	์ถอือย่างอ่ืนนอกจากมรรค	๘	ว่ามันจะช่วยให้บรสิทุธ์ิ 
การจะถอนกิเลสเหล่าน้ีออกไปได้	ก็ต้องเห็นอริยสัจ	๔ 
จะเห็นอริยสัจ	๔	ต้องเกิดมัคคญาณ	แล้วผมก็พูดไล่ลงมา 
ตามล�าดับ	ไม่ใช่ไล่ขึ้น	ไล่ลงมาเรื่อย	ๆ	จนถึงเมื่อเช้านี ้
พูดมาถึงต้นทางในการท�ากรรมฐาน	คือสติสัมปชัญญะ 
แล้วกย็งัลงมาอีกหน่อยหนึง่	มาถงึข้อปฏบิตัอิืน่	ๆ	ทีเ่ป็นฐาน	 
คิดว่าทุกท่านคงพอได้แนวทางตามสมควร	

คอร์สนีเ้น้นไปท่ีอริยสจั	ซ่ึงเป็นหลกัธรรมชัน้สงูหน่อย	
เลยไม่ได้มีแนะน�าเทคนิควิธีเบื้องต้นมากนัก	เพราะถ้าพูด
ระดับสูง	เทคนิควิธีต่าง	ๆ	มันก็เป็นของเกิน	แต่ของเกิน 
ก็จ�าเป็นส�าหรับท่านที่ฝึกเบื้องต้น	ท่านที่ยังไม่ค่อยมีสต ิ
ไม่ค่อยมีสัมปชัญญะ	อันนี้ต้องหาเทคนิคเพิ่มเติม	อย่าลืม
พากันฝึกเพื่อเห็นสัจธรรม	เพื่อเข้าใจสัจธรรม	

ตอนน้ีก็หมดเวลา	ทุกอย่างก็ต้องหมดอย่างน้ีแหละ 
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้	อยู่ในโลกสังขาร	มีเกิดขึ้น 
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ในเบื้องต้น	ท้ายที่สุดก็สลายหมดสิ้นไป	ถ้ายังมีเหตุอยู่	 
ก็เกิดใหม่	เหมือนร่างกายของเรา	ถ้ายังมีเหตุคืออวิชชา	 
ยังมีตัณหาน่ี	มันก็ยังเกิดอีก	หมุนวนอยู่ในนี้	เกิดมาทีไร
ก็ทุกข์ทุกทีไป	มีปัญหาทุกทีไป	พวกเราทราบเรื่องนี้แล้ว	
คงไม่มีทางอื่น	นอกจากการมาเจริญมรรค	มาเดินตามท่ี
พระพุทธเจ้าทรงวางไว้	เพื่อจะได้รู้แจ้งอริยสัจ	๔	ตามท่ี
พระองค์ทรงแสดง	จะได้หมดกิเลส	จะได้ท�ากิจต่ออริยสัจ
ให้สมบูรณ์ ถ้าท�าเต็มที่สมบูรณ์ ก็ต้องมีญาณ ๑๒ ญาณ 
อยู่ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	ถ้าได้	๑๒	ญาณก็จะครบ	 
ได้เบื้องต้นก็	๔	ญาณ	ได้แก่	(๑)	ญาณในทุกข์	(๒)	ญาณ 
ในทุกขสมุทัย	(๓)	ญาณในทกุขนโิรธ	(๔)	ญาณในทกุขนโิรธ
คามินีปฏิปทา	นี้เป็นพระโสดาบัน	ต้องท�าเพ่ิมอีก	ญาณ 
ในกจิต่อสจัจะอกี	๔	ญาณ	ได้แก่	(๑)	ทกุข์ควรก�าหนดรอบรู้	
(๒)	สมทุยัควรละ	(๓)	นโิรธควรท�าให้แจ้ง	(๔)	มรรคควรเจรญิ	 
เพือ่เป็นพระสกทาคามแีละพระอนาคาม	ีเมือ่ท�าจนสมบรูณ์
แล้วก็ได้ญาณมาอีก	๔	ญาณ	ได้แก่	(๑)	ทุกข์ได้ก�าหนด
รอบรู้แล้ว	(๒)	สมุทัยได้ละแล้ว	(๓)	นิโรธได้ท�าให้แจ้งแล้ว	
(๔)	มรรคได้เจริญแล้ว	เป็นญาณ	๓	รอบในอริยสัจ	๔	เอา	
๓	คูณ	๔	ก็เป็น	๑๒	ญาณ	อย่างนี้ท�านองนี้
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ในคอร์สนี้	ผมก็ได้ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย	 
ส่วนการปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของทุกท่าน	ได้มาก	ได้น้อย	 
กห็มดเวลาแล้ว	อย่าลมืกลับไปท�าต่อ	เพราะปฏบิติัได้ทกุที	่ 
ค่อย	ๆ	ฝึกไปนะ	

สุดท้ายน้ี	ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลาย	 
จงเป็นผูม้คีวามเพยีร	มสัีมปชญัญะ	และมสีต	ิเจรญิในธรรม
ทีพ่ระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจ้าตรสัเอาไว้ดแีล้ว	จนกระทัง่
เข้าถึง	มรรค	ผล	นิพพาน	ด้วยกันทุกท่านเทอญ
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ส�าหรบัท่านท่ีมคีวามต้องการท่ีจะขอรับหนงัสอื หรอื ซดี/ี

ดีวีดี ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ในเวบ็ไซต์ www.ajsupee.com หรอืท่านสามารถด�าเนนิการ 

ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

(๑)	ขอรับได้ฟรี	ผ่านระบบขอรับสื่อธรรมะออนไลน์	จากเว็บไซต์	

www.ajsupee.com	 ซ่ึงท่านสามารถขอรับหนังสือได้ครั้งละ	 

๕	เล่ม	และ	ซีดี/ดีวีดี	ได้ครั้งละ	๘	แผ่น	โดยการเลือกหนังสือ	

หรือ	ซีดี/ดีวีดี	ที่ต้องการผ่านระบบขอรับหนังสือออนไลน์	ยืนยัน 

การขอรับ	และกรอกชื่อที่อยู่ผู้รับ	ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ 

การส่งได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

(๒)	 ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์	 ซึ่งท่านสามารถขอรับหนังสือ

ได้ครั้งละ	๕	 เล่ม	 และ	 ซีดี/ดีวีดี	 ได้คร้ังละ	๘	แผ่น	 โดยการ	 

ส่งชื่อ-นามสกุล	 ที่อยู ่ของผู ้รับ,	 ชื่อหนังสือ,	 ชื่อซีดี/ดีวีดี	 ที่ 

ต้องการ	พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ในการขอรับสื่อธรรมะไปที ่

อเีมล์	:	suriyan2t@gmail.com	หรอืทาง	Line	ID	:	ajsupee.com	

หากมีข้อสงสัย	สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่

คุณสุริยัน	โทร.	๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓

(๓)	 ติดต่อขอรับได้ที่ชมรมจริยธรรม	 ตึกประสาทวิทยาช้ัน	 ๒	 

โรงพยาบาลศรีธัญญา	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	โทร.	๐๒-๙๖๘-๙๙๕๔	

ติดต่อคุณสุคนธ์

(๔)	ติดต่อขอรับได้จากชมรมกัลยาณธรรม	ตามรายละเอียดใน

เว็บไซต์	http://www.kanlayanatam.com
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